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ŹRÓDŁO WODY ŻYWEJ
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pomieszane wartości
Pastor
Zbyszek Babicz

„ Nie jest rzeczą słuszną, żebyśmy zaniedbywali Słowo Boże,
a usługiwali przy stołach… ”
(Przeczytaj Dz. Ap. 6.1-4 i 7)

S

a zapominamy o tym, że nasza wewnętrzna
potrzeba Bożego Słowa jest ciągle niezaspokojona.

zemranie pojawiło się z powodów bardzo
prozaicznych. Jakaś grupa ludzi była
zaniedbywana w codziennym usługiwaniu
przy stołach. Ktoś poczuł się pominięty,
wykorzystany, niezauważony, poszkodowany.

Czy to rzecz słuszna ? Sami osądźmy.
Pewna gazeta opublikowała następujący list:
„Szanowny Panie, wydaje się, że Pastorzy uważają
swoje kazania za bardzo ważne i spędzają wiele
czasu na ich przygotowanie. Chodziłem dość
regularnie do kościoła przez 30 lat i musiałem
wysłuchać jakieś 3000 z nich. Ku mojej konsternacji
zdałem sobie sprawę z tego, że nie jestem w stanie
przypomnieć sobie jakiegokolwiek z nich.
Zastanawiam się, czy czas Pastora nie mógł być
wykorzystywany na coś innego z większym zyskiem”
Przez tygodnie szalała burza odpowiedzi
redakcyjnych: co w końcu zostało zakończone
poniższym listem: ,,Szanowny Panie, byłem żonaty
przez 30 lat. W tym czasie musiałem zjeść 32 850
posiłków – głównie ugotowanych przez moją żonę.
Nagle odkryłem, że nie potraﬁę sobie przypomnieć
menu jakiegokolwiek z nich.
A jednak… mam wyraźne poczucie tego, że bez nich
dawno temu umarłbym z głodu.”

W relacjach międzyludzkich to częste źródło
rozczarowania, niezadowolenia, czy rozgoryczenia,
które potraﬁ zburzyć nawet najlepsze związki.
Nikt nie chciał przeżywać szkody, nikt nie chciał
znosić krzywdy, czy niesprawiedliwości.
Z ludzkiego punktu widzenia taka postawa wydaje
się słuszna, ale myślę, że daleka od nauki i postawy
Chrystusa, który jest dla nas najlepszym wzorem do
naśladowania. Jednak pomimo wszystko, problem
szybko i z miłością został rozwiązany, a wszystkie
potrzeby zostały zaspokojone.
Jak by nie patrzeć, „usługiwanie przy stołach”
jest bardzo ważne dla życia każdego zboru.
To kwintesencja wzajemnych relacji.
Spotkania, rozmowy, wspólne posiłki i różnego
rodzaju aktywności zborowe. Wspólna wzajemna
praca, służba, odpoczynek i pomoc to konieczność
mająca jeszcze bardziej umocnić i złączyć ze sobą
zbawionych ludzi, a tym samym przyciągnąć też
tych, którzy jeszcze nie doświadczyli Boga
w swoim życiu.
Sprawa jednak pokazała „drugie dno”, na które
zwrócili uwagę Apostołowie.
Wzajemne usługiwanie tak wszystkich
zaabsorbowało, że zaczęto zaniedbywać Słowo
Boże. Ludzie skupili się bardziej na „stołach”
i wszystkim, co z tym jest związane, a zgubili
WARTOŚĆ najważniejszą.
Żyjemy w świecie, w którym opakowanie staje się
ważniejsze od środka. W świecie, w którym
pogrzeb ważniejszy jest od zmarłego, wesele od
miłości, a wygląd zewnętrzny od tego, co w środku.
Żyjemy w świecie pomieszanych wartości,
w którym rzeczy mniej ważne, a nawet nieistotne
stały priorytetowe, a sprawy najważniejsze zeszły
na drugi plan.
Najgorsze w tym wszystkim jest jednak to, że ten
scenariusz przenosi się na życie wierzącego
człowieka. Mimowolnie, bez zastanowienia
wnosimy to na grunt życia zborowego.
Zewnętrzna oprawa staje się ważniejsza od
wewnętrznego stanu serca.
Jednoczymy się wokół naszej pracy, czy
zewnętrznych aktywności, oddając temu całe swoje
serce,

Każdy wierzący powinien o tym pamiętać i wziąć
to sobie do serca!
Bez osobistego kontaktu z Bogiem
i Jego Słowem Bożym umrzemy duchowo.
Zewnętrznie możemy błyszczeć aktywnością,
naszą pracą, naszym poświęceniem, a w sercu być
martwymi dla Boga.
Bóg i Jego Słowo musi być dla nas najważniejsze.
Musi dostać w naszym życiu status najwyższego
uprzywilejowania.
Tak też się stało wtedy w Jerozolimie.
Kiedy Słowo Boże przestało być zaniedbywane
i wróciło na swoje właściwe miejsce,
zaczęły dziać się cuda – „Słowo Boże rosło
i poczet uczniów bardzo się pomnażał” w.7.
Cel Boży, jakim jest zbawienie człowieka, nie
zmienił się. Bóg czyni to przez swoje Słowo,
które nigdy nie wraca do Niego puste, ale wykonuje
swoją pracę. A jeśli ma wykonać swoją pracę,
to musi być, nie tylko czytane, ale praktykowane.
Słowo w nas musi „stać się ciałem”, by powstał
właściwy owoc.
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Źródło

wody żywej
pastor Waldemar Świątkowski

Iż 41,17:”Gdy biedacy i ubodzy szukają wody, a nie ma jej,

wydają się piękne i obiecujące.
Dla przykładu:
• cudowny czas narzeczeństwa (oboje zakochani, on
miły, ona miła) i… skłócone, ciągle walczące z sobą
małżeństwo …,
• piękne plany na wspólną przyszłość (zbudujemy
dom, będziemy zwiedzać świat) i... rozwód,
• finansowy sukces (prestiż, pieniądze) i... ciężka
choroba, która kończy wszystko,
• sukcesy na scenach, idol, bożyszcze u szczytu sławy
i... alkoholizm, narkotyki, śmierć z przedawkowania.

gdy ich język usycha z pragnienia...”

G

dybyś, drogi czytelniku, przeżywał kiedyś taki
koszmar, że język był jak kawałek drewna, usta
spierzchnięte, omdlewałeś z braku wody a na końcu
straciłeś przytomność – mocniej przeżyłbyś Bożą
odpowiedź na swoją potrzebę: „Ja, Pan, ich wysłucham, Ja,
Bóg Izraela ich nie opuszczę. Sprawię, że wytrysną rzeki!”
w. 17-18.
Rzeki wody żywej - oto odpowiedź Boga na ludzką

Gdy przychodzimy do Chrystusa – wszystko się zmienia!
Pojawiają się „rzeki na pustyni... krynice w dolinach...
zapach cedrów, mirty, cyprysów, drzew oliwnych...
Niezwykła zmiana! Tam, gdzie królowała śmierć –
tryska życie, (duchowe) cedry, mirty i drzewa oliwne
wydają oszałamiające zapachy!
• rozpadające się małżeństwa zostają scalone,
• skłócone rodziny jednają się,
• kompletnie zagubieni ludzie odnajdują duchowe
schronienie, otrzymują żywą nadzieję, pewność zbawienia,
• ludzie zniewoleni używkami odzyskują wolność,
• krzywe ludzkie drogi zostają wyprostowane.
Listę można wydłużać prawie bez końca... Biblia nazywa tą
przemianę „nowym życiem”.

potrzebę.

