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 DROGĘ

„Przeto, bracia święci, współuczestnicy powołania niebieskiego, zważcie na Jezusa, 
posłańca i arcykapłana naszego wyznania… „ - Hebr.3. 1

„Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki 
ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. 
Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela naszej wiary…” - Hebr.12. 1-2

patrz na

A to jest chyba najważniejsze.

Czy nadal podążamy Bożą drogą, czy może z tej 
drogi już zjechaliśmy ? 

To jest wiadomość nie tylko dla młodych 
„kierowców”, ale także tych, którzy są już 
doświadczonymi w swoim fachu. 

Kto tego nie robi, prędzej czy później wpadnie 
w kłopoty i dojdzie do upadku.

„Co ci do tego? Ty chodź za Mną!” 

Salomon napisał: „Czujniej niż wszystkiego 
innego strzeż swego serca, bo z niego tryska 
źródło życia... Niech twoje oczy patrzą 
wprost, a twoje powieki niech będą zwrócone 
prosto przed siebie!”- Przyp. Sal.4.23-25

Jeśli Jezus ma być naszą Drogą, to musimy 
patrzeć wprost na Niego, bo bez Jego pomocy 
wypadniemy z drogi. Musimy uaktualniać swoją 
pozycję przed Bogiem. Ciągle sprawdzać na 
wyświetlaczu Bożego Słowa; 

Patrzmy na Jezusa i na Nim skupiajmy naszą 
uwagę. Niech On ciągle będzie w naszej 
pamięci, bo od tego zależy nasze życie. 

kto z całego serca chce iść za Jezusem. 
To uniwersalne przesłanie dla każdego, 

Często to, co się dzieje na „poboczu drogi” 
staje się ważniejsze od tego, co dzieje się na 
naszej drodze za Jezusem. 

Jako młody adept kierownicy w trakcie 
nauki jazdy nagle usłyszałem stanowcze 
polecenie mojego instruktora: „Patrz na 

drogę !”. Powodem jego ostrej reakcji było moje 
zbyt długie skupianie uwagi na tym, co dzieje 
się na poboczu. Wynikiem tego w 
niezauważalny dla mnie  sposób zacząłem 
zjeżdżać ze swojego pasa ruchu. Zdawało mi 
się, że trzymam nieruchomo kierownicę i panuje 
nad sytuacją, ale mój pojazd zmieniał kierunek 
jazdy i gdyby nie zdecydowana reakcja 
instruktora, doszłoby do wypadku. 

Ale w nawale dnia powszedniego, a być może 
nawet w naszej aktywności religijnej, 
przestaliśmy zważać na Jezusa, przestaliśmy na 
Niego patrzeć i skupiać się na Nim. 
Jezus prawie zupełnie wypadł nam z pamięci. 

,A Piotr widząc go, rzekł do Jezusa: Panie, co 
z tym ? Rzecze mu Jezus. A gdybym zechciał, 

aby ten pozostał, aż przyjdę, co ci do tego? 
Ty chodź za mną! - (Ew. Jana 21.21-22)

Patrzenie we właściwym kierunku jest 
kluczem nie tylko do prawidłowej nauki 
kierowania samochodem, ale także ma wpływ 
na naszą duchową wędrówkę do nieba. 

Pozornie nic!  Ale tylko pozornie! 

Komentujemy wydarzenia dnia, zajmujemy 
stanowisko i wypowiadamy się w wielu, jak 
mniemamy, ważnych sprawach. Skupiamy się 
na sobie samych. Na naszych osiągnięciach, 
działalności. Naszych potrzebach, napotykanych 
trudnościach, czy kłopotach. 

Bo niewłaściwe zaczyna być wtedy, gdy 
w naszej ziemskiej trosce, czy zainteresowaniu 
innymi nie zwracamy uwagi na swoją drogę za 
Jezusem. Ale tak, jak w przypadku ostrej reakcji 
instruktora jazdy, my też możemy usłyszeć 
Słowo od naszego Mistrza.

To prawda, że pobocze niejednokrotnie wydaje 
się bardziej atrakcyjne i pociągające, niż zwykła 
monotonia drogi. Jej obraz potrafi skutecznie 
przyciągnąć naszą uwagę i często podnieść 
„nam ciśnienie”, dając małą dawkę adrenaliny.

Na pewno nie były to przyjemne słowa dla 
Piotra. I można by zapytać: Cóż w tym 
niewłaściwego, by pytać, co z innymi ? 

Jest pewien epizod w życiu Ap. Piotra, 
w którym Jezus napomina, by przestał 
zajmować się tym, czym nie powinien. 
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1 Tes. 4, 13-18.

Na kilka ważnych szczegółów tego słowa chciałbym 
byśmy zwrócili uwagę:

Zapytajcie ludzi, nawet i tych, którzy co niedzielę chodzą do 
kościoła: Co wiedzą o pochwyceniu kościoła, co wiedzą 
o wielkim ucisku, co wiedzą o Tysiącletnim Królestwie, co 
wiedzą o sądzie ludzi przed wielkim białym tronem?

2. Inna ciekawa rzecz, to to, że 
o śmierci mówi się jako o śnie („nie 
w y p r z e d z i m y  t y c h ,  k t ó r z y 
zasnęli”).

„Błogosławieni (czyli szczęśliwi gr. makarios), są odtąd ci, 
którzy w Panu umierają” (Obj. 14,13) oraz dalej w 20 
rozdziale: 

A ty, czy wiesz gdzie spędzisz wieczność?

Często mówi się jedynie o końcu świata, nawet nie 
zauważając, że najbliższym wydarzeniem będzie nie koniec 
świata,  ale zmartwychwstanie ludzi wierzących 
i pochwycenie kościoła na obłoki. To może się zdarzyć 
nieoczekiwanie w każdej chwili. 
Biblia mówi o dwóch etapach zmartwychwstania. Jest 
pierwsze zmartwychwstanie i dotyczy tylko ludzi 
wierzących i o nich ap. Jan pisze:

Drugie zaś zmartwychwstanie będzie dotyczyć wszystkich 
tych, którzy odrzucili wezwanie Chrystusa i nie są zapisani 
w księdze życia. Tych czeka druga śmierć i wrzucenie do 
jeziora ognistego.

4. Na ogół to, co jest związane z nauką 
zwaną Eschatologią (czyli nauką 

o rzeczach ostatecznych) do świadomości tych, którzy 
nie czytają Biblii to zupełnie nie dociera.

„Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez tysiąc lat. Inni 
umarli nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat. To jest pierwsze 
zmartwychwstanie. Błogosławiony i święty ten, który ma 
udział w pierwszym zmartwychwstaniu; nad nimi druga 
śmierć nie ma mocy” (Obj. 20, 4-6).

1. A p .  P a w e ł  m ó w i  o  n a d z i e i 
zmar twychws tan ia ,  k tó rego 
gwarantem jest zmartwychwstały 
Chrystus.

