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Zachowujcie pokój między sobą !

Ewangelia Marka 9:50

Rok XXII(230) 

GAZETA KOSCIOŁA CHRYSTUSOWEGO W KOŁOBRZEGU

PRZYJMIJ SŁOWOPRZYJMIJ SŁOWOPRZYJMIJ SŁOWO

DOBRO WYWIEŚĆ ZE ZŁADOBRO WYWIEŚĆ ZE ZŁADOBRO WYWIEŚĆ ZE ZŁA

ROZSADNIK ZARAZYROZSADNIK ZARAZYROZSADNIK ZARAZY

CZASY BEZPRAWIACZASY BEZPRAWIACZASY BEZPRAWIA

Módlmy się 

za UKRAINĘ!

BÓG NA CHODNIKUBÓG NA CHODNIKUBÓG NA CHODNIKU



Dawno temu prorok Eliasz pyta naród wybrany: 

czy biedny, zimno ci, czy gorąco - poddaj się 
całkowicie temu, co mówi Bóg. 

Zacznij Jego Słowo stawiać na pierwszym miejscu. 
Służ Mu z całego serca i pytaj o Jego wolę dla swego 
życia. Czas bowiem jest bliski! 

Nie wiemy, co przyniosą następne dni.

„Jak długo będziecie kuleć na dwie strony? 

i światu. Wyznacz sobie kierunek i idź za Bogiem. 
Przygotuj swoje serce i niech cię nic nie 
powstrzymuje. Bez względu na to, czy jesteś 
w dobrym, czy złym nastroju, czy jesteś bogaty, 

Okoliczności nie mogą nami rządzić.

Słowo Boże mówi: „Tak bowiem rzekł Pan do 
mnie, gdy mnie uchwycił za rękę i przestrzegł 
mnie, bym nie chodził drogą tego ludu, mówiąc: 
Nie nazywajcie sprzysiężeniem wszystkiego, co ten 
lud nazywa sprzysiężeniem i nie bójcie się tego, 
czego on się boi, ani nie trwóżcie! Tylko Pana 

Zastępów miejcie za Świętego, niech On będzie 
waszą bojaźnią i On waszym lękiem.” – Iz.8.13

Jezus przepowiadając swoje powtórne przyjście, 
zapowiedział znaki, które będą to poprzedzać: 
„Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. 
Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to 
stać… . Powstanie bowiem naród przeciwko 
narodowi i królestwo przeciwko królestwu…, ale 
to wszystko dopiero początek boleści.” Mat.24.6-8

„Dlatego opadłe ręce i omdlałe kolana znowu 
wyprostujcie. I prostujcie ścieżki dla nóg swoich, 
aby to, co chrome nie zboczyło, ale raczej 
uzdrowione zostało.”- Hebr.12.12-13

Dlatego dzisiaj najwyższą potrzebą jest zwrócenie się 
ku Słowu Bożemu i temu, co Ono mówi. 

Musimy sobie zdać sprawę, że nie można zatrzymać 
tego, co jest już puszczone w ruch. 
Nie można zatrzymać tego, jak powiedział Jezus 

Mamy się wyprostować!

Ludzie odrzucający Boga będą umierać z trwogi,

Mamy prostować ścieżki dla nóg swoich.  

Jeśli Pan jest Bogiem idźcie za Nim, a jeżeli Baal 
idźcie za nim!” – 1 Król.18.21.

,,Co musi się stać”! 
Dlatego rada Bożego Słowa na te złe dni jest 
bezcenna. Po pierwsze: 

Nie można mieć obu! Nie można służyć Bogu 

Jeden z moich znajomych powiedział: 

Mamy wyprostować swoje kolana i przestać się bać. 
Strach nigdy nie pokazuje nam prawdziwej 
rzeczywistości. Zakłamuje ją i wyolbrzymia, dlatego 
nie powinien nami rządzić. 

ale nie lud Boży! Jezus powiedział: 
„Baczcie, abyście się nie trwożyli.”! 

,,Dobrze, to już było”. Jest w tej wypowiedzi pewne 
ziarno prawdy. Dla ludzi nieznających Chrystusa, jako 
swego osobistego Zbawiciela „Dobrze to już było”, 
bo teraz jest początek boleści. 
Nie pomogą żadne ludzkie obietnice, zapowiedzi, czy 
układy przywódców tego świata, bo są tak słabe, jak 
słaby jest człowiek. 

Ostatnie wydarzenia bardzo mocno wstrząsnęły 
nami wszystkimi. Jawny atak wojsk 
rosyjskich na Ukrainę i otwarta brutalna 

wojna sprawiła, że ogromne rzesze ludności 
ukraińskiej pojawiły się u naszych granic. 
W jednej chwili uchodźcy musieli zostawić wszystko 
to, co było dla nich ważne, drogie i wartościowe, by 
szukać bezpieczeństwa i spokoju w naszym kraju. 
Wojna dawno nie była tak blisko nas, a „lęk 
bezradnych narodów” staje się i naszym udziałem. 
Nie wiemy, jak potoczą się wojenne wydarzenia. 

Tylko ci, którzy sami od Chrystusa przebaczenie 
otrzymali. 

                          Mamy podnieść głowę!  

W troskach, czy obowiązkach naszego życia możemy 
przestać żyć nadzieją zbliżającego się dla nas 
odkupienia - prawdziwego celu, do którego Bóg mnie 
i ciebie powołał i usprawiedliwił - Rzym. 8.30. 

Jesteśmy wzywani, by głosić Ewangelię, ale też by 
patrzeć w górę i oczekiwać ojczyzny, która jest 

o tym, że się nie boimy i świadomie z odwagą 
oczekujemy naszego Pana. 

                   

Czas, by poprawić to, co potrzeba poprawić. 

Gdy mamy spuszczoną głowę, to patrzymy na ziemię, 
która potrafi zająć nas całkowicie. 

Teraz jest ciągle czas łaski! Czas zbawienia! 

w niebie, skąd Zbawiciela oczekujemy, 

Jeden z aniołów rzekł do Lota: „Ratuj się, bo chodzi 
o życie twoje, nie oglądaj się za siebie i nie 
zatrzymuj…, abyś nie zginął.” 1 Moj. 19.17. 

Musimy żyć taką nadzieją, bo stawką jest nasza 
dusza.

Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome 
ciało nasze w postać, podobną do uwielbionego 
ciała swego tą mocą, którą też wszystko poddać 
sobie może. (Fil. 3.20).  

Po drugie: 

Dziś ludzie potrzebują nie tylko chleba, kocy, czy 
ciepłych posiłków, ale przede wszystkim Chrystusa 
i przebaczenia grzechów. Kto może im o tym 
powiedzieć? Kto może to przekazać?  

Przyjdzie moment, gdy nic nie będzie można zmienić, 
ale ten moment jeszcze nie nadszedł. 

Pan jest blisko. Chrystus przychodzi po swój Kościół. 
To jest nieuchronne, a podniesiona głowa świadczy 
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gdyż zbliża się odkupienie wasze” – Łuk. 21.28

A gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje,  

wyprostujcie się i podnieście głowy
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PRZYJMIJ SŁOWOPRZYJMIJ SŁOWO

Pierwszym czynem, do którego Pismo kieruje Czytelnika jest 
wiara w Syna Bożego (Jan 6. 28-29). Natchnione Słowo jest 
w stanie doprowadzić nas do tego kto ma na imię „Słowo 
Boże” Obj 19.13. Bo Słowo stało się człowiekiem. Możemy 
więc „spotkać Słowo (czyli Jezusa), a dzięki temu 
nieustającemu spotkaniu doświadczać zmiany serca, umysłu 
i zachowania.” Ten kto zwróci się do Mesjasza, tak jak uczy 
Pismo, może doświadczyć wypełnienia się niezwykłej 
obietnicy: „I dam wam serce nowe i ducha nowego dam do 
waszego wnętrza i usunę z waszego ciała serce kamienne a 
dam wam serce mięsiste. Mojego ducha dam do waszego 
wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich 
przykazań” Ez 11.19; 36.26-27. Jedynie sam Bóg jest w stanie 
dokonać tej niezwykłej i tajemniczej transformacji. Gdy ona 
nastąpi, przejawem będzie moc do życia w świetle Słowa oraz 
pragnienie uczenia się wszystkiego co przykazał Jezus. 
A także nasilające się uczucie niechęci skłaniające do 
odwrócenia się od wszelkiego rodzaju zła. Dopiero gdy 
zostaniemy stworzeni w Chrystusie stajemy się zdolni „do 
dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg abyśmy 
w nich chodzili.” Ef 2.10 Dlatego Jezus obiecał Pocieszyciela, 
który będzie przypominał i uczył wszystkich Jego Słów 
(Jan14.26). W tym jest nasza otucha i zachęta, gdyż ufamy, że 
z Jego wsparcia mogą korzystać, także dzisiaj, wszyscy 
uczniowie Jezusa, którzy dają się prowadzić Duchowi 
Świętemu. Mistrz zapowiedział, że życiowym sprawdzianem 
mądrości człowieka będzie wykonywanie Jego Słów 
(Mt 7.24-27)

 i zrozumiejcie.” Mt 15.10; 13.23,51

„Zrozum treść. Rozważaj, rozmyślaj, 
szukaj odpowiedzi na pytanie: co to 
znaczy?” 
Kluczową kwestią w życiu jest to, czy 
z rozumie l i śmy wys łaną  do  nas 

informację, zapisaną w Biblii? Zrozumieć przesłanie to 
znaczy, uświadomić sobie jego znaczenie oraz wyciągnąć 
wnioski. Chcąc to odkryć potrzebujemy z uwagą pochylić się 
nad tekstem i przeanalizować zawarte w nim kluczowe 
zagadnienia np.: Jakiej zmiany myślenia Bóg oczekuje od 
każdego człowieka? Kim jest Mesjasz i czego dokonał? Co to 
znaczy wierzyć w imię Jego? W jaki sposób, winny może 
otrzymać usprawiedliwienie, od Boga? Jakie są warunki jego 
Przymierza (wymagania i obietnice)? Wejrzyj głęboko „w 
doskonały zakon wolności”. Dzięki temu będziesz mógł też 
porównać, swoją definicję z Biblijną definicją szczęścia. 
Pewnego razu Mistrz zaznaczył „Słuchajcie

4) Szczebel - WYKONUJ SŁOWO
„Zrób to co zrozumiałeś. Szukaj odpowiedzi na pytanie: 
jakie jest zastosowanie?” 

„Zauważ - masz wiadomość.” Księga Rekordów Guinnessa: 
„Najlepiej sprzedającą się książką wszech czasów jest Biblia 
chrześcijańska. Badania przeprowadzone w 2021 roku 
sugerują, że całkowita liczba prawdopodobnie wynosi od 5 do 
7 miliardów egzemplarzy.” Do kogo ten Inteligentny sygnał 
nieustannie jest wysyłany? Mistrz zaadresował i wysłał Swoje 
Słowo w wersji pisemnej oraz ustnej do każdego mieszkańca 
Ziemi (Mt 28.19; Mk 16.15). 

2) Szczebel – CZTAJ SŁOWO

Biblia ukazuje, że problemy ludzkości rozpoczęły się od 
odrzucenia Słowa. Dlatego dzisiaj, naszą największą 
potrzebą jest przyjęcie Słowa. Gdyż to właśnie ono kieruje nas 
ku rozwiązaniom, które przynoszą szczęście. Prof. Werner Gitt 
określił 5 poziomów informacji, spróbujmy odnieść się do 
nich jak do 5 szczebli drabiny, prowadzącej do przyjęcia 
Słowa. Na którym szczeblu jesteś? Powodzenia na następnych 
szczeblach!
„przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was Słowo, które 
może zbawić dusze wasze” Jak 1.21

Wiele lat temu pewien człowiek dostał 
zwykłą drewnianą drabinę. Wtedy 
rozpoczęło się coś „niezwykłego”. Dzięki 
niej mógł dotrzeć do nowych miejsc i 
uchwycić rzeczy, które wcześniej były dla 
niego nieosiągalne. W pewnym sensie, 
Słowo zapisane w Biblii jest jak drabina, 
która pomaga w dochodzeniu do tego co 
jest w górze. A jej każdy kolejny szczebel 
poszerza perspektywę i sprzyja zmianie 
sposobu myślenia. Jeśli zauważymy, że 
mamy za krótkie ręce, żeby przy pomocy 
własnych możliwości, dosięgnąć do tego 
co jest doskonałe i piękne w górze: dla naszego szczęścia, 
rodziny, wychowania dzieci, pracy, rozwoju osobistego, 
charakteru, relacji z Bogiem i ludźmi, wieczności to 
zauważmy też przydatną drabinę z pięcioma szczeblami. Do 
jakich skarbów można dotrzeć dzięki tej drabinie? Jak 
samemu można się przekonać? Wymaga to wykonania 
odważnych kroków na kolejne szczeble aż po czwarty i piąty. 
Ale wytrwałość zostaje obficie nagrodzona. 

1) Szczebel - ZAUWAŻ SŁOWO

3) Szczebel - ZROZUM SŁOWO

„Zobacz co jest napisane? Obserwuj co mówi tekst.” 
Gdybyśmy mieli okazję znaleźć się wśród rozmówców 
Jezusa, często moglibyśmy usłyszeć, jak Mistrz odnosił się do 
autorytetu Pisma mówiąc: „Napisano…”Mt 4.4,7,10; 
„Czy nie czytaliście…?”Mt 12.3,5;19,4 „Czy nigdy nie 
czytaliście…?Mt 21.16,42; „Czyż nie jest napisane: Dom mój 
będzie przez wszystkie narody nazwany domem modlitwy? 
Mk 11.17. Pismo to natchniony Boży podręcznik, który 
kochają uczniowie dlatego, że miłość do Słowa i miłość do 
Jezusa zawsze idą w parze. Są zrośnięte jak korzeń i pień 
drzewa. Jak dobrymi czytelnikami, jesteśmy w oczach 
Nauczyciela? Stajemy się nimi poprzez „wielokrotne 
czytanie”. A gdy poznajemy Słowo przez słuchanie kogoś kto 

„mówi jak Słowo Boże”1Pt 4.11. 
To także wtedy spoczywa na nas 
odpowiedzialność sprawdzenia czy 
Słowo, które słyszymy zgadza się ze 
Słowem, które czytamy (Dz 17.11; 
1 Kor 14.29; 1 Pt 2.2). 



Dawno temu prorok Eliasz pyta naród wybrany: 

czy biedny, zimno ci, czy gorąco - poddaj się 
całkowicie temu, co mówi Bóg. 

Zacznij Jego Słowo stawiać na pierwszym miejscu. 
Służ Mu z całego serca i pytaj o Jego wolę dla swego 
życia. Czas bowiem jest bliski! 

Nie wiemy, co przyniosą następne dni.

„Jak długo będziecie kuleć na dwie strony? 

i światu. Wyznacz sobie kierunek i idź za Bogiem. 
Przygotuj swoje serce i niech cię nic nie 
powstrzymuje. Bez względu na to, czy jesteś 
w dobrym, czy złym nastroju, czy jesteś bogaty, 

Okoliczności nie mogą nami rządzić.

Słowo Boże mówi: „Tak bowiem rzekł Pan do 
mnie, gdy mnie uchwycił za rękę i przestrzegł 
mnie, bym nie chodził drogą tego ludu, mówiąc: 
Nie nazywajcie sprzysiężeniem wszystkiego, co ten 
lud nazywa sprzysiężeniem i nie bójcie się tego, 
czego on się boi, ani nie trwóżcie! Tylko Pana 

Zastępów miejcie za Świętego, niech On będzie 
waszą bojaźnią i On waszym lękiem.” – Iz.8.13

Jezus przepowiadając swoje powtórne przyjście, 
zapowiedział znaki, które będą to poprzedzać: 
„Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. 
Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to 
stać… . Powstanie bowiem naród przeciwko 
narodowi i królestwo przeciwko królestwu…, ale 
to wszystko dopiero początek boleści.” Mat.24.6-8

„Dlatego opadłe ręce i omdlałe kolana znowu 
wyprostujcie. I prostujcie ścieżki dla nóg swoich, 
aby to, co chrome nie zboczyło, ale raczej 
uzdrowione zostało.”- Hebr.12.12-13

Dlatego dzisiaj najwyższą potrzebą jest zwrócenie się 
ku Słowu Bożemu i temu, co Ono mówi. 

Musimy sobie zdać sprawę, że nie można zatrzymać 
tego, co jest już puszczone w ruch. 
Nie można zatrzymać tego, jak powiedział Jezus 

Mamy się wyprostować!

Ludzie odrzucający Boga będą umierać z trwogi,

Mamy prostować ścieżki dla nóg swoich.  