Bo to jest nowe życie!
W księdze Izajasza 55,1 Bóg zapisał niezwykłe słowa:
„Nuże, wszyscy, którzy macie pragnienie, pójdźcie do
wód...”!
Te słowa mamy mówić ludziom pozbawionym nadziei,
żyjącym w strachu przed śmiercią, a raczej przed tym, co po
śmierci? Bo tak naprawdę większym strachem napawa ich
nie sama śmierć (przecież wszyscy kiedyś umrzemy), lecz
to, co po śmierci?
Panicznie szukają jakiejkolwiek pociechy: może będzie
druga szansa?
Może czyściec jest tą drugą szansą? Niestety... to ludzki
wymysł. Nie znajdujemy w Biblii ani słowa o czyśćcu.

Pustynia przeraża.
Myślę teraz o ludziach żyjących bez Boga: są na pustyni
świata, pustyni życia. Ten świat jest przerażającą pustynią.
Bezwodny, ani śladu szczęścia, radości, stabilności.
Wszystko zawodzi, wszystko się chwieje i... rozpada. Strach
i niepewność coraz mocniej dręczą ludzi.
Jesteśmy świadkami tego jak od dwóch lat miliony ludzi
żyje w strachu. Ba, wielu chrześcijan żyje w strachu... Bo
śmierć może przyjść szybciej, bo zagrożenie jest tak blisko –
w sklepie, na ulicy, w pracy, w… kościele!(???)
Boisz się? To źle z twoim chrześcijaństwem. W obliczu
szczególnych zagrożeń (pandemia, wojna, prześladowanie,
śmierć) jedną z najważniejszych rad Jezusa udzielonych
swoim uczniom jest: „nie bójcie się!” (zob. Mt 24,6; Łk
12,4).
Może zapytasz: „jak się nie bać?” Gdy grasuje zaraza,
śmierć, gdy wróg pustoszy ziemię sąsiada?

Może reinkarnacja? Będę motylkiem, żabką, a może nawet
księciem!
O! Gdyby dotarło do nich Słowo, że nie czyściec, nie
motylek, nie żabka, lecz... SĄD!
Boży, sprawiedliwy sąd, przed którym stanie każdy
człowiek żyjący kiedykolwiek na ziemi.

Powiem ci, jak się nie bać: uchwyć się mocniej
Chrystusa, podejdź jeszcze bliżej, napraw swoją relację
z Jezusem. Nie będziesz się bał!
Bo gdy boisz się teraz, co będzie, gdy przyjdą większe
uciski? (zob. Jer 12,5). A przyjdą...
Jednak chrześcijanin żyjący blisko Jezusa nie bał się ani dwa
lata temu, nie boi się dzisiaj i nie będzie się bał jutro.

I straszny wyrok: „Idźcie precz ode mnie, w ogień wieczny!”
Mt 25,41.
Będą też inne słowa: „Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego,
odziedziczcie Królestwo...” Mt 25,34.
To słowa skierowane do tych, którzy napili się „wody

Biblia mówi, że wszystkie pustynne drogi świata kończą
się… śmiercią! (zob. Przyp 14,12). Chociaż z początku
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żywej”.

Chwała Panu Bogu, że jest ratunek! „Nuże, wszyscy
którzy macie pragnienie, pójdźcie...”
Ludzie przeważnie pytają: ile trzeba zapłacić? Jaką pokutę
odbyć, żeby otrzymać gwarancję życia wiecznego?

A Jezus stoi u drzwi serca... I zaprasza słowami z Izajasza:
„Nuże , wszyscy, którzy macie pragnienie, pójdźcie...”
„Pójdźcie do mnie WSZYSCY , którzy jesteście spracowani
i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie.” Mt 11,12.
Woda żywa – prawdziwa, która daje życie wieczne –
pojawiła się na stepie, w świecie.

Odpowiadamy wtedy, że... za darmo! „Pójdźcie, kupujcie
bez pieniędzy i bez płacenia...!” Iz 55,1.
Za darmo – życie wieczne! Chrystus przyniósł życie
wieczne jako dar!

Drzwi zbawienia – dotąd ukryte i zamknięte – zostały
otwarte.
Dlatego napisałem, że Pan Jezus zdradził tej – w oczach
ludzkich - niegodnej, złej kobiecie, największą tajemnicę
świata – bo On nie czyni różnicy między ludźmi. A wie, że
każdy potrzebuje zbawienia.
Jezus otworzył przed nią największy skarb i powiedział:
„weź, proszę... to jest ci najbardziej potrzebne”.

Jezus przyszedł, aby te słowa z Izajasza spełniły się. I tak się
stało!
Chwała Bogu! „Kto wierzy we mnie nie zginie ale ma
Żywot Wieczny!” - mówi Jezus. J 6,47.
Chciałbym teraz przypomnieć biblijną postać, która
zaliczała się do tych „biedaków i ubogich, którzy szukają
wody, a nie ma jej”. To Samarytanka.
Bez wątpienia była biedna i nieszczęśliwa. Tak naprawdę to
wszetecznica. Lepiej z nią nie rozmawiać, lepiej ją omijać.
Bo jej życie było pełne grzechu. Jej wizytówką była
niemoralność i duchowa niestabilność.
Odrzucona i wzgardzona przez ludzi... Idzie po wodę w
porze, w której prawie nikt nie chodzi. Spotyka Jezusa, który
mówi: „daj mi pić” J 4,7-10.
Nawiązuje się rozmowa, w której niespodziewanie, po
wymianie paru zdań, Jezus mówi: „gdybyś znała dar Boży i
tego, który mówi do ciebie... sama prosiłabyś go, i dałby ci
wody żywej”!
Idąc do studni, nie spodziewała się niczego! Jej myśli
skupiały się tylko na tym, by nikogo nie spotkać, nabrać
wody i schować się w swoim domu.

Czy jest potrzebne także tobie? Przyjdź do Jezusa i weź...
Woda żywa jest nie tylko dla niewierzących – dla
zgubionych, bezbożnych ludzi.

Również dla tych, którzy uwierzyli!

By wrócić do swojej szarości... rozpaczy... ciemności. Do

Woda żywa... Czy płynie w tobie? Czy z tego powodu coś

swojego nieszczęścia.

dzieje się w twojej duszy, w sercu?