A więc wszyscy zmarli oczekują na zmartwychwstanie 
swoich ciał w Bożej kolejności, gdyż tak jak mówi Biblia ich 
dusza żyje, choć już w chwili śmierci wszyscy ci ludzie mają 
świadomość gdzie spędzą wieczność. Tego stanu już nikt 
nigdy nie odmieni.

3. Apostoł mówi w tym fragmencie 
Słowa Bożego nie o powszechnym 
zmartwychwstaniu, a jedynie 
o zmartwychwstaniu tych, którzy 
zasnęli w Chrystusie.

Pierwsi chrześcijanie sadzili, że stanie się to za ich życia, 
tymczasem niektórzy umarli nie doczekawszy się 
powtórnego przyjścia Chrystusa. To bardzo frapowało 
i napełniało smutkiem rodziny ludzi, którzy musieli 
pogrzebać swoich bliskich nie doczekawszy się powrotu 
Chrystusa. 

Dlatego też ap. Paweł musiał korygować ich zrozumienie 
i wyjaśnić sprawy związane i z powtórnym przyjściem 
Jezusa jak i sytuacją tych, którzy odeszli. 

„A nie chcemy, bracia, abyście byli 
w niepewności co do tych, którzy zasnęli, 
abyście się nie smucili, jak drudzy, którzy 
nie mają nadziei. Albowiem jak wierzymy, 
że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też 
wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie 
z nim tych, którzy zasnęli. A to wam 
mówimy na podstawie Słowa Pana, że my, 
którzy pozostaniemy przy życiu aż do 
przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, 
którzy zasnęli. Gdyż sam Pan na dany 
rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej 
zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, 
którzy umarli w Chrystusie, potem my, 
którzy pozostaniemy przy życiu, razem 
z nimi porwani będziemy w obłokach 
w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy 
z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy.” 

W pierwszym kościele, kościele apostolskim, było 
żywe oczekiwanie powtórnego przyjścia Jezusa 
po swój kościół. Jezus żegnając się ze swoimi 

uczniami obiecał, że wkrótce przyjdzie i weźmie swoich 
wybranych do Siebie. 

Ci, którzy zasnęli 

w Chrystusie
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Obaj byli 
zdesperowani w poszukiwaniu pomocy od Boga. Znaleźli 
zbawienie, wraz z miłującą duchową rodziną, która ich 
będzie wspierać.

Zaczynam dostrzegać ten sam duchowy głód wszędzie, 
dokądkolwiek się udam. W październiku, gdy mówiłem 
w kościele w Syracuse, w Nowym Jorku, mężczyzna 
imieniem Jan wziął udział w śniadaniu sponsorowanym 
przez kościół w sobotni poranek. Nie wezwałem nikogo do 
przodu, ponieważ sądziłem, że tutaj wszyscy byli zbawieni. 
Wydawało mi się również, że John, który podszedł do mnie, 
aby porozmawiać po skończonym przesłaniu, jest członkiem 
tego kościoła. Kiedy jednak zacząłem mówić mu o miłości 
niebiańskiego Ojca, jego oczy stały się wilgotne, a głos łamał 
się. Gdy zaoferowałem mu modlitwę rzucił mi się w ramiona 
szlochając. W tej chwili poddał swoje życie Jezusowi.
Dowiedziałem się później, że dwaj jego bracia modlili się 
przez 30 lat o to, aby oddał życie Jezusowi. Później tego 
samego dnia, w czasie nabożeństwa odnowienia, 
wspomniałem z podium o decyzji Johna. Natychmiast jego 
dwaj bracia wyskoczyli z siedzeń i świętowali zbawienie 
brata – a wszyscy w audytorium cieszyli się. Nie mogłem nic 
poradzić na to, że wyobrażałem sobie, że biorą w tym udział 
aniołowie, ponieważ John zdecydował się wrócić do Boga.

1) Udział ludzi w kościele albo spadł całkowicie, albo nie są 
jeszcze oni gotowi na powrót do osobistych spotkań.

Kilka miesięcy temu głosiłem w kościele New Life 
Christian Fellowship w Michigan. Na zakończenie 
usługi, gdy modliłem się o zgromadzenie Pan 

pokazał mi, że ktoś zmaga się z silnym uzależnieniem. 
Podz ie l i ł em s ię  tym z  ludźmi  i  zapros i ł em tą 
niezidentyfikowaną osobę, aby po pomoc zwróciła się do 
Jezusa. Natychmiast młody mężczyzna ruszył do przodu. Już 
po drodze niemal płakał i ukląkł w pobliżu sceny bez niczyjej 
zachęty. Mój przyjaciel, Cliff, szybko wstał ukląkł obok 
niego, aby się pomodlić. W ciągu kilku minut ten mężczyzna 
oddał swoje życie Jezusowi a przyjaciel, który przeszedł 
wraz z nim też oddał Jezusowi Zycie.

Czy macie podobne odczucia? Wzrasta wśród ludzi stale 
otwartość na Pana. Ludzie zostali przytłoczeni strachem, 
niepokojem, depresją. Pandemia nie tylko zabiera życie, lecz 
także wyzwoliła umysłową i emocjonalną udrękę. Napięcia 
rasowe, polityczna polaryzacja i wszechobecny negatywizm 
mediów wpędziły ludzi na krawędź. Ilość morderstw wzrosła 
w zawrotnym tempie a samobójstwa rozpowszechniają się. 

Ciemność w naszej kulturze stworzyła doskonałą burzę, 
chaos, finansową niepewność, strach przed niewidzialnym 
wirusem doprowadziły ludzi do poszukiwania alternatywy.
To samo mówią mi pastorzy, gdy pytam o to, co widzą 
w swoich kościołach i społecznościach:

Nigdy wcześniej nie 
byli w kościele, 
całkiem niedawno 
przeprowadzili się 
do tej okolicy, 
znaleźli 
zgromadzenie 
wpisując wyraz 
„kościół” w Google.

Dojrzałe żniwo jest wokół nas.

2) Nowi ludzie, którzy szukają duchowej rzeczywistości, 
pojawiają się znikąd. Wierzę, że będziemy oglądać falę 
duchowej desperacji w 2022.

Może być potrzebne kilka rozmów ze szczerymi 
chrześcijanami, zanim Nate zda sobie sprawę z tego, że Bóg 
usunął rdzę jego grzechu. Przygotujcie, proszę, swoje serca 
na to, aby dzielić się miłością Jezusa ze zdesperowanymi 
ludźmi takimi jak John i Natan. Wiem, że żyjemy w trudnych 
czasach, lecz Bóg używa kryzysowych chwil, do tego, aby 
pchnąć ludzi ku Sobie. Zamiast narzekać na ciemność, 
otwórzcie swoje oczy.

