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o dziwne pytanie, które Jezus zadał swoim
uczniom, to efekt pewnego wydarzenia,
które miało miejsce w Synagodze w
Kafarnaum. Jezus ogłasza, że jest „... Chlebem
Żywym, który z nieba zstąpił; jeśli kto
spożywać będzie ten chleb żyć będzie na wieki;
a chleb, który ja dam, to ciało moje, które
oddam za żywot świata”. (J.6.51)

niestali, gdy przychodzi ucisk i prześladowanie
dla słowa, wnet się gorszą” (Mat.13.20-21).
Tylko garstka najbliższych uczniów została
i wyznała swoją wiarę i bezkompromisowe
przywiązanie do Chrystusa.

Oto sprawdzian serca.
Sprawdzian stanu naszego ducha.

To stwierdzenie wywołuje wśród zgromadzonych
powszechne oburzenie. Jak opisuje to Jan:
„Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc:
Jak On może nam dać swoje ciało do
jedzenia?”- (J. 6, 52).
Ten cielesny sposób myślenia, dotyka także wielu
spośród uczniów Jezusa, którzy ocenili Jego
Słowa jako twarde i nie do przyjęcia.
W konsekwencji „wielu uczniów jego zawróciło
i już z Nim nie chodziło. (J 6,66)

To jak reagujemy na Boże Słowo mówi nam
o miejscu jakie dajemy Bogu w naszym życiu.
Do kogo przychodzimy, lub kto decyduje
o naszych wyborach?
Albo o jaki chleb bardziej zabiegamy?
Czy ten, który oferuje świat, czy ten, który
pochodzi z nieba?
Dziewiątego listopada 2016 doszło do katastrofy
lotniczej koło Medellin w Kolumbii.
Na pokładzie samolotu było 81 osób, w tym
piłkarze lecący na Finał Copa America.
Kiedy wysłano ekipę ratunkową, to jakimś cudem
odnaleziono żywych osób.
Oczekiwano, że przyczyną katastrofy będzie
poważna usterka. Po wydobyciu czarnej skrzynki
okazało się, że przyczyną śmierci 71 pasażerów
samolotu był zwykły brak paliwa. Obsługa
naziemna, źle zinterpretowała instrukcje
tankowania samolotu. Te niedopatrzenie
zdecydowało o życiu i śmierci 71 pasażerów.

Kiedy potrzeby ludzi były zaspokajane i nikt
niczego nie wymagał, to podążano za Jezusem.
Ale kiedy Jezus zaczął mówić o szczególnej
wspólnocie, jaka ma się wytworzyć między Nim,
a Jego uczniami, nie przyjmują tego i odchodzą.
Dziś te słowa mają swoją wspaniałą duchową
głębię, ale dla ówczesnych cielesnych uszu były
zbyt radykalne i nie do przyjęcia.
Ciekawe, że Jezus wobec takiej reakcji ludzi,
pozostaje spokojny. Nie biegnie za odchodzącymi,
nie próbuje ich powstrzymywać, tłumaczyć się,
czy przekonywać, ale zwraca się do Dwunastu
z pytaniem: „Czy i wy chcecie odejść?”

Przyjmując chrzest wiary możemy duchowo
dobrze wystartować, ale na takim paliwie daleko
nie zajedziemy. Tylko ten, kto wytrwa do końca,
będzie zbawiony. (Mat.10.22).
Jeśli w naszym życiu zabraknie duchowego
paliwa, tego „ duchowego Chleba - Chrystusa”
to nie dotrzemy do nieba i nie otrzymamy
nagrody. Rozbijemy się gdzieś po drodze, jak
piłkarze, którzy nie dolecieli na swój wielki ﬁnał.