W ten zwykły, szary dzień, spotyka Jezusa, który
Mam kolegę, który pracuje sezonowo w północnych
Niemczech. Gdy niedawno w Europie szalał wicher,
niszczący drzewa, słupy energetyczne i domostwa,
w rozmowie powiedział: „Czy wiesz, że wtedy do rzeki,
w pobliżu której mieszkałem, słona morska woda wdarła się
na odległość ponad 6 kilometrów?!” Przy wielkim wichrze
woda morska wdziera się w głąb rzeki ponad 6 km!

zdradza jej największą tajemnicę świata!
Otwiera przed nią najwspanialsze – ukryte dotąd,
ukryte przez wieki - źródło życia! Źródło szczęścia,
pokoju i radości! „Gdybyś znała dar Boży i tego, który
z tobą mówi...”.
Ona jeszcze nie rozumie o co chodzi, ale czuje, że to coś
niezwykłego!
Bez wahania prosi: „daj mi tej wody”. Tak, prosi bez
wahania, bo straszny ogień pali jej duszę. Ogień rozpaczy
z nieudanego życia, ogień lęku przed wiecznością. Jest
spragniona i bliska śmierci jak zbłąkany wędrowiec
na pustyni.
Jezus dał jej tą wodę! Po prostu - na jej prośbę – dał!
Ogarnia ją niezwykła radość i szczęście. Zapomina
o dzbanie i biegnie na ulice miasta krzycząc: „chodźcie,
zobaczcie! Czy to nie jest Chrystus?” w. 29.
Jeszcze wczoraj unikała ludzi, a dzisiaj nie wstydzi się. Woła
do ludzi, którzy może nią pogardzali, wstydzili się jej.
Jezus ma wodę żywą!
Wielu ludzi szuka pilnie jakiegoś eliksiru życia. Jeżdżą do
tajemnych, szczególnych miejsc. Do

Chrystusowe wody żywe wdzierają się jeszcze głębiej!
Wypełniają całe serce i całą duszę! Dokonują
niezwykłych zmian! Woda życia wypiera nasze brudne
wody grzechu – pychę, złość, obłudę, nieposłuszeństwo...
W zamian wnosi błogosławione owoce: miłość, radość,
sprawiedliwość, pokój...
Fale wody żywej wyrównują coraz szerzej poszarpane,
nierówne, zryte grzechem brzegi.
Jak fale morskie wyrównujące piasek na plaży...
Czy tak dzieje się w Twoim sercu, drogi Bracie i Siostro?
Czy coraz więcej obszaru w Twoim życiu jest zajmowane
przez miłość... wierność... czystość... świętość... ?

„świętych miejsc” całego świata – w poszukiwaniu cudu.
„Nuże, wszyscy, którzy macie pragnienie, pójdźcie
do wód...”

I nie znajdują...
Bo wodę żywota ma tylko Jezus! Można ją wziąć tylko
z rąk Jezusa.
Ludzie jeżdżą po całym świecie w poszukiwaniu cudownej,
żywej wody.
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MYŚLI
BIEŻĄCE
margines na człowieczeństwo cz. 8

Edyta A. Kocur

Na co mi Kościół?
„Kocham Jezusa; po prostu nie dbam o kościół”.
„Nie potrzebuję hipokrytów w kościele, aby mówili mi, jak
mam podążać za moim Bogiem”.
„Moja relacja z Bogiem jest prywatna; nie potrzebuję w niej
innych ludzi, którzy będą mi mówić, jak mam czcić mojego
Boga”.
Znasz ludzi, którzy wypowiedzieli takie stwierdzenia? Ja
tak, ba – sama do nich kiedyś należałam, dopóki nie
zrozumiałam, czym naprawdę jest kościół i po co mi on, a po
co ja jemu jestem potrzebna.
Ludzie, o których powyżej mowa, w pewnym momencie
swojego życia byli w kościele, ale zostali zniechęceni, a może
nawet zranieni, bo doświadczyli bólu w jednej z najbardziej
intymnych relacji, jakie Bóg zaplanował dla nas – w związku,
który miał być bliski, a który Paweł opisuje jako różne części
jednego ciała.
„Jak bowiem w jednym ciele mamy wiele członków, a nie
wszystkie członki spełniają tę samą czynność – podobnie
wszyscy razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie, a każdy
z osobna jesteśmy nawzajem dla siebie członkami.”
(Rz 12 :4-5)
Wspólnota kościoła jest ciałem Chrystusa, które jest
jednocześnie różnorodne i jedno. On jest tym, który spaja całe
to ciało w jedność.
Przypuszczam, że znasz takich ludzi – możesz nawet być
jednym z nich. Jeśli wiesz, że ktoś taki istnieje lub ten opis
pasuje do ciebie, to poświęć chwilę na ponowne rozważenie
swojej relacji z lokalnym kościołem.
Jesteśmy różnymi częściami jednego i tego samego ciała –
Bożego Ciała, ale czy naprawdę tak jest w twoim przypadku,
czy naprawdę tak czujesz i czy rozumiesz swoją rolę i role
innych w twoim lokalnym kościele? Po co nam on i po co my
jemu?
Kościół jest dla TWOJEGO DOBRA
W dzisiejszym świecie wiele korzyści płynących
z przynależności do kościoła można doświadczyć poza
kościołem. Dostęp do nauczania jest łatwo dostępny za
pomocą zaledwie jednego kliknięcia na ekranie komputera
albo nawet komórki i już wszystko jasne. Poza tym
społeczność z innymi wierzącymi może być nawiązywana
niezależnie od zobowiązania wobec lokalnej rodziny
kościelnej. Można dzielić się swoją wiarą nie będąc
członkiem lokalnego kościoła. Poza kościołem można
organizować spotkania nawet te modlitewne i studia biblijne,
w których można też uczestniczyć, jak wiemy – online.
Światem zawładnął powszechny i tak modny indywidualizm.
Przyzwyczailiśmy się koncentrować na sobie i swoich
potrzebach, a przy tym mamy coraz większe oczekiwania do
otaczających nas społeczności i świata. Żyjemy w świecie
powszechnego konsumpcjonizmu, który nastawiony jest
raczej na branie niż dawanie. Dawanie już dawno stało się
passé. Obdarowani dzisiaj bezwarunkowo zwykle upatrują
w nim jakąś konspirację, a już na pewno podtekst w takim
bezinteresownym działaniu. Często się przecież słyszy, że nic
nie jest za darmo. Czyżby?
Czy kiedykolwiek pomyślała(e)ś, że bycie pod duchowym

przewodnictwem w lokalnym kościele jest darem od Boga,
darem dawanym wyłącznie lokalnemu kościołowi?
Podążanie za pastorem, liderem takiej społeczności, który cię
zna, a na pewno powinien Cię znać, jest darem szczególnym,
podarowanym chrześcijanom. Pastorzy nie mają władzy nad
nami, ale zapewniają nam duchowe przewodnictwo i tym
samym ochronę.
Mój były pastor opisał kiedyś swoją rolę jako strażnika przy
ścianach kościoła, który zapewniania ochronę, gdy zbliżają
się wrogowie. Rolą pastora i starszych jest właśnie twoja
ochrona, przewodnictwo tobie i pomoc tobie – nie władza,
której tak bardzo się dzisiaj obawiamy. „Nikt nie będzie mi
mówił, co i jak mam robić, nikt nie będzie miał władzy nade
mną” – jak często słyszymy takie wypowiedzi w świecie
rządzonym częściej z pobudek realizacji ambicji jednostki niż
z powodu służby dla ogólnego dobra jednostek.