Coraz więcej, i więcej, ludzi, których tu nigdy wcześniej nie 
było, będzie pojawiało się na naszych nabożeństwach 
i spotkaniach małych grup. Może niektórzy wyszukają 
w Internecie „kościół”, inni mogą po prostu zadać 
ci  dociekliwe pytanie.  Ludzie szukają duchowej 
rzeczywistości. Niemniej, nie wszyscy pokażą się na 
kościelnym nabożeństwie. W czasie podróży do Michigan, 
rozmawiałem w hotelowym lobby z pewnym mężczyzną, 
(nazwę go Nate), który powiedział mi, że jest niemal gotowy 
oddać swoje życie Jezusowi. Gdy zaprosiłem go do kościoła, 
powiedział: „Nigdy nie będę mógł tam iść. Ci ludzie znają 
moją przeszłość, wyproszą mnie”. Zapewniłem Natana, że 
każdy tam gorąco go przywita, i że Bóg przebaczy mu. 
Nie był przekonany.

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



MYŚLI BIEŻĄCE

Edyta A. Kocur

margines na człowieczeństwo cz. 5

„Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił 
Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł 
On, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich”.  Dz 10:38 

Przyjrzyjmy się, co Biblia pisze na ten temat: 

„Unikaj głupich dociekań, rodowodów, sporów i kłótni 
o Prawo (Mojżeszowe)! Są bowiem bezużyteczne i puste”.  
Tt 3:9   
Brak staranności i precyzji w nazywaniu tego, co czujemy 
i myślimy, prowadzi do powierzchownego traktowania 
naszego duchowego świata. Bywa, że nasze słowa znaczą 
zupełnie coś odmiennego niż nasze czyny, a czyny i słowa 
pozostają przecież w związku z myślami, a te są naszą siłą 
napędową. 

„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. 

Ono było na początku u Boga.  Wszystko przez Nie się stało”  

Zainspirowana ostatnim wykładem o Słowie, ale 
jednocześnie przerażona faktem, że dzisiaj sprawa 
słowa jako takiego urasta często do problemu, 

postanowiłam o słowie w kontekście Słowa Bożego 
porozmyślać.  

„Głupi ujawnia całą swoją porywczość, lecz mądry w końcu ją 
uśmierza”.  Prz 29:11 

„Człowiek mądrego serca przyjmuje przykazania, lecz 
gadatliwy głupiec upadnie”.  Prz 10:8  

Ewangelia wg św. Jana 1,1:3  

Jezus nie oszukiwał swoich uczniów. Żył tak, jak mówił 
i zgodnie z tym postępował. Kierował się bowiem Słowem 
Bożym jako prawem i drogowskazem.  

Wielu odczuwa potrzebę podzielenia  s ię  swoimi 
przemyśleniami i opiniami z drugim człowiekiem nie bacząc 
jednak, iż coraz częściej używamy słów również i po to, by 
zniweczyć relacje międzyludzkie. Nie z każdym oczywiście 
można milczeć i zgadzać się na wszystko, absolutnie nie 
zachęcam Was do tego. Należy mieć swoje zdanie, ale potrafić 
się nim dzielić. Myślę tutaj raczej o tym, że jesteśmy chyba 
coraz bardziej leniwi w wyrażeniu naszych nastrojów czy 
przemyśleń i dlatego coraz częściej używamy niedbale 
dobranych słów krzywdząc się niejednokrotnie nawzajem.  

Słowo Boże jest twórcze, jest drogowskazem miłości, 
która ma nas łączyć a nie dzielić. Słowo jest mostem 
pomiędzy ludźmi. W Jezusie Chrystusie Słowo stało się 

człowiekiem z krwi i kości, jednym z nas i z Niego mamy brać 
przykład. 

„A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, 
przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój 
dom na piasku. I spadł ulewny deszcz, i wezbrały rzeki, 
i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, i runął, a upadek jego 
był wielki”.  

 
Nie istnieliśmy, dopóki Bóg nie przemówił. Słowo Boga stało 
się ciałem i zamieszkało między nami.  

„Bo drogi ludzkie – przed oczyma Pana, On widzi wszystkie ich 
ścieżki.”  Prz 5:21 

W obliczu Słowa Bożego tym większe znaczenie ma 
dla nas wyrażanie naszej wewnętrznej prawdy, a nie 
sytuacji ocenianej jako życiowo korzystna. 

Z postawą i wiernością Chrześcijanina wiąże się moim 
zdaniem bycie autentycznym z całym bagażem naszych 
ludzkich słabości. To chyba nasze największe wyzwanie w 
dzisiejszych czasach. Obserwujemy bowiem niestety, że 
często nie ponosimy za słowa odpowiedzialności podczas 
naszej ziemskiej wędrówki. Powszechnym stało się, że 
skuteczność słowa w różnych działaniach i ruchach 
politycznych czy społecznych nie ma nic wspólnego 
z moralnością wygłaszanych treści. Uważam zatem, że 
w naszych czasach szczególnego znaczenia nabiera Słowo 
Boże, bowiem brakuje autorytetów, a charyzmatyczni mówcy 
porywają tłumy, wcześnie dzieląc ludzi na grupy, jak im 
pasuje. Dlatego niezwykle cenne jest dla Chrześcijanina 
uważne przyglądanie się słowom. Wiele jest dzisiaj takich 
mówców i ich słów, którzy niosą ze sobą ogromny ładunek 
emocjonalny, przywołują swoje często egzotyczne 
doświadczenia i głęboko nas poruszają tak, że wyzwalają w nas 
energię, która staje się nawet motywem do całkowitej zmiany 
życia, w zupełnie innym kierunku. Jednak do słów, które 
powinny naprawdę być dla nas wartością, zdążyliśmy się na 
tyle przyzwyczaić, że stały się powszednie, często nie modne, 
wydawałoby się nawet, że utraciły swoją moc i do niczego już 
nie są potrzebne.  

Mt 7:26-27

„Głupi rzekł w sercu swoim: Nie ma Boga!” Ps 14:1  

„Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, 
do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania 
w sprawiedliwości…”  2 Tym 3:16 

Mich 6:8  

Dbajmy o to, abyśmy kiedyś ze spokojem mogli odpowiedzieć 
za wszystkie słowa, jakie wyszły z naszych ust. Studiujmy 
Słowo Boże, gdyż w nim „oznajmiono ci, człowiecze, co jest 
dobre i czego Pan żąda od ciebie: tylko, abyś wypełniał prawo, 
okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim 
Bogiem”. 

Zapominając o Słowie Bożym jako nadrzędnym i jedynym 
Prawie zaczynamy mieć problemy z określaniem naszych 
celów, motywów, sposobów działania i życia. Od słownika, 
którym operujemy (dla Chrześcijanina jest nim przecież Słowo 
Boże), zależy bowiem zestaw metod i narzędzi, którymi 
osiągamy wyznaczone cele, o których to wspominałam 
w poprzednim rozmyślaniu.  

Powodzenia Siostry i Bracia w wytrwaniu w Słowie 
i dobieraniu słów!