Na okładce: Ania i Zenek Szweda

Na początku drogi nie widać zbytniej różnicy
między gromadą uczniów podążających za
Jezusem, a garstką Jemu najbliższych.
Wszyscy zostawili dawne życie i poszli za
Jezusem. Słuchali go i byli świadkami wielu
cudów. Ale różnica pojawiła się później,
a objawiła się w ich reakcji na Słowa Chrystusa.
Większość rozczarowała się i odeszła od Niego.
Chodziła za Jezusem, ale po swojemu i tylko do
pewnego momentu. Wrócili do swoich domów,
do swoich spraw, swojego starego sposobu
myślenia i dawnych nawyków.
Nie pozwolili, by Słowa Chrystusa weszły
głębiej w ich życie i dokonały przemiany.
Nie dali się uratować. Nie wytrwali w Tym, który
mógł dać im życie wieczne.
Byli jak ci „ posiani na gruncie skalistym,
którzy słuchają słowa i zaraz je z radością
przyjmują, ale nie mają w sobie korzenia i są

Czy i wy chcecie odejść?
Odpowiedź na to pytanie dla tych, którzy bez
względu na okoliczności wierzą i idą za
Chrystusem jest oczywista;
„Panie do kogo pójdziemy? Ty masz Słowa
żywota wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali,
że Ty jesteś Chrystusem Synem Boga żywego”.
(Jan 6.68-69)
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Bożena Ciechanowska
Kiedy myślę o bohaterkach wiary, zwykle w mojej
głowie pojawiają się te wszystkie niezwykłe kobiety, o
których czytałam w książkach. Kobiety, które
wyjechały na dalekie misje, poświęciły swoje życie dla
głoszenia ewangelii, stawiały czoła różnym
niebezpiecznym sytuacjom, a nawet ryzykowały
własne życie. Wtedy uświadamiam sobie, że tego typu
oznaki bohaterstwa są mi bardzo dalekie: nie
wyjechałam do Afryki, nie porzuciłam swojego
dotychczasowego życia dla ratowania innych.

Praca zabiera mi wiele czasu i energii, na tyle, abym mogła
czuć się naprawdę zmęczona, kiedy wracam do domu. Po
drodze opracowuję obiadową strategię. To dla mnie nie lada
wyzwanie, zwłaszcza że w moim domu każdy lubi coś
innego. Obładowana zakupami niczym wielbłąd, docieram
wreszcie do domu, do swojej oazy, żywiąc głęboką nadzieję
na tzw. święty spokój. Nic z tego. Moje dzieci, jak tylko
przestąpię próg domu, od razu uruchamiają akcję „100 pytań
do…”, a ja sokolim wzrokiem lustruję mieszkanie w
poszukiwaniu oznak bałaganu i niedbalstwa. Dostrzegam
pranie niezdjęte z suszarki, naczynia nieumyte, plecak
rzucony na środku pokoju, ślady po zjedzonych chipsach na
stoliku… Zastanawiam się, czy moi domownicy robią to
specjalnie. Puszczają mi nerwy i mówię zbyt głośno i zbyt
dużo. A potem mam poczucie beznadziejności.
Bieg o wszystko i o nic

Z

a swoją własną namową próbuję rozejrzeć się wokół
w poszukiwaniu bohaterek wiary – tych bliższych,
z których mogłabym czerpać przykład. Ale i wtedy
zwykle pojawiają mi się przed oczyma te wszystkie
wspaniałe kobiety, które zdecydowanie więcej czasu niż ja
spędzają na modlitwie, lepiej znają Biblię, są aktywniejsze
w służbie, a przy tym prowadzą nienaganne domy jako
superżony i supermatki. Z tej perspektywy „rodzimych
bohaterek wiary” moja frustracja zdaje się nie mieć końca!
Moje życie jest zgoła odmienne.

Po południu moja energia życiowa zwykle znacząco spada.
Chętnie usiadłabym i poczytała czekającą na mnie od
tygodni książkę, ale przede mną tyle jeszcze rzeczy do
zrobienia. Przywołana przez dziecko, rzucam okiem na
zadanie domowe i jak zwykle komentuję: „Starannie,
starannie”, a potem przychodzi refleksja: „A jak z tą
starannością jest w moim życiu, pełnym pośpiechu i gonitwy
za wszystkim i za niczym?”.
Wówczas pytam Boga: „Panie, czy tak ma wyglądać to moje
życie? Czy zawsze mam tak się z nim szarpać, wydzierać
z niego czas na spotkanie z Tobą? Tak mało jest mnie dla
Ciebie, Panie”.
Jest późny wieczór, mój dom przygotowuje się do snu.
Patrzę przez okno, już tylko w nielicznych oknach sąsiadów
świeci się światło. Leżę w łóżku i sięgam po Biblię,
rozpamiętuję dzień, dziękuję Bogu i… najdalej po pięciu
minutach mój mąż zdejmuje mi okulary, odkłada Biblię
i gasi światło, bo właśnie zasnęła… bohaterka we własnym
domu.