Celowa odmowa udziału w społeczności lokalnego kościoła
oznacza utratę nie twojej tożsamości, ale ochrony, którą Bóg
dla ciebie zamierzył. Być może uzdrowienie nadejdzie
właśnie w postaci pobożnego pasterza, który czule zatroszczy
się o ciebie w lokalnym kościele…
Kościół Chrystusowy jest dla DOBRA INNYCH
Jeśli odizolowała(e)ś się od kościoła, może teraz nie cierpisz,
ale dzięki takiej twojej decyzji mogą cierpieć teraz inni. Czy
pomyślała(e)ś, że możesz mieć historię do opowiedzenia,
która przyniosłaby korzyści innym? Być może masz historię
przebaczenia pośród zranienia i grzechu, historię pojednania
z tymi, którzy cię skrzywdzili. Być może twoja historia
przyniesie korzyść komuś innemu, gdy pokażesz mu żywe
świadectwo. Być może Bóg zamierza użyć właśnie ciebie, aby
pomóc innym w kościele. Twój wybór, aby trzymać kościół na
dystans, może pozbawić innych możliwości korzystania
z drogi, którą ty przebyła(e)ś.
Jednym z pięknych aspektów kościoła jest konglomeracja
ludzi, którzy nie mają ze sobą nic wspólnego poza
Chrystusem i dzięki Jezusowi nagle stają się rodziną –
różnymi częściami jednego ciała. Ci współspadkobiercy
Królestwa, o których w przeciwnym razie nigdy nie
miał(a)byś powodów, by wiedzieć, mogą być zachęceni,
podbudowani właśnie twoją historią lub niestety zniechęceni,
jeśli
jej nie usłyszą, bo ciebie tam po prostu nie będzie.
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Dystansując się możesz więc stracić radość z bycia częścią
Bożego dzieła.
Kościół Chrystusowy jest DLA ŚWIATA
Kiedy Jezus zasiadał do stołu ze swoimi uczniami po ostatniej
wieczerzy, pozostawił uczniom tę pożegnalną radę:
„Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie
miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Po tym wszyscy ludzie
poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będziecie się
wzajemnie miłować” (J 13,34-35)
Podstawowa strategia misji Boga dla świata jest prosta:
chrześcijanie kochają się nawzajem i okazują to sobie właśnie
w lokalnych kościołach na całym świecie, przekazują innym
dobrą nowinę zarówno słowem, jak i w relacji między sobą.
W miarę jak jedność wokół ewangelii w tym ciele wzrasta,
światło wysyłane przez kościół do ciemnego świata staje się

jaśniejsze. Bóg chce, abyś był(a) częścią tego światła, aby
twoje własne życie było świadectwem ewangelii. Bóg ma
plan dla twojego życia i częścią tego planu jest, aby pomóc
innym Go poznać.
Cóż za przywilej! Nie zaniedbuj radości, jaką Bóg daje ci z tej
okazji.
Kościół Chrystusowy jest PREZENTEM
Bóg oferuje ci dar w lokalnym kościele – zarówno dla twojego
dobra, jak i dla dobra innych. Stwierdzenie „Kocham Jezusa,
ale po prostu nie dbam o kościół” nie ma sensu, gdy
zrozumiemy, że kościół jest darem dawanym ludowi Bożemu
na chwałę Boga. Tak jak kochamy Chrystusa, mamy kochać
Jego ukochane dzieci, naszych braci i nasze siostry.
Z wdzięczności za nasz Kościół Chrystusowy i za Was, Bracia
i Siostry.

Nie ustawajmy, w czynieniu dobra
„A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym
czasie żąć będziemy bez znużenia. Przeto, póki czas mamy,
dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary.”
(Gal. 2, 9-10)
W tłumaczeniu Biblii Warszawsko- Praskiej ten fragment
brzmi:
„Nie ustawajmy w czynieniu dobra, jeżeli bowiem nie
zaniechamy naszych trudów, to gdy nadejdzie czas żniwa,
będziemy zbierali plony. Tak więc póki jeszcze mamy czas,
czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza naszym braciom
w wierze”
Kiedy jak nie dziś mamy okazję, by czynić dobro tym, którzy
potrzebują naszej pomocy? Wojna w sąsiednim kraju zmusiła
już nie tysiące, ale miliony ludzi do ucieczki z własnych
domów do miejsc tymczasowego schronienia. Prawie
3 miliony Ukraińców znalazło bezpieczne schronienie
w naszym kraju. Przeważnie są to kobiety z dziećmi, osoby
w podeszłym wieku czy wymagający opieki medycznej.
To wielki heroizm ze strony ludzi, którzy przyjęli uchodźców
pod swój własny dach, czy tych, którzy pomagają na wiele
różnych sposobów organizując zbiórki żywności, materiałów
higienicznych, lekarstw, pieniędzy, i którzy ryzykując życie
transportują te dobra do kraju ogarniętego wojną.
Z wielką trwogą i niepokojem słuchamy codziennych
wiadomości o losach bezbronnych ludzi ostrzeliwanych
rosyjskimi rakietami każdego dnia. O bestialstwach żołdaków
– najeźdźców, zabijających z zimną krwią przypadkowych
cywilów, gwałcących kobiety (nawet i dzieci), plądrujących
i rabujących ocalały jeszcze dobytek w opuszczonych
domach i mieszkaniach. Podziwiamy obrońców swojej ziemi
i tych, którzy walczą, by przeżyć.
Apostoł Paweł pisze do Galacjan, byśmy nie ustawali
w czynieniu dobra. Czy trzeba o tym przypominać ludziom
wierzącym? Widocznie tak, chyba szczególnie nam Polakom.
Jesteśmy bowiem narodem, który działa na zasadzie
spontanicznych akcji. Dobrze nam one wychodzą. Świadczy
o tym chociażby okres zbierania funduszy na Wielką
Orkiestrę Świątecznej Pomocy i ów heroiczny zryw i otwarte
serca w zbiórce funduszy tak potrzebnych naszej służbie
zdrowia. Czy jednak obecnie, kiedy wojna w Ukrainie trwa
już kolejne tygodnie mamy ten sam zapał, by pomagać jak to
było w pierwszych dniach wojny? Czy już nie „znormalniały”
codzienne wieści o wciąż walczących i potrzebujących naszej
pomocy ludziach?
Jakże na czasie są słowa: nie ustawajmy w czynieniu dobra. -6-