Nikt poza Bogiem nie ma pełnego wglądu do naszego wnętrza. 
Tego lustra się nie ustrzeżemy i każdy z nas kiedyś się w Nim 
przejrzy.  
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O Słowie i słowie
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BIBLIA
LIST OD BOGA

NIEOMYLNOŚĆ BIBLII 

Pismo nie ma żadnej zbieżności, uzupełnia się w każdym 
aspekcie, chodź od razu pewnych kwestii na pierwszy rzut 
oka, można nie dostrzec, ale musicie pamiętać, że jest to 
wiadomość Boga skierowana do nas, do ludzi i musicie 
przyjąć Słowo Boże jako nieomylny przekaz. 

Gdy zamierzamy poznawać Słowo Boże i chcemy dojść do 
jakiekolwiek zrozumienia, nie powinniśmy szukać 
tłumaczeń ludzkich, wykładów kaznodziei, czy szukać 
szkół teologicznych, bo wszelkie zrozumienie Pisma 
Świętego pochodzi od naszego Pana.

Poznać możemy przede wszystkim drogę do zbawienia, 
klucz do drzwi Królestwa naszego Ojca.

Błogosławiony człowiek, który polega na PANU, 
i PAN jest jego ufnością!

Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, które nad 

potokiem zapuszcza swe korzenie, nie boi się 
nadchodzących upałów, jego liść pozostaje zielony, nie 

martwi się też w roku niedostatku, nie przestaje wydawać 
owocu.”

Ja dałem im twoje słowo, a świat ich znienawidził, bo nie 
są ze świata,

jak i ja nie jestem ze świata.

Gdy zakorzenimy się w ludzkich naukach, możemy wpaść 
w pułapkę doktrynalną, z której jest ciężko potem wydostać.
Nie powinniśmy na siłę próbować zrozumieć wersetów, 
które od razu nie są dla nas jasne, bo Bóg poucza nas 
w odpowiednim czasie, który On uznaje za najlepszy dla 
nas.

 

 

Uczucia bezwarunkowego, które jest w stanie w naszych 
sercach zakleić każdą pustkę i wybawić nas z najgorszej 
samotności.

Ale teraz idę do ciebie i mówię to na świecie, aby mieli 
w sobie moją radość w pełni.

Nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata.
Uświęć ich w twojej prawdzie. Twoje słowo jest prawdą.”

Ewangelia Jana 17:12-17

Ewangelia Jana 14:2

Nie proszę, abyś zabrał ich ze świata, ale abyś zachował 
ich od złego.

„Tak mówi PAN: Przeklęty człowiek, który polega na 
człowieku i to, co śmiertelne, czyni swym oparciem, a od 

PANA odwraca swoje serce!
Przypomina on jałowiec na stepie, nieświadomy, 

że nadchodzi coś dobrego, rośnie bowiem w miejscach 
wysuszonych, w ziemi słonej, pozbawionej mieszkańców.

Jeremiasza 17:5-8

 Ważne jest, aby każdy podszedł do Pisma Świętego 
z gorliwością analizując każde słowo. Warto zaznaczać 
wersety w kontekście konkretnych tematów, jak również 
z czasem wyposażyć się w większą ilość przekładów. 
Najlepiej posiadać przekłady dosłowne.
Proście w modlitwach o Ducha Bożego, dzięki któremu 
człowiek może rozumieć Słowo Boże, duchowo z wiarą, bo 
Pan Jezus obiecał, że będzie z nami aż do skończenia świata, 
gdy otworzycie swoje serca na Niego, On w was zamieszka 
i da wam wszelkie poznanie.

„Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle 
w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam 

wszystko, co wam powiedziałem.”

Przez Biblię doświadczamy również poznanie ogromnej 
Bożej miłości - miłości AGAPE.

Przez Pismo Święte poznajemy nie tylko naszego Pana, Jego 
wolę - ale również genezę powstania świata, tajemnice 
naszego istnienia. 

„Gdy byłem z nimi na świecie, ja zachowywałem ich 
w twoim imieniu.

Strzegłem tych, których mi dałeś, i żaden z nich nie zginął
prócz syna zatracenia, żeby się wypełniło Pismo.

Najlepszy bestseller wśród książek jaki możemy 
sobie wyobrazić, który jest na pierwszym miejscu 
od wielu lat, to nieomylna Biblia.

2 List do Tymoteusza 3:16

ZROZUMIENIE TYLKO PRZEZ BOGA 

„Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do 
nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do 

wychowywania w sprawiedliwości”

Pismo Święte jest listem od Boga Ojca i Pana Jezusa 
Chrystusa do nas, do ludzi. Bóg chciał przekazać nam 
nadzieję lepszej przyszłości i miejsca, którego możemy 
dostąpić dzięki zbawieniu w Synu Bożym. Nasz Pan musiał 
oddać za nas życie, bo przez nas, przez ludzi śmierć została 
przyniesiona na ten świat i przez czyn pierwszej pary, 
potrzebujemy przebaczenia za nasze grzechy.
„Tylko o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł 

Bóg: Nie wolno wam z niego jeść ani się go dotykać, 
abyście nie umarli.”
Księga Rodzaju 3:3

BÓG AUTOREM BIBLII

Bóg czuwał nad całym procesem tworzenia Słowa Bożego. 
Z całej Biblii część tekstu dyktował osobiście, między 
innymi częściowo pięcioksiąg Mojżeszowy czy proroctwa. 
Wszystkie księgi zostały spisane pod wpływem Ducha 
Bożego, w taki sposób ludzie stawali się narzędziami 
w rękach Pana, abyśmy my dzisiaj mogli poznawać samego 
Boga od początku Jego stwarzania świata po moment 
ponownego przyjścia Pana Jezusa na ziemię. 
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SŁOWO ŻYWO DZIAŁA 

Gdy poznajemy Słowo Boże, nagle uzmysławiamy sobie, że 
ten wspaniały list od Boga, staje się instrukcją życia, którą 
możemy wcielić tylko przez działanie Chrystusa w naszym 
życiu, bo sami nie jesteśmy wstanie pokonać góry starego 
człowieka i grzesznego świata.
„Lecz nie jest możliwe, żeby miało zawieść słowo Boże...” 

List do Rzymian 9:6
 

NIEZMIENNA KSIĘGA 

„Nie dodawajcie do słowa, które ja wam nakazuję, ani 
z niego nie ujmujcie, abyście przestrzegali przykazań 

PANA, waszego Boga, które ja wam nakazuję.”
Powtórzonego Prawa 4:2

  

Bóg będąc Wszechmogącym, od samego początku 
powstawania pierwszych ksiąg, pilnuje swojego Słowa. Gdy 
ktoś próbuje naruszać Pismo Święte zostaje to ujawnione, 
jak w przypadku próby dodania apokryfów, czy też dodania 
nieprawdziwych wersetów, aby między innymi ukazać, że 
Pan Jezus nie jest Bogiem, a stworzeniem. Bóg strzeże Biblii 
i wszystkie kłamstwa wyciąga na wierzch.

