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Czasy, w których żyjemy, charakteryzują się przeogromną obﬁtością różnych słów, haseł, myśli,
i idei, którymi jesteśmy dosłownie zasypywani. Codziennie jakieś newsy, obrazy, zapowiedzi,
czy wiadomości próbują zwrócić na siebie naszą uwagę. Atakują nasz umysł,
jakby wołając: „Zainteresuj się mną, kliknij, otwórz wiadomość, posłuchaj i zobacz jak jestem
ciekawa.” Jak w tym gąszczu znaleźć takie słowa, które mogą być dla nas ważne?
Gdzie znaleźć te, których warto słuchać, którym warto poświęcić uwagę, a nawet nimi żyć?

est pewna historia z Dziejów Apostolskich,
która rzuca trochę światła na nasze pytania.
„Wtedy wystąpił arcykapłan i całe jego
otoczenie, stronnictwo saduceuszów,
napełnieni zazdrością. Pojmali apostołów
i wtrącili ich do więzienia publicznego.
Ale anioł Pański otworzył w nocy drzwi
więzienia i wyprowadziwszy ich rzekł:
Idźcie, a wystąpiwszy głoście ludowi
w świątyni wszystkie te słowa, które darzą
życiem. Usłyszawszy to, weszli z brzaskiem
dnia do świątyni i nauczali … ”
Dz. Ap. 5.17- 21

J

Słowa. Pomniejszenie Jego wagi i znaczenia.
Jeśli mu się to uda to przegraliśmy i już teraz
jesteśmy pokonani. Jezus powiedział:
Duch ożywia ciało nic nie pomaga.
Słowa, które powiedziałem do was są duchem
i żywotem. (J. 6. 63)
Bo kto mnie znalazł, znalazł życie i zyskał
łaskę u Pana. Lecz kto mnie pomija, zadaje
gwałt własnej duszy: Wszyscy, którzy mnie
nienawidzą, miłują śmierć. (Przyp. Sal. 8,35)
To mocne i dające do myślenia słowa.
Od ich przyjęcia i zastosowania zależy nasze
błogosławieństwo lub przekleństwo.

O wielkim wpływie słów na nasze życie nie
trzeba nikogo przekonywać.
Słowami możemy komuś wyznać miłość,
podnieść na duchu, sprawić radość, czy zbudować
dobre relacje. Słowami możemy łączyć,
inspirować innych, zachęcać, czy wzbudzać
wiarę. Dobre słowa mają wielkie pole działania
i wielką moc. Ale podobnie też jest ze złymi
słowami, one też wiele potraﬁą.
Są takie, które dzielą, wyrządzają krzywdę,
pozbawiają nadziei, sprowadzają na manowce,
czy na „bezdroża błędu” – jak mówi Biblia.

Używajmy dobrych i właściwych słów do
wszystkich, którzy staną na naszej drodze.
Nie odpłacajmy złem za zło, ale siejmy dobro!
Byśmy byli ozdobą nauki Zbawiciela naszego
Boga (Tyt.2.10).
Najlepsze słowo, jakie możemy dać naszemu
otoczeniu – to Ewangelia.
Tam są słowa, które darzą życiem.
To jest twoje i moje świadectwo o żywym
Jezusie.
Wszyscy zasługujemy na śmierć.
Ale Jezus zapłacił swoją krwią za nasze życie.
On nas wykupił. Syn Boży cierpiał i umarł za
twoje i moje grzechy, aby dać nam możliwość
upamiętania i przyjęcia życia wiecznego.

Świadomie czy nie, jesteśmy pod wpływem
różnych słów. Wszystko zależy od tego, jakie
słowa dopuścimy do siebie.
Jakimi będziemy żyli i jakich będziemy używać.
Bo od tego zależy nasze życie.
Jezus powiedział: „Bo nie samym chlebem żyje
człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi
z ust Bożych” (Mat.4.4).
Tak jak aniołowie z naszej historii, tak i Słowa,
które darzą życiem nie pochodzą z ziemi.
Nie wymyślił i nie ułożył ich żaden mądry
człowiek, ale pochodzą z samych ust Bożych.
Często nie doceniamy tego faktu, że mamy
w zasięgu ręki tak wielki Skarb i traktujemy
Słowo Boże na równi z ludzkim.
A nawet często ludzkie słowa stają się ważniejsze
od tych, które pochodzą od Boga.
Nadrzędną diabelską strategią jest
zdyskredytowanie w naszych oczach Bożego
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Czy docenisz ten fakt?
Czy skorzystasz z tego, co oferuje Jezus?
Czy przyjmiesz Słowa, które mogą obdarzyć
cię życiem wiecznym?
Jest tyle hałasu związanego z naszym własnym
życiem i życiem innych ludzi.
Jest wielu słów niepotrzebnych, nieistotnych,
pustych, nic nie wnoszących.
Ale Bóg takich nie ma. Wszystko, co powiedział
jest ważne i potrzebne. Nie odrzucajmy Jego
Słowa, które uwalnia i prowadzi nas do nieba!
Bóg wzywa każdego z nas do słuchania,
przyjęcia i do zachowywania Słowa.
W taki sposób, jak by to była najważniejsza
wiadomość dnia.

JAKIE JEST TWOJE ID?
( RZYMIAN 1:1 )

NIE PORZUCAJCIE UFNOŚCI WASZEJ...
( HEBRAJCZYKÓW 10:35-39 )