Jeśli Pan jest Bogiem idźcie za Nim, a jeżeli Baal 
idźcie za nim!” – 1 Król.18.21.

,,Co musi się stać”! 
Dlatego rada Bożego Słowa na te złe dni jest 
bezcenna. Po pierwsze: 

Nie można mieć obu! Nie można służyć Bogu 

Jeden z moich znajomych powiedział: 

Mamy wyprostować swoje kolana i przestać się bać. 
Strach nigdy nie pokazuje nam prawdziwej 
rzeczywistości. Zakłamuje ją i wyolbrzymia, dlatego 
nie powinien nami rządzić. 

ale nie lud Boży! Jezus powiedział: 
„Baczcie, abyście się nie trwożyli.”! 

,,Dobrze, to już było”. Jest w tej wypowiedzi pewne 
ziarno prawdy. Dla ludzi nieznających Chrystusa, jako 
swego osobistego Zbawiciela „Dobrze to już było”, 
bo teraz jest początek boleści. 
Nie pomogą żadne ludzkie obietnice, zapowiedzi, czy 
układy przywódców tego świata, bo są tak słabe, jak 
słaby jest człowiek. 

Ostatnie wydarzenia bardzo mocno wstrząsnęły 
nami wszystkimi. Jawny atak wojsk 
rosyjskich na Ukrainę i otwarta brutalna 

wojna sprawiła, że ogromne rzesze ludności 
ukraińskiej pojawiły się u naszych granic. 
W jednej chwili uchodźcy musieli zostawić wszystko 
to, co było dla nich ważne, drogie i wartościowe, by 
szukać bezpieczeństwa i spokoju w naszym kraju. 
Wojna dawno nie była tak blisko nas, a „lęk 
bezradnych narodów” staje się i naszym udziałem. 
Nie wiemy, jak potoczą się wojenne wydarzenia. 

Tylko ci, którzy sami od Chrystusa przebaczenie 
otrzymali. 

                          Mamy podnieść głowę!  

W troskach, czy obowiązkach naszego życia możemy 
przestać żyć nadzieją zbliżającego się dla nas 
odkupienia - prawdziwego celu, do którego Bóg mnie 
i ciebie powołał i usprawiedliwił - Rzym. 8.30. 

Jesteśmy wzywani, by głosić Ewangelię, ale też by 
patrzeć w górę i oczekiwać ojczyzny, która jest 

o tym, że się nie boimy i świadomie z odwagą 
oczekujemy naszego Pana. 

                   

Czas, by poprawić to, co potrzeba poprawić. 

Gdy mamy spuszczoną głowę, to patrzymy na ziemię, 
która potrafi zająć nas całkowicie. 

Teraz jest ciągle czas łaski! Czas zbawienia! 

w niebie, skąd Zbawiciela oczekujemy, 

Jeden z aniołów rzekł do Lota: „Ratuj się, bo chodzi 
o życie twoje, nie oglądaj się za siebie i nie 
zatrzymuj…, abyś nie zginął.” 1 Moj. 19.17. 

Musimy żyć taką nadzieją, bo stawką jest nasza 
dusza.

Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome 
ciało nasze w postać, podobną do uwielbionego 
ciała swego tą mocą, którą też wszystko poddać 
sobie może. (Fil. 3.20).  

Po drugie: 

Dziś ludzie potrzebują nie tylko chleba, kocy, czy 
ciepłych posiłków, ale przede wszystkim Chrystusa 
i przebaczenia grzechów. Kto może im o tym 
powiedzieć? Kto może to przekazać?  

Przyjdzie moment, gdy nic nie będzie można zmienić, 
ale ten moment jeszcze nie nadszedł. 

Pan jest blisko. Chrystus przychodzi po swój Kościół. 
To jest nieuchronne, a podniesiona głowa świadczy 
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gdyż zbliża się odkupienie wasze” – Łuk. 21.28

A gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje,  

wyprostujcie się i podnieście głowy
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PRZYJMIJ SŁOWOPRZYJMIJ SŁOWO

Pierwszym czynem, do którego Pismo kieruje Czytelnika jest 
wiara w Syna Bożego (Jan 6. 28-29). Natchnione Słowo jest 
w stanie doprowadzić nas do tego kto ma na imię „Słowo 
Boże” Obj 19.13. Bo Słowo stało się człowiekiem. Możemy 
więc „spotkać Słowo (czyli Jezusa), a dzięki temu 
nieustającemu spotkaniu doświadczać zmiany serca, umysłu 
i zachowania.” Ten kto zwróci się do Mesjasza, tak jak uczy 
Pismo, może doświadczyć wypełnienia się niezwykłej 
obietnicy: „I dam wam serce nowe i ducha nowego dam do 
waszego wnętrza i usunę z waszego ciała serce kamienne a 
dam wam serce mięsiste. Mojego ducha dam do waszego 
wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich 
przykazań” Ez 11.19; 36.26-27. Jedynie sam Bóg jest w stanie 
dokonać tej niezwykłej i tajemniczej transformacji. Gdy ona 
nastąpi, przejawem będzie moc do życia w świetle Słowa oraz 
pragnienie uczenia się wszystkiego co przykazał Jezus. 
A także nasilające się uczucie niechęci skłaniające do 
odwrócenia się od wszelkiego rodzaju zła. Dopiero gdy 
zostaniemy stworzeni w Chrystusie stajemy się zdolni „do 
dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg abyśmy 
w nich chodzili.” Ef 2.10 Dlatego Jezus obiecał Pocieszyciela, 
który będzie przypominał i uczył wszystkich Jego Słów 
(Jan14.26). W tym jest nasza otucha i zachęta, gdyż ufamy, że 
z Jego wsparcia mogą korzystać, także dzisiaj, wszyscy 
uczniowie Jezusa, którzy dają się prowadzić Duchowi 
Świętemu. Mistrz zapowiedział, że życiowym sprawdzianem 
mądrości człowieka będzie wykonywanie Jego Słów 
(Mt 7.24-27)

 i zrozumiejcie.” Mt 15.10; 13.23,51

„Zrozum treść. Rozważaj, rozmyślaj, 
szukaj odpowiedzi na pytanie: co to 
znaczy?” 
Kluczową kwestią w życiu jest to, czy 
z rozumie l i śmy wys łaną  do  nas 

informację, zapisaną w Biblii? Zrozumieć przesłanie to 
znaczy, uświadomić sobie jego znaczenie oraz wyciągnąć 
wnioski. Chcąc to odkryć potrzebujemy z uwagą pochylić się 
nad tekstem i przeanalizować zawarte w nim kluczowe 
zagadnienia np.: Jakiej zmiany myślenia Bóg oczekuje od 
każdego człowieka? Kim jest Mesjasz i czego dokonał? Co to 
znaczy wierzyć w imię Jego? W jaki sposób, winny może 
otrzymać usprawiedliwienie, od Boga? Jakie są warunki jego 
Przymierza (wymagania i obietnice)? Wejrzyj głęboko „w 
doskonały zakon wolności”. Dzięki temu będziesz mógł też 
porównać, swoją definicję z Biblijną definicją szczęścia. 
Pewnego razu Mistrz zaznaczył „Słuchajcie

4) Szczebel - WYKONUJ SŁOWO
„Zrób to co zrozumiałeś. Szukaj odpowiedzi na pytanie: 
jakie jest zastosowanie?” 

„Zauważ - masz wiadomość.” Księga Rekordów Guinnessa: 
„Najlepiej sprzedającą się książką wszech czasów jest Biblia 
chrześcijańska. Badania przeprowadzone w 2021 roku 
sugerują, że całkowita liczba prawdopodobnie wynosi od 5 do 
7 miliardów egzemplarzy.” Do kogo ten Inteligentny sygnał 
nieustannie jest wysyłany? Mistrz zaadresował i wysłał Swoje 
Słowo w wersji pisemnej oraz ustnej do każdego mieszkańca 
Ziemi (Mt 28.19; Mk 16.15). 

2) Szczebel – CZTAJ SŁOWO

Biblia ukazuje, że problemy ludzkości rozpoczęły się od 
odrzucenia Słowa. Dlatego dzisiaj, naszą największą 
potrzebą jest przyjęcie Słowa. Gdyż to właśnie ono kieruje nas 
ku rozwiązaniom, które przynoszą szczęście. Prof. Werner Gitt 
określił 5 poziomów informacji, spróbujmy odnieść się do 
nich jak do 5 szczebli drabiny, prowadzącej do przyjęcia 
Słowa. Na którym szczeblu jesteś? Powodzenia na następnych 
szczeblach!
„przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was Słowo, które 
może zbawić dusze wasze” Jak 1.21

Wiele lat temu pewien człowiek dostał 
zwykłą drewnianą drabinę. Wtedy 
rozpoczęło się coś „niezwykłego”. Dzięki 
niej mógł dotrzeć do nowych miejsc i 
uchwycić rzeczy, które wcześniej były dla 
niego nieosiągalne. W pewnym sensie, 
Słowo zapisane w Biblii jest jak drabina, 
która pomaga w dochodzeniu do tego co 
jest w górze. A jej każdy kolejny szczebel 
poszerza perspektywę i sprzyja zmianie 
sposobu myślenia. Jeśli zauważymy, że 
mamy za krótkie ręce, żeby przy pomocy 
własnych możliwości, dosięgnąć do tego 
co jest doskonałe i piękne w górze: dla naszego szczęścia, 
rodziny, wychowania dzieci, pracy, rozwoju osobistego, 
charakteru, relacji z Bogiem i ludźmi, wieczności to 
zauważmy też przydatną drabinę z pięcioma szczeblami. Do 
jakich skarbów można dotrzeć dzięki tej drabinie? Jak 
samemu można się przekonać? Wymaga to wykonania 
odważnych kroków na kolejne szczeble aż po czwarty i piąty. 
Ale wytrwałość zostaje obficie nagrodzona. 

1) Szczebel - ZAUWAŻ SŁOWO

3) Szczebel - ZROZUM SŁOWO

„Zobacz co jest napisane? Obserwuj co mówi tekst.” 
Gdybyśmy mieli okazję znaleźć się wśród rozmówców 
Jezusa, często moglibyśmy usłyszeć, jak Mistrz odnosił się do 
autorytetu Pisma mówiąc: „Napisano…”Mt 4.4,7,10; 
„Czy nie czytaliście…?”Mt 12.3,5;19,4 „Czy nigdy nie 
czytaliście…?Mt 21.16,42; „Czyż nie jest napisane: Dom mój 
będzie przez wszystkie narody nazwany domem modlitwy? 
Mk 11.17. Pismo to natchniony Boży podręcznik, który 
kochają uczniowie dlatego, że miłość do Słowa i miłość do 
Jezusa zawsze idą w parze. Są zrośnięte jak korzeń i pień 
drzewa. Jak dobrymi czytelnikami, jesteśmy w oczach 
Nauczyciela? Stajemy się nimi poprzez „wielokrotne 
czytanie”. A gdy poznajemy Słowo przez słuchanie kogoś kto 

„mówi jak Słowo Boże”1Pt 4.11. 
To także wtedy spoczywa na nas 
odpowiedzialność sprawdzenia czy 
Słowo, które słyszymy zgadza się ze 
Słowem, które czytamy (Dz 17.11; 
1 Kor 14.29; 1 Pt 2.2). 



5) Szczebel - OSIĄGAJ CELE SŁOWA

***

***

To najważniejszy krok. „Podążaj,  za Bibli jnymi 
wskazówkami tak żeby osiągnąć Boże cele” określone 
w Piśmie. Odkrywaj je – czytając, koncentruj się na nich. Dąż 
z pełną świadomością. Z biegiem czasu, sprawdzaj ich 
realizację. To szczebel, na którym zbieramy owoc 
przynoszący Bogu chwałę a nam szczęście (Jak 1.25; Jan 
15.8; Fil 1.11; Gal. 5.22) Cele do osiągnięcia przed 
odejściem do wieczności np.: „Osiągając cel wiary 
zbawienie dusz.” 1Pt 1.9; „I wiele innych cudów uczynił Jezus 
wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze. Te zaś są 
spisane abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem 
Boga, i abyście mieli żywot wieczny w imieniu jego.” Jan 20. 
30-3; „Ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które 
mogą obdarzyć cię mądrości ku zbawieniu przez wiarę 
w Jezusa Chrystusa… Aby człowiek Boży był doskonały do 
wszelkiego dobrego dzieła przygotowany.”(2 Tym 3.15-17) 
„A celem tego co przykazałem jest miłość płynąca z czystego 
serca i z dobrego sumienia, i z wiary nieobłudnej.”1 Tym 1.5; 
Cele do osiągnięcia po przejściu do wieczności np.: 
„Zmierzam do celu do nagrody w górze…”(Fil. 3.14; Kol 3.1-
4)

Praktyczna wskazówka: Od czego rozpocząć lekturę? 
Na przykład od Nowego Przymierza: 1) Wiadomość: 
Ewangelia według Jana mieści się na (około) 32 stronach. 
2) Czas czytania (średnio): 32 str. x 3 min = 96 min. 
3) Zagadnienie do zrozumienia: Tożsamość Jezusa. 
4) Praktyczne działanie:  Wiara w Syna Bożego. 
5) Cel: Zyskanie życia, które jest w Nim (Jana 20.30-31)

Podsumowanie: Gdy dostrzegamy „szczebel”, na którym się 
znajdujemy w odniesieniu do poszczególnych prawd Słowa 
Bożego, wtedy łatwiej możemy zorientować się jaki kolejny 

krok powinniśmy wykonać i jakich starań dołożyć, żeby 
uzupełnić swoją wiarę. Na tej samej zasadzie możemy też 
pomyśleć jak pomóc innym, zrobić kolejny krok. Tak jak 
Filip, który pomógł dostojnikowi etiopskiemu przejść z 2 na 3 
szczebel a to dało mu możliwość wejścia na 4 i 5 szczebel. 
(Dz 8.30-39). 

***
Zakończenie: Pewnemu ogrodnikowi obrodziły szlachetne 
drzewa. A gdy gałęzie uginały się pod ciężarem dojrzałych 
owoców, chciał hojnie obdzielić swoich znajomych, więc 
wszystkich zaprosił i przygotował potrzebną drabinę. Co 
zrobią zaproszeni, gdy zobaczą, że owoce rosną wysoko? 
Odejdą z niesmakiem czy będą za nie wdzięczni, skorzystają 
z drabiny i napełnią swoje skrzynki?

*

Marek Prociak

Literatura: Gitt Werner „Na początku była Informacja; McDowell Josh 
„Podręcznik do zrozumienia twojej Biblii”. 

MYŚLI BIEŻĄCE

Edyta A. Kocur

margines na człowieczeństwo cz. 6

Zepsuty wyłącznik

Wyjątkowo długo tym razem zabierałam się do 
napisania tego tekstu dla Was. Nie mogłam się do 
niego zebrać, wydawało mi się, że brakowało mi 

tematu, nad którym chciałam z wami porozmyślać, co rusz 
mnie coś rozpraszało. Zaczęłam więc odkładać tekst na 
później, na lepszy moment, jakby to później w magiczny 
sposób samo miało napisać go za mnie, ale tak się nie stało. 
Poza tym już tak mam, że nie potrafię być produktywna, gdy 
nie czuje wewnętrznego spokoju, a z przykrością 
dostrzegłam, ze gdzieś po drodze zapodziała się moja 
uważność, a głowa zmęczyła się różnorakimi myślami 
i upływające dni stały się nagle chaotyczne i męczące, a myśl 
o mojej bezproduktywności nie dawała mi spokoju 
i frustrowało mnie to. Wpadłam w błędne koło.  

Czy wiesz, że dziennie „wchłaniamy” około 100 tysięcy słów. 
Mnóstwo z tych informacji, które do nas docierają podnosi 
nam ciśnienie i poziom cukru we krwi. To powoduje często 
frustracje i stres.  

„W dalszej ich drodze (Jezus) zaszedł do jednej wsi. Tam 
pewna niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go w swoim 
domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która usiadłszy 
u nóg Pana, słuchała Jego słowa. Marta zaś uwijała się 
około rozmaitych posług. A stanąwszy przy Nim, rzekła: 

Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie 
samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. 
A Pan jej odpowiedział: Marto, Marto, martwisz się 
i niepokoisz o wiele, a potrzeba tylko jednego. Maria obrała 
najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona.” – 
Łk 10, 38-42. 