Wierzę, że czynione dobro (niestety zło również) powraca do
tych, którzy je czynią. A jeśli wracają w naszym ziemskim
życiu, tym bardziej w owym – jak ap. Paweł pisze:
„właściwym czasie”, „ gdy nadejdzie czas żniwa” . Pan Jezus
powiedział, że kubek zimnej wody podany w Jego imieniu nie
utraci swojej nagrody (Mt. 10, 42). Jak też przypomina, iż
„cokolwiek uczyniliśmy jednemu z tych najmniejszych braci
moich, mnie uczyniliście (Mt. 25,40).
Jak wiemy czas wysiewu jest trudnym okresem tym, bardziej
spodziewany przez rolnika czas żniw, ale Bóg obiecuje, że
w przeciwieństwie do siana Jego czas żniw będzie pracą bez
znużenia i z radością będziemy zbierać to, co posialiśmy.
Pismo powiada: „Kto wychodzi z płaczem, niosąc ziarno
siewne, będzie wracał z radością, niosąc snopy swoje”
(Ps. 126,6).
Nikt z nas nie jest pewny, czy jutro będziemy mieli możliwość
w czynieniu tego, co dobre. Na jednym z portali
społecznościowych zobaczyłem wielki bilbord umieszczony
na jednej z ulic Lwowa, który obwieszczał:

„Chwała Bogu, że nasze oczy oglądają nowy poranek”.
Jakże prawdziwe są te słowa! Pozostaje więc apel:
„Przeto, póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim,
a najwięcej domownikom wiary.”

pastor senior Piotr Karel

Jezus wkracza w życie wierzącego zaraz po wyrażonym przez niego zaproszeniu
(Obj 3,20). Cudowny skarb, jakim jest Jego obecność, przynosi zarówno radość
jak i odpowiedzialność. Jesteśmy zakurzonymi, zwykłymi, ziemskimi naczyniami.
W jaki sposób coś tak słabego może utrzymać coś tak mocnego?
Bóg rozumie nasze ograniczenia i nigdy nie wymaga czegoś, w co nas
najpierw nie zaopatrzy. On nie tylko przebywa we mnie, ale także ukrył mnie
w sobie. Moje ziemskie naczynie przechowujące wieczny skarb, jest ukryte
wraz z Chrystusem w Bogu.
OCHRONA
Nic nie może mnie skrzywdzić, czy zniszczyć, ponieważ On chroni mnie w chwili, gdy
mam problemy (Psalm 27,5). Problemy są normalną częścią naszego życia, ale jestem
chroniona przed złem przez Tego, który jako zwycięzca żyje we mnie (Jan 16,33.17).
Nic nie może mnie oddzielić od Jego miłości (Rzymian 8,35). Niewierni przyjaciele,
kryzys finansowy, utrata kogoś bliskiego, niepewność w pracy, posuwająca się choroba
nie mogą nas powalić, jeśli Bóg jest naszą ucieczką.
Biblia naucza nas, że jak długo poddajemy się Bogu, tak długo jesteśmy
podtrzymywani przez Jego moc (1Piotr 1,5). Nie mogę sama siebie utrzymać przed
upadkiem, ale On to czyni i zachowuje bez skazy przed swoim tronem (Juda 1,24).
Nikt nie może mnie wyrwać z Jego ręki (Jan 10,28).
KIERUNEK
Każdy z nas jest zmuszony do podejmowania decyzji, o których nie wiemy, jaki
przyniosą rezultat. Wiedząc, że to nie my kontrolujemy sytuację, pomimo tego, że
starannie wszystko zaplanujemy, może doprowadzić do rozdrażnienia, niepewności,
a nawet choroby. Jako ludzie wierzący, jesteśmy delikatnie podtrzymywani przez
Jezusa, który jest Drogą. I chociaż przyszłość jest nam nieznana to On zna ją
doskonale.
Nie powinniśmy pozwalać sobie na zniechęcanie się przez wątpiących i nie
pokładających nadziei w Słowie Bożym, bo Duch Święty wprowadza nas we wszelką
prawdę (Jan 14,6).
Znam Jego głos i słucham jego wskazówek. W czasie trudnych dni lub ekscytujących
wydarzeń, czy też niespodziewanie zachodzących zmian, On prowadzi mnie krok po
kroku. Każdy krok jaki zrobię i życie jakie mam – są w Nim (Dzieje 17,28).
Jeśli wątpię w moje własne osądy – ufam Jem u (1Tym 4,10). Kiedy nie widzę ścieżki
przed sobą – On jest moją światłością (Jan 1,4). Kiedy jestem rozdrażniona
lub zniecierpliwiona tym, że życie biegnie donikąd, On przypomina mi, że moje dni są
w jego rękach (Psalm 31,15).
PRZYGOTOWANIE
Przed moimi narodzinami, On wiedział o każdej chwili mojego życia. Jego plan
odnośnie mojego życia ma na celu moje dobro i prowadzi mnie do życia wiecznego
(Psalm 139, Jeremiasz 29,11). Jeżeli tylko przebywam w Nim, On zaspokoi wszelkie
potrzeby, z którymi się spotykam podczas życia, według Jego planu. On to wszystko
widzi przede mną i przygotowuje mnie z wyprzedzeniem.
Chrystus we mnie i ja w Nim – wieczny skarb w ziemskim naczyniu. W Nim – ja żyję,
ukryta i podtrzymywana, wzmocniona i chroniona. W Nim żyję, poruszam się według
Jego woli. W Nim mogę wszystko.
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WIELKA ŚRODA: Bardziej bolesne od zdrady
Marian Biernacki
Ojca. Upewniał ich o miłości Bożej i możliwości przebaczenia
wszystkich grzechów. Teraz chciałby zobaczyć, że się tego
nauczyli. Niestety. Judasz, zamiast wyznać swój grzech Bogu i
szczerze pokutować, poszedł się powiesić.

Przez trzy lata chodził z Jezusem jako jeden z Dwunastu,
osobiście wybrany przez Pana. Niewątpliwie umiłował
Nauczyciela. Tak bardzo, że zostawił wszystko i poszedł za Nim.
Nosił wszakże w sobie i drugą pasję – miłość do pieniędzy. Ta
druga miłość zaprowadziła go w środę do pałacu arcykapłana.
Dostał trzydzieści srebrnych monet, rozdeptując szlachetną
miłość do Jezusa.

To mogło zaboleć Jezusa jeszcze bardziej niż sama zdrada
Judasza. Przecież zrobił wszystko, aby grzesznicy wiedzieli, że
ich miłuje, że ma moc odpuszczać im grzechy i że chętnie to
względem nich czyni widząc ich upamiętanie. Judasz swym
samobójstwem zadał Panu jeszcze gorszy cios. Jako Jego bliski
uczeń posłał światu fałszywy sygnał, że jakoby Syn Boży był
nieprzejednany, że jeśli się Mu podpadnie, to nie zostaje już nic
innego, jak tylko targnięcie się na własne życie.