ROZWAŻANIA NA NOWY ROK

W

eszliśmy w Nowy 2022 Rok. Bogu
dzięki, że przedłuża nasze życie,
a przede wszystkim przedłuża czas
łaski okazywanej tym, którzy jeszcze nie są
zbawieni! Na nowy rok najczęściej życzymy sobie
zdrowia, pomyślności i tego, by ten rok okazał się
dla nas dobrym i szczęśliwym. Wszyscy jednak
przeczuwamy, że ten rok nie będzie ani dobrym,
ani szczęśliwym, ani pomyślnym, jeśli chodzi
o nasze zdrowie, ﬁnanse czy relacje rodzinne
i społeczne. Wchodzimy bowiem w nieznaną
przyszłość, która z pewnością przyniesie wiele
zmartwień, bólu, rozczarowania, wszelkich
doświadczeń i kłopotów.
Czy jako ludzie wierzący mamy jakąś nadzieję?
Czy jesteśmy w stanie oprzeć się wszelkiemu złu
i wyjść zwycięsko w tych coraz trudniejszych
czasach, w których przyszło nam żyć?
Pandemia nie tylko zdziesiątkowała i odebrała
życie wielu ludziom na całym świecie, w tym
również w naszym kraju, ale jak można
zaobserwować osłabiła wiarę wielu niegdyś
wierzących. Udaje się szatanowi przesiewać
wierzących jak pszenicę. Jego sprytne zabiegi
odciągają wiernych od wspólnych zgromadzeń,
społeczności i w rezultacie ... od Chrystusa.
Niektórzy jeszcze łudzą się i usprawiedliwiają
swój duchowy stan, że przecież są członkami
kościoła, że czytają od czasu do czasu Biblię, albo
że czasami się modlą … Jednak dla własnej
wygody wolą słuchać w domach nabożeństw
transmitowanych na on-line. Bo po cóż mają
przyjeżdżać do kościoła, kiedy kościół przyjeżdża
do nich? Ponad to w kościele nie wszyscy noszą
maseczki, w kościele można się zarazić więc lepiej
zostać i zamknąć się w domu. To tak, jakby nie
można zarazić się w sklepie, pracy, szkole, na ulicy
czy środkach komunikacji. List do Hebrajczyków
powiada: „Nie opuszczajcie wspólnych zebrań
naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju”
(10, 25)
A fragment cytowany na początku zachęca nas,
byśmy nie porzucali naszej ufności !
Jest kilka korzyści z takiej postawy:
1. Ufność ma wielką zapłatę (w. 35)
2. Bóg wobec tych, którzy wytrwają, wypełni to,
co obiecał (w. 36)
3. Czas jest już naprawdę bliski. Bóg nie będzie
dłużej zwlekał. Niech ten czas nas nie zaskoczy
(w. 37)
4. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie (w. 38), ale czy
Chrystus, kiedy przyjdzie zastanie wiarę na
ziemi?
5. Nie chcemy być tymi, który się cofają i giną,
lecz tymi, którzy wierzą i zachowują duszę. Bóg
nie ma upodobania w tych, którzy się cofają.
(w. 39 )
Nie porzucajmy więc ufności naszej, bo kto
wytrwa do końca zabawiony będzie.
Pastor senior Piotr Karel
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ażdy wierzący i niewierzący stanie na pewnym
etapie swojego życia przed odpowiedzią na
dwa najważniejsze pytania dotyczące
egzystencji:
Kim jestem?
Po co żyję?
Tylko chrześcijanin zna odpowiedzi na oba te pytania.
Nie sposób poznać naszą tożsamość ani odpowiedzieć
na pytanie o sens życia bez poznania Pana Jezusa
Chrystusa.
Wiele dzisiaj się mówi o paszportach, o ID,
o tożsamości. A czym jest tożsamość dla chrześcijan?
Kim jesteś? Co na ten temat mówi nam Biblia.
Do rozważania skłania poniższy werset:
Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany Apostoł,
odłączony ku opowiadaniu Ewangelii Bożej Rz.1:1
Jakże wiele treści przekazane jest w tym krótkim,
bogatym fragmencie. Paweł, sługa Jezusa Chrystusa,
powołany Apostoł. To jest tożsamość. To jest moje
imię, którym zawołał mnie Pan. Jestem sługą Jezusa
Chrystusa i to jest wiara i system wartości, które
wyznaje w życiu. Powołany Apostoł – to jest moja
funkcja i moja rola.
Zaraz po tożsamości, kolejnym życiowym pytaniem
nad którym należy się zastanowić, jest jaka jest moja
misja? Po co tutaj jestem?
Apostoł Paweł daje nam odpowiedź przez Słowo Boże.
Czy wierzysz w tą jego tożsamość, którą się podpisał?
Że Paweł jest sługą Jezusa Chrystusa i pisze do Ciebie
w Jego imieniu? Wierzysz? Apostoł pisze, że jest
“odłączony ku opowiadaniu Ewangelii Bożej;”. Jeśli
wierzysz Słowu Bożemu, to też jesteś powołanym
świadkiem. Jaka jest zatem twoja misja w życiu?
Jako chrześcijanin, jesteś odłączony, poświęcony
Bogu. A celem i misją jest opowiadanie Ewangelii
Bożej. W ten sposób, kiedy głoszone jest Słowo Boże,
uwielbiony jest Jezus Chrystus, nasz Pan! Czy to nie
jest cudowne, że to nam, marnym i nędznym,
grzesznym i ubogim, dane jest opowiadać drogę
zbawienia, odpuszczenie grzechów i chwałę
zmartwychwstałego Pana Jezusa Chrystusa?
Dla mnie tożsamością jest bycie w Chrystusie, sensem
natomiast opowiadanie chwały Pana.
A czym jest dla Ciebie chrześcijańska tożsamość?
Panie, Panie nasz!
Jakoż zacne jest imię twoje po wszystkiej ziemi!
Któryś wyniósł chwałę Twoją nad niebiosa.
Ps. 8:2

MYŚLI
BIEŻĄCE
margines na człowieczeństwo cz. 4
O rytmie i nawykach
Edyta A. Kocur
ieograniczona dzisiaj wolność nie zawsze jest
pozytywna, jeśli nieumiejętnie z niej korzystamy.
Wolność to dane nam prawo wyboru, za którym Zaproszenie na przykład raz w miesiącu gości na posiłek
sprawi, że słowa Jezusa mogą stać się nowym rytmem
jednak podążają konsekwencje naszych wyborów.
W dzisiejszych czasach ciągła potrzeba podejmowania decyzji nadającym lepszy sens naszemu życiu.
często nas stresuje i odbiera nam radość dnia codziennego. Wi ę k s z o ś ć p r a c o w n i k ó w c o m i e s i ą c o t r z y m u j e
Potrzebujemy dlatego rytmu i dobrych nawyków może wynagrodzenie na konto. Dzielenie się tym, co mamy
bardziej niż kiedykolwiek. Rytm zapewnia nam w życiu z potrzebującymi i wspólnotą stanowi wyzwanie zarówno dla
przewidywalność, natomiast nawyki utrzymują nasze życie w naszego samolubstwa, jak i tak powszechnego dzisiaj
ramach już poczynionych postanowień. Nawyk to inaczej taka materializmu. I tak zwykle mamy więcej niż sami
siła napędowa do zmierzania w określonym wcześniej potrzebujemy nie zdając sobie nawet sprawy z tego. Taki rytm
dzielenia się z innymi buduje kościół i kształtuje szczodrych,
kierunku.
gościnnych ludzi.
Nowy Rok to dla wielu z nas właśnie czas na nowe
postanowienia. Zastanówmy się zatem, jak stworzyć sobie Jezus odwiedzał synagogę w szabat. Pierwsi chrześcijanie
mieli zwyczaj spotykać się w niedzielę. Cotygodniowe
nowy rytm i zbudować lepsze nawyki.
regularne spotkania z innymi
w
ierzącymi w celu budowania
P o m y ś l p r z e z c h w i l ę – p r a c u j e m y,
Odtworzyć
rytm
Jezusa
społeczności
i uwielbienia Pana
odpoczywamy, ćwiczymy i spotykamy się
kształtują
nas
jako naśladowców
i
podążać
Jego
śladem.
z ludźmi zwykle o stałych porach i w
Jezusa.
ustalonych miejscach. Żyjemy więc według
określonego rytmu, warto więc może
Codzienna modlitwa jest dyscypliną
popracować nad zbudowaniem w 2022 takich nawyków, które
staną się pozytywną siłą napędową naszych noworocznych chrześcijańską, która jest praktykowana od wieków. Gonitwa
naszych czasów i przestymulowanie sprawiają, że ten nawyk
postanowień.
Rok korony zniszczył wiele dobrych rytmów i nawyków, jest dzisiaj jeszcze ważniejszy dla nas chrześcijan. Cisza,
w tym kilka z tych, które pomagają nam podążać za Jezusem. modlitwa, czytanie Biblii i słuchanie słowa Bożego pomagają
Powinniśmy więc odtworzyć rytm ucznia Jezusa i podążać nam żyć lepszym życiem i być naśladowcami Chrystusa.
Zastanów się, może właśnie regularne codzienne
jego śladem.
praktykowanie modlitwy w ciszy może stać się Twoim nowym
postanowieniem.