Jedną z najbardziej wyrafinowanych starożytnych chińskich 
tortur było obcięcie skazańcowi powiek. Człowiek, który nie 
mógł zamknąć oczu i przez całą dobę odbierał bodźce ze 
świata zewnętrznego, szybko zaczynał chorować i umierał. 
Naukowcy porównują nas dzisiaj do tych chińskich 
skazańców, bowiem ilość bodźców i informacji, które 
codziennie odbieramy zewsząd, zaczyna przekraczać 
możliwości adaptacyjne naszego organizmu. Układ nerwowy 
człowieka działa na zasadzie mobilizacji i demobilizacji. 
Człowiek tym m.in. różni się od zwierzęcia, że reakcję 
stresową może u niego wywołać nie tylko sytuacja 
zagrożenia, ale sama myśl o niej. Zdrowie psychiczne 
człowieka zależy między innymi od sprawnie działającego 

Postanowiłam, więc, że napiszę wam właśnie o tym, 
a punktem do moich rozważań niech tym razem będzie 
historia o Marcie i Marii, na która ponownie trafiłam czytając 
Biblie:  

-4- -5-

Tak często dzisiaj doświadczamy roli 
Marty, nie chcemy poczuć, że nie 
wywiązujemy się z obowiązków 
i  marnujemy czas.  Dotyczy to 
nieustającej pogoni za skutecznością 
realizacji zadań postawionych przed 
n a m i  p r z e z  k u l t u r ę ,  k t ó r ą 
stworzyliśmy i w której żyjemy  – 
tworzenia najlepszego wizerunku nas 
s a m y c h ,  n a j l e p s z e g o  d o m u , 
najlepszego samochodu, najlepszych 
ubrań, najlepszego stylu życia, 

za którymi gonimy, czasem bez opamiętania. Jak nakręcony 
bączek, taka zabawka z mojego dzieciństwa, tak to sobie 
wyobrażam właśnie.  

Czego możemy się z niej nauczyć o nas i o Bogu?  Po 
pierwsze, nasza, nazwijmy to przewrotnie, „zajętość” 
uniemożliwia nam skupienie się i usłyszenie Boga. Tak nam 
umyka to, co najistotniejsze.  
Mam wyjątkowe szczęście, uważam, 
b o  p o t r a f i ę  o b s e r w o w a ć ,  c o 
prowokuje mnie do przemyśleń i 
refleksji. Tym razem, w obliczu mojej 
własnej frustracji, zatrzymała mnie 
właśnie prześladująca mnie myśl o 
marnowaniu przeze mnie czasu.  

Ciekawa jestem jaka jest twoja 
pierwsza reakcja na to pytanie i twoja 
pierwsza instynktowna odpowiedź. 
Widzisz, ja w ostatnich kilkunastu 
latach mojego życia, przez dłuższy czas dążyłam do 
maksymalnej produktywności. Myślałam, że zmarnowany 
czas dla mnie, to taki, który nie był zaplanowany 
i wykorzystany do maksimum. Oceniałam przez ten pryzmat 
swoją pracę, czas prywatny, ale również czas z rodziną, 
chodziło o to, żeby czas wykorzystywać w najbardziej 
efektywny sposób, no i oczywiście, żeby to było dostrzegane 
przez innych. 

Jezus mówi Marcie, że Maria wybrała to, co lepsze. Co to 
znaczy? Maria przecież bezproduktywnie usiadła u stóp 
Jezusa i słuchała. Wybrała przebywanie w obecności Boga. 
W oczach dzisiejszego świata to po prostu głupie i naiwne 
siedzieć i nic nie robić, tylko słuchać. Ale nie o tym jest ta 
historia. To kwestia bycia z Nim, w Jego obecności, bo to 
właśnie On chce nam pomóc, gdy się spieszymy, gdy nam 
trudno, gdy czujemy się przemęczeni i sfrustrowani, kiedy już 
nie dajemy rady, jesteśmy na granicy wytrzymałości, mamy 
zaniedbane zdrowie oraz najważniejsze relacje. On chce 
pokazać nam owoce tego, czym jesteśmy zajęci. Opowieść 
o Marcie i Marii, to opowieść o dwóch różnych postawach 
życiowych: Marta reprezentuje właśnie tę naszą nieustanną 
aktywność i zabieganie, realizację wmówionych nam 
oczekiwań, Maria natomiast cisze, skupienie i kontemplacje 
słowa Bożego.  

Zastanawiałaś(-eś) się, jaka jest twoja 
definicja marnowania czasu? Masz 
czasem poczucie, że marnujesz czas? 

Myślę, że każdy z nas może odnaleźć siebie w postaci Marty. 

To przypomnienie dla nas dzisiaj, w naszym zatkanym po 
brzegi obowiązkami i oczekiwaniami 
życiu, że ośrodkiem, wokół którego 
można budować to, co najważniejsze, 
czyli relacje i wspólnotę jest słowo 
Boże, nie posługa.
„Nie samym chlebem żyje człowiek, 
ale człowiek żyje wszystkim, co 
pochodzi z ust Pana” – Pwt 8:3. 

Rozumiemy przecież, że Marta chce jak najlepiej opiekować 
się Jezusem i służyć Jezusowi. Ale kiedy przeczytałam tę 
historię ponownie, to nagle zdałam sobie sprawę, że tylko 
jeden rozdział wcześniej Jezus nakarmił 5000 ludzi. 

Przychodząc do Marty nie sądzę, żeby tak naprawdę 
interesował się jedzeniem. Dla Niego nie jest przecież 
problemem zapewnienie pożywienia. Jezus przyszedł, bo był 

zainteresowany wspólnotą, On chciał 
do niej dołączyć i z nią odpocząć.  

M a r c i e  p o t r z e b a  w i a r y,  a b y 
zrozumiała, że wystarczy słowo Boże 
i że ono jest jedyną konieczną rzeczą. 
Historia sióstr uświadomiła mi, że 
słowo Boże to pokarm, którym mam 
się posilić, kiedy zabraknie sił, kiedy 
zepsuje się mój przełącznik. 

Zachęcam was, dlatego, abyście spróbowali każdego dnia 
znaleźć odrobinę czasu na lekturę Biblii. 

Studiowanie słowa Bożego w ciszy i kontemplacji nie jest 
marnowaniem czasu, to świadomość, wybieranie relacji 
z ważną dla mnie osobą. Wciąż się tego uczę, ale czuję, że 
jestem na dobrej drodze. Zdarza mi się oczywiście czuć, że 
marnuję czas, że mogłabym wiele w tym czasie zrobić, ale są 
to krótkie, rzadkie momenty. Historia Marty i Marii pomogła 
mi wrócić na właściwe tory i zabrać się za to, co 
najważniejsze.

Już rozumiałam skąd u mnie to “zmęczenie materiału”. 
Postanowiłam coś z tym zrobić i naprawić swój przełącznik. 
Wróciłam do Biblii i zastanowiłam się, co ta historia ma nam 
opowiedzieć.  
Marta bardzo przemawia do mnie jako kobiety, choć muszę tu 
podkreślić, że ta historia nie jest oczywiście tylko dla kobiet, 
ona jest absolutnie dla nas wszystkich.  

„przełącznika”, który pozwala nam na wyłączanie się. 
No właśnie, u mnie popsuł się chyba ostatnio ten przełącznik, 
pomyślałam.  
Wszystko dzisiaj do nas przemawia. 
Absolutnie wszystko wokół nas mówi, 
czy jesteśmy tego świadomi, czy nie. 
Nasza głowa, nasz mózg tak naprawdę 
nie są stworzone do przechowywania 
wszystkich tych informacji. Wraz 
z dostępnością informacji wzrastają 
oczekiwania wobec nas, co należy 
wiedzieć i umieć, jak się zachowywać, 
a jednocześnie im więcej wiemy, tym 
więcej wiemy, że nie wiemy. Mózg 
dzisiaj spędza więcej czasu na ocenie 
i przetwarzaniu informacji i to jest 
nasza nowa niekończąca się właściwie 
praca, taka nowa współczesna sfrustrowana Marta, która 
chyba trochę zazdrości Marii, ale nie potrafi ocenić sytuacji i 
dokonać wyboru.  
Ostatnio przeczytałam, że naukowcy odkryli coś bardzo 
ciekawego, a mianowicie, że przerwanie myślenia pochłania 
tyle samo energii, co myślenie, i przypomina próbę 
wyhamowania ciężarówki na zjeździe. Im bardziej 
załadowana, tym większej energii potrzeba do jej 
zatrzymania, do wyłączenia tego przełącznika.  



5) Szczebel - OSIĄGAJ CELE SŁOWA

***

***

To najważniejszy krok. „Podążaj,  za Bibli jnymi 
wskazówkami tak żeby osiągnąć Boże cele” określone 
w Piśmie. Odkrywaj je – czytając, koncentruj się na nich. Dąż 
z pełną świadomością. Z biegiem czasu, sprawdzaj ich 
realizację. To szczebel, na którym zbieramy owoc 
przynoszący Bogu chwałę a nam szczęście (Jak 1.25; Jan 
15.8; Fil 1.11; Gal. 5.22) Cele do osiągnięcia przed 
odejściem do wieczności np.: „Osiągając cel wiary 
zbawienie dusz.” 1Pt 1.9; „I wiele innych cudów uczynił Jezus 
wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze. Te zaś są 
spisane abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem 
Boga, i abyście mieli żywot wieczny w imieniu jego.” Jan 20. 
30-3; „Ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które 
mogą obdarzyć cię mądrości ku zbawieniu przez wiarę 
w Jezusa Chrystusa… Aby człowiek Boży był doskonały do 
wszelkiego dobrego dzieła przygotowany.”(2 Tym 3.15-17) 
„A celem tego co przykazałem jest miłość płynąca z czystego 
serca i z dobrego sumienia, i z wiary nieobłudnej.”1 Tym 1.5; 
Cele do osiągnięcia po przejściu do wieczności np.: 
„Zmierzam do celu do nagrody w górze…”(Fil. 3.14; Kol 3.1-
4)

Praktyczna wskazówka: Od czego rozpocząć lekturę? 
Na przykład od Nowego Przymierza: 1) Wiadomość: 
Ewangelia według Jana mieści się na (około) 32 stronach. 
2) Czas czytania (średnio): 32 str. x 3 min = 96 min. 
3) Zagadnienie do zrozumienia: Tożsamość Jezusa. 
4) Praktyczne działanie:  Wiara w Syna Bożego. 
5) Cel: Zyskanie życia, które jest w Nim (Jana 20.30-31)

Podsumowanie: Gdy dostrzegamy „szczebel”, na którym się 
znajdujemy w odniesieniu do poszczególnych prawd Słowa 
Bożego, wtedy łatwiej możemy zorientować się jaki kolejny 

krok powinniśmy wykonać i jakich starań dołożyć, żeby 
uzupełnić swoją wiarę. Na tej samej zasadzie możemy też 
pomyśleć jak pomóc innym, zrobić kolejny krok. Tak jak 
Filip, który pomógł dostojnikowi etiopskiemu przejść z 2 na 3 
szczebel a to dało mu możliwość wejścia na 4 i 5 szczebel. 
(Dz 8.30-39). 

***
Zakończenie: Pewnemu ogrodnikowi obrodziły szlachetne 
drzewa. A gdy gałęzie uginały się pod ciężarem dojrzałych 
owoców, chciał hojnie obdzielić swoich znajomych, więc 
wszystkich zaprosił i przygotował potrzebną drabinę. Co 
zrobią zaproszeni, gdy zobaczą, że owoce rosną wysoko? 
Odejdą z niesmakiem czy będą za nie wdzięczni, skorzystają 
z drabiny i napełnią swoje skrzynki?

*

Marek Prociak

Literatura: Gitt Werner „Na początku była Informacja; McDowell Josh 
„Podręcznik do zrozumienia twojej Biblii”. 

MYŚLI BIEŻĄCE

Edyta A. Kocur

margines na człowieczeństwo cz. 6

Zepsuty wyłącznik

Wyjątkowo długo tym razem zabierałam się do 
napisania tego tekstu dla Was. Nie mogłam się do 
niego zebrać, wydawało mi się, że brakowało mi 

tematu, nad którym chciałam z wami porozmyślać, co rusz 
mnie coś rozpraszało. Zaczęłam więc odkładać tekst na 
później, na lepszy moment, jakby to później w magiczny 
sposób samo miało napisać go za mnie, ale tak się nie stało. 
Poza tym już tak mam, że nie potrafię być produktywna, gdy 
nie czuje wewnętrznego spokoju, a z przykrością 
dostrzegłam, ze gdzieś po drodze zapodziała się moja 
uważność, a głowa zmęczyła się różnorakimi myślami 
i upływające dni stały się nagle chaotyczne i męczące, a myśl 
o mojej bezproduktywności nie dawała mi spokoju 
i frustrowało mnie to. Wpadłam w błędne koło.  

Czy wiesz, że dziennie „wchłaniamy” około 100 tysięcy słów. 
Mnóstwo z tych informacji, które do nas docierają podnosi 
nam ciśnienie i poziom cukru we krwi. To powoduje często 
frustracje i stres.  

„W dalszej ich drodze (Jezus) zaszedł do jednej wsi. Tam 
pewna niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go w swoim 
domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która usiadłszy 
u nóg Pana, słuchała Jego słowa. Marta zaś uwijała się 
około rozmaitych posług. A stanąwszy przy Nim, rzekła: 

Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie 
samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. 
A Pan jej odpowiedział: Marto, Marto, martwisz się 
i niepokoisz o wiele, a potrzeba tylko jednego. Maria obrała 
najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona.” – 
Łk 10, 38-42. 

Jedną z najbardziej wyrafinowanych starożytnych chińskich 
tortur było obcięcie skazańcowi powiek. Człowiek, który nie 
mógł zamknąć oczu i przez całą dobę odbierał bodźce ze 
świata zewnętrznego, szybko zaczynał chorować i umierał. 
Naukowcy porównują nas dzisiaj do tych chińskich 
skazańców, bowiem ilość bodźców i informacji, które 
codziennie odbieramy zewsząd, zaczyna przekraczać 
możliwości adaptacyjne naszego organizmu. Układ nerwowy 
człowieka działa na zasadzie mobilizacji i demobilizacji. 
Człowiek tym m.in. różni się od zwierzęcia, że reakcję 
stresową może u niego wywołać nie tylko sytuacja 
zagrożenia, ale sama myśl o niej. Zdrowie psychiczne 
człowieka zależy między innymi od sprawnie działającego 

Postanowiłam, więc, że napiszę wam właśnie o tym, 
a punktem do moich rozważań niech tym razem będzie 
historia o Marcie i Marii, na która ponownie trafiłam czytając 
Biblie:  
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Tak często dzisiaj doświadczamy roli 
Marty, nie chcemy poczuć, że nie 
wywiązujemy się z obowiązków 
i  marnujemy czas.  Dotyczy to 
nieustającej pogoni za skutecznością 
realizacji zadań postawionych przed 
n a m i  p r z e z  k u l t u r ę ,  k t ó r ą 
stworzyliśmy i w której żyjemy  – 
tworzenia najlepszego wizerunku nas 
s a m y c h ,  n a j l e p s z e g o  d o m u , 
najlepszego samochodu, najlepszych 
ubrań, najlepszego stylu życia, 

za którymi gonimy, czasem bez opamiętania. Jak nakręcony 
bączek, taka zabawka z mojego dzieciństwa, tak to sobie 
wyobrażam właśnie.  

Czego możemy się z niej nauczyć o nas i o Bogu?  Po 
pierwsze, nasza, nazwijmy to przewrotnie, „zajętość” 
uniemożliwia nam skupienie się i usłyszenie Boga. Tak nam 
umyka to, co najistotniejsze.  
Mam wyjątkowe szczęście, uważam, 
b o  p o t r a f i ę  o b s e r w o w a ć ,  c o 
prowokuje mnie do przemyśleń i 
refleksji. Tym razem, w obliczu mojej 
własnej frustracji, zatrzymała mnie 
właśnie prześladująca mnie myśl o 
marnowaniu przeze mnie czasu.  

Ciekawa jestem jaka jest twoja 
pierwsza reakcja na to pytanie i twoja 
pierwsza instynktowna odpowiedź. 
Widzisz, ja w ostatnich kilkunastu 
latach mojego życia, przez dłuższy czas dążyłam do 
maksymalnej produktywności. Myślałam, że zmarnowany 
czas dla mnie, to taki, który nie był zaplanowany 
i wykorzystany do maksimum. Oceniałam przez ten pryzmat 
swoją pracę, czas prywatny, ale również czas z rodziną, 
chodziło o to, żeby czas wykorzystywać w najbardziej 
efektywny sposób, no i oczywiście, żeby to było dostrzegane 
przez innych. 