„Nie ma bowiem nic tajemnego, co by nie miało być 
ujawnione, ani nic ukrytego, o czym by się nie 

dowiedziano i co by nie wyszło na jaw.”
Ewangelia Łukasza 8:17

 

SYSTEMATYCZNE STUDIOWANIE

Ważną kwestią poznawania Boga przez Słowo Boże, jest 
systematyczne studiowanie natchnionej księgi 
i utrzymywanie żywej społeczności z Panem Jezusem 
i Bogiem Ojcem. Abyśmy mogli dobrze poznać doktryny 
i zrozumieć wymagania Boga, musimy poznawać 
wnikliwie i systematycznie Jego list skierowany do nas. 
Bądźcie jak Bereiczycy i wszystko badajcie w Słowie 
Bożym, jak się sprawy mają.

 

„Ci byli szlachetniejsi od tych w Tesalonice, gdyż przyjęli 
słowo Boże z całą gotowością i codziennie badali Pisma, 

czy tak się sprawy mają.”
Dzieje Apostolskie 17:11

BÓG CHCE WASZEGO ZBAWIENIA

Bóg Ojciec dał swojego Syna na śmierć, za nas 
wszystkich, aby każdy kto uwierzy w czyn Pana Jezusa 
i Jego zmartwychwstanie i będzie wypełniał przykazania 
miłości, ten będzie zbawiony. Dlatego tak ważne jest 
poznawanie systematyczne Boga, po przez Jego Słowo 
Boże. Jest to naprawdę bardzo ogólne nakreślenie drogi, 
ale to właśnie, tak jak Bóg i Jego uczniowie chcą, abyś 
z głębi serca chciał zasiąść do Jego Słowa Bożego i chciał 
go poznawać osobiście.

Słowo Boże ma fragmenty łatwiejsze do zrozumienia 
i trudniejsze. Tak jedne i drugie powinno się rozumować 
duchowo, bo w takim rozumowaniu były napisane pod 
natchnieniem Bożego Ducha. Dlatego gdy nie otrzymaliście 

jeszcze Ducha Świętego, proście Pana a na pewno będzie 
wam dane. Wówczas zrozumienie będzie przychodzić 
ł a twie j .  Lecz  nawet  pod  na tchn ien iem Ducha 
Chrystusowego natraficie wersety ciężkie do zrozumienia, 
powinniście szukać odpowiedz w modlitwie i w innych 
miejscach w Biblii. Pismo Święte doskonale się uzupełnia 
i nie ma w nim żadnej zbieżności.

TŁUMACZ PISMO - PISMEM 

 „Szukajcie w księdze PANA i czytajcie...”
Izajasza 34:16

„Jarzmo Jezusa wyciąga nas spod panowania prawa, 
religijnie pojmowanego, a umieszcza nas pod panowaniem 
miłości. Nasza etyka, społeczne zachowanie jest normowane 
przez Jezusa, a nie przez abstrakcyjny zestaw obyczajów, 
wartości czy konwencji. Oznacza to, że nasze wybory 
wynikają z intymnej relacji z Jezusem, a nie z regulaminu. 
Etyka nie obraca się już więcej wokół prób wyobrażenia sobie, 
co jest dobre, a co złe, lecz wynika z takiego współżycia 
w relacjach z innymi, jakie charakteryzowało życie 
Jezusa„.
     Michael Hardin

Jarzmo Mt 11:28-30



Na początek skupmy się na wolności. Aby być wolnym, 
trzeba najpierw zrzucić więzy niewoli. To oczywiste. 
Kluczem do rzeczywistej wolności jest jednak sposób 
dokonania wyzwolenia. Nasza kultura rozumie to tak, że 
sami decydujemy o tym, jakie więzy chcemy zrzucać. Sami 
dajemy sobie prawo do decydowania. Jakim prawem? 
Prawem do realizowania władzy, jaką sami sobie daliśmy.

Jakim prawem ją sobie daliśmy? Prawem do buntu, a więc na 
podstawie zdarzeń z najczarniejszego dnia w dziejach 
ludzkości. Dnia, kiedy człowiek naruszył Boże prawo. Kiedy 
postanowił pójść własną drogą. I poszedł, wygnany nazajutrz 
z raju.

Nasz świat żyje według kanonu, który sam ustanowił: 
wolność, prawo, prawda, miłość. Same wielkie 
zasady życia – zarówno indywidualnego, jak 

i społecznego. Jednak każdą z tych zasad świat, czyli nasza 
kultura, definiuje po swojemu. Tak, jak jest mu/jej wygodnie. 
Wolność jest więc prawem do życia bez zobowiązań 
i zależności. Prawo jest wolnością do narzucania innym tego, 
czemu sami niekoniecznie chcemy się podporządkowywać 
(szukając sobie rozmaitych furtek i wyjątków). Z kolei 
prawda to wolne prawo do ustalania co brać pod uwagę, a co 
nie, podczas jej ustalania. No i wreszcie miłość. Ona jest 
punktem odniesienia, aby decydować, co jest prawdą, ona 
wytycza granice wolności. Ona w końcu też daje nam prawo 
do decydowania nie tylko o sobie, ale też o innych. Świat 
wzajemnie się dopełniający. Ale czy doskonały? Albo choćby 
zbliżający się do doskonałości?

Uważajmy więc, kiedy budujemy nasze zasady życia 
chrześcijańskiego nie na podstawie Biblii (Bożego 
porządku), ale na podstawie ustaleń współczesnej kultury. 
Tych, które są skutkiem wprowadzania ludzkiego porządku 
będącego przecież efektem upadku, a nie oświecenia. 
Dlaczego o tym piszę? A to dlatego, że łatwo dziś się pogubić 
w tej wolności wyrażania opinii, gdzie jedni uważają, że 
„Biblia i tylko Biblia” jest dla nas źródłem prawdy, drudzy 
zaś, że Biblia owszem, ale trzeba ją odczytywać dziś na nowo, 
zgodnie z duchem naszych czasów, zgodnie z potrzebami 
współczesnego, a nie ówczesnego człowieka, bo te przecież 
są dziś całkowicie inne. Wolność w miejsce starego 
legalizmu. I chociaż legalizm jest oczywiście zjawiskiem – 
w kontekście chrześcijaństwa – bardzo szkodliwym 
i zgubnym, to jednak przeciwstawianie go tak pojmowanej 
wolności jest nie mniej szkodliwe. A kto wie, czy nie bardziej.