N

Nie wiem jak ty, ale ja uwielbiam kalendarze, kolekcjonuję
nawet ciekawe kalendarze i pomysły na nie, a pod koniec roku
planując na następny, pieczołowicie tworzę swój własny
kalendarz według własnych potrzeb. Robię to, ponieważ chcę,
aby dobre nawyki wspierały mój cel i mój rytm roczny.
Uwzględniam monitoring swoich nawyków w kalendarzu.
Jeśli pomyślisz o upływających latach to przez całe życie takie
postanowienia i dobre nawyki właśnie zapewniają nam dobre
wspomnienia z różnych życiowych doświadczeń.
Jeśli potrzebujesz inspiracji do swoich noworocznych
postanowień, to chętnie podzielę się z tobą kilkoma swoimi
pomysłami z kalendarza na 2022.

Pamiętaj jednak, aby ułożyć listę tak, aby wyglądała na
ciekawą i w miarę łatwą, a nie zniechęcającą i zacznij od
najprostszych kroków do lepszych nawyków. Przez całe nasze
życie poznajemy Boga - zadbaj tylko o to, żeby to był twój cel
nadrzędny.
Rytm tworzy ramy dla naszego życia. Nie musimy się wtedy
miotać i ciągle dokonywać nowych wyborów. Kiedy
praktykujemy dobre nawyki, to podczas zwątpienia rytm
wybiera za nas i pomaga nam być chrześcijanami w kulturze,
która jest stale sekularyzowana - znacznie ogranicza rolę religii
w społeczeństwie, w którym żyjemy lub wręcz całkowicie ją
eliminuje.
Powodzenia w noworocznym planowaniu
oraz wytrwaniu w nowych dobrych nawykach!

Jedna z ważniejszych biblijnych nauk dla nas mówi, że „więcej
szczęścia jest w dawaniu niż w otrzymywaniu”.
Jezus jest przykładem, że tak właśnie działa Królestwo Boże
i rzuca swoim przykładem wyzwanie naszej ludzkiej naturze.
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7 NAWYKÓW
Jonas Clark

BARDZO SKUTECZNYCH CHRZEŚCIJAN

S

tephen Covey zbudował imperium wydawnicze dzięki
swojemu bestsellerowi „The 7 Habits of Highly
Effective Living” (7 Nawyków bardzo skutecznego
życia). Oprócz tego wydał: „The 7 Habits of Highly Effective
Teens,” „The 7 Habits of Highly Effective Families,”
a całkiem ostatnio: „The 8th Habit” (Ósmy nawyk). W tych
książkach, Covey, mówi nam, abyśmy robili wszystko
w sposób aktywny, synergiczny, jakbyśmy ostrzyli piłę.
Całkiem niezła rada!

Skuteczny nawyk #1: Pobudzaj dary i używaj ich odważnie.
Apostoł polecił Tymoteuszowi, aby pobudzać dary Boże
i utrzymywać je rozbudzone. Podoba mi się sposób w jaki
oddaje to rozszerzone tłumaczenie Biblii (AMP): Rozbudź
(rozpal na nowo żar, roznieć ogień i utrzymuj płonący) dar
łaski Bożej, [wewnętrzny ogień, który jest w tobie]…
(2 Tym. 1:6 AMP). Dalej Paweł zachęca młodego sługę,
pisząc, że strach nie pochodzi od Boga i dodaje mu odwagi,
aby chodził w mocy i miłości Bożej, a nie płaszczył się i
nadskakiwał w strachu. Apostolskie życie wymaga od nas
rozniecenia pasji w nas, ponieważ znajdą się tacy, którzy
będą starali się zalać nasze rewolucyjne marzenia rzekami
negacji.

Skuteczny nawyk #2: Trzymaj się mocno prawdy.
Apostoł Paweł wlał swoje życie w Tymoteusza. Jako dobry,
duchowy ojciec, uczył go doktryn chrystusowych,
kształtując te drogi i trwanie w modlitwie. Oczekiwał, że
Tymoteusz będzie trzymał się zdrowego nauczania, które
otrzymał; aby trzymał się mocno prawdy.
Strzeż i zachowuj [z największą troską] drogocennej
i wspaniałej przyjętej [Prawdy], która została powierzona
[tobie] z [pomocą] Ducha Świętego, który uczynił z nas
Swoje mieszkanie (2 Tymoteusza 1:14 AMP).
Dalej ostrzega swego ucznia przed tym, co się dzieje z tymi,
którzy nie trzymają się ściśle prawdy: odpadają, podobnie jak
Fygelos i Hermogenes. Apostolskie życie wymaga
utrzymywania zdrowej równowagi między nowym
objawieniem a twardymi fundamentami, abyśmy szli do
przodu w postępującej prawdzie, jak ją Bóg objawia.

O ile szanujemy mądrość Covey'a i wspaniałe książki
o marketingu, lecz nie zapominajmy, że Biblia pełna jest
praktycznych rad o dobrych i złych nawykach. I tak, 2 List do
Tymoteusza w szczególności oferuje pewne złote myśli
o tym, czego potrzeba, aby prowadzić apostolskie życie.
Słusznie należy zwrócić uwagę na to, że ta księga Pawła jest
również bestsellerem – jedną z części najlepiej sprzedawanej
książki wszech czasów. W tym sprawdzonym przez wieki
tomie, ap. Paweł przekazuje ostateczne plecenia swemu
duchowemu synowi.

Skuteczny nawyk #3: Wychowuj innych do służby.
Następnie apostoł mówi Tymoteuszowi, aby był mocny
w łasce, którą można znaleźć wyłącznie w Jezusie
Chrystusie, gdy On decyduje, aby wychowywać innych do
służby. Tutaj, Paweł wzywa go do wyższego poziomu
przywództwa. Wiedział o tym, że rozpowszechnianie
niesfałszowanej ewangelii narodom wymaga powielania
siebie samych w innych.

Drugi List do Tymoteusza zawiera najbardziej znane słowa
Pawła. Gdy ktoś jest bliski odejścia z tej ziemi to jego ostatnie
słowa warte są zauważenia. Co takiego powiedział Paweł
Tymoteuszowi w swym ostatnim liście? Co pozostawił,
co mogło mu pomóc w zmaganiach dobrego boju wiary,
który on sam zwyciężył? Czym ten wielki apostoł dzielił się
z Tymoteuszem na temat apostolskiego życia?

A co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to przekaż
ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni i innych
nauczać. (2 Tym. 2:2 AMP).
Zwróć uwagę na to, że uwarunkował to polecenie:
powiedział, aby wybrał mężczyzn, na których można polegać
i wiernych. Apostolskie życie wymaga wzięcia pod uwagę
konieczności poświęcenia czasu i udzielenia go tylko tym,
którzy idą za Bogiem z całego serca.

Paweł ostrzegł go przed tym, że niektóre złe nawyki, jak na
przykład próżne rozmowy, mogą sprowadzić go z drogi
przeznaczenia. Ostrzegł również przed potencjalnie
śmiertelnymi nawykami takimi jak: egoizm, chciwość,
pycha, arogancja, nieposłuszeństwo, niewdzięczność,
bluźnierstwo, oszczerstwo, pochopność i perfidia wśród
wielu innych.