Jezus mówi Marcie, że Maria wybrała to, co lepsze. Co to 
znaczy? Maria przecież bezproduktywnie usiadła u stóp 
Jezusa i słuchała. Wybrała przebywanie w obecności Boga. 
W oczach dzisiejszego świata to po prostu głupie i naiwne 
siedzieć i nic nie robić, tylko słuchać. Ale nie o tym jest ta 
historia. To kwestia bycia z Nim, w Jego obecności, bo to 
właśnie On chce nam pomóc, gdy się spieszymy, gdy nam 
trudno, gdy czujemy się przemęczeni i sfrustrowani, kiedy już 
nie dajemy rady, jesteśmy na granicy wytrzymałości, mamy 
zaniedbane zdrowie oraz najważniejsze relacje. On chce 
pokazać nam owoce tego, czym jesteśmy zajęci. Opowieść 
o Marcie i Marii, to opowieść o dwóch różnych postawach 
życiowych: Marta reprezentuje właśnie tę naszą nieustanną 
aktywność i zabieganie, realizację wmówionych nam 
oczekiwań, Maria natomiast cisze, skupienie i kontemplacje 
słowa Bożego.  

Zastanawiałaś(-eś) się, jaka jest twoja 
definicja marnowania czasu? Masz 
czasem poczucie, że marnujesz czas? 

Myślę, że każdy z nas może odnaleźć siebie w postaci Marty. 

To przypomnienie dla nas dzisiaj, w naszym zatkanym po 
brzegi obowiązkami i oczekiwaniami 
życiu, że ośrodkiem, wokół którego 
można budować to, co najważniejsze, 
czyli relacje i wspólnotę jest słowo 
Boże, nie posługa.
„Nie samym chlebem żyje człowiek, 
ale człowiek żyje wszystkim, co 
pochodzi z ust Pana” – Pwt 8:3. 

Rozumiemy przecież, że Marta chce jak najlepiej opiekować 
się Jezusem i służyć Jezusowi. Ale kiedy przeczytałam tę 
historię ponownie, to nagle zdałam sobie sprawę, że tylko 
jeden rozdział wcześniej Jezus nakarmił 5000 ludzi. 

Przychodząc do Marty nie sądzę, żeby tak naprawdę 
interesował się jedzeniem. Dla Niego nie jest przecież 
problemem zapewnienie pożywienia. Jezus przyszedł, bo był 

zainteresowany wspólnotą, On chciał 
do niej dołączyć i z nią odpocząć.  

M a r c i e  p o t r z e b a  w i a r y,  a b y 
zrozumiała, że wystarczy słowo Boże 
i że ono jest jedyną konieczną rzeczą. 
Historia sióstr uświadomiła mi, że 
słowo Boże to pokarm, którym mam 
się posilić, kiedy zabraknie sił, kiedy 
zepsuje się mój przełącznik. 

Zachęcam was, dlatego, abyście spróbowali każdego dnia 
znaleźć odrobinę czasu na lekturę Biblii. 

Studiowanie słowa Bożego w ciszy i kontemplacji nie jest 
marnowaniem czasu, to świadomość, wybieranie relacji 
z ważną dla mnie osobą. Wciąż się tego uczę, ale czuję, że 
jestem na dobrej drodze. Zdarza mi się oczywiście czuć, że 
marnuję czas, że mogłabym wiele w tym czasie zrobić, ale są 
to krótkie, rzadkie momenty. Historia Marty i Marii pomogła 
mi wrócić na właściwe tory i zabrać się za to, co 
najważniejsze.

Już rozumiałam skąd u mnie to “zmęczenie materiału”. 
Postanowiłam coś z tym zrobić i naprawić swój przełącznik. 
Wróciłam do Biblii i zastanowiłam się, co ta historia ma nam 
opowiedzieć.  
Marta bardzo przemawia do mnie jako kobiety, choć muszę tu 
podkreślić, że ta historia nie jest oczywiście tylko dla kobiet, 
ona jest absolutnie dla nas wszystkich.  

„przełącznika”, który pozwala nam na wyłączanie się. 
No właśnie, u mnie popsuł się chyba ostatnio ten przełącznik, 
pomyślałam.  
Wszystko dzisiaj do nas przemawia. 
Absolutnie wszystko wokół nas mówi, 
czy jesteśmy tego świadomi, czy nie. 
Nasza głowa, nasz mózg tak naprawdę 
nie są stworzone do przechowywania 
wszystkich tych informacji. Wraz 
z dostępnością informacji wzrastają 
oczekiwania wobec nas, co należy 
wiedzieć i umieć, jak się zachowywać, 
a jednocześnie im więcej wiemy, tym 
więcej wiemy, że nie wiemy. Mózg 
dzisiaj spędza więcej czasu na ocenie 
i przetwarzaniu informacji i to jest 
nasza nowa niekończąca się właściwie 
praca, taka nowa współczesna sfrustrowana Marta, która 
chyba trochę zazdrości Marii, ale nie potrafi ocenić sytuacji i 
dokonać wyboru.  
Ostatnio przeczytałam, że naukowcy odkryli coś bardzo 
ciekawego, a mianowicie, że przerwanie myślenia pochłania 
tyle samo energii, co myślenie, i przypomina próbę 
wyhamowania ciężarówki na zjeździe. Im bardziej 
załadowana, tym większej energii potrzeba do jej 
zatrzymania, do wyłączenia tego przełącznika.  



1 Tes. 4, 13-18.

W czasach apostolskich również Żydom 
wydawało się, że stanowią czystą, 
wielowiekową tradycję służenia Bogu, 
a  p rzynoszące  p rawdz iwe  życ ie 
chrześcijaństwo nazywano wtedy sektą, 
której trzeba było się przeciwstawiać 
i którą trzeba zwalczać wszelkimi 
sposobami .  Innym razem Żydzi 
powiadają do Pawła: „Ale pragniemy 

usłyszeć od ciebie, co myślisz, gdyż wiadomo nam o tej 
sekcie, że wszędzie jej się przeciwstawiają” (Dz. 28, 22) No 
cóż, sektom należy się przeciwstawiać, prawda? Ale o tej 
„prawdziwej i jedynie słusznej” religii Żydów ap. Piotr 
powiada, iż jest: „marnym postępowaniem przekazanym 
przez ojców, z którego Bóg wykupił nas drogą krwią Jezusa 
Chrystusa” (por. 1 P. 1, 18-19). Warto więc szczerze zapytać 
siebie samego. Czy mam trwać w wierze przekazanej przez 
ojca, matkę, babcię, dziadka i poprzednie pokolenia? Czy 
mam trwać w wierze w której się urodziłem? Lepiej jest 
sprawdzić, czy ta „wiara” opiera się na Słowie Bożym, czy 
tylko na zgubnej, ludzkiej tradycji? Wiele ludzi, również 
w Polsce, tkwi w przekonaniu, że „w takiej wierze się 
urodziło i w takiej wierze umrą”. Żadne argumenty nie 
zmuszą ich do „zmiany wiary”. Ale przecież tu nie chodzi 
o to, by zmieć wiarę, ale o to, by wiara mogła nas zmienić. 
Tak jak zmieniła życie „pierwszego z faryzeuszy”, 
zaciekłego przeciwnika chrześcijan, Saula z Tarsu, 
późniejszego apostoła Pawła. Co faktycznie powoduje taką 
zmianę? Jest to osobiste spotkanie z żywym Jezusem!

Chwała Bogu za tych, którzy choć zwani są często 
sekciarzami, rozsadnikami zarazy, czy ludźmi, którzy 
wzniecają niepokój chcą wiernie trzymać się Boga i Jego 
Słowa. Oby było ich jak najwięcej. A propos: czy należysz 
do takich?

Obecnie zabiegi ekumeniczne zmierzają do tego celu, by 

tych „odłączonych” (a  k tóż  ich 
odłączył?) sprowadzić z powrotem 
i  p o ł ą c z y ć  „ w  j e d y n i e  s ł u s z n e j 
i prawdziwej religii” panującego nam 
kościoła. 

Apostoł Paweł został nazwany nie tylko sekciarzem, czy 
nawet przywódcą sekty. Wiara w zmartwychwstałego 
Jezusa została nazwana również zarazą, a Paweł jej 
rozsadnikiem, gdyż faktycznie dość szybko i rozległych 
r e j o n a c h  ó w c z e s n e g o  ś w i a t a  t a  „ z a r a z a ”  s i ę 
rozprzestrzeniała. Kościoły więc były jakby rozsadnikami 
owej „zarazy”, od której trzeba było trzymać się jak najdalej 
…. (czy to aby nie są współczesne wymówki ludzi, którzy 
nie chcą przyjść do kościoła, bo można się zarazić?!). Jeśli 
natomiast prawdziwi chrześcijanie mają być „ zarzewiem 
niepokojów” to dobrze! Jeśli tylko potrafią wzbudzić 
niepokój duszy ludzi idących na śmierć.

Bądźmy więc świadomi, że określeniem „sekta” nie tylko 
niegdyś byli, ale i nadal bywają nazwani wszyscy, którzy 
wierzą Bogu i chcą trzymać się zasad wiary zawartymi 
w Piśmie Świętym. Czyż nie powinno być odwrotnie? Czyż 
sektą nie są ci, którzy zignorowali Boże Słowo i stworzyli 
religię opartą na ludzkich naukach i wymysłach? 

Pamiętam czasy, gdy i w naszym kraju ludzi ewangelicznie 
wierzących nazywano sekciarzami. Niestety i dzisiaj nadal 
traktuje się jako sekty tych wszystkich „inaczej” 
wierzących, nazywanych po II Soborze watykańskim - 
braćmi odłączonymi. 

W imieniu przybyłych oskarżenie wygłosił 
właśnie Tertullus. On to w swej mowie użył 
owych określeń mających zdyskredytować 
działalność Apostoła powiadając: „ Mąż ten, stwierdziliśmy 
to bowiem, jest rozsadnikiem zarazy i zarzewiem niepokojów 
wśród wszystkich Żydów na całym świecie i przywódcą sekty 
Nazarejczyków”(w. 5)

O kim to mowa? A no nie o kimś 
innym jak o apostole narodów, 
autorze większości Listów Nowego 

Testamentu, wiernym słudze (niewolniku) 
Jezusa Chrystusa – Pawle z Tarsu.

Te wygłoszone inwektywy jakże często używane są dla 
określenia ludzi i grup społecznych, którzy chcą żyć według 
zasad Słowa Bożego. Apostoł Paweł odpowiadając na te 
zarzuty powiada: „To jednak wyznaję przed tobą (chodzi 
o Feliksa – mój dop.), że służę ojczystemu Bogu zgodnie z tą 
drogą, którą oni nazywają sektą, wierząc we wszystko co jest 
napisane w zakonie i u proroków” (w. 14).

24 rozdział księgi Dziejów Apostolskich 
mówi o starszych żydowskich na czele 
z  arcykapłanem Ananiaszem i  jego 
rzecznikiem prawnym Tertullusem, którzy 
przybyli przed oblicze namiestnika 
rzymskiego Feliksa, by wytoczyć sprawę 
przeciwko Pawłowi.

Rozsadnik zarazy, 
             zarzewie niepokojów

przywódca sekty
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Pastor senior Piotr Karel
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BEZPRAWIACZASY
Bezprawiem nazywano okresy, gdzie na jakimś 

terytorium, w jakimś państwie czy regionie nie było 
prawa i każdy robił to, co chciał.

Po pierwsze – z piekła.

Wzrasta wpływ szatana. Zaraża ludzi jeszcze większą pychą, 
buntem i egoizmem. Z niezwykłą siłą rozbudza w ludziach 
nieczyste żądze i rozwiązłość – kiedyś skrywane, bo uznawane 
za hańbiące – teraz poszukiwane i pożądane. Jest to czas 
totalnej ignorancji Boga i jawnego, zuchwałego buntu przeciw 
Bogu. Szybko rośnie armia zwolenników szatana. Gdy 
przyjdzie jego czas – powitają go z ukłonem i pójdą za nim z 
entuzjazmem.

Czasem bezprawia nazywano na przykład okres kolonizacji 
Ameryki Północnej. Znamy to z westernów: bandy 
rozbójników, bezbronni podróżni, terroryzowane osady 
ludzkie. Kto silniejszy ten wygrywa. Bójki, pojedynki, 
samosądy. Lęk i przerażenie zwykłych osadników 
i bezkarność złoczyńców.

Czy te czasy się skończyły? Wydawałoby się, że tak...

Te czasy już się zaczęły. Gdy czytasz wieści z krajów 
afrykańskich, muzułmańskich, komunistycznych to wiesz, że 
powyższy przerażający i dramatyczny scenariusz trwa w pełni.

Jednak Pan Jezus powiedział, że przy końcu świata 
„bezprawie się rozmnoży” Mt 24,12. Nastanie czas 
nieustających wojen, walczących ze sobą narodów i królestw. 
Nasilą się fale głodów, trzęsień ziemi, przyjdą mory, czyli 
pandemie (zob. Mt 24,6-7). Czy to już się nie dzieje?

„Bezprawie się rozmnoży...”. Skąd wysypuje się to 
bezprawie?

Co gorsze – będzie to czas nienawiści wszystkich narodów do 
ludu Bożego czas, gdy spadną na niego udręki, cierpienia i… 
śmierć (w. 9-10)

Mordowane są całe wioski chrześcijan, palone kościoły, 
burzone domy. Grabieże, porwania, więzienia, tortury i obozy, 
w których masowo giną chrześcijanie.

Po drugie – z serca człowieka.

Okropne, ciemne czasy bezprawia.

Bezprawie nie zlatuje do serca z obłoków ani nie wychodzi 
spod ziemi lub z morza.
Początek jest w sercu człowieka (zob. Mar 7,21-23).

Jest! Chwała Panu Bogu, że posłał Dobrego Pasterza – Jezusa 
Chrystusa, który zbiera owce w swojej owczarni. To miejsce 
bezpieczne, nie wejdzie tam żaden przestępca ani zabójca. 
Z Jego ręki nikt nas nie wyrwie! Tylko tam jesteśmy 
bezpieczni!

- Jeśli jesteś w zborze zachowującym Słowo – porządnie 
zakotwicz tam swoje życie. Ciesz się społecznością. Zamiast 
narzekać na braki jakie dostrzegasz – buduj tą społeczność, 
módl się za wszystkimi a szczególnie za tymi, którzy zborowi 
przewodzą.

Poganin, ateista i … chrześcijanin!

Na świecie coraz większe bezprawie. Ludzie będą doznawać 
coraz większego nieszczęścia i strachu.

Wsłuchuj się w to, co Jezus mówił a co jest zapisane 
w Ewangelii. Jeśli powiedział np. „każdy” – oznacza to, że 
każdy – bez wyjątku. Czarny i biały, czerwony i żółty. Kobieta 
i mężczyzna, młody i stary. Ten z pierwszego wieku naszej ery 
i z dwudziestego pierwszego. Wierzący i niewierzący.

Nauka sprzeczna z Biblią, szokujące praktyki i formy 
w nauczaniu, uwielbieniu i modlitwie, oraz zachowania 
bardziej przypominające obrzędy demoniczne niż 
chrześcijańskie – to główne objawy strasznego duchowego 
bezprawia.

Pilnuj tego, co wnosisz do zboru – czystość, niewinność 
i miłość czy brud grzechu, brud świata albo... brud miłowania 
siebie samego. Tak, to też jest obrzydliwy brud!

„Samolubni, chciwi, pyszni, rodzicom nieposłuszni, bez serca, 
przewrotni, okrutni, miłujący więcej rozkosze niż Boga” – to 
tylko niektóre cechy...

Gdy czytamy powyższy fragment Pisma (2Tm 3,1-3), 
przerażenie sięga zenitu. Ten opis strasznego bezprawia 
dotyczy nie świata, lecz... pobożnych! Tych, którzy 
„przybierają pozór pobożności”. Kręcą się wśród 
prawdziwych wierzących, mówią o pobożności, o wierności 
Bogu, głoszą Słowo, udają pokornych, miłych, lecz ich życie 
jest zaprzeczeniem mocy Ewangelii. Tak – ich życie nie 
„trochę mija się z Biblią”, lecz jest jej zaprzeczeniem!

Osoby, które nawróciły się do Boga bez udziału kogoś 
wierzącego (a poznałem wielu takich), zanim trafią na 
„normalny” tzn. biblijny zbór, przechodzą wiele duchowych 

traum, bo miały nadzieję na dobrą duchową społeczność 
a weszli na terytorium okropnego duchowego bezprawia. 

To przerażające, jak zepsuci są ludzie. Jak daleko postąpił 
rozkład moralności, prawdy i tego co dobre (zob. 2Tm 3,1-5). 
Każdy żyje jak chce i robi co chce.