Czego o wolności uczy nas sama Biblia? Spośród wielu 
jednobrzmiących miejsc wybrałem dwa z 8. rozdziału 

Ewangelii Jana. Jezus mówi tam najpierw: i poznacie ...
prawdę, a prawda was wyzwoli (8:32, NP). Oczywiście mówi 
o wyzwoleniu z niewoli grzechu. Ale też nie mówi 
o doświadczaniu prawdziwej wolności, bez uwolnienia z tej 
praniewoli. Dziś myślimy raczej o niewoli konwenansów, 
przestarzałych zasad społecznych i moralnych, tymczasem 
w istocie nie ma wolności bez wyswobodzenia z niewoli 
grzechu. To jakby alkoholik mówił o tym, że jest już wolnym 
człowiekiem, bo poradził sobie z łakomstwem w stosunku do 
słodyczy. Niestety właśnie ta podstawowa prawda umyka 
wielu postępowym chrześcijanom, którzy uważają, że da się 
czerpać inspirację ze współczesnej kultury. Ale ona wolna nie 
jest i nigdy nie była. Potrzebuje wyzwolenia. Chory nie może 
leczyć innych z własnej choroby, z którą sam sobie nie radzi. 
Wyzwala Prawda, czyli Boży świat wartości. Jest to taki 
system zasad, którego autorem jest doskonały Bóg, natomiast 
nie jest nim, bo nie może być, niedoskonały człowiek. A tacy 
właśnie zniewoleni ludzie tworzą w naszym świecie 
wyznaczniki wolności, prawa, prawdy i miłości. Czy o tym 
zapomnieliśmy? Nie twierdzę, że nie są w stanie stworzyć 
niczego wartościowego, ale żeby ich wartości brać za wzór 
dla modyfikacji naszych?

W tym samym miejscu Ewangelii Jana, Jezus chwilę później 
mówi: Jeśli więc Syn was wyzwoli, będziecie naprawdę wolni 
(J 8:36, NP). Chwilę wcześniej mówił o ideowym źródle 
wyzwolenia. Teraz mówi o Wyzwolicielu. Zawsze 
potrzebujemy kogoś, kto nas wyswobodzi z naszej własnej 
niewoli. Samowyzwalacz to część aparatu fotograficznego. 
Człowiek nie jest w stanie dokonać samowyzwolenia. Musi 
być ktoś, kto pokaże nam na nasz problem zniewolenia; ktoś, 
kto opowie nam o wolności; a w końcu ktoś, kto nas do niej 
pociągnie. Także dosłownie.

W określeniu „naprawdę wolni” Jezus zwraca uwagę na to, że 
istnieje wolność złudna, częściowa. I tą zwykle żyje świat, 
taką obiecuje – innej nie potrafi. Chrystus – i tylko On – może 
dać nam wolność pełną, prawdziwą. Taką, której sam 
wyznaczy zakres i da swoje gwarancje. Natomiast my, ludzie, 
zadowalamy się tym, co jedynie wydaje nam się wolnością. 
Dlatego Boża doskonałość walczy nie tylko z nieudanym, 
zepsutym, poślednim, ale także z „całkiem niezłym”. Boża 
jakość walczy z naszym ludzkim „jakoś” (to będzie). Vaclav 
Havel powiedział: „Kiedy prawda nie jest całkowicie wolna, 
wolność nie jest pełna”. Przypuszczam, że miał na myśli co 
innego niż Jezus, w pierwszej z cytowanych wypowiedzi, ale 
i tak trafił w sedno. Nie ma pełnej wolności bez doskonałej 
prawdy.

Świat, w którym żyjemy, bardzo wiele mówi o wolności – a to 
w kontekście politycznym, a to osobistym, a to w sztuce, czy 
w obyczajach. Może ten trend samowyzwoleńczy dobrze 
wychodzi na zdjęciach, natomiast dużo gorzej jest potem 
z owocami tego procesu, z trwałą realnością życia 
w wolności. Szczególnie w odniesieniu do takiej własnej 
wolności, która, zgodnie z popularną definicją, kończy się 
tam, gdzie zaczyna się cudza wolność, a nie jest wolnością, 
której granice arbitralnie wyznaczam ja sam. Tylko Jezus 
potrafi nas do autentycznej wolności zaprowadzić i do niej 
przysposobić. Bez Niego pozostaje życie w ciągłej ułudzie, 
która prędzej lub później  kończy się brutalnym 
przebudzeniem.

Wolność – wielka ułuda naszych czasów
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dr Włodzimierz Tasak
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Minął rok Panie, miesiące, dni i godziny, trwałeś przy nas i wśród naszej rodziny.
Witajmy każdy dzień wstaniem słońca wysokim, więcej światła miejmy w sobie z nowym 
rokiem.
Otwórzmy skrzynię smutków w ponurych barwach trzymane, wyrzućmy z siebie radości 
poukrywane.
Przeminął stary rok, mrocznym nazwany, bardzo smutnym był Panie i stroskanym.
Szkoda czasu, szkoda chwili, bądźmy dla siebie serdeczni i mili.
Dzień po dniu upływa niczym bystra rzeka, dbajmy o życie, ono bezpowrotnie ucieka.
Nie jesteś wieczorem taki sam jak z rana, i tak planem Pana, powoli w starość jest 
przemiana.
Zmień Panie ten dziwny świat, niech miłość w nim króluje,
wskaż ludziom drogę tak, że dobro każde zło zlikwiduje.
Niech przemijanie daje łzy z radości, a ból, strach i cierpienie wrzućmy w otchłań nicości.
A gdybyś tak zmienił Panie ten świat, niech miłość i wiara rozkwita, niczym piękny kwiat.
Przemijanie to pożółkłe kartki z kalendarza, które jak liście z drzewa opadają,
nasze dobre i złe dni z Panem utrwalają.
Wskazówki zegara wciąż się obracają, sekundy nieubłaganie nam czas odmierzają.
Nie upadajmy bezsilnie jak liść zielony, nie narzekajmy, że targany wiatrem zostałeś strącony.
Podaruj nam Panie blask promieni znad obłoków, dla bliskich, sióstr i braci daj zdrowie i pokój.
Podaruj nam Panie dni wesołe i uśmiech na twarzy, i to o czym każdy marzy.
Podaruj nam Panie cztery pory roku,
gdy śniegiem sypnie, będą bałwanki, jazda na łyżwach, narty i sanki.
Podaruj nam Panie wiosnę, czas radosny, gdy budzi się słońce i pierwiosnki.
Podaruj nam Panie lato w tysiącach kolorów, i piękną pogodę w czasie zbiorów.
Podaruj nam jesień, złote liście spadające z drzew, i krzyk przecinających ciszę mew.
Przeminie i nie powtórzy się tamten czas, dany przez Pana od dziejów zarania,
los czasem zakpił z nas, nie wstrzymamy jednak przemijania.
Nic nie stracę Panie przy odejściu, gdy przybiję do Twych nabrzeży,
bo czas i wszystko co zostawię, nie do mnie - do Ciebie należy.

               s.Terenia Kaliś

Przemijanie  z  Panem



Zauważ, jacy są ludzie, z którymi lubisz rozmawiać. Czy to nie 
są ci sami, którzy potrafią cię wysłuchać? Okazują oni swe 
zainteresowanie na różne sposoby. Robią to oczami, a także 
całą postawą. Niektórzy podnoszą oczy i kiwają głową na znak 
zgody. Tym samym stwarzają nie dający się opisać nastrój, 
który mówi: „Słuchanie ciebie sprawia mi przyjemność. Jesteś 
dla mnie ważny”. Chociaż ich sposób słuchania nie jest bierny, 
to cechujące ich spokój i cierpliwość powiadamiają cię: „Nie 
spiesz się. Nie mam w tej chwili nic ważniejszego, niż 
wysłuchanie tego, co masz mi do powiedzenia”.