Skuteczny nawyk #4: Zachowuj dyscyplinę.
Bądź zdyscyplinowany i gotowy na znoszenie trudności.
Paweł nie cukruje apostolskiego życia. Mówi wprost, że musi
mieć dobry nawyk zwany dyscypliną, gdy przygotowuje się
na znoszenie trudności, jako dobry żołnierz Jezusa
Chrystusa, Paweł napomina go, aby nie motał się w sprawach
życia. Innymi słowy: niech świat nie komplikuje twojej

Niemniej, bardziej niż cokolwiek innego Paweł przekazał
Tymoteuszowi wiele mądrości, do której mógł on sięgać
długo po chwili, gdy jego mentor odszedł do Pana. To jest to,
co ja nazywam siedmioma nawykami bardzo skutecznego
apostolskiego życia.
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Skuteczny nawyk #6: Znaj Słowo.
Następnym słowem mądrości ap. Pawła do Tymoteusza jest
obowiązek znania Słowa Bożego. Paweł polecił mu: Staraj
się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako
wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada
należycie słowo prawdy. (2:15).
Apostolskie życie jest życiem w Słowie. Jest to jedyny
mocny fundament położony przez Boga, który ostoi się
w pośród wstrząsów.

Skuteczny nawyk #7: Żyj czystym życiem.
W końcu, apostoł Paweł mówi Tymoteuszowi, aby nabył
nawyku prowadzenia życia w czystości. Wyjaśnił, że każdy
kto się oczyszcza, będzie naczyniem oddzielonym do
użytku Bożego, dopasowanym i gotowym do pracy.

służby. Skup się na tym, do czego zostałeś powołany, aby
zrobić. Bądź zdyscyplinowany, aby odgrywać rolę w tym,
co Bóg przygotował; poddaj swoje życie Słowu Bożemu
(2 Tym 2:3-7). Apostolskie życie oznacza cierpienie bólu
dyscypliny, nawet wtedy, gdy wydaje się, że ci wokoło
ciebie mają łatwo.

Młodzieńczych zaś pożądliwości się wystrzegaj, a zdążaj do
sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy
wzywają Pana z czystego serca (2 Tym. 2:22 AMP).

Skuteczny nawyk #5: Trwaj skupiony na Chrystusie.

Apostolskie życie wymaga odmowy udziału,
zaangażowania się w błahych sporach nad pytaniami
niedouczonych, które tylko wywołują spory.

Miej [stale] w pamięci Jezusa Chrystusa, który został
wskrzeszony z martwych, jest z rodu Dawidowego, według
mojej ewangelii (2 Tym. 2:8 AMP). Paweł wiedział, że
Tymoteusz musi pamiętać o mocy zmartwychwstania
Chrystusa, aby utrzymać się wśród prześladowań, które
podążały wraz z głoszeniem ewangelii w jego czasach.
Apostolskie życie oznacza znoszenie i utrzymywanie
pozycji z cierpliwością, aby znieść wszystko dla Ewangelii.
Jest to świadomość tego, że jeśli umrzemy z Nim, z Nim
będziemy również żyć. Jeśli wytrzymamy, będziemy
również z Nim rządzić. Jeśli się Go zaprzemy, wyprzemy
i odrzucimy to on odrzuci nas (2 Tym. 2:11-13).

Oczywiście, nie jest to pełna lista pobożnych zachowań, lecz
jestem przekonany, że jeśli pójdziemy za tymi siedmioma
obszarami naświetlonymi przez Pawła, nasze życie i służba
będą bardziej skuteczne dla chwały Bożej. Czyż nie o to
chodzi?

Bezinteresowność
( List do Filipian 2,1-4 )
Być pokornego serca – tak jak Chrystus – to chcieć odłożyć
swoje prawa i przywileje na bok. Szukać okazji do pomocy
innym zamiast nerwowo pilnować swoich interesów.
Słuchać. Chcieć zrozumieć. Współczuć. Dzielić się z innymi
tym, co się posiada.
Pokorne serce to charakter, który cechuje życzliwość,
uprzejmość i serdeczność. To postawa, której obca jest
pazerność i buta.

Naszą cywilizację toczy rak zachłanności i samolubstwa.
Propozycja pielęgnowania w sobie bezinteresownej
postawy brzmi niemal jak dowcip. Bogu dzięki, jest jeszcze
kilku szaleńców, którzy wierzą, że pokora i altruizm to
cnoty, o które warto zabiegać.

Żyjemy w czasach, w których wysoko punktowana jest
agresywna asertywność. Kto nie broni swoich praw,
przegrywa. Bez rozpychania się łokciami nie zajdzie się
daleko.

Czy jesteś jednym z nich?

Ale w takich warunkach gdzieś po drodze wycieka z naszego
życia radość. Zajęci pilnowaniem własnych spraw i obroną
swojej pozycji, nie potrafimy się odprężyć, zdystansować,
rozejrzeć wokół i skupić na tym, co naprawdę istotne. Nie
potrafimy się cieszyć.

Zapewniam cię, że wybierając drogę naśladowania
Chrystusa i kształtowania swojej postawy życiowej według
Jego przykładu, odkryjesz sekret spełnionego życia.
Bezwarunkowa, bezinteresowna miłość to podstawowy
budulec chrześcijańskiego charakteru!
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WŁAŚCIWA PERSPEKTYWA
( HEBRAJCZYKÓW 12,13; PSALM 91,1 )
Przy takich okazjach czas się zatrzymuje. To, co nieistotne,
znika, gdy szeroki obraz prawdy pojawia się w naszych
umysłach. Zaczynamy widzieć wyraźniej, jakby uniosła się
mgła... i już dłużej nie uciekamy. Nie jesteśmy już zagubieni,
rozgniewani albo przytłoczeni. Już się nie boimy.
Miejsca, gdzie nabieramy właściwej perspektywy, zawsze
znaczy ślad Bożej obecności. Kiedy tam jesteśmy, możemy
powiedzieć, że „mieszkamy w cieniu Wszechmocnego”,
o czym Dawid wspomina w Psalmie 91.
Czy nie nadszedł w twoim życiu czas, aby znaleźć
schronienie w Jego cieniu i zyskać Jego perspektywę?
Właściwa perspektywa jest jak powiew świeżego powietrza
pośród dusznych wymagań życia.
— Charles R. Swindoll