Nie słuchaj więc tych, 
którzy mówią, że to czy 
tamto było ważne kiedyś 
a dzisiaj już nie. Albo że 
było do „tamtych” a „nas 
już nie obowiązuje”. Tak 
mówią fałszywi nauczyciele lub ludzie przez nich zwiedzeni. 
A Jezus mówi, że kto cokolwiek doda lub ujmie z tego Słowa, 
to Bóg dołoży mu plag lub ujmie z działu wiecznego (zob. Obj 
22,18-19).

Czasy okropnego – duchowego bezprawia.

Oglądnij migawki (jeśli masz mocne nerwy) z nabożeństw 
10 różnych – nazywających siebie „biblijnymi” – kościołów, 
a w większości zobaczysz panujące tam duchowe bezprawie.

Tak jak na dawnym dzikim zachodzie, również w dzisiejszym 
duchowym bezprawiu łatwo stracić życie (wieczne). Jak się 
tego ustrzec? Czy jest jakiś ratunek?

Tak więc:

- Trzymaj się Słowa Bożego. Ani na prawo, ani na lewo, lecz 
tylko tak, jak uczy Słowo. Ponieważ „całe Pismo przez Boga 
jest natchnione”(2Tm 
3,16). Tylko ono jest 
nieomylne i niezmienne.

Nie musimy się jednak bać. Pan Jezus tak modlił się: „Są na 
tym świecie, lecz nie są ze świata. Ojcze, zachowaj ich od 
złego” (por J 17,14-16).
Należymy do Królestwa Bożego a w nim nie ma bezprawia, 
lecz „sprawiedliwość i pokój, i radość w Duchu Świętym” 
(Rz 14,17). Chwała Panu Bogu!

- Idź za Jezusem, ponieważ owce idą Za Nim (J 10,4). 
Naśladuj Go, czyli ucz się żyć tak jak Jezus. Zobacz, jak On 
miłował Ojca i bliźnich – i miłuj tak samo. Zobacz, jak się 
modlił i tak samo trwaj w modlitwie. Spójrz na Jego wierność i 
ucz się wierności. Wiesz, jak był święty i czysty więc dąż do 
uświęcenia, bo w przeciwnym wypadku nigdy Boga nie 
ujrzysz (Hebr. 12,14).

Waldemar Świątkowski



1 Tes. 4, 13-18.

W czasach apostolskich również Żydom 
wydawało się, że stanowią czystą, 
wielowiekową tradycję służenia Bogu, 
a  p rzynoszące  p rawdz iwe  życ ie 
chrześcijaństwo nazywano wtedy sektą, 
której trzeba było się przeciwstawiać 
i którą trzeba zwalczać wszelkimi 
sposobami .  Innym razem Żydzi 
powiadają do Pawła: „Ale pragniemy 

usłyszeć od ciebie, co myślisz, gdyż wiadomo nam o tej 
sekcie, że wszędzie jej się przeciwstawiają” (Dz. 28, 22) No 
cóż, sektom należy się przeciwstawiać, prawda? Ale o tej 
„prawdziwej i jedynie słusznej” religii Żydów ap. Piotr 
powiada, iż jest: „marnym postępowaniem przekazanym 
przez ojców, z którego Bóg wykupił nas drogą krwią Jezusa 
Chrystusa” (por. 1 P. 1, 18-19). Warto więc szczerze zapytać 
siebie samego. Czy mam trwać w wierze przekazanej przez 
ojca, matkę, babcię, dziadka i poprzednie pokolenia? Czy 
mam trwać w wierze w której się urodziłem? Lepiej jest 
sprawdzić, czy ta „wiara” opiera się na Słowie Bożym, czy 
tylko na zgubnej, ludzkiej tradycji? Wiele ludzi, również 
w Polsce, tkwi w przekonaniu, że „w takiej wierze się 
urodziło i w takiej wierze umrą”. Żadne argumenty nie 
zmuszą ich do „zmiany wiary”. Ale przecież tu nie chodzi 
o to, by zmieć wiarę, ale o to, by wiara mogła nas zmienić. 
Tak jak zmieniła życie „pierwszego z faryzeuszy”, 
zaciekłego przeciwnika chrześcijan, Saula z Tarsu, 
późniejszego apostoła Pawła. Co faktycznie powoduje taką 
zmianę? Jest to osobiste spotkanie z żywym Jezusem!

Chwała Bogu za tych, którzy choć zwani są często 
sekciarzami, rozsadnikami zarazy, czy ludźmi, którzy 
wzniecają niepokój chcą wiernie trzymać się Boga i Jego 
Słowa. Oby było ich jak najwięcej. A propos: czy należysz 
do takich?

Obecnie zabiegi ekumeniczne zmierzają do tego celu, by 

tych „odłączonych” (a  k tóż  ich 
odłączył?) sprowadzić z powrotem 
i  p o ł ą c z y ć  „ w  j e d y n i e  s ł u s z n e j 
i prawdziwej religii” panującego nam 
kościoła. 

Apostoł Paweł został nazwany nie tylko sekciarzem, czy 
nawet przywódcą sekty. Wiara w zmartwychwstałego 
Jezusa została nazwana również zarazą, a Paweł jej 
rozsadnikiem, gdyż faktycznie dość szybko i rozległych 
r e j o n a c h  ó w c z e s n e g o  ś w i a t a  t a  „ z a r a z a ”  s i ę 
rozprzestrzeniała. Kościoły więc były jakby rozsadnikami 
owej „zarazy”, od której trzeba było trzymać się jak najdalej 
…. (czy to aby nie są współczesne wymówki ludzi, którzy 
nie chcą przyjść do kościoła, bo można się zarazić?!). Jeśli 
natomiast prawdziwi chrześcijanie mają być „ zarzewiem 
niepokojów” to dobrze! Jeśli tylko potrafią wzbudzić 
niepokój duszy ludzi idących na śmierć.

Bądźmy więc świadomi, że określeniem „sekta” nie tylko 
niegdyś byli, ale i nadal bywają nazwani wszyscy, którzy 
wierzą Bogu i chcą trzymać się zasad wiary zawartymi 
w Piśmie Świętym. Czyż nie powinno być odwrotnie? Czyż 
sektą nie są ci, którzy zignorowali Boże Słowo i stworzyli 
religię opartą na ludzkich naukach i wymysłach? 

Pamiętam czasy, gdy i w naszym kraju ludzi ewangelicznie 
wierzących nazywano sekciarzami. Niestety i dzisiaj nadal 
traktuje się jako sekty tych wszystkich „inaczej” 
wierzących, nazywanych po II Soborze watykańskim - 
braćmi odłączonymi. 

W imieniu przybyłych oskarżenie wygłosił 
właśnie Tertullus. On to w swej mowie użył 
owych określeń mających zdyskredytować 
działalność Apostoła powiadając: „ Mąż ten, stwierdziliśmy 
to bowiem, jest rozsadnikiem zarazy i zarzewiem niepokojów 
wśród wszystkich Żydów na całym świecie i przywódcą sekty 
Nazarejczyków”(w. 5)

O kim to mowa? A no nie o kimś 
innym jak o apostole narodów, 
autorze większości Listów Nowego 

Testamentu, wiernym słudze (niewolniku) 
Jezusa Chrystusa – Pawle z Tarsu.

Te wygłoszone inwektywy jakże często używane są dla 
określenia ludzi i grup społecznych, którzy chcą żyć według 
zasad Słowa Bożego. Apostoł Paweł odpowiadając na te 
zarzuty powiada: „To jednak wyznaję przed tobą (chodzi 
o Feliksa – mój dop.), że służę ojczystemu Bogu zgodnie z tą 
drogą, którą oni nazywają sektą, wierząc we wszystko co jest 
napisane w zakonie i u proroków” (w. 14).

24 rozdział księgi Dziejów Apostolskich 
mówi o starszych żydowskich na czele 
z  arcykapłanem Ananiaszem i  jego 
rzecznikiem prawnym Tertullusem, którzy 
przybyli przed oblicze namiestnika 
rzymskiego Feliksa, by wytoczyć sprawę 
przeciwko Pawłowi.

Rozsadnik zarazy, 
             zarzewie niepokojów

przywódca sekty
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BEZPRAWIACZASY
Bezprawiem nazywano okresy, gdzie na jakimś 

terytorium, w jakimś państwie czy regionie nie było 
prawa i każdy robił to, co chciał.

Po pierwsze – z piekła.

Wzrasta wpływ szatana. Zaraża ludzi jeszcze większą pychą, 
buntem i egoizmem. Z niezwykłą siłą rozbudza w ludziach 
nieczyste żądze i rozwiązłość – kiedyś skrywane, bo uznawane 
za hańbiące – teraz poszukiwane i pożądane. Jest to czas 
totalnej ignorancji Boga i jawnego, zuchwałego buntu przeciw 
Bogu. Szybko rośnie armia zwolenników szatana. Gdy 
przyjdzie jego czas – powitają go z ukłonem i pójdą za nim z 
entuzjazmem.

Czasem bezprawia nazywano na przykład okres kolonizacji 
Ameryki Północnej. Znamy to z westernów: bandy 
rozbójników, bezbronni podróżni, terroryzowane osady 
ludzkie. Kto silniejszy ten wygrywa. Bójki, pojedynki, 
samosądy. Lęk i przerażenie zwykłych osadników 
i bezkarność złoczyńców.

Czy te czasy się skończyły? Wydawałoby się, że tak...

Te czasy już się zaczęły. Gdy czytasz wieści z krajów 
afrykańskich, muzułmańskich, komunistycznych to wiesz, że 
powyższy przerażający i dramatyczny scenariusz trwa w pełni.

Jednak Pan Jezus powiedział, że przy końcu świata 
„bezprawie się rozmnoży” Mt 24,12. Nastanie czas 
nieustających wojen, walczących ze sobą narodów i królestw. 
Nasilą się fale głodów, trzęsień ziemi, przyjdą mory, czyli 
pandemie (zob. Mt 24,6-7). Czy to już się nie dzieje?

„Bezprawie się rozmnoży...”. Skąd wysypuje się to 
bezprawie?

Co gorsze – będzie to czas nienawiści wszystkich narodów do 
ludu Bożego czas, gdy spadną na niego udręki, cierpienia i… 
śmierć (w. 9-10)

Mordowane są całe wioski chrześcijan, palone kościoły, 
burzone domy. Grabieże, porwania, więzienia, tortury i obozy, 
w których masowo giną chrześcijanie.

Po drugie – z serca człowieka.

Okropne, ciemne czasy bezprawia.

Bezprawie nie zlatuje do serca z obłoków ani nie wychodzi 
spod ziemi lub z morza.
Początek jest w sercu człowieka (zob. Mar 7,21-23).

Jest! Chwała Panu Bogu, że posłał Dobrego Pasterza – Jezusa 
Chrystusa, który zbiera owce w swojej owczarni. To miejsce 
bezpieczne, nie wejdzie tam żaden przestępca ani zabójca. 
Z Jego ręki nikt nas nie wyrwie! Tylko tam jesteśmy 
bezpieczni!

- Jeśli jesteś w zborze zachowującym Słowo – porządnie 
zakotwicz tam swoje życie. Ciesz się społecznością. Zamiast 
narzekać na braki jakie dostrzegasz – buduj tą społeczność, 
módl się za wszystkimi a szczególnie za tymi, którzy zborowi 
przewodzą.

Poganin, ateista i … chrześcijanin!

Na świecie coraz większe bezprawie. Ludzie będą doznawać 
coraz większego nieszczęścia i strachu.

Wsłuchuj się w to, co Jezus mówił a co jest zapisane 
w Ewangelii. Jeśli powiedział np. „każdy” – oznacza to, że 
każdy – bez wyjątku. Czarny i biały, czerwony i żółty. Kobieta 
i mężczyzna, młody i stary. Ten z pierwszego wieku naszej ery 
i z dwudziestego pierwszego. Wierzący i niewierzący.

Nauka sprzeczna z Biblią, szokujące praktyki i formy 
w nauczaniu, uwielbieniu i modlitwie, oraz zachowania 
bardziej przypominające obrzędy demoniczne niż 
chrześcijańskie – to główne objawy strasznego duchowego 
bezprawia.

Pilnuj tego, co wnosisz do zboru – czystość, niewinność 
i miłość czy brud grzechu, brud świata albo... brud miłowania 
siebie samego. Tak, to też jest obrzydliwy brud!

„Samolubni, chciwi, pyszni, rodzicom nieposłuszni, bez serca, 
przewrotni, okrutni, miłujący więcej rozkosze niż Boga” – to 
tylko niektóre cechy...

Gdy czytamy powyższy fragment Pisma (2Tm 3,1-3), 
przerażenie sięga zenitu. Ten opis strasznego bezprawia 
dotyczy nie świata, lecz... pobożnych! Tych, którzy 
„przybierają pozór pobożności”. Kręcą się wśród 
prawdziwych wierzących, mówią o pobożności, o wierności 
Bogu, głoszą Słowo, udają pokornych, miłych, lecz ich życie 
jest zaprzeczeniem mocy Ewangelii. Tak – ich życie nie 
„trochę mija się z Biblią”, lecz jest jej zaprzeczeniem!

Osoby, które nawróciły się do Boga bez udziału kogoś 
wierzącego (a poznałem wielu takich), zanim trafią na 
„normalny” tzn. biblijny zbór, przechodzą wiele duchowych 

traum, bo miały nadzieję na dobrą duchową społeczność 
a weszli na terytorium okropnego duchowego bezprawia. 

To przerażające, jak zepsuci są ludzie. Jak daleko postąpił 
rozkład moralności, prawdy i tego co dobre (zob. 2Tm 3,1-5). 
Każdy żyje jak chce i robi co chce.

Nie słuchaj więc tych, 
którzy mówią, że to czy 
tamto było ważne kiedyś 
a dzisiaj już nie. Albo że 
było do „tamtych” a „nas 
już nie obowiązuje”. Tak 
mówią fałszywi nauczyciele lub ludzie przez nich zwiedzeni. 
A Jezus mówi, że kto cokolwiek doda lub ujmie z tego Słowa, 
to Bóg dołoży mu plag lub ujmie z działu wiecznego (zob. Obj 
22,18-19).

Czasy okropnego – duchowego bezprawia.

Oglądnij migawki (jeśli masz mocne nerwy) z nabożeństw 
10 różnych – nazywających siebie „biblijnymi” – kościołów, 
a w większości zobaczysz panujące tam duchowe bezprawie.

Tak jak na dawnym dzikim zachodzie, również w dzisiejszym 
duchowym bezprawiu łatwo stracić życie (wieczne). Jak się 
tego ustrzec? Czy jest jakiś ratunek?

Tak więc:

- Trzymaj się Słowa Bożego. Ani na prawo, ani na lewo, lecz 
tylko tak, jak uczy Słowo. Ponieważ „całe Pismo przez Boga 
jest natchnione”(2Tm 
3,16). Tylko ono jest 
nieomylne i niezmienne.

Nie musimy się jednak bać. Pan Jezus tak modlił się: „Są na 
tym świecie, lecz nie są ze świata. Ojcze, zachowaj ich od 
złego” (por J 17,14-16).
Należymy do Królestwa Bożego a w nim nie ma bezprawia, 
lecz „sprawiedliwość i pokój, i radość w Duchu Świętym” 
(Rz 14,17). Chwała Panu Bogu!

- Idź za Jezusem, ponieważ owce idą Za Nim (J 10,4). 
Naśladuj Go, czyli ucz się żyć tak jak Jezus. Zobacz, jak On 
miłował Ojca i bliźnich – i miłuj tak samo. Zobacz, jak się 
modlił i tak samo trwaj w modlitwie. Spójrz na Jego wierność i 
ucz się wierności. Wiesz, jak był święty i czysty więc dąż do 
uświęcenia, bo w przeciwnym wypadku nigdy Boga nie 
ujrzysz (Hebr. 12,14).

Waldemar Świątkowski



Dobro wywieść ze zła
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Dziś cały przyzwoity świat, wszyscy przyzwoici ludzie 
stoją murem za Ukrainą, a pozostali okrywają się 
hańbą. Ukraińcy zyskali poparcie i podziw świata – 

swoją odwagą, determinacją, walecznością. Dziś to przez 
Ukrainę przebiega linia frontu w bitwie o Europę wolną od 
rosyjskiego despotyzmu i wolną od rosyjskiej kultury 
kłamstwa.

Modlę się o to, aby była takim przełomem dla Rosji i Rosjan, 
aby wyzbyli się swego imperializmu, buty, ducha kłamstwa. 
Nie mówię o zwykłych ludziach, mówię o tych politykach 
i ludziach wpływu, którzy niszczą dusze pozostałych. Ale też 
modlę się o to, żeby zwykli ludzie w Rosji uwolnili się od 
milczącej akceptacji wielowiekowego samodzierżawia – 

carskiego, potem sowieckiego, wreszcie putinowskiego. Aby 
zaczęli budować Rosję wolną od swojego przekonania 
o kulturowej wyższości nad innymi, od kultu siły i dominacji. 
Oby ta wojna okazała się dla nich przełomem. Już teraz 
bardzo wielu z nich widzi to i wstydzi się za to, co ich kraj 
z nimi zrobił. Kim stali się Rosjanie w oczach innych 
narodów.