W jaki sposób możesz stać się lepszym słuchaczem? Przede 
wszystkim musisz chcieć słuchać. Musisz głęboko pragnąć 
usłyszeć to, co druga osoba ma do powiedzenia.

Umiejętność słuchania jest jedną z najważniejszych rzeczy, 
które sprawiają, że inni czują się docenieni i wartościowi. 
Często zapominamy, jak ważne jest słuchanie. Ludzie z natury 
lubią mówić i wypowiadać swoje opinie. Dlatego też często 
poszukują kogoś, kto będzie ich słuchał. Kiedy uda im się już 
wzbudzić zainteresowanie u innych, stają się bardziej 
pozytywni i przychylnie podchodzą do sugestii słuchającej ich 
osoby, nawet do tego stopnia, że skłonni są zrobić to, co ona im 
proponuje.

Nieegoistyczne słuchanie jest w stanie złagodzić wiele sporów 
włącznie z tymi, które dotykają uczuciowej sfery życia. 
Przypuśćmy, że czujesz się zraniony, gdyż niesprawiedliwie 
cię osądzono, opierając się na nieprawdziwych informacjach. 
Od razu nasuwa ci się myśl, by wyrównać rachunki i zranić 
kogoś w zamian. To jednak nie pomoże drugiej osobie 
zrozumieć ciebie. Nieegoistyczne słuchanie – pomoże. Polega 
ono na poskromieniu nieodpartej chęci wypowiedzenia się. 
Wymaga to pewnego rodzaju wewnętrznej dyscypliny, gdyż 
nie wystarczy tylko powstrzymać się od wypowiedzenia na 
głos swojej opinii. Ważne jest również, by okazać, że uważnie 
słuchasz.

Jeżeli uważasz, że jesteś jednym z tych ludzi, którzy lubią 
słuchać, to prawdopodobnie masz na myśli towarzyskie 
pogawędki, kiedy wszyscy żywo wymieniają między sobą 
drobne ciekawostki. Wiedz jednak, że prawdziwe słuchanie 
zaczyna się wtedy, gdy chcesz zmienić opinię lub zachowanie 
drugiej osoby. Wówczas potrzebne jest nieegoistyczne 
słuchanie.
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Słuchanie innych

Kiedy mówi się źle o twoich dobrych czynach, kiedy 
twoje pragnienia są przekreślane, twoimi radami się 
pogardza, twoja opinia jest wyśmiewana, a jednak nie 
pozwalasz na to, aby w twoim sercu podniósł się gniew 
i nawet się nie bronisz, ale przyjmujesz to wszystko 
z pełnym miłości, cierpliwym milczeniem. 
TO JEST ŚMIERĆ DLA SAMEGO SIEBIE

Kiedy jesteś zapomniany, zaniedbany, lub ktoś celowo 
tobą pogardza, a ty nie odgrywasz się na tej osobie, nie 
obrażasz jej, ani nie lekceważysz, ale czujesz się 
szczęśliwy, będąc uznanym za godnego cierpienia dla 
Chrystusa. 
TO JEST ŚMIERĆ DLA SAMEGO SIEBIE

Kiedy w rozmowie nigdy nie wskazujesz na samego 
siebie, ani nie prowadzisz ewidencji swoich własnych 
czynów, kiedy nie boli cię, gdy inni otrzymują pochwały, 
kiedy potrafisz pozostać kimś naprawdę nieznanym. 
TO JEST ŚMIERĆ DLA SAMEGO SIEBIE

Czy jesteśmy już martwi?

Kiedy widzisz jak powodzi się twojemu bratu, i jak 
jego potrzeby są zaspokajane, i kiedy potrafisz szczerze 
cieszyć się z nim w duchu, nie czując zazdrości, ani nie 
zadając Bogu pytań, podczas gdy twoje potrzeby są dużo 
większe i znajdujesz się w rozpaczliwych 
okolicznościach. 
TO JEST ŚMIERĆ DLA SAMEGO SIEBIE

Kiedy z miłością i cierpliwością znosisz wszelki 
nieporządek, wszelką nieregularność, niepunktualność 
i wszelkie inne utrapienie; kiedy potrafisz stanąć twarzą 
w twarz z marnotrawstwem, głupotą, ekstrawagancją, 
duchową niewrażliwością, i znosić to w taki sam sposób, 
jak robił to Jezus. 

Kiedy potrafisz przyjąć korektę lub reprymendę od 
kogoś, kto ma mniejszy autorytet od ciebie, i jesteś 
w stanie się temu pokornie poddać, zarówno zewnętrznie 
jak i wewnętrznie, nie pozwalając, aby w twoim sercu 
podniósł się bunt lub uraza. 
TO JEST ŚMIERĆ DLA SAMEGO SIEBIE

TO JEST ŚMIERĆ DLA SAMEGO SIEBIE

Kiedy jesteś zadowolony z każdego rodzaju jedzenia, 
każdego prezentu, każdego ubrania, każdego klimatu, 
każdego społeczeństwa, każdego miejsca odosobnienia, 
każdej zmiany planów ze względu na Bożą wolę. 
TO JEST ŚMIERĆ DLA SAMEGO SIEBIE

śmierć dla samego siebie
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Nabożeństwo noworoczne

Jednocześnie dziękujemy za trud włożonej pracy 
związanej z rozliczeniem finansowym Zboru za rok 
2021 oraz życzymy siostrze Bożych sił, dalszego 
zapału i wytrwałości do tej trudnej pracy. Niech Bóg 
wynagradza.

Z wdzięcznością dla Boga i z wdzięcznością dla 
siostry Kamili Strzelczyk, informujemy o nowej 
księgowej naszego Zboru. 

Nowa księgowa Zboru

Szkoła Niedziela

Modlimy się o bezpieczeństwo naszych dzieci.

Pomimo trudności związanych z pandemią zajęcia dla dzieci 
i młodzieży rozpoczęły się w Nowym 2022 Roku bez zakłóceń. 
Jesteśmy Bogu wdzięczni za następne pokolenia chcące uczyć 
się Bożych prawd. Dziękujemy nauczycielom Szkoły 
Niedzielnej i rodzicom wysyłającym swoje pociechy na zajęcia 
katechetyczne. 
Ferie zimowe w naszym województwie rozpoczynają się 
31 stycznia i zakończą się 13 lutego. 