C

zym jest perspektywa? Cóż, jest oczywiście związana
ze sposobem, w jaki coś widzimy. Określenie to
dosłownie oznacza „patrzenie poprzez/pomiędzy”
albo „wyraźne widzenie”.
Człowiek, który posiada właściwą perspektywę na życie,
potrafi dostrzec powiązania pomiędzy różnymi sprawami
i oszacować ich względną wagę. Widzi szeroki obraz. Jest
w stanie odróżnić to, co przypadkowe, od tego, co istotne…
to, co tymczasowe, od tego, co wieczne… to, co częściowe,
od całości… drzewo od lasu.
Artysta bez właściwej perspektywy jest, według słów
Szekspira, „znużony, przestarzały, pusty i bezwartościowy”.
Przywódca bez perspektywy to człowiek pozbawiony wizji,
zastraszony, bezbronny i nadmiernie skupiony na opinii
publicznej.
Właściwa perspektywa jest jak powiew świeżego powietrza
pośród dusznych wymagań życia. Otwiera nowe wymiary,
które pozwalają nam poradzić sobie z przewidywalnością.
Łagodzi tyranię pilności. Perspektywa zapewnia nam
przestrzeń, jakiej potrzebujemy.
Zachęca młodą matkę mówiąc jej, że życie to coś więcej niż
zmienianie pieluch, podgrzewanie butelek i kołysanie dzieci
do snu. Pomaga przekonać młodego lekarza stażystę, że
długie miesiące szkolenia i nieprzespane noce są tego warte.
Mówi mu, że musi być czujny, bo od tego zależy jego
przyszłość.
Biznesmenowi, który walczy o przetrwanie i ma za sobą
wiele ciężkich tygodni, przynosi nadzieję i obietnicę
jaśniejszego jutra.
A kto potrzebuje właściwej perspektywy bardziej niż
nauczyciel? Codzienna niekończąca się harówka na lekcjach
może wydrenować z niego całą rzekę determinacji
i kreatywności, aż stanie się zwykłym strumieniem frustracji
i zniechęcenia. Lecz gdy nauczyciel ponownie dostrzeże
wpływ, jaki jego życie wywiera na uczniów, i uświadomi
sobie, jakie to ma znaczenie dla ich przyszłości… przypływ
nowych pomysłów prawdopodobnie powróci w postaci
rwących potoków.
Wiele rzeczy pomaga uzyskać właściwą perspektywę.
Wyciszenie. Spacer po lesie. Czas spędzony nad szumiącym
morzem. Widok ze szczytu góry. Poezja. Podróże. Spacer po
starym cmentarzu. Wieczór przy kominku. Noc pod
gwiazdami. Zwiedzanie zabytków. Dłuższy czas modlitwy.
Głębokie przeżycia muzyczne. Pełne znaczenia uwielbienie.
Rozmyślania nad Słowem Bożym. Niespieszna jazda
o zachodzie słońca.

Spotkanie
Stąpam po trawie zielonej,
W ciszy absolutnie błogiej.
Stopy me dotknęły źdźbła,
Z którego spadła kropla rosy ta.
Ty stworzyłeś Panie, ten zielony świat,
Każdy liść, drzewo, motyle i kwiat.
Piękno tej przyrody jest niepowtarzalną chwilą,
Róża i stokrotka zapachem swym, cichy czas mi umila.
Kładę się na polanie, patrzę na niebo,
I co widzę? Twą twarz Panie.
Twoje usta się do mnie uśmiechają,
A w nieba błękicie ptaki fruwają.
Me uszy słyszą Słowa Boże, wpadają w głąb serca,
Ich siła i moc każdemu pomoże.
Leżę i korzystam z Bożych darów,
Ze słońca, powietrza i zielonych obszarów.
Promienie złociste oplatają myśli me Panie.
A ja oczami wyobraźni widzę, ile jest w Tobie bojaźni.
Wtem przyszła burza, niebo stało się smutne, pożegnałeś się ze mną,
Bez Ciebie wszystko jest szare, złe i okrutne.
s. Terenia Kaliś
-7-

r o z m y ś l a n i a
Ewa Babicz

Wiara pozwala
zmaterializować to,
co jest w naszym umyśle
i sercu,
pozwala na dokonywanie
mądrych wyborów,
a w konsekwencji
podjęcia właściwych

decyzji.
na podstawie Przypowieści o dwóch fundamentach Ew. Łuk.7.46-49

W ielokrotnie

słyszałam tę
opowieść, lecz ostatnio zaczęłam
się zastanawiać głębiej nad jej
treścią.
Najbardziej zagadkowy wydał mi
się związek pomiędzy budowlą
wzniesioną bezpośrednio na ziemi
lub (jak mówi ewangelista Mateusz)
na piasku, a przyjściem do Jezusa
i słuchaniem tego, co mówi, bez
elementu wykonywania (czynu).
Dlaczego taki dom określony jest w
Biblii jako budowla wzniesiona bez
fundamentu ?
I tu zrodziło się we mnie pytanie:
Czy czytając Biblię „słyszę”, czy
prawdziwie rozumiem, czy
rzeczywiście „pojmuję”?
Dlaczego nie wystarczy przyjść do
Jezusa i słuchać, ale trzeba jeszcze
czynić czyżby to nie przychodziło
samoistnie?
Przecież sam fakt poświęcenia
czasu i oddalenia od otaczającego
zgiełku po to, by czytać Boże Słowo
świadczy o tym, że zależy mi na
budowaniu wewnętrznego
człowieka. Czy to za mało? Przecież
to właśnie ze słuchania i czytania
rodzi się wiara nasza. Tak, ale co
dalej?
Wiara, to dopiero początek! Idąc
dalej stwierdziłam, że ona najpierw
pozwala nam wziąć Ducha
Świętego ( „... weźmiecie moc
Ducha i będziecie mi świadkami ...”
Dz. A. 1.8 ) a dopiero potem żyć
w zgodzie z tym, co wewnętrznie
u s ł y s z a ł a m . Wi a r a p o z w a l a
zmaterializować to, co jest
w naszym umyśle i sercu, pozwala
na dokonywanie mądrych
wyborów, a w konsekwencji
podjęcia właściwych decyzji.
Pytanie tylko, czy to ma miejsce?
Przecież to właśnie czynienie, obok
przychodzenia i słuchania, jest
decydującym i świadczy o jakości
mojego wewnętrznego życia.
Przełożenie słów, które wyczytałam
w Biblii na praktyczne działanie, na

moje zachowanie, na sposób
myślenia i mowy winno być moim
celem. Tak naprawdę, to istotne jest
przecież nie to, co robię, ale to, kim
naprawdę jestem! Dlatego zdałam
sobie sprawę, że konieczne jest
poddawanie swojego umysłu
prawdom wypowiedzianym przez
samego Boga, aby te z kolei
wypełniały go i przemieniały. Ja zaś
w mocy Ducha Świętego mam im
być posłuszna i świadczyć swoim
życiem, że JEZUS JEST w pełnym
tego słowa znaczeniu!
I oto wówczas doświadczenia, które
przyjdzie mi przeżywać nie
przyczynią się (tak wierzę) do
zniszczenia mojej wiary, a sytuacje,
w których się znajdę (i co za tym
idzie myśli, które pojawią się w
moim umyśle ), nie zrujnują mnie
samej, lecz wzmocnią ją i jeszcze
bardziej ugruntują„ ... gdy przyszła
powódź, uderzyły wody o ów dom,
ale nie mogły go poruszyć, bo był
dobrze zbudowany.” Ew. Łukasza
7,48 b.
Wierzę, że zależy nam na tym, aby
budowla, którą wznosimy, nie tyle
miała ładny wygląd (choć i to jest
ważne), ale raczej żeby była trwała,
niezachwiana i niewzruszona.
Dlatego budowanie, którego
podjęłyśmy się, wymaga wysiłku
i trudu. Wiem, że Stwórca chce, aby
nasze życie było zgodne z życiem,
jakie On dla nas zaplanował! Z
życiem opartym na Słowie Bożym,
głęboko w Nim zakotwiczonym.
Nie jest to łatwe, ale dzięki łasce
Bożej i sile, którą mamy od Niego –
jest to możliwe.
Cudowne jest to, że owe
budowanie zawsze można
zacząć od początku
i nigdy na to nie jest
za późno.