Dziś wielkie zło, jakie uwolnił Putin (zauważyliście, że 
o najgorszych ludziach mówimy po prostu: Putin, Hitler, 
Stalin, Lenin – oni tracą swoje imiona), zadaje cierpienie na 
Ukrainie. Ale to zło uwolniło też w ludziach olbrzymie 
pokłady dobra. Polacy (i nie tylko oni) szeroko pomagają 
uchodźcom z Ukrainy, pokazują swoją sympatię, 
współczucie, zwykłą ludzką empatię. Wśród samych 
Ukraińców też znajdziemy mnóstwo przykładów tego dobra. 
A ono zawsze powraca. Zło także powróci do tych, którzy je 
rozsiali wokół siebie.

Jednak pamiętajmy, że nie tylko Rosjanie odpowiadają za 
całe zło świata. Tym razem to oni skupili całą uwagę na 
sobie, robiąc coś, czego nikt od końca II wojny światowej 

w Europie nie dokonał: napadli na sąsiedni kraj, który w 
niczym im nie zawinił, niczym im nie groził. Odnośnie 
samych Rosjan – też pamiętajmy na inne słowa Augustyna, 
z drugiej części jego wypowiedzi:

Ekstremalne doświadczenia rodzą ekstremalne przemiany. 
One mogą pójść w dwóch kierunkach – do piekła lub do nieba. 
Zniszczyć nas w nienawiści i złości lub wybawić dzięki 
miłości i poddaniu się Bogu.

W tym czasie ważne są słowa Jezusa:

To dopiero początek wojny. Wiele się może jeszcze wydarzyć. 
Na razie wystarcza to, co świat robi dla Ukrainy. Ale w końcu 
to może być za mało. Co wtedy? Co wygra? 

Oby nie trzeba było odpowiadać na te pytania.

Wojna jest zadziwiająca. Jednych strąca na dno piekieł, a w 
tym samym czasie inni wznoszą się ku niebu, wydobywając 
z siebie to, co mają najlepszego: miłość, poświęcenie, 
oddanie, bohaterstwo. Pomimo tego wojna jest złem, nie jest 
błogosławieństwem. 

A jednak Augustyn z Hippony powiedział:

Nie powinniśmy kochać ludzi na tyle, aby dla nich kochać ich 
występki, a nie powinniśmy nienawidzieć występków na tyle, 
aby dla nich nienawidzieć ludzi.

I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie 
mogą; bójcie się raczej tego, który może i duszę i ciało 
zniszczyć w piekle (Mt 10:28).

Ale Jezus mówi o czymś jeszcze: takie ekstremalne sytuacje 
mogą postawić nas w pozycji buntu wobec Boga (dlaczego 
pozwolił na zło), albo przyciągając nas do Niego – bo gdzie 
indziej możemy znaleźć pokój i poczucie bezpieczeństwa, jak 
nie u Księcia Pokoju?

Oto zło Judasza zostało odwrócone na dobro. Jeśli więc Bóg 
potrafi dobrze wykorzystać złe dzieła samego diabła, to – zły 
posługując się złem – samemu sobie szkodzi, ale dobroci Boga 
nie potrafi przeszkodzić. Bóg jak artysta, i to wielki artysta, 
potrafi z tego wszystkiego skorzystać.

Zła wojna jest wielkim doświadczeniem, które może Bóg 
przekuć w dobro. To może być przełomowa chwila dla wielu 
ludzi, ale także dla całych narodów i państw.
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Następnie ktoś powiedział: – „Pozwólmy naszym córkom na 
aborcję, jeśli chcą. Nawet nie muszą o tym mówić swoim 
rodzicom”, a my powiedzieliśmy OK. Po czym ktoś mądry 
z rady szkoły powiedział: – „Ponieważ chłopcy i tak będą 
chłopcami, więc i tak będą to robić, dajmy naszym synom tyle 
kondomów, ile chcą, aby mogli zażywać tyle radości ile chcą, 
a my nie będziemy musieli mówić ich rodzicom, że otrzymują 
je w szkole”, a my powiedzieliśmy OK. 

My powiedzieliśmy, że to tylko rozrywka, to nie ma żadnych 
szkodliwych skutków, w każdym bądź razie nikt nie traktował 
tego poważnie, więc idziemy do przodu. Teraz pytamy siebie, 
dlaczego nasze dzieci nie mają sumienia, dlaczego nie 
wiedzą, co jest dobre, a co złe i dlaczego są nieczułe na 
krzywdę wokół nich szydzą i poniżają się nawzajem. 

Po czym niektórzy z wyższych wybranych urzędników 
powiedzieli, że to nieważne, co robimy prywatnie, dopóki 
wykonujemy naszą pracę.  Zgadzając się z nimi, 
powiedzieliśmy, że nie obchodzi mnie to, co ktoś, łącznie 
z prezydentem, robi prywatnie, dopóki ja mam pracę, 
a ekonomia jest dobra. Po czym ktoś powiedział: – 
„Drukujmy czasopisma ze zdjęciami nagich kobiet 
i nazwijmy to zdrowym, trzeźwym podziwem dla piękna 
kobiecego ciała”, a my powiedzieliśmy OK. 

Po czym przemysł rozrywkowy rozpoczął produkcję 
widowisk TV i filmów promujących przemoc, profanację, 
seks. Rozpoczął nagrania muzyki zachęcającej do gwałtu, 
narkotyków, zabójstw, samobójstw oraz satanistycznej 
rozrywki. 

Prawdopodobnie, gdybyśmy o tym długo i wystarczająco 
mocno myśleli, moglibyśmy zgadnąć. Ja myślę, że ma to 
wiele wspólnego z tym, że „ZBIERAMY TO, CO 
ZASIALIŚMY”.Po czym ktoś powiedział, że lepiej by było, aby nauczyciele 

i wychowawcy nie karali naszych dzieci, kiedy źle się 

zachowują. Dyrektorzy szkół powiedzieli, że lepiej by było, 
aby żaden pracownik tej szkoły nie dotykał uczniów, kiedy się 
źle zachowują, ponieważ nie chcemy złej opinii i z pewnością 
nie chcemy być zaskarżeni do sądu (istnieje ogromna różnica 
między karaniem i dotykaniem, biciem, upokarzaniem, 
kopaniem itd.), a my powiedzieliśmy OK. 

Po czym ktoś inny poszedł o krok dalej z tym podziwem 
i opublikował zdjęcia nagich dzieci, a następnie jeszcze jeden 
krok dalej i udostępnił je w Internecie. 

Po wypadku 11 września 2001 córka Billy Grahama 
w wywiadzie TV na pytanie: – „Jak Bóg mógł pozwolić na coś 
takiego”? – odpowiedziała: –„Jestem przekonana, że Bóg jest 
do głębi zasmucony z tego powodu, podobnie jak i my, ale od 
wielu już lat mówimy Bogu, żeby wyniósł się z naszych szkół, 
z naszych rządów oraz z naszego życia, a ponieważ jest 
dżentelmenem, jestem przekonana, że w milczeniu wycofał 
się. Jak możemy się spodziewać, że Bóg udzieli nam Swojego 
błogosławieństwa i ochroni nas, skoro my żądamy, aby On 
zostawił nas w spokoju? 

Następnie dr Benjamin Spock powiedział, że nie powinniśmy 
dawać klapsa dzieciom, kiedy się źle zachowują, ponieważ 
ich małe osobowości się zniekształcają i możemy zniszczyć 
u nich szacunek do siebie samych (syn dr Spock'a popełnił 
samobójstwo). A my powiedzieliśmy, że ekspert powinien 
wiedzieć, o czym mówi, dlatego powiedzieliśmy OK. 

Zobaczmy – myślę, że stało się to wówczas, kiedy Madeline 
Murray O'Hare (została zamordowana) narzekała nie chcąc 
żadnych modlitw w naszych szkołach, a my powiedzieliśmy 
OK. Potem ktoś powiedział, żeby lepiej nie czytali Biblii 
w szkole, Biblii, która mówi: „Nie zabijaj, nie kradnij, kochaj 
swego bliźniego jak siebie samego”, a my powiedzieliśmy 
OK. 

Bóg na chodnikuBóg na chodnikuBóg na chodniku

Lecz kto dobrze postępuje, chce by były 
znane i jawne wszystkie uczynki jego 
w Bogu dokonane.

 to mówimy, i co widzieliśmy, o tym świadczymy,

otrzyma Ducha i będzie miał żywot wieczny. 

A nikt z was do nieba wstąpić nie ma prawa,

I jak Mojżesz wywyższył na pustyni węża,

Jeśli nie wierzycie, gdy wam mówię o ziemskich 
sprawach, jakże uwierzycie, gdy dotyczyć będą 
niebieskich rzeczy?

oraz żywot wieczny w niebie będzie miał. 

 tylko Ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy, 

 ale świadectwa naszego nie przyjmujecie. 

Albowiem tak Bóg świat umiłował,

 aby każdy, kto weń wierzy, swe życie zachował, 

Kto wierzy w niego, nie będzie już błądził;
Jesteś jednym z nauczycieli w Izraelu, tego nie 
wiecie? 

Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby świat 
osądził,  lecz aby świat był przez niego 
zbawiony.

A na tym polega sąd, że światłości nie 
poznali, lecz ludzie bardziej ciemność 
umiłowali, bo ich uczynki były złe, życie 
pełne złości.  
Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi 
światłości.

 tak musi być wywyższony Syn Człowieczy,

 kto zaś nie wierzy, już jest osądzony. 

Nie zbliża się do niej, by uczynki jego jawne 
nie były, ale w głębokiej ciemności na 
zawsze się skryły. 

 że Syna swego jednorodzonego dał,

Zaprawdę powiadam ci, Ojciec i Ja, co wiemy,

A każdy, kto weń wierzy, nie ginie, zwycięża, 

ROZMOWA JEZUSA ROZMOWA JEZUSA 
Z NIKODEMEMZ NIKODEMEM

ROZMOWA JEZUSA 
Z NIKODEMEM

Ewangelia wg świętego Jana 
Wersja poetycka

Andrzej Podkowicz



Dobro wywieść ze zła
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dr Włodzimierz Tasak

Źródło: zgory.com

Dziś cały przyzwoity świat, wszyscy przyzwoici ludzie 
stoją murem za Ukrainą, a pozostali okrywają się 
hańbą. Ukraińcy zyskali poparcie i podziw świata – 

swoją odwagą, determinacją, walecznością. Dziś to przez 
Ukrainę przebiega linia frontu w bitwie o Europę wolną od 
rosyjskiego despotyzmu i wolną od rosyjskiej kultury 
kłamstwa.

Modlę się o to, aby była takim przełomem dla Rosji i Rosjan, 
aby wyzbyli się swego imperializmu, buty, ducha kłamstwa. 
Nie mówię o zwykłych ludziach, mówię o tych politykach 
i ludziach wpływu, którzy niszczą dusze pozostałych. Ale też 
modlę się o to, żeby zwykli ludzie w Rosji uwolnili się od 
milczącej akceptacji wielowiekowego samodzierżawia – 

carskiego, potem sowieckiego, wreszcie putinowskiego. Aby 
zaczęli budować Rosję wolną od swojego przekonania 
o kulturowej wyższości nad innymi, od kultu siły i dominacji. 
Oby ta wojna okazała się dla nich przełomem. Już teraz 
bardzo wielu z nich widzi to i wstydzi się za to, co ich kraj 
z nimi zrobił. Kim stali się Rosjanie w oczach innych 
narodów.

Dziś wielkie zło, jakie uwolnił Putin (zauważyliście, że 
o najgorszych ludziach mówimy po prostu: Putin, Hitler, 
Stalin, Lenin – oni tracą swoje imiona), zadaje cierpienie na 
Ukrainie. Ale to zło uwolniło też w ludziach olbrzymie 
pokłady dobra. Polacy (i nie tylko oni) szeroko pomagają 
uchodźcom z Ukrainy, pokazują swoją sympatię, 
współczucie, zwykłą ludzką empatię. Wśród samych 
Ukraińców też znajdziemy mnóstwo przykładów tego dobra. 
A ono zawsze powraca. Zło także powróci do tych, którzy je 
rozsiali wokół siebie.

Jednak pamiętajmy, że nie tylko Rosjanie odpowiadają za 
całe zło świata. Tym razem to oni skupili całą uwagę na 
sobie, robiąc coś, czego nikt od końca II wojny światowej 

w Europie nie dokonał: napadli na sąsiedni kraj, który w 
niczym im nie zawinił, niczym im nie groził. Odnośnie 
samych Rosjan – też pamiętajmy na inne słowa Augustyna, 
z drugiej części jego wypowiedzi:

Ekstremalne doświadczenia rodzą ekstremalne przemiany. 
One mogą pójść w dwóch kierunkach – do piekła lub do nieba. 
Zniszczyć nas w nienawiści i złości lub wybawić dzięki 
miłości i poddaniu się Bogu.

W tym czasie ważne są słowa Jezusa:

To dopiero początek wojny. Wiele się może jeszcze wydarzyć. 
Na razie wystarcza to, co świat robi dla Ukrainy. Ale w końcu 
to może być za mało. Co wtedy? Co wygra? 

Oby nie trzeba było odpowiadać na te pytania.

Wojna jest zadziwiająca. Jednych strąca na dno piekieł, a w 
tym samym czasie inni wznoszą się ku niebu, wydobywając 
z siebie to, co mają najlepszego: miłość, poświęcenie, 
oddanie, bohaterstwo. Pomimo tego wojna jest złem, nie jest 
błogosławieństwem. 

A jednak Augustyn z Hippony powiedział:

Nie powinniśmy kochać ludzi na tyle, aby dla nich kochać ich 
występki, a nie powinniśmy nienawidzieć występków na tyle, 
aby dla nich nienawidzieć ludzi.

I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie 
mogą; bójcie się raczej tego, który może i duszę i ciało 
zniszczyć w piekle (Mt 10:28).

Ale Jezus mówi o czymś jeszcze: takie ekstremalne sytuacje 
mogą postawić nas w pozycji buntu wobec Boga (dlaczego 
pozwolił na zło), albo przyciągając nas do Niego – bo gdzie 
indziej możemy znaleźć pokój i poczucie bezpieczeństwa, jak 
nie u Księcia Pokoju?

Oto zło Judasza zostało odwrócone na dobro. Jeśli więc Bóg 
potrafi dobrze wykorzystać złe dzieła samego diabła, to – zły 
posługując się złem – samemu sobie szkodzi, ale dobroci Boga 
nie potrafi przeszkodzić. Bóg jak artysta, i to wielki artysta, 
potrafi z tego wszystkiego skorzystać.

Zła wojna jest wielkim doświadczeniem, które może Bóg 
przekuć w dobro. To może być przełomowa chwila dla wielu 
ludzi, ale także dla całych narodów i państw.
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Następnie ktoś powiedział: – „Pozwólmy naszym córkom na 
aborcję, jeśli chcą. Nawet nie muszą o tym mówić swoim 
rodzicom”, a my powiedzieliśmy OK. Po czym ktoś mądry 
z rady szkoły powiedział: – „Ponieważ chłopcy i tak będą 
chłopcami, więc i tak będą to robić, dajmy naszym synom tyle 
kondomów, ile chcą, aby mogli zażywać tyle radości ile chcą, 
a my nie będziemy musieli mówić ich rodzicom, że otrzymują 
je w szkole”, a my powiedzieliśmy OK. 

My powiedzieliśmy, że to tylko rozrywka, to nie ma żadnych 
szkodliwych skutków, w każdym bądź razie nikt nie traktował 
tego poważnie, więc idziemy do przodu. Teraz pytamy siebie, 
dlaczego nasze dzieci nie mają sumienia, dlaczego nie 
wiedzą, co jest dobre, a co złe i dlaczego są nieczułe na 
krzywdę wokół nich szydzą i poniżają się nawzajem. 

Po czym niektórzy z wyższych wybranych urzędników 
powiedzieli, że to nieważne, co robimy prywatnie, dopóki 
wykonujemy naszą pracę.  Zgadzając się z nimi, 
powiedzieliśmy, że nie obchodzi mnie to, co ktoś, łącznie 
z prezydentem, robi prywatnie, dopóki ja mam pracę, 
a ekonomia jest dobra. Po czym ktoś powiedział: – 
„Drukujmy czasopisma ze zdjęciami nagich kobiet 
i nazwijmy to zdrowym, trzeźwym podziwem dla piękna 
kobiecego ciała”, a my powiedzieliśmy OK. 