Pan nie był zaskoczony zdradą Judasza. Jezus bowiem od
początku wiedział, którzy są niewierzący i kto go wyda [Jn 6,64].
Niemniej jednak sprawiła mu ona głęboki ból. Po tych słowach
Jezus, wstrząśnięty do głębi, oświadczył, mówiąc: Zaprawdę,
zaprawdę, powiadam wam: jeden z was mnie wyda [Jn 13,21].
Dowiedzieć się, że ten, kto spożywa chleb mój, podniósł na mnie
piętę swoją [Jn 13,18], to naprawdę wielka przykrość.

To oczywiste kłamstwo. Jezus miłuje nas i chętnie przebacza
nam nasze grzechy. Przekonałem się o tym osobiście tysiące
razy. Do ciebie przychodzi wszelki człowiek z wyznaniem
grzechów. Gdy zbytnio ciążą nam występki nasze, Ty je
przebaczasz [Ps 65,3-4]. Judasz po swoim upadku mógł
przynajmniej potwierdzić prawdę o wspaniałomyślności Pana.
Niestety, zrobił coś całkiem przeciwnego.

Miłość do Pana sprawiła, że Judasza wkrótce dopadły wyrzuty
sumienia. Próbował wszystko odkręcić, ale już było za późno.
W rozterce duszy porzucił otrzymane pieniądze. Wiedział, że go
plamią. Chciał się jakoś oczyścić, uwolnić od tego ciężaru.
Co powinien w tej sytuacji zrobić?

Jaka z tego dla mnie nauka na dzisiaj i jutro? Skoro Jezus,
doskonały w miłości, prawdziwy przyjaciel grzeszników,
doświadczył takiej przykrości, że Jego winowajca nie zawrócił
do Niego, tylko odszedł jeszcze dalej i się całkowicie pogrążył,
to czemu miałbym się dziwić, że i mnie coś podobnego się
przytrafia?

Wydawałoby się, że Judasz dostatecznie dobrze poznał Jezusa.
Przecież jak mało kto, miał okazję słuchać Go na co dzień
i obserwować. Powinien był wiedzieć, że Pan jest miłosierny
i wspaniałomyślny. Słyszał, jak Jezus mówił, że tego, który do
mnie przychodzi, nie wyrzucę precz [Jn 6,37]. Widział, jak na
dziedzińcu świątyni odezwał się do potępionej za cudzołóstwo
kobiety. I Ja cię nie potępiam: Idź i odtąd już nie grzesz [Jn 8,11].

Wiem już co nieco, jak to boli, gdy czekasz z otwartymi
ramionami, chciałbyś znowu serdecznie uścisnąć, a dowiadujesz
się, że miłowany i oczekiwany przez ciebie człowiek odchodzi
coraz dalej, że się w tym całkowicie zatraca...

Największą nagrodą i błogosławieństwem dla nauczyciela jest
możliwość zaobserwowania w życiu uczniów, że udzielona im
nauka nie poszła w las. Jezus przez trzy lata ukazywał uczniom

Cud zmartwychwstania
Pan Jezus zmartwychwstał i bramy nieba otworzył.
Śmierć dumną pokonał, męką na krzyżu ją upokorzył.
Nasz Pan kochany przelał za nas krew swoją,
Nasz Pan zwycięski jest dla nas ostoją.
Ciągle trwa radość z Jego zmartwychwstania,
ogromna nadzieja, nieba doczekania.
Głośmy całemu światu z ufnością,
że Jezus wiarą, nadzieją i miłością.
Jeżeli nawet komuś się życie poplątało,
niech do Pana Boga zwraca się śmiało.
Bo nikt nam tak nie pomoże, jak dobry Jezus, który wszystko
może.
Warto podjąć różne wyrzeczenia, trwać przy nim, trwać
cierpliwie,
warto modlić się, bo modlitwa nas zmienia,
warto mieć życie wieczne w perspektywie.
Czas dany nam na ziemi szybko minie, upłyną dni nasze
i w pewnej godzinie,
przed Bogiem naszym staniemy i całe życie mu opowiemy.
Zmartwychwstał nasz Zbawiciel, nauczał, obiecywał i tak
uczynił,
mówił prawdę Jezus, Pan życia i śmierci, nasz Wybawiciel.
Cierpiał i umocnił naszą wiarę, niech się ona w nas nigdy nie
zmieni,

będziesz wolny od udręk, zła i cierpień bo Jezus cię przemieni.
Cud zmartwychwstania otwiera serca, umysły i oczy,
wśród naszej wiary i miłości, zwycięski Jezus ku nam kroczy.
Nowe życie w świat wyrusza głosząc nam dobrą nowinę,
Jezus swym zmartwychwstaniem, nasze pokorne serca porusza.
Jezus zmartwychwstał ale to nie jest rozstanie, to dopiero
początek,
to rodzi się nadzieja, że Jezus żyjąc wśród nas świat na lepsze
zmienia.
On rodzi się we mnie każdego dnia,
wypełnia w moim życiu serce i wciąż przy mnie trwa.
On wierzył zawsze w człowieka, miłością karmił serce twe,
zaufaj, kochaj Go i oddaj Jezusowi życie swe.
Szczęśliwe słońce, złote jego promienie, z dobroci serca Jezus
zsyła na ziemię,
życie pulsuje wiosennym tchnieniem, ze snu się budzi wszelkie
stworzenie.
Jak w zmartwychwstanie Chrystusa Pana,
tak wszystko jest blaskiem piękna przystrajana.
s.Terenia Kaliś
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Świadectwo

samotność

Widziałam Twoją śliczną twarz, gdy śpiewałaś i brałaś udział
w nabożeństwie. Przypominasz mi mnie sprzed siedmiu lat.
A potem, po nabożeństwie, patrzałam jak
siadasz do samochodu z tym chłopcem,
który nie zna Boga...
Siedem lat temu byłam w podobnej
sytuacji. Od najmłodszych lat znałam
Boga. Wyrosłam w chrześcijańskiej
atmosferze. Uczęszczałam na
nabożeństwa, brałam udział w różnych
spotkaniach i emocjonalnie wydawało mi
się, że wszystko było w porządku. Lecz w
rzeczywistości nie przeżyłam jeszcze tego
momentu, kiedy Boża wola i moja byłaby
ze sobą w zgodzie.
Pobraliśmy się choć ci, co mnie kochali, płakali
i przeżywali. Już w sześć miesięcy potem zdałam sobie
sprawę, że tak naprawdę moje życie, a w szczególności moja
społeczność z Bogiem, jest w olbrzymim
niebezpieczeństwie... Zaczęłam się gorąco i szczerze modlić,
by Bóg pomógł mi uchwycić się Go mocno i na zawsze.
Teraz zaczęła się walka. NIE, nie pójdzie ze mną do
kościoła na nabożeństwo. Zanim wyszłam za Niego za mąż,
nie wyobrażałam sobie życia bez niego. Jak strasznie byłam
samotna... On mnie pokochał... Tak myślałam...
Lecz teraz dopiero wiem, co to jest SAMOTNOŚĆ.
SAMOTNOŚĆ – to przeżywanie radości z Bogiem i powrót
do domu do męża, z którym nie można rozmawiać o tym, co
mnie cieszy. Jego to nie interesuje.
SAMOTNOŚĆ – to chodzenie samej na
spotkania i baczne obserwowanie młodych
małżeństw, jak cieszą się i wspólnie wielbią
Boga. Ty możesz iść sama, albo zostać
sama. On ma inne zainteresowania.
SAMOTNOŚĆ – to świadomość, że Jezus
wraca po swój kościół, po tych którzy Go
przyjęli i są mu posłuszni..., a Ty wiesz, że
ten którego kochasz nie jest gotowy i wcale
o to nie dba...