Cudowna wieść
Jezus się narodził w ubogiej stajence,
chłód ludzkich serc i obcość sprawiła,
że zamiast się cieszyć, On płakać zaczyna.
Aniołowie mu chwałę śpiewały, zwierzęta się wokół zebrały,
zrobiło się ciepło i radośnie w tej stajence,
i uśmiech się pojawił na twarzy dziecięcej.
Nie było miejsca dla Zbawiciela świata,
dla Syna Bożego a naszego brata.
Przybiegli pastuszkowie zdziwieni widokiem, padli na kolana,
witając z radością narodziny Pana.
Z odległych stron świata, ze wschodu mędrcy przybyli,
pokłon Panu z niebiańskiego grodu złożyli.
Niech cały świat się cieszy, imię Jego głośno śpiewajcie,
bo narodził się Syn Boży, Zbawca, król nieba i ziemi,
z wielkim sercem Go przywitajcie.
Wieść ta roznosi się po całej krainie,
serca wypełnia melodia wdzięczności,
falując echem w dal płynie.
Radosne Gloria rozlega się dźwięcznie,
cud narodzenia, dar Bożej miłości,
to bezcenny skarb, cenniejszy niż brylant dany ludzkości.
Oto już cud się spełnił, już biją w niebo dzwony,
witamy Cię nasz Zbawicielu, w Betlejem narodzony.
Serca mu oddajmy, by miał w nich mieszkanie,
w majestacie Chwały On zasłużył na nie.
Przyszliśmy Cię Jezu ogrzać swą miłością,
bo Tyś naszym Zbawicielem i naszą radością,
ona serce rozgrzewa gorącym płomieniem,
składamy Ci Jezu pokłon – dziękczynienie.
Niechaj więc zamilkną swary, zawiści, ludzkie złości,
zagarnij serca nasze, my damy Ci potęgę miłości.
Ja pragnę tylko, aby Boże dziecię,
przyniosło światło dla zbłąkanych ludzi,
zamknęło ciszą niepokój na świecie.
I by w ludzkich sercach gniew się już nie budził.
Bądźmy wiernymi Jezusowi Wszechmogącemu,
naszemu Zbawicielowi Narodzonemu.
s.Terenia Kaliś
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Wspomnienie Ś.P. Grażyny Witkowskiej i Elżbiety Kaczmarek
S.P. Grażyna Witkowska była jedną,
z dwóch córek Państwa
Jadwigi i Stanisława Błahutów.
Urodziła się 11-tego kwietnia 1964 roku
w Kołobrzegu.
Dzieciństwo spędziła nieopodal
Kołobrzegu, mieszkając z rodzicami
i siostrą Agatą w Borkowicach do
dwunastego roku życia. Następnie
zamieszkała w Kołobrzegu wraz z babcią
Anną i tu ukończyła, najpierw szkołę
podstawową, a później średnią.
Po ukończeniu Liceum Ekonomicznego, kontynuując rodzinną
tradycję, rozpoczęła pracę w PKP jako kasjer towarowy.
Zawsze w sercu miała pragnienie szukania prawdziwego, realnego
Boga – nie z obrazków, ale Boga, z którym mogła porozmawiać i u
którego mogła szukać pomocy w trudnych chwilach. Bóg widział
jej pragnące serce i wykonywał cichą pracę w jej życiu.W pracy
poznała swojego przyszłego męża – Tadeusza.
Szybko się w sobie zakochali i w 1984 roku pobrali się. Wspólnie
rozpoczęli wędrówkę szukania Boga, który obdarował ich dwójką
wspaniałych dzieci – Karoliną i Mateuszem. Aby móc zająć się
wychowywaniem dzieci, zmieniła miejsce pracy i zatrudniła się
w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji, jako księgowa.
W 1995 roku na zaproszenie, całą rodziną, po raz pierwszy udali się
na nabożeństwo do Kościoła Chrystusowego w Kołobrzegu i tam
Pan Bóg objawił się jej, jako Ten, którego szukała. Od tej pory
zakochała się w Bożym Słowie, które stało się prawdziwym
pokarmem jej duszy. Prawdziwa wiara zrodziła się w jej sercu
dzięki czytaniu Biblii. Zrozumiała, że jedyną drogą do Bożego
Królestwa jest Pan Jezus Chrystus. Całym sercem zaufała Bogu
i 31-ego grudnia 1995 roku, przyjęła chrzest wiary. W następnych
latach, podobnie uczynił jej mąż i dzieci. Bóg obdarzył ich również
dwójką wnuków – Laurą i Dawidem. Cieszyła się życiem,
szczęśliwą rodziną, ciągle modliła się i śpiewała na chwałę Bogu.
Jednak 10 listopada 2021 roku po powrocie z pracy źle się poczuła.
Po kilku dniach spędzonych w łóżku stan jej zdrowia pogarszał się
i została zabrana do szpitala. W dniu trzeciego grudnia 2021 roku
odeszła do Pana.
Chcielibyśmy z tego miejsca złożyć wyrazy współczucia
i życzenia Bożej pociechy mężowi Tadeuszowi, córce Karolinie
z mężem Karolem i dziećmi oraz synowi Mateuszowi z żoną
Dorotą.

Ś.P. Elżbieta Kaczmarek urodziła
się 07.10.1954 roku w rodzinie
Janiny i Emiliana Witkowskich
w Brojcach jako jedna
z siedmiorga ich dzieci.
Dzieciństwo spędziła
w miejscowości Kinowo, gdzie
jej rodzice prowadzili
gospodarstwo rolne.
Po ukończeniu szkoły
podstawowej zamieszkała
w Kołobrzegu i tu ukończyła
szkołę zawodową i zdobyła zawód kelnerki. Jednak w tym
zawodzie nigdy nie pracowała. Po skończeniu szkoły
zatrudniła się w Zakładzie Usługowo-Dziewiarskim
WENEDA w którym pracowała do chwili likwidacji
zakładu. W tym okresie poznała przyszłego męża Janusza,
z którym w 1974 roku zawiązała związek małżeński.
Z tego związku Bóg ofiarował im syna Krzysztofa i córkę
Anetę a później wnuka Alana i wnuczki Marikę, Blankę
i Adelę. Następnie zatrudniła się w Miejskich
Wodociągach i Kanalizacji gdzie pracowała do emerytury.
Zawsze kochała Boga i pragnęła głębszej relacji z Nim.
Bóg odpowiedział na jej pragnienie i posłał ludzi z Dobrą
Nowiną o zbawieniu jakie jest w Jezusie Chrystusie.
Odpowiedzią na Boże wezwanie było powierzenie
swojego życia Chrystusowi i przyjęcia Go jako jedynego
Pana i Zbawiciela. Na dowód tego przyjęła w 1995 roku
Chrzest Wiary.
Nigdy nie wstydziła się swojego Pana. Z odwagą głosiła
Słowo Boże wszędzie gdzie miała możliwość podzielenia
się świadectwem swojej wiary. Była ewangelistką
i wielkim błogosławieństwem dla wielu ludzi, którzy
dzięki jej zwiastowaniu i życiu zaufali Ewangelii
i Jezusowi. W 2016 roku pożegnała swojego męża, który
odszedł do wieczności. Po miesięcznej chorobie odeszła
do Pana 20.12.2021 roku. Na zawsze pozostanie w naszych
sercach.
Składamy wyrazy głębokiego współczucia i życzenia
Bożego pokoju synowi Krzysztofowi z rodziną, córce
Anecie z rodziną oraz rodzinie Kaczmarków
i Witkowskich.