Po czym przemysł rozrywkowy rozpoczął produkcję 
widowisk TV i filmów promujących przemoc, profanację, 
seks. Rozpoczął nagrania muzyki zachęcającej do gwałtu, 
narkotyków, zabójstw, samobójstw oraz satanistycznej 
rozrywki. 

Prawdopodobnie, gdybyśmy o tym długo i wystarczająco 
mocno myśleli, moglibyśmy zgadnąć. Ja myślę, że ma to 
wiele wspólnego z tym, że „ZBIERAMY TO, CO 
ZASIALIŚMY”.Po czym ktoś powiedział, że lepiej by było, aby nauczyciele 

i wychowawcy nie karali naszych dzieci, kiedy źle się 

zachowują. Dyrektorzy szkół powiedzieli, że lepiej by było, 
aby żaden pracownik tej szkoły nie dotykał uczniów, kiedy się 
źle zachowują, ponieważ nie chcemy złej opinii i z pewnością 
nie chcemy być zaskarżeni do sądu (istnieje ogromna różnica 
między karaniem i dotykaniem, biciem, upokarzaniem, 
kopaniem itd.), a my powiedzieliśmy OK. 

Po czym ktoś inny poszedł o krok dalej z tym podziwem 
i opublikował zdjęcia nagich dzieci, a następnie jeszcze jeden 
krok dalej i udostępnił je w Internecie. 

Po wypadku 11 września 2001 córka Billy Grahama 
w wywiadzie TV na pytanie: – „Jak Bóg mógł pozwolić na coś 
takiego”? – odpowiedziała: –„Jestem przekonana, że Bóg jest 
do głębi zasmucony z tego powodu, podobnie jak i my, ale od 
wielu już lat mówimy Bogu, żeby wyniósł się z naszych szkół, 
z naszych rządów oraz z naszego życia, a ponieważ jest 
dżentelmenem, jestem przekonana, że w milczeniu wycofał 
się. Jak możemy się spodziewać, że Bóg udzieli nam Swojego 
błogosławieństwa i ochroni nas, skoro my żądamy, aby On 
zostawił nas w spokoju? 

Następnie dr Benjamin Spock powiedział, że nie powinniśmy 
dawać klapsa dzieciom, kiedy się źle zachowują, ponieważ 
ich małe osobowości się zniekształcają i możemy zniszczyć 
u nich szacunek do siebie samych (syn dr Spock'a popełnił 
samobójstwo). A my powiedzieliśmy, że ekspert powinien 
wiedzieć, o czym mówi, dlatego powiedzieliśmy OK. 

Zobaczmy – myślę, że stało się to wówczas, kiedy Madeline 
Murray O'Hare (została zamordowana) narzekała nie chcąc 
żadnych modlitw w naszych szkołach, a my powiedzieliśmy 
OK. Potem ktoś powiedział, żeby lepiej nie czytali Biblii 
w szkole, Biblii, która mówi: „Nie zabijaj, nie kradnij, kochaj 
swego bliźniego jak siebie samego”, a my powiedzieliśmy 
OK. 

Bóg na chodnikuBóg na chodnikuBóg na chodniku

Lecz kto dobrze postępuje, chce by były 
znane i jawne wszystkie uczynki jego 
w Bogu dokonane.

 to mówimy, i co widzieliśmy, o tym świadczymy,

otrzyma Ducha i będzie miał żywot wieczny. 

A nikt z was do nieba wstąpić nie ma prawa,

I jak Mojżesz wywyższył na pustyni węża,

Jeśli nie wierzycie, gdy wam mówię o ziemskich 
sprawach, jakże uwierzycie, gdy dotyczyć będą 
niebieskich rzeczy?

oraz żywot wieczny w niebie będzie miał. 

 tylko Ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy, 

 ale świadectwa naszego nie przyjmujecie. 

Albowiem tak Bóg świat umiłował,

 aby każdy, kto weń wierzy, swe życie zachował, 

Kto wierzy w niego, nie będzie już błądził;
Jesteś jednym z nauczycieli w Izraelu, tego nie 
wiecie? 

Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby świat 
osądził,  lecz aby świat był przez niego 
zbawiony.

A na tym polega sąd, że światłości nie 
poznali, lecz ludzie bardziej ciemność 
umiłowali, bo ich uczynki były złe, życie 
pełne złości.  
Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi 
światłości.

 tak musi być wywyższony Syn Człowieczy,

 kto zaś nie wierzy, już jest osądzony. 

Nie zbliża się do niej, by uczynki jego jawne 
nie były, ale w głębokiej ciemności na 
zawsze się skryły. 

 że Syna swego jednorodzonego dał,

Zaprawdę powiadam ci, Ojciec i Ja, co wiemy,

A każdy, kto weń wierzy, nie ginie, zwycięża, 
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Wprowadzenie w urząd Starszego Zboru 

W niedzielę 13 lutego Pastorzy i Starsi wraz z całym 
Zborem modlili się o brata Krzysztofa Kaczmarka 
podejmującego służbę Starszego Zboru w Kołobrzegu. 
Tę funkcję brat Krzysztof będzie pełnił w odpowiedzi 
na potrzebę poszerzenia braci odpowiedzialnych 
za prowadzenie Zboru. Krzysztof nawrócił się do Pana 
i przyjął chrzest wiary w 1997 roku. Ma 46 lat, jest 
mężem Justyny i ojcem dwóch córek: Blanki i Adeli. 
Bratu Krzysztofowi życzymy siły i mądrości od Pana 
w tej trudnej i odpowiedzialnej służbie.

„Oto taka była wina siostry twojej, Sodomy: odznaczała się ona i jej córki wyniosłością, obfitością dóbr i spokojną 
pomyślnością, ale nie wspierały biednego i nieszczęśliwego, co więcej, uniosły się pychą i dopuszczały się tego, co wobec 
Mnie jest obrzydliwością. Dlatego je odrzuciłem, jak to widziałaś.” (16, 49-50)

Apostoł Jakub napisał; „Jeśli brat albo siostra nie mają się w co przyodziać i brakuje im powszedniego chleba, 
a ktoś z was powiedziałby im: Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego  ciało 
potrzebuje, cóż to pomoże? Tak i wiara, jeśli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie.” ( 2, 15-17)

Czy jesteś gotowy pomóc ludziom cierpiącym na Ukrainie?

List do Hebrajczyków zaś dodaje: „Gościnności nie zapominajcie; przez nią bowiem niektórzy, nie wiedząc o tym, aniołów 
gościli” (13,2). 

W naszym Zborze chcemy zaoferować czasowe schronienie dla 15 ludzi. Otwieramy możliwość wsparcia finansowego przez 
nasze konto kościelne:   76 1240 6508 1111 0000 5412 1733

Czy jako ludzie wierzący mamy pozostać obojętni na potrzebę wsparcia tych, którzy tracą swoje rodziny, swoich bliskich, 
swoje domy i swoje bezpieczeństwo? Niestety już to obecnie oglądamy, co mówi Jezus – miłość wielu oziębnie. Czasy, 
w których żyjemy to czasy jak za dni Noego, jak za dni Lota w Sodomie. Czy pamiętamy jakie były największe grzechy 
Sodomy z powodu których Bóg zamierzał zniszczyć to miasto? Może powiesz: tak, tak to była ich niemoralność sięgająca 
zenitu. To prawda, gdyż życie mieszkańców Sodomy uległo zupełnej moralnej degradacji. Czyż słowo sodomia (współżycie 
ze zwierzętami) nie pochodzi od owych obrzydliwych praktyk tamtych ludzi? Ale czy to w oczach Bożych było największym 
przestępstwem? Owszem Bóg potępia sodomię, homoseksualizm i inne dewiacje seksualne, ale przez proroka Ezechiela 
oskarża Sodomę o większe grzechy. Posłuchaj:

Wszelkie datki związane z takimi wpłatami prosimy wpłacać z dopiskiem: „Pomoc dla Ukrainy”. W Zborze uruchamiamy 
również akcję Pomocny Kosz, do którego chcemy przynosić artykuły higieniczne i żywność z długim okresem ważności.

To, co zgubiło Sodomę, to grzech pychy, wyniosłość i obfitość posiadanych dóbr, spokojna własna pomyślność, ale nie 
otwartość na pomoc bliźnim i nieszczęśliwym ludziom. Myślę, że te cechy zgubią każdego człowieka i w dzisiejszych 
czasach.

Pamiętaj o słowach Chrystusa, aby w działalności dobroczynnej się wyróżniać (2 Kor. 8,7), by „w obecnym czasie wasz 
nadmiar wyrównał ich niedostatek” (2 Kor. 8,14). Choć ap. Paweł powiada; „Nie mówię tego, jakobym wydawał rozkaz, ale 
pragnę na tle gorliwości innych wypróbować też szczerość waszej miłości” (2 Kor. 8,8) oraz zapewnia: „kto obficie sieje, 
obficie żąć będzie (2 Kor. 9,6). 

Niech Bóg błogosławi wszystkie szczere serca. 

Jeszcze na początku tego roku pewnie nikt z nas nie spodziewał się, iż po 75 latach względnego pokoju na świecie, w centrum 
Europy wybuchnie wojna. Ale stało się! Oglądamy teraz masowe ucieczki ludzi szukających schronienia i bezpieczeństwa w 
naszym państwie. O czym powinniśmy pamiętać? Już w Starym Testamencie Pan Bóg zwracał się do swego narodu z apelem: 
„Cudzoziemca, który zamiesza wśród was, będziesz traktował jak tubylca, tak jak jednego z was. Będziesz go kochał jak siebie 
samego, gdyż sami byliście cudzoziemcami w ziemi egipskiej i Ja, Pan jestem waszym Bogiem” (3 M. 19, 34). 

 pastor senior Piotr Karel 

Pomoc dla Ukrainy

Dzień 23 lutego zapisze się w historii jako dzień hańby związanej z nieuzasadnianą napaścią i agresją Rosji na 

Ukrainę. Sprawdza się jednak to, co Pan Jezus przepowiedział o czasach końca, iż „naród powstanie przeciwko 

narodowi, a brat będzie wydawał na śmierć swego brata ”.

(Mt. 24, 7) 
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Spotkania dla małżeństw

Maria Bassara

Maria Bassara, urodziła się w rodzinie 
Bronisławy i Stanisława Leckich 21 marca 
1945 roku w Krasnym Stawie. Dzieciństwo 
i młodość spędziła jednak w Chełmie 
Lubelskim, gdzie uczęszczała do Zboru Braci 
Baptystów. Tam nawróciła się i 4 lipca 1964 
roku przyjęła chrzest wiary. Swego męża 
Tadeusza, poznała na ślubie kuzynki i po 
zawiązaniu małżeństwa w 1965 roku Młodzi 

zamieszkali na Śląsku. Pan Bóg obdarzył ich najpierw córką 
Elżbietą, a następnie przyszła na świat trójka synów: Daniel, 
Mirek i Marek. W latach siedemdziesiątych Bassarowie podjęli 
decyzję przeprowadzenia się na Ziemie Odzyskane. Mąż 
Tadeusz z zawodu budowlaniec wybudował dom w Dźwirzynie 
i w 1974 roku sprowadził tam swoją rodzinę. W tym czasie w 
najbliższej okolicy nie było Zboru ludzi ewangelicznie 
wierzących, więc z radością w 1978 roku dołączyli do 

nowopowstałego Zboru Kościoła Chrystusowego w 
Kołobrzegu. Byli pierwszymi z jego piętnastu członków. Tutaj 
czynnie oboje włączyli się w prace remontowe kościoła i z 
wielkim oddaniem budowali dopiero co pozyskany obiekt 
sakralny na potrzeby lokalnego Zboru. Z powodów trudności 
komunikacyjnych pastor Karel co sobotę dowoził z Dźwirzyna 
ich dzieci na Szkółkę Niedzielną. W późniejszych latach w ich 
domu powstała Placówka Zboru Wolnych Chrześcijan. W tym 
czasie synowie opuścili dom rodzinny, zaś śmierć męża 
Tadeusza w 2008 roku spowodowała, iż Maria z córką Elżbietą 
na nowo związały się z naszą Społecznością. Ostatnie lata 
zgasłej siostry Marii nie były łatwe. Trapiły ją poważne choroby 
i w dniu 13 lutego tego roku odeszła do swego Pana.
Wyrazy współczucia składamy dzieciom: Elżbiecie, Danielowi, 
Mirkowi, Markowi, rodzonym siostrom Halinie i Annie, 
szwagierce Elżbiecie oraz pozostałej Rodzinie.

23 września 2021r. rozpoczęliśmy spotkania na podstawie materiałów wydanych przez Fundację Głos 
Ewangelii “Boże marzenia dla Twojego małżeństwa”. W 12-częściowym multimedialnym cyklu 
wykładów (DVD + podręcznik) autor Chip Ingram analizował Boży pomysł dla związku małżeńskiego. 
W każdej sesji znalazły się praktyczne wskazówki pomocne w osiągnięciu Bożych zamiarów dotyczących 
naszych małżeństw. Autor w oparciu o liczne cytaty biblijne mówił o istocie małżeństwa, rozwiązywaniu 
problemów, o złym i dobrym reagowaniu na konflikty małżeńskie, o różnicach pomiędzy cechami 
osobowości kobiet i mężczyzn oraz poruszał wiele istotnych zagadnień dotyczących omawianego tematu.

Powinno zależeć na tym każdemu małżeństwu.

Każda sesja była okazją do dyskusji w grupach nad prezentowanym odcinkiem wykładu na video. 
Spotkania te odbywały się w luźnej atmosferze przy kawie i herbacie (ciastkach też!). 10 lutego br. odbyło 
się ostatnie spotkanie, jakby podsumowujące cały cykl 12 wykładów. Za spotkania i ich prowadzenie 
odpowiedzialny był straszy Zboru br. Sławomir Kulczyński. Uczestnicy spotkań serdecznie dziękują za 
ich organizację, prosząc jednocześnie o powtórzenie w niedalekiej przyszłości tego kursu. Być może 
więcej małżeństw w młodym, średnim i starszym wieku skorzysta z możliwości zapoznania się z tym materiałem. A warto!

Spotkania braterskie

Brat Zutso usługiwał również Słowem 

Bożym na niedzielnym nabożeństwie. 

W bardzo interesującym wykładzie 

przybliżył nam znaczenie słowa łaska 

(gr. charis), które w kulturze, gdzie 

powstawał Nowy Testament oznaczało 

nie tylko niezasłużony dar Boży 

ofiarowany przez Chrystusa każdemu 

człowiekowi, ale również wdzięczność 

i relacje obdarowanego człowieka z Jego 

Ofiarodawcą. Na Bożą okazaną łaskę 

k a ż d y  j e s t  z o b l i g o w a n y  d o 

wyświadczania i odpłacania Bogu 

właśnie tego, co Grecy nazywali charis, 

jak również to, iż ta łaska pracuje w nas 

dla Boga w dowód naszej wdzięczności 

i miłości do Stwórcy oraz współbraci 

w kościele i poza kościołem. Dziękujemy 

za wizytę i za pozostawione Słowo Boże.

W planach małżeńskich mają powrót do 

Indii, by tam dalej służyć Bogu. Pastor 

Zutso w bardzo ciekawy sposób 

przybliżył historię syna marnotrawnego 

(Łk. 15 rozdz.) mówiąc o szeregu 

szczegółów związanych z tą historią 

w kontekście tradycji, zwyczajów 

żydowskich i  bl iskowschodnich. 

T łumaczem przes łan ia  z  języka 

angielskiego była jedyna kobieta 

w męskim gronie – jego żona. 

Spotkanie było również okazją do 

modlitwy za naszymi braćmi i siostrami 

na Ukrainie. Dziękujemy za obfitość 

Bożego Słowa i  za śniadaniowe 

pyszności przygotowane przez Natana 

Polakowskiego. Również dziękujemy 

braciom Bar tkom (Cel ińskiemu, 

S taszewskiemu)  za  pomoc  przy 

serwowaniu śniadania.