Biblioteka poleca

WE WŁASNYCH BUTACH

Elizabeth Mittelstaedt
Tytuł niewątpliwie intrygujący,
powieść też taka jest.
Autorka opisuje swoje dzieje
począwszy od dzieciństwa, spędzonego
w komunistycznej Jugosławii, po życie
bardzo dorosłe.
Bieda, w jakiej przyszło żyć małej
dziewczynce spowodowała, że
posiadanie własnych butów i ołówka
było dla niej czymś niezwykłym.
Kolejne etapy swojego życia porównuje właśnie z butami.
Były one piękne i eleganckie, pobrudzone i zdarte albo
z rozwiązanymi sznurówkami. Obrazowały sytuację, w jakiej
się Elizabeth w danym momencie znajdowała, jej przeżycia,
stan ducha i jej stosunek do wiary i Boga.
Ale określenie własne buty, wyraża również pragnienie
decydowania o sobie, znajdowania się tam, gdzie ona by
chciała, czynienia tego, co było jej wolą. Po latach ucisku -9-

SAMOTNOŚĆ – to przyjście dwojga dzieci na świat i....
strach. Jak się będą czuły i kim będą w podzielonej rodzinie.
SAMOTNOŚĆ – to letnie ciche
i c i e p ł e w i e c z o r y, g d z i e m ł o d e
małżeństwa stanowią rzeczywiście
jedno...
SAMOTNOŚĆ – to bezsenne noce
i zmaganie się z podejrzeniami, że może
on jest mi niewierny...
SAMOTNOŚĆ – TO TERAZ!
Moje dzieci i ja idziemy do ciemnego
i pustego mieszkania, który będzie
naszym domem, aż adwokat zawiadomi nas, że już wszystko
skończone. Gdy patrzę w lustro, widzę, że te siedem lat
niezbyt zmieniło moją twarz.

Ale wewnątrz jestem stara i COŚ, co kiedyś żyło i było tak
piękne – teraz jest martwe.
Oczywiście, nie jest to nadzwyczajna historia...
Nadzwyczajnym jest to, że nie przestałam ufać Bogu i nie
odeszłam od Niego. Wdzięczna jestem mojej rodzinie, za ich
wsparcie w modlitwach i za modlitwy ludzi w kościele. Bez
względu na to, co mi przyniesie przyszłość, wiem że minęłam
się z doskonałą wolą Bożą dla mojego życia i wiem, że nie
można zbudować szczęścia na nieposłuszeństwie wobec
Bożego Słowa.
Dziś wiem, że nigdy nie przestanę
płacić za złamanie Bożego przykazania.
Niech Tobie się to nie
przydarzy.

ogromne znaczenie miało „być u siebie i być sobą”.
Borykała się ze swoją przeszłością, pytaniami
o swoje prawdziwe pochodzenie. Ciągle szukała swojej
tożsamości. Oczekiwała dobroci, miłości i wsparcia u ludzi.
Znalazła to wszystko z Bogiem. Nie ważne było dla niej
cierpienie fizyczne, z którym się zmagała, ale cieszyła się, że
poznała Boga i mogła tą prawdę nieść innym, na cały świat.
Szczególnie bliskie jej były kraje, gdzie „Żywa” prawda była
niszczona i niedostępna dla ludzi.
WE WŁASNYCH BUTACH to w przenośni możemy
rozumieć: być u siebie, robić to, co pragniemy i z własnej
woli.
Jakże aktualny temat dzisiaj, na bardzo szeroką skalę.
Pamiętajmy, że ci ludzie, którzy schronili się w naszych
domach przed wojną bardzo chcieliby być „we własnych
butach.”
Szanujmy ich i sprawmy, by nie odczuwali tak mocno ich
braku.
Jolanta Antczak

Wielkanoc Piątek
Jak w większości kościołów na całym świecie, tak i w naszym kołobrzeskim
Zborze w dniu 15 kwietnia w Wielki Piątek (jedno z najważniejszych świąt
chrześcijan) zebraliśmy się, by wspominać męczeństwo i śmierć naszego
Pana Jezusa Chrystusa. W wypełnionej po brzegi sali nabożeństw stosowne
pieśni pasyjne, modlitwy, czytane Słowo, Wieczerza Pańska prowadzona
przez Starszych Zboru, kazanie „Mąż boleści” wygłoszone przez br.
Mariusza Polakowskiego czyniły to nabożeństwo niezwykle poruszającym
i pełnym powagi. Bogu dzięki za Jego odkupieńczą śmierć, dzięki której
wielu mogło odzyskać
prawdziwe życie. Jesteśmy
Bogu wdzięczni również za
tych, którzy po dłuższej nieobecności powodowanej obawą przed epidemią mogli
również być uczestnikami tego szczególnego nabożeństwa. Szczególną radość
wyrażała siostra Janina Grudzińska, jedna z najstarszych członkiń naszego Zboru
mieszkająca w odległym zakątku Siemyśla, która dzięki pomocy transportu swojej
córki Danuty mogła również być razem z nami. Jak potem wyznała, nie opuściła
żadnego wielkopiątkowego nabożeństwa od 31 lat. Bogu dzięki za społeczność
w tym wielkim dniu upamiętniającym największe wydarzenie w historii
wszechświata.

Niedziela zmartwychwstania

Chyba wybudowaliśmy za małą kaplicę. W niedzielny poranek 17 kwietnia z wielką trudnością mogliśmy pomieścić tych, którzy
przyszli, by świętować zmartwychwstanie Chrystusa. Piękne nabożeństwo pełne wdzięcznego, radosnego śpiewu, dziesiątek
modlitw, czytań Ewangelii (po polsku i po ukraińsku), poezji, a przede wszystkim zwiastowania Słowa przez pastora Zbigniewa
Babicza. Nabożeństwo prowadził (chyba po raz pierwszy) Straszy Zboru – br. Krzysztof Kaczmarek. Z radością w sercach
wysłuchaliśmy również przedstawienia naszych najmłodszych pociech, ich pełnego zaangażowania odegrania sceny przybyłych
uczniów i Marii Magdaleny do pustego grobu. Bogu dzięki za wspaniały czas.