SMUTEK I NADZIEJA
( 1 LIST JANA 5,1-5 )

G

dyby łzy były nieusuwalnym atramentem, a nie
czystym płynem, wszyscy bylibyśmy poplamieni na
całe nasze życie. Druzgocące wydarzenia, bolesne
klęski, brutalne słowa, które słyszymy od lekarza albo
rozgniewanego partnera, nagła utrata kogoś bliskiego,
ucieczka od konsekwencji głupiej decyzji – to niektóre
z okrutnych doświadczeń naszego życia.
W chwili, gdy piszę te słowa, oddalone ode mnie o mniej niż
godzinę znajdują się rodziny bez dachu nad głową.
Niespodziewane osunięcie się ziemi zniszczyło ich domy jak
fala niszczy zamek z piasku. Nie był to ogień, trzęsienie ziemi
ani nawet wstrząsy ostrzegawcze. Nagłe osunięcie ziemi -9-

spowodowało szkody na piętnaście milionów dolarów…
wspomnienia, których nie da się wymazać. Nie można o tym
myśleć bez uczucia wewnętrznego rozdarcia.
Niedawno otrzymałem list od pewnej osoby z Portland.
Ładnie napisany, z uważnie dobranymi słowami. Ale spoza
jego tekstu przeziera ogromny smutek i żal:
W ciągu ostatnich dwóch lat moje życie zostało wywrócone do
góry nogami. Bóg nie dał mi czasu, by złapać oddech. Rok
temu mój mąż zginął w katastrofie samolotu wojskowego na
Grenlandii. Mam dwóch małych synów, 7 i 9 lat, za których
jestem teraz sama odpowiedzialna.

Kilka tygodni temu w środku nocy zadzwonił telefon.
W słuchawce usłyszałem drżący głos młodego mężczyzny,
który nie chciał podać swojej tożsamości:
Trzymam w ręku załadowany pistolet. Mam zamiar dziś
wieczorem go użyć. Ktoś mi powiedział, że możesz mi pomóc.
Nie widzę powodu, by dalej żyć i wciąż ponosić porażki.
Powiedz mi, dlaczego nie powinienem się zabijać.
[Zaczął szlochać.] Powiedz mi, szybko. . .
Joseph Parker, pełen pasji mówca, wspaniały kaznodzieja
i autor wielu książek, powiedział: W każdej kościelnej ławce
znajdziesz krwawiące serce. Nauczaj na temat cierpienia,
a nigdy nie zabraknie ci słuchaczy.
Percy Bysshe Shelley trafnie przedstawił smutek jako matkę
„otoczoną rodziną westchnień”. Taki właśnie jest ból
cierpienia. Jak matka – przygarbiony i zmęczony
monotonią, a mimo to wciąż rodzący więcej dzieci … tylko
po to, by wzdychać, płakać i umierać.
Bez Boga – nie ma dalej nic. Następuje koniec życia pełnego
nieszczęść. Kurtyna opada. To tutaj humanizm stawia
ostatnią kropkę. Tutaj filozofia składa swój ostatni pokłon.
Jedynym akompaniamentem śmierci, zapożyczając słowa z
książki Roberta Ingersolla, są „echa zawodzącego krzyku”.
Ale to nie musi być koniec. Życie, z całym swoim
cierpieniem i niesprawiedliwością, łzami i tragediami, może
być przeżywane na poziomie wyższym, niż jego niedole.
Gdyby tak nie było, chrześcijaństwo nie miałoby wiele do
zaoferowania. Jezus byłby tylko skruszonym żebrakiem
czającym się przy tylnych drzwiach z kapeluszem w ręku
oraz pełną trudów i cierpień opowieścią, którą możesz
przyjąć lub nie.

Nie wierz w to! To właśnie w czasie wyzwań i trudności nasz
Pan wykonuje swe najlepsze dzieło… w czasie, gdy tragedia
łączy się z nieszczęściem… kiedy szatan i jego demony każą
nam wątpić w Bożą dobroć i zaprzeczać Jego
sprawiedliwości. W takim czasie Chrystus obnaża swój
miecz prawdy, uciszając wątpliwości i oferując łaskę
i nadzieję, by dalej iść przez życie.
Uważnie Go posłuchaj:
Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat; tym
właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza
wiara. (1 List Jana 5,4)
Nie jakieś niejasne przeczucie czy nierealne marzenie … ale
dokonany fakt, tak pewny i mocny jak granit, całkowite
zwycięstwo dzięki wierze!
Czy to jest dla wszystkich? Nie. Dla większości? Przeczytaj
jeszcze raz. Tylko dla tych, którzy są „z Boga zrodzeni” …
tylko zrodzeni przez Boga są zwycięzcami.
Czy to znaczy, że nie będziemy cierpieć? Nie. Oznacza to, że
będziemy w stanie przejść przez cierpienia … żyć w Jego
zwycięstwie pomimo bólu. Jak to możliwe? Przez wiarę, tak
jak obiecał. Mając nadzieję w Bogu i absolutną pewność, że
On doskonale wie, w jakiej sytuacji się znajduję. Bóg ma nad
wszystkim kontrolę. On obdarza łaską, której potrzebuję,
aby przepłynąć przez wzburzone morze i przez kolejny
burzliwy dzień.
Smutek i jej ponura rodzina westchnień mogą wpaść
z wizytą, ale nie pozostaną długo, kiedy uświadomią sobie,
że wiara dotarła tam pierwsza … i nie planuje odejść.

W czasie wyzwań i trudności nasz Bóg wykonuje swe najlepsze dzieło.
— Charles R. Swindoll

Ewangelizacja

Kameralny Koncert Świąteczny

niedzielę, 5 grudnia gościliśmy
w Zborze brata Gabriela Kosętkę
ze Zboru gdańskiego wraz
z Małżonką, który zwiastował nam Słowo Boże
w czasie Ewangelizacji. Tematem kazania był
fragment z Ew. Mateusza 15, 21-28 mówiący
o spotkaniu niewiasty Kananejskiej z Jezusem
i uzdrowieniu jej córki dręczonej przez
demona. Jesteśmy
Bogu wdzięczni za
usługę Brata,
a Bogu za to, że
w tych trudnych
czasach w jakich
przyszło nam żyć,
Jego Słowo jeszcze
może być
opowiadane. Niech
Bóg błogosławi ten
zasiew.

uż od początku grudnia wokół nas rozbrzmiewały kolędy
oznajmiając radosny czas obchodów największego wydarzenia
jakie miało miejsce w historii ludzkości, mianowicie przyjście na
świat Bożego Syna, Jezusa Chrystusa.
16 grudnia w naszym Zborze miał miejsce Kameralny Koncert
świąteczny. To był przepiękny wieczór przygotowany przez
Magdę Karel, który dostarczył nam miłych wzruszeń. Wykonywane
kolędy i te znane i mniej znane prezentowane były przez siostry:
Magdę Karel, Julię Zejler, Anię Grabowską przy akompaniamencie
Oli Piechoty oraz słowem wiążącym Ewy Babicz.
Nad całością wieczoru czuwał
pastor Zbyszek Babicz, który
podzielił się słowem opartym
o fragment ks. Izajasza 9
rozdziału oraz poprowadził
nas w modlitwie. Jesteśmy
Bogu wdzięczni za talenty
jakimi Bóg obdarza nasze
siostry. Czekamy na podobne
koncerty.