Około 40 mężczyzn spotkało się w 
sobotni poranek 26 lutego na braterskim 
śniadaniu. Gościem usługującym był 
misjonarz z Indii, tłumacz Nowego 
Testamentu oraz Dyrektor Szkoły 
Biblijnej Mezhusevi Zutso. Nasz gość z 
małżonką i dzieckiem zatrzymał się 
obecnie w Koszalinie, rodzinnym 
m i e ś c i e  ż o n y,  E m m y  ( z  d o m u 
Stankiewicz), z którą oczekują na 
narodziny drugiego dziecka. 
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Wprowadzenie w urząd Starszego Zboru 

W niedzielę 13 lutego Pastorzy i Starsi wraz z całym 
Zborem modlili się o brata Krzysztofa Kaczmarka 
podejmującego służbę Starszego Zboru w Kołobrzegu. 
Tę funkcję brat Krzysztof będzie pełnił w odpowiedzi 
na potrzebę poszerzenia braci odpowiedzialnych 
za prowadzenie Zboru. Krzysztof nawrócił się do Pana 
i przyjął chrzest wiary w 1997 roku. Ma 46 lat, jest 
mężem Justyny i ojcem dwóch córek: Blanki i Adeli. 
Bratu Krzysztofowi życzymy siły i mądrości od Pana 
w tej trudnej i odpowiedzialnej służbie.

„Oto taka była wina siostry twojej, Sodomy: odznaczała się ona i jej córki wyniosłością, obfitością dóbr i spokojną 
pomyślnością, ale nie wspierały biednego i nieszczęśliwego, co więcej, uniosły się pychą i dopuszczały się tego, co wobec 
Mnie jest obrzydliwością. Dlatego je odrzuciłem, jak to widziałaś.” (16, 49-50)

Apostoł Jakub napisał; „Jeśli brat albo siostra nie mają się w co przyodziać i brakuje im powszedniego chleba, 
a ktoś z was powiedziałby im: Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego  ciało 
potrzebuje, cóż to pomoże? Tak i wiara, jeśli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie.” ( 2, 15-17)

Czy jesteś gotowy pomóc ludziom cierpiącym na Ukrainie?

List do Hebrajczyków zaś dodaje: „Gościnności nie zapominajcie; przez nią bowiem niektórzy, nie wiedząc o tym, aniołów 
gościli” (13,2). 

W naszym Zborze chcemy zaoferować czasowe schronienie dla 15 ludzi. Otwieramy możliwość wsparcia finansowego przez 
nasze konto kościelne:   76 1240 6508 1111 0000 5412 1733

Czy jako ludzie wierzący mamy pozostać obojętni na potrzebę wsparcia tych, którzy tracą swoje rodziny, swoich bliskich, 
swoje domy i swoje bezpieczeństwo? Niestety już to obecnie oglądamy, co mówi Jezus – miłość wielu oziębnie. Czasy, 
w których żyjemy to czasy jak za dni Noego, jak za dni Lota w Sodomie. Czy pamiętamy jakie były największe grzechy 
Sodomy z powodu których Bóg zamierzał zniszczyć to miasto? Może powiesz: tak, tak to była ich niemoralność sięgająca 
zenitu. To prawda, gdyż życie mieszkańców Sodomy uległo zupełnej moralnej degradacji. Czyż słowo sodomia (współżycie 
ze zwierzętami) nie pochodzi od owych obrzydliwych praktyk tamtych ludzi? Ale czy to w oczach Bożych było największym 
przestępstwem? Owszem Bóg potępia sodomię, homoseksualizm i inne dewiacje seksualne, ale przez proroka Ezechiela 
oskarża Sodomę o większe grzechy. Posłuchaj:

Wszelkie datki związane z takimi wpłatami prosimy wpłacać z dopiskiem: „Pomoc dla Ukrainy”. W Zborze uruchamiamy 
również akcję Pomocny Kosz, do którego chcemy przynosić artykuły higieniczne i żywność z długim okresem ważności.

To, co zgubiło Sodomę, to grzech pychy, wyniosłość i obfitość posiadanych dóbr, spokojna własna pomyślność, ale nie 
otwartość na pomoc bliźnim i nieszczęśliwym ludziom. Myślę, że te cechy zgubią każdego człowieka i w dzisiejszych 
czasach.

Pamiętaj o słowach Chrystusa, aby w działalności dobroczynnej się wyróżniać (2 Kor. 8,7), by „w obecnym czasie wasz 
nadmiar wyrównał ich niedostatek” (2 Kor. 8,14). Choć ap. Paweł powiada; „Nie mówię tego, jakobym wydawał rozkaz, ale 
pragnę na tle gorliwości innych wypróbować też szczerość waszej miłości” (2 Kor. 8,8) oraz zapewnia: „kto obficie sieje, 
obficie żąć będzie (2 Kor. 9,6). 

Niech Bóg błogosławi wszystkie szczere serca. 

Jeszcze na początku tego roku pewnie nikt z nas nie spodziewał się, iż po 75 latach względnego pokoju na świecie, w centrum 
Europy wybuchnie wojna. Ale stało się! Oglądamy teraz masowe ucieczki ludzi szukających schronienia i bezpieczeństwa w 
naszym państwie. O czym powinniśmy pamiętać? Już w Starym Testamencie Pan Bóg zwracał się do swego narodu z apelem: 
„Cudzoziemca, który zamiesza wśród was, będziesz traktował jak tubylca, tak jak jednego z was. Będziesz go kochał jak siebie 
samego, gdyż sami byliście cudzoziemcami w ziemi egipskiej i Ja, Pan jestem waszym Bogiem” (3 M. 19, 34). 

 pastor senior Piotr Karel 

Pomoc dla Ukrainy

Dzień 23 lutego zapisze się w historii jako dzień hańby związanej z nieuzasadnianą napaścią i agresją Rosji na 

Ukrainę. Sprawdza się jednak to, co Pan Jezus przepowiedział o czasach końca, iż „naród powstanie przeciwko 

narodowi, a brat będzie wydawał na śmierć swego brata ”.

(Mt. 24, 7) 
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Spotkania dla małżeństw

Maria Bassara

Maria Bassara, urodziła się w rodzinie 
Bronisławy i Stanisława Leckich 21 marca 
1945 roku w Krasnym Stawie. Dzieciństwo 
i młodość spędziła jednak w Chełmie 
Lubelskim, gdzie uczęszczała do Zboru Braci 
Baptystów. Tam nawróciła się i 4 lipca 1964 
roku przyjęła chrzest wiary. Swego męża 
Tadeusza, poznała na ślubie kuzynki i po 
zawiązaniu małżeństwa w 1965 roku Młodzi 

zamieszkali na Śląsku. Pan Bóg obdarzył ich najpierw córką 
Elżbietą, a następnie przyszła na świat trójka synów: Daniel, 
Mirek i Marek. W latach siedemdziesiątych Bassarowie podjęli 
decyzję przeprowadzenia się na Ziemie Odzyskane. Mąż 
Tadeusz z zawodu budowlaniec wybudował dom w Dźwirzynie 
i w 1974 roku sprowadził tam swoją rodzinę. W tym czasie w 
najbliższej okolicy nie było Zboru ludzi ewangelicznie 
wierzących, więc z radością w 1978 roku dołączyli do 

nowopowstałego Zboru Kościoła Chrystusowego w 
Kołobrzegu. Byli pierwszymi z jego piętnastu członków. Tutaj 
czynnie oboje włączyli się w prace remontowe kościoła i z 
wielkim oddaniem budowali dopiero co pozyskany obiekt 
sakralny na potrzeby lokalnego Zboru. Z powodów trudności 
komunikacyjnych pastor Karel co sobotę dowoził z Dźwirzyna 
ich dzieci na Szkółkę Niedzielną. W późniejszych latach w ich 
domu powstała Placówka Zboru Wolnych Chrześcijan. W tym 
czasie synowie opuścili dom rodzinny, zaś śmierć męża 
Tadeusza w 2008 roku spowodowała, iż Maria z córką Elżbietą 
na nowo związały się z naszą Społecznością. Ostatnie lata 
zgasłej siostry Marii nie były łatwe. Trapiły ją poważne choroby 
i w dniu 13 lutego tego roku odeszła do swego Pana.
Wyrazy współczucia składamy dzieciom: Elżbiecie, Danielowi, 
Mirkowi, Markowi, rodzonym siostrom Halinie i Annie, 
szwagierce Elżbiecie oraz pozostałej Rodzinie.

23 września 2021r. rozpoczęliśmy spotkania na podstawie materiałów wydanych przez Fundację Głos 
Ewangelii “Boże marzenia dla Twojego małżeństwa”. W 12-częściowym multimedialnym cyklu 
wykładów (DVD + podręcznik) autor Chip Ingram analizował Boży pomysł dla związku małżeńskiego. 
W każdej sesji znalazły się praktyczne wskazówki pomocne w osiągnięciu Bożych zamiarów dotyczących 
naszych małżeństw. Autor w oparciu o liczne cytaty biblijne mówił o istocie małżeństwa, rozwiązywaniu 
problemów, o złym i dobrym reagowaniu na konflikty małżeńskie, o różnicach pomiędzy cechami 
osobowości kobiet i mężczyzn oraz poruszał wiele istotnych zagadnień dotyczących omawianego tematu.

Powinno zależeć na tym każdemu małżeństwu.

Każda sesja była okazją do dyskusji w grupach nad prezentowanym odcinkiem wykładu na video. 
Spotkania te odbywały się w luźnej atmosferze przy kawie i herbacie (ciastkach też!). 10 lutego br. odbyło 
się ostatnie spotkanie, jakby podsumowujące cały cykl 12 wykładów. Za spotkania i ich prowadzenie 
odpowiedzialny był straszy Zboru br. Sławomir Kulczyński. Uczestnicy spotkań serdecznie dziękują za 
ich organizację, prosząc jednocześnie o powtórzenie w niedalekiej przyszłości tego kursu. Być może 
więcej małżeństw w młodym, średnim i starszym wieku skorzysta z możliwości zapoznania się z tym materiałem. A warto!

Spotkania braterskie

Brat Zutso usługiwał również Słowem 

Bożym na niedzielnym nabożeństwie. 

W bardzo interesującym wykładzie 

przybliżył nam znaczenie słowa łaska 

(gr. charis), które w kulturze, gdzie 

powstawał Nowy Testament oznaczało 

nie tylko niezasłużony dar Boży 

ofiarowany przez Chrystusa każdemu 

człowiekowi, ale również wdzięczność 

i relacje obdarowanego człowieka z Jego 

Ofiarodawcą. Na Bożą okazaną łaskę 

k a ż d y  j e s t  z o b l i g o w a n y  d o 

wyświadczania i odpłacania Bogu 

właśnie tego, co Grecy nazywali charis, 

jak również to, iż ta łaska pracuje w nas 

dla Boga w dowód naszej wdzięczności 

i miłości do Stwórcy oraz współbraci 

w kościele i poza kościołem. Dziękujemy 

za wizytę i za pozostawione Słowo Boże.

W planach małżeńskich mają powrót do 

Indii, by tam dalej służyć Bogu. Pastor 

Zutso w bardzo ciekawy sposób 

przybliżył historię syna marnotrawnego 

(Łk. 15 rozdz.) mówiąc o szeregu 

szczegółów związanych z tą historią 

w kontekście tradycji, zwyczajów 

żydowskich i  bl iskowschodnich. 

T łumaczem przes łan ia  z  języka 

angielskiego była jedyna kobieta 

w męskim gronie – jego żona. 

Spotkanie było również okazją do 

modlitwy za naszymi braćmi i siostrami 

na Ukrainie. Dziękujemy za obfitość 

Bożego Słowa i  za śniadaniowe 

pyszności przygotowane przez Natana 

Polakowskiego. Również dziękujemy 

braciom Bar tkom (Cel ińskiemu, 

S taszewskiemu)  za  pomoc  przy 

serwowaniu śniadania.

Około 40 mężczyzn spotkało się w 
sobotni poranek 26 lutego na braterskim 
śniadaniu. Gościem usługującym był 
misjonarz z Indii, tłumacz Nowego 
Testamentu oraz Dyrektor Szkoły 
Biblijnej Mezhusevi Zutso. Nasz gość z 
małżonką i dzieckiem zatrzymał się 
obecnie w Koszalinie, rodzinnym 
m i e ś c i e  ż o n y,  E m m y  ( z  d o m u 
Stankiewicz), z którą oczekują na 
narodziny drugiego dziecka. 



30 Edyta Kocur
31 Halina Kowalczyk

10 Grażyna Sękowska

31 Elena Charnotkaya

26 Irena Olczak

08 Mirosław Januszewski

13 Rafał Gromski
25 Aneta Lewandowska

08 Maria Podgórska

12 Janina Lewandowska

20 Ewa Rapacz
20 Bogumiła Buczyńska
21 Justyna Kaczmarek

21 Maria Bassara

18 Zofia Soboń

23 Aleksandra Piechota

18 Maria Wasylów

25 Irena Lamprycht

28 Danuta Borzyszkowska
29 Ewa Babicz

14 Lidia Świątkowska

fot.M.J. Karelurodziny obchodzą

marzec

najserdeczniejsze życzenia urodzinowe 
składamy również 

Izie Kowalczyk (05), Danucie Ćwik (06), 
Martynie Karel (06), Maryli Kufeld (09), 

Ani Gutkowskiej (11), Leszkowi Furmanek (12), 
Markowi Prociakowi (14), Sandy Hatfield (14), 
Bogumiłowi Karel (15), Esterze Pachnik (16), 

Sylwii Pietroń (17), Natalii Bąk (22), 
Zbigniewowi Milkiewicz (24), Elżbiecie Fortuńskiej (28), 

Natalii Dobrowolskiej (29), Konstantemu Żukowi (29)

Chwała Bogu:
- za pokój w naszym kraju i możliwość zgromadzania 
się wierzących
- za częściowe zniesienie ograniczeń z powodu Covid

- za udaną operację Haliny Stranc

- za poprawę zdrowia M. Kułakowskiej, 
R. Kakowskiego, G. Mazura

- za sprawnie działające służby w kościele

- za ofiarodawców łożących na potrzeby Zboru
- za wynegocjowaną ofertę opłaty za gaz dla kościoła

- za działalność biblioteki i sklepiku zborowego
- za ofiarujących środki na nasz miesięcznik

„ B L I S C Y S O B I E ”
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13 – Niedziela – 10.00  – nabożeństwo
17 – Czwartek – Spotkanie Członkowskie godz.18.00

27 – Niedziela – 10.00  kazanie – Waldemar 
Świątkowski

  6 – Niedziela – 10.00 – nabożeństwo
  3 – Czwartek – 18.00 – Spotkanie modlitewne 

20 – Niedziela – 10.00 nabożeństwo

10 – Czwartek – odwołany

25 – Piątek – Spotkanie dla Kobiet – godz. 18.00

31 – Czwartek – 18.00 Spotkanie modlitewne

24 – Czwartek – 18.00 – Studium Ew. Łukasza 

11 – Piątek – film „Ognioodporni” godz.17.00

25 lat chrztu w dniu 30 marca obchodzą: Teresa Piechota, 
Katarzyna Koziak, Krzysztof Kaczmarek.

Dziękujemy za wierność Bogu przez te 35 lat życia naszych 
sióstr. Niech Bóg nadal wspiera i błogosławi. 

„A na końcu twej podróży Pan koronę da” (ŚP. 214)

35 lat chrztu wiary wspominają w dniu 15 marca siostry: 
Janina Grudzińska, Zofia Soboń, Janina Lewandowska, 

Regina Słodownik .

O życiu męża Bożego, Hioba, Pismo święte mówi: 
„A Pan błogosławił ostatnie lata, więcej aniżeli początkowe” 

(Hioba 42, 12). Niech to będzie i Waszym udziałem.

 Piękną 20 rocznicę ślubu świętują w dniu 23 marca 
braterstwo Kamila i Jacek Strzelczykowie.

„Wiedzcie, że Pan jest Bogiem! On nas uczynił i do niego 
należymy… Albowiem dobry jest Pan: na wieki trwa łaska 

jego, a wierność jego z pokolenia w pokolenie” (Ps. 10, 3.5). 

Niech Bóg i dla was okazuje swą łaskę, dobroć i wierność.

– o pokój na Ukrainie

– o uchodźców uciekających do naszego kraju przed 
wojną

– o nabożeństwa i uroczystości w marcu

– o spotkanie z projekcją filmu (11.03)
– o spotkanie członkowskie (17.03)

– o poprawę zdrowia Jana Lewandowskiego, 
Marii Kułakowskiej, Janiny Świercz, Haliny Stranc

– o całą rodzinę Braterstwa G. i A. Sękowskich

– o naprawę dachu kościoła po ostatnich wichurach

– o braci, siostry i Zbory na Ukrainie i Nigerii

– o spotkanie dla kobiet (25.03)
– o niedzielne nabożeństwo z usługą 

Br. Świątkowskiego (27.03)

– o Ruth Zagrodnik i Marka Stasiaka w DPS-ie

– o prześladowany kościół na świecie

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

– o tych, którzy duchowo upadają i pocieszenie dla 
załamanych

– o planowane wizyty u lekarzy w marcu i w kwietniu 
Danuty Ostrowskiej

– o plany poprawy wyposażenia w pokojach 
gościnnych
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