Pierwsze nabożeństwo w Nowym 2022 Roku odbyło się 
w niedzielę 2 stycznia. To szczególne nabożeństwo 
dziękczynne rozpoczęte pieśnią: „Jezu bądź nam hasłem dziś, 
gdy rok nowy rozpoczęty” (ŚP. 669) prowadził br. Daniel 
Miszke. Tradycją Zboru już od wielu lat jest składanie 
noworocznych życzeń przez braci. W tym roku 8 braci 
dzieliło się życzeniami ze Słowa Bożego. Byli to 
w kolejności: Józef Łachwa (Ps. 90,12; Ps. 31,25, Joel 2,25), 

Andrzej Sękowski (1 Tym, 1, 12-17), Daniel Miszke 
(Oz. 5,15 i 6, 1-6), który przeczytał też życzenia od 
nieobecnego brata Celińskiego (Ps. 65,11), Sławomir 
Kulczyński (2 Tym. 4, 7-8), Mariusz Polakowski (Flp. 2, 5-
11), Andrzej Ostrowski (Iz.33,2 i 35,1), Piotr Karel 
(Hebr. 10,35-39), i Zbigniew Babicz (1 Mojż. 17,19, 1 Król. 
13-8-9). Jesteśmy pełni ufności do Boga, że będzie prowadził 
nas przez następny rok i następne lata, aż do Jego przyjścia.

Szkoda, że z powodu problemów zdrowotnych wielu członków musiało 
zostać w swoich domach. Mamy jednak nadzieję, że byli z nami na on-line. 
Nasz Gość wygłosił przepiękne i bardzo wartościowe kazanie. 

Na zaproszenie Zboru w niedzielę 23 stycznia przybył z usługą Słowa 
Bożego pastor Marek Prociak z Gryfic.

Można i powinno się wysłuchać tego zwiastowania. Gorąco zachęcamy. 
Dostępne jest na naszej stronie internetowej  www.kch.pl. 

Usługa pastora M. Prociaka



17 Łukasz Sadowski

22 Beata Kotuch

04 Halina Zabłocka

16 Wiesława Łukomska

06 Waldemar Kirdzik

22 Ewa Janiszewska
08 Karolina Kołosowska

18 Tadeusz Witkowski

24 Bogumiła Łachwa

02 Stanisław Kowalczyk

06 Zuzanna Pilichowska
06 Maria Brauła

19 Tomasz Kociela

fot.M.J. Karel
urodziny obchodzą

luty

- o s. Janinę Świercz w problemie poważnego zwichnięcia 
nogi

- o osoby naszych seniorów i pomoc w chorobach dla: 
J.T. Świercz, Cz. Zawołek, I. Rosińskiej, L. Puc, 
T. Szyszki, Z. Dołkowskiej. J. Grudzińskiej, Z. Soboń, 
M. Wasylów, H. Paprockiej, J. Witkowskiej, 
R. Słodownik, M. Bassary, B. Froncali, E. Janiszewskiej, 
J. Lewandowskiej, H. Stranc, M. Bakowicz, 
B. Kamińskiej, Calów, H i j, Matulewiczów, 
R. Kakowskiego

- o Ruth Zagrodnik i Marka Stasiaka w DPS-ie

- o zdrowie Jana Lewandowskiego, Grzegorza i Steni 
Mazur, Marii Kułakowskiej

- o sytuację ekonomiczną i spokój w kraju
- o służbę Radia Pielgrzym

- o pastorów i starszych Zboru

- o transmisje nabożeństw na on-line i służby techniczne
- o zespół muzyczny
- o całą rodzinę Braterstwa G. i A. Sękowskich

- o nabożeństwa i uroczystości w lutym

- o czas ferii i bezpieczeństwo naszych dzieci i młodzieży
- o prześladowany kościół na świecie
- o naszych braci i siostry na Ukrainie

- o tych, którzy duchowo podupadli
- o dalsze siły do kroczenia za Panem

- o tych, którzy są na kwarantannie

najserdeczniejsze życzenia urodzinowe 
składamy również 

Olushade Oyedemi (01), Alanowi Kulczyńskiemu (04), 
Markowi Hausmann (12),Joli Słodownik (13), 

Ani Zapotoczonej (18), Juli Zajler (19), 
Ferdynandowi Karel (19), Justynie Nahajowskiej (22), 

Pawłowi Kiedrowskiemu (22), 
Renacie Łężnej-Słowińskiej (24), 
Sławomirowi Gadowskiemu (25)

Chwała Bogu:
- za poprawę zdrowia J .i H. Matulewiczów, B. Głembskiej, 
M. Kułakowskiej, R. Kakowskiego (w dalszym ciągu 
pamiętajmy o nich w modlitwach)

- za redaktorów gazetki

- za nową księgową Zboru s. Kamilę Strzelczyk i ogrom 
wykonanej pracy z rozliczeniem finansowym Zboru za 
2021 rok

- za służby zborowe i wierną ich pracę
- za ofiarujących środki na nasz miesięcznik 

- za pomoc w wyzdrowieniu braci i sióstr będących ostatnio 
na kwarantannie

- za ofiarodawców łożących na potrzeby Zboru

- za Siostrę Bogusie Buczyńską, która podjęła się 
prowadzenia zborowego sklepiku 

„ B L I S C Y S O B I E ”

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

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

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

Temat: „Biegnący Ojciec w oryginalnym kulturowym 
kontekście Biblijnym” Łk 15,11-33

-------------------------------------------------------------------------

  6 – niedziela godz.10.00 – Nabożeństwo 
10 – czwartek godz.18.00 – Spotkanie dla małżeństw

24 – czwartek godz. 18.00 – Studium Słowa

17 – czwartek godz.18.00 – Studium Słowa 

27 – niedziela godz.10.00 – Nabożeństwo z udziałem 
Mezhusevi Zutso – misjonarza, dyrektora szkoły biblijnej 
i tłumacza Nowego Testamentu 

Spotkania Młodzieżowe – w każdy piątek godz.18.00 

13 – niedziela godz.10.00 – Nabożeństwo 

20 – niedziela godz.10.00 – Nabożeństwo 

  3 – czwartek godz.18.00 – Spotkanie dla małżeństw

26 – sobota godz. 9.00 – Śniadanie braterskie 

45 rocznicę ślubu obchodzą w dniu 19.02 
braterstwo Danuta i Andrzej Ostrowscy. 

15 rocznicę chrztu w dniu 2 lutego 
wspomina br. Mariusz Koziak. 

Brat Mariusz odpowiedzialny jest za służbę on-line. 
Niech Bóg nadal błogosławi życie i służbę brata. 

„A tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, 
zawsze pełni zapału do pracy dla pana, wiedząc, że 
trud wasz nie jest daremny w Panu” (1 Kor. 15,58)

Jesteśmy Bogu wdzięczni za wieloletnią służbę 
pastora Andrzeja i jego Małżonki. Niech Bóg nadal 

czyni Wasze małżeństwo szczęśliwym i 
błogosławionym. Niech darzy zdrowiem i Jego 

opieką w kolejnych latach życia.

1% PODATKU1% PODATKU
PRZEKAŻ DLA

- Julii córki Braterstwa Dziadoszów 
KRS 0000135921 z dopiskiem: dla  Julii Dziadosz 
z Kołobrzegu

- Wiktorii córki Braterstwa Dobrowolskich 
KRS 0000387207 cel szczegółowy: 2223 Wiktoria 
Dobrowolska
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