W

J
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Wigilia dla seniorów
Dzień przed właściwą wigilią Bożego Narodzenia, czyli
w czwartek 23 grudnia, Grupa Domowa spotykająca się
przy kościele zorganizowała wigilię dla około
dwudziestu seniorów.
Przy wigilijnym stole zastawionym różnorodnymi
daniami wspólnie śpiewano kolędy, a prowadzący
spotkanie br. Mariusz Polakowski na podstawie
Ew. Mateusza 1 rozdziału poruszył trzy ważne myśli:
1. Nie bój się. 2. Jezus zbawia swój lud od grzechów.
3. Jezus Emanuel (Bóg z nami) jest po wszystkie czasy.
Dziękujemy Justynie i Arkowi Jakubikom,
Oli Polakowskiej, Danucie Rapacz, Natalii Żabik
za przygotowanie wspaniałego wieczoru.

Boże Narodzenie
Drugi dzień świąt, niedziela 26 grudnia, Zbór
kołobrzeski zgromadził się, by wspominać pierwsze
przyjście na świat Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
Nabożeństwo prowadził starszy Zboru br. Sławomir
Kulczyński. Śpiewane kolędy przeplatały się
z modlitwami wdzięczności za Boży Dar zesłany
z nieba na ziemię.
Czytane stosowne fragmenty Słowa Bożego przez
małżeństwa: Jakubików i Strzelczyków, wiersz
s. Teresy Kaliś, przepiękny okolicznościowy film,
przygotowały nas do słuchania kazania
wygłoszonego przez pastora Zbyszka Babicza.
„Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo”.

Sylwester 2021
Ostatni dzień roku 2021 pożegnaliśmy wieczornym nabożeństwem w czasie którego byliśmy świadkami chrztu wiary
Darii Kiedryńskiej i Amelii Miszke. To wzruszająca uroczystość kiedy oglądamy nowe osoby dołączone do Kościoła Jezusa
Chrystusa. Witamy je w naszej Społeczności. Nabożeństwo prowadził starszy Zboru br. Mariusz Polakowski, a chrztu udzielał
ojciec Amelki br. Daniel Miszke. Ostatnim przesłaniem skierowanym do kościoła na temat wierności Boga dzielił się pastor
Zbigniew Babicz. W drugiej części wieczoru, o północy, modlitwą zostaliśmy wprowadzeni w Nowy 2022 Rok.
Mamy nadzieję, że Bóg będzie z nami i tak jak obiecał wkrótce przyjdzie po Swój wybrany lud.
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styczeń
2 Stycznia – Niedziela – Życzenia Braci

- o Bożą pomyślność dla rozpoczynającego się Nowego

6 Czwartek godz.18.00 – Spotkanie Modlitewne

- o nabożeństwa i uroczystości w styczniu
- o nowo ochrzczone osoby
- o sympatyków Zboru
- o pastorów i starszych Zboru
- o tych, którzy duchowo się pogubili
- o Boże pocieszenie dla Rodzin: Witkowskich,

Roku

13 Czwartek godz.18.00 – Spotkanie dla Małżeństw
20 Czwartek godz.18.00 – Studium Słowa
27 Czwartek godz.18.00 – Studium Słowa

Kaczmarków, Borzyszkowskich, Piechoty

urodziny obchodzą
01 Janina Witkowska
01 Arkadiusz Ostrowski
02 Andrzej Ostrowski
03 Danuta Rapacz
04 Natalia Staszewska
06 Lucyna Lewandowska
07 Beata SienkiewiczJabłońska

07 Ola Polakowska
13 Piotr Karel
15 Danuta Ostrowska
15 Ade Oyedemi
19 Marianna Bakowicz
26 Grażyna Kwiatkowska
27 Zbigniew Kaliś
31 Zofia Dołkowska

najserdeczniejsze życzenia urodzinowe
składamy również
Damianowi Piela (03), Ani i Zenkowi Schweda (06 i 26),
Dorocie Peła (08), Kornelii Sękowskiej (10), Marianowi Dwulat
(12), Władysławowi Zapatoczonemu (14), Dawidowi Karel (16),
Małgorzacie Łagowskiej (17), Laurze Prociak (20),
Tomaszowi Jakubowskiemu (20), Marii Karel (21),
Henrykowi Kufeldowi (26), Ninie Hury (27), Magdzie Wronisz (30),
Lucynie Zborowskiej (31).

Podziękowania
Serdecznie dziękujemy Tomaszowi Piela za przekazanie do
kancelarii kościoła komputera i mnóstwo włożonej pracy
związanej z przeinstalowaniem programów ze starego na
nowy komputer. Niech Bóg wynagradza przekazany dar
i zaangażowanie dla dobra pracy kościelnej.
Dziękujemy również Dawidowi Karel za przesłanie kamery
do Zboru dla potrzeb nagrywanych nabożeństw na on-line.
Wyrazy współczucia
Wyrazy współczucia składamy s. Marii Kułakowskiej po
odejściu jej męża Henryka.
Również Małgorzacie i Piotrowi Wawrzyniak po odejściu ich
ojca Andrzeja.
Urodziny prawnuczki s. Marii Kułakowskiej
W dniu 7 grudnia 2021 r.
nasza była członkini
Gosia Kurkiewicz
urodziła CÓRECZKĘ.
Maleńka Kasia ważyła
3200 g i mierzyła 53 cm.
Gratulujemy i życzymy,
by córeczka rosła na
chwałę Pana Boga i ku
radości Rodziców.

- o rodzinę Braterstwa G. i A. Sękowskich
- o osoby starsze i pomoc w chorobach dla: J.T. Świercz,

Cz. Zawołek, I. Rosińskiej, L. Puc, T. Szyszki,
Z. Dołkowskiej, J. Grudzińskiej, Z. Soboń,
J. Lewandowskiej, M. Wasylów, H. Paprockiej,
J. Witkowskiej, R. Słodownik. M. Bassary, B. Froncali
M. Bakowicz, L. Lewandowskiej, H. Stranc,
E. Janiszewskiej. B. Kamińskiej, J. Calów,fot.M.J. Karel
H. i J. Matulewicz, R. Kakowskiego
- o zdrowie B. Głembskiej
- o operację D. Ostrowskiej
- o zdrowie dla Jana Lewandowskiego
- o pomoc w chorobie dla s. Steni Mazur
- o Ruth Zagrodnik i Marka Stasiaka w DPS-ach
- o sytuację ekonomiczną i spokój w kraju
- o służbę Radia Pielgrzym
- o transmisje nabożeństw na on-line

Chwała Bogu:
- za wprowadzenie nas w Nowy Rok
- za Amelkę i Darię, ślubujących Bogu wierność przez

chrzest wiary
- za poprawę zdrowie Jana i Haliny Matulewicz
- za poprawę zdrowia R. Kakowskiego
- za poprawę zdrowia s. Marii Kułakowskiej
- za pomoc w wyzdrowieniu braci i sióstr będących ostatnio

na kwarantannie
- za otrzymane Biblie i Nowe Testamenty
- za wiernych słuchaczy naszych nabożeństw na on-line

rozsianych po całym kraju
- za ofiarodawców łożących na potrzeby Zboru
- za wierną pracę służb zborowych

Wiktoria Dobrowolska
dołączyła
do Fundacji Serca dla Maluszka
i od teraz jej rodzice mogą zbierać
1% podatku
na jej leczenie i rehabilitację.
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