Niedziela 24.04
Tydzień po „naszych”
świętach wielkanocnych
nasi bracia i siostry zza
wschodniej granicy
obchodzili święto
zmartwychwstania
Jezusa Chrystusa. Na
porannym nabożeństwie
gościliśmy po raz drugi
misjonarza z Indii
pastora Mezhu Zusto,
który przemawiał na
podstawie Listu do
Filemona na temat
współczesnych wyzwań
dla kościoła.

przygotowanymi na sposób ukraiński. Nie zabrakło
i polskiego akcentu. Nasi goście z Ukrainy mieli okazję
(chyba po raz pierwszy w życiu) kosztować wspaniałego
polskiego żurku podanego w specjalnie upieczonych
chlebkach. W tym miejscu chcielibyśmy podziękować
p. Przemkowi Marchalowi za ugotowanie tego
wspaniałego dania. Dziękujemy przy okazji firmie pana
Wierzbowskiego z Kołobrzegu za upieczenie owych
50 chlebków. Nie zabrakło ciasta. Dziękujemy za jego
sponsorowanie firmie cukierniczej pani Gumowskiej oraz
s. Oli Piłkowskiej-Tymek. Również dziękujemy braterstwu
Borzyszkowskim za dostarczenie 100 jaj na świąteczny stół.

Wydarzenia jednak tego dnia zdominowane były przez
zorganizowany uroczysty obiad świąteczny dla naszych
podopiecznych i gości z Ukrainy.
Ponad 50 osób zasiadło do stołu wypełnionego
świątecznymi daniami przygotowanymi głównie przez
panie z Ukrainy mieszkające w naszych zborowych
pokojach gościnnych. Przygotowania pod kierownictwem
siostry Basi Glapińskiej, koordynatorki dla pobytu
naszych gości, trwały już od piątku. Stoły pięknie
udekorowane zapełniały się pysznościami

Ten uroczysty obiad trwał ponad trzy godziny. Po
powitaniu wszystkich gości przez pastora Zboru
br. Zbyszka Babicza, cieszyliśmy się nie tylko
zastawionym stołem, ale również programem spotkania
wypełnionym pieśniami, przemowami oraz wierszami
w języku ukraińskim. Program prowadził odpowiedzialny
za spotkania biblijne dla Ukraińców w naszym Zborze
br. Wowa Żabik. W czasie obiadu każdy z uczestników
mógł przedstawić się z imienia i miejscowości
pochodzenia. Potem na mapie Ukrainy zaznaczaliśmy
te miejsca i modliliśmy się o rodziny naszych gości, ich
mężów, ojców, braci, którzy tam pozostali. Uroczysty
obiad został zwieńczony wspólnym zdjęciem. Niech Bóg
da pokój na ziemi naszych gości.
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maj
01 – Niedziela godz.10.00 – Gość Pastor Marek
Kurkierewicz
05 – Czwartek godz.18.00 – Spotkanie modlitewne
12 – Czwartek godz.18.00 – Studium Słowa Bożego
14 – Sobota godz. 9.00 – Śniadanie Braterskie
15 – Niedziela godz.10.00 – Gość Joshua Cagle
19 – Czwartek godz.18.00 – Studium Słowa Bożego
26 – Czwartek godz.18.00 – Wniebowstąpienie Pańskie
– Spotkanie modlitewne
27 – Piątek godz.18.00 – Spotkanie dla Kobiet
29 – Niedziela godz.14.00 – Dzień Rodziny
– Kopydłówko

urodziny obchodzą
04 Sławomir Kulczyński
07 Czesława Zawołek
09 Grzegorz Mazur
10 Justyna Jakubik
12 Karolina Walczak
12 Adam Kowalczyk

13 Mateusz Szymański
19 Alina Górska
22 Pola Rapacz
30 Stenia Mazur
30 Daniel Miszke
31 Grażyna Walczak

najserdeczniejsze życzenia urodzinowe
składamy również
Krzysztofowi Pietroniowi (03), Tomaszowi Gutkowskiemu
(08), Henrykowi Sacewiczowi (10), Julii Jabłońskiej (10),
Reginie Makowskiej (12), Henrykowi Wasilewskiemu (16),
Jozefowi Grabanowi (18), Grzegorzowi Piecha (21),
Oliwii Stępniak (24), Robertowi Browarnemu (26).

– o zaprzestanie działań wojennych w Ukrainie
– o bezpieczeństwo ludności oraz naszych braci

i siostry w Ukrainie
– o dalsze siły w udzielaniu pomocy uchodźcom

w naszym kraju
– o przebywających uchodźcach w naszym Zborze

i mieście
– o docieranie z Ewangelią do osób niezbawionych
– o nabożeństwa i uroczystości w maju
– o osoby myślące o zawarciu przemierza z Panem

poprzez chrzest wiary
– o powrót do Zboru, tych którzy osłabli w swojej
wierze
– o naszych seniorów i pomoc w ich potrzebach dla:
J. i T. Świercz, Cz. Zawołek, I Rosińskiej,
L.Karel
Puc,
fot.M.J.
T. Szyszki, Z. Dołkowskiej, J. Grudzińskiej,
Z. Soboń, M. Wasylów, H. Paprockiej,
J. Witkowskiej, R. Słodownik, B. Froncali,
E. Janiszewskiej, J. Calów, H i J. Matulewiczów,
R. Kakowskiego, M. Kułakowskiej. M. Bakowicz
– o poprawę zdrowia dla J. Lewandowskiego,
J. Lewandowskiej, H. Stranc, B. Kamińskiej,
B. Głembskiej
– o Lusię i Kazika Sosulskich w ich problemach
zdrowotnych
– o pastora Henryka Wasilewskiego w problemie
zdrowotnym i rodzinę braterstwa Wasilewskich
– o Ruth Zagrodnik i Marka Stasiaka w DPS-ach
– o całą rodzinę G i A. Sękowskich
– o transmisji nabożeństw na on-line.

Chwała Bogu:

- za pokój w naszym kraju
- za zniesienie obostrzeń związanych z epidemia

20 rocznicę chrztu wiary w dniu 26 maja wspominają;
Ewa i Artur Rapaczowie, Karolina Kołosowska,
Janina Witkowska i Bożena Sock.
„Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie Ten,
który ma przyjść, i nie będzie zwlekał;
a sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie;
lecz jeśli się cofnie,
nie będzie dusza moja miała w nim upodobania.
Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną,
lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę.”
(Hebr. 10, 37- 39).
Naszym solenizantom życzymy
wytrwałości w chodzeniu za Panem.

Covidu
- za pomagającym uchodźcom
- za koordynatorkę tej pomocy s. Basię Glapińską
- za zorganizowanie świątecznego obiadu dla naszych

gości z Ukrainy
- za wsparcie finansowe na potrzeby uchodźców

w naszym Zborze przez naszych braci i siostry, ludzi
wierzących w naszym kraju i zagranicy
- za ofiarujących środki na nasz miesięcznik
- za Bożą ochronę i pomoc w najrozmaitszych
problemach
- za poprawę zdrowia s. Marii Kułakowskiej
- za pozytywne wieści w sprawie mieszkania dla
s. Danusi Rapacz
- za żywność i środki składane w Pomocnym Koszu
- za pastora Zbyszka, Radę Braci Starszych
w prowadzeniu Zboru
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