Przeszkody codzienności
Zwykle wstaję zbyt późno, aby zdążyć wszystko zrobić,
z ciężarem w ciele, jakbym całą noc kopała ziemniaki.
A potem rozpoczyna się z góry przewidywalna sekwencja
czynności związanych z wydelegowaniem dzieci do szkoły
i siebie do kolejnych zadań, które stawiają wciąż nowe
wyzwania. W ciągu dnia: w drodze, w pracy, wokół mnie
przewijają się ludzie, a z nimi różne potrzeby, oczekiwania
i problemy. Czasami czuję się tym nasączona jak gąbka,
ciężka i ociekająca. Nie zawsze wiem, co zrobić, co
powiedzieć, często brakuje mi mądrości w obliczu cudzych
i własnych problemów. Myślę wtedy: „Boże, gdybym Cię
nie znała, jak beznadziejne byłoby moje życie. Dziękuję, że
jesteś przy mnie, że jesteś moim zaufaniem, oparciem i siłą”.

Dzielność kobiety nie polega na
jej własnej sile, a na zaufaniu
Bogu, który jedynie jest
pocieszycielem…
Zaufanie do dobroci Boga
Chcę się zwrócić do Ciebie – jeśli jesteś do mnie podobna.
Ile razy myślałaś o sobie: „Jak wiele mi brakuje…”, „Jak
trudno jest mi być dzielną kobietą…”? Jak często
porównywałaś się z innymi – jedynie aby przeżywać jeszcze
większą frustrację z powodu tego, czego nie ma twoim
życiu? Wierz mi – ja często. Szukam w Bożym Słowie
odpowiedzi na pytanie o istotę bycia bohaterką wiary. Kiedy
czytam pochwałę dzielnej kobiety w Przypowieściach
Salomona (31:10–31), w sposób szczególny porusza mnie
werset 30: Zmienny jest wdzięk i zwiewna jest uroda, lecz

Dzielność kobiety nie polega na jej własnej sile, a na
zaufaniu Bogu, który jedynie jest pocieszycielem…
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bogobojna żona jest godna chwały. Salomon wskazuje, że
bogobojność to podstawa i ukoronowanie wszelkich cnót:
mądrości, umiarkowania, sprawiedliwości, pokory, miłości,
umiejętności wychowywania dzieci. W Biblii słowo
„bojaźń” ma inne znaczenie niż „strach” czy „postrach”.
Chodzi o szacunek, poważanie, cześć. W innym miejscu
czytamy, że bojaźń oznacza ufność Bogu Ojcu: Wszak nie
wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz
wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy: Abba ,Ojcze!
(List do Rzym. 8:15). W Księdze Psalmów czytamy, że dla
tych, którzy boją się Pana, On zachował wielką dobroć (zob.
Psalm 31:20), a Anioł Pański zakłada obóz wokół tych,
którzy się go boją, i ratuje ich (Psalm 34:8).

W latach 2010–2012 dr Szymon Grzelak, Prezes Zarządu
Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej (IPZIN), przeprowadził
badania wśród gimnazjalistów. Jako najważniejszego
przewodnika spośród dorosłych – który jest przykładem
dobrego postępowania, sposobu życia, charakteru,
posiadanych umiejętności lub wiedzy – 85% młodzieży
wskazało mamę, a 64% tatę.
Nie każda kobieta, kiedy staje się mamą, zdaje sobie sprawę,
że należy do grona ludzi, którzy wywierają największy wpływ
na cały rozwój jej dziecka. W momencie poczęcia dziecka
Stwórca powierza nam, rodzicom, kobiecie i mężczyźnie, to
nowe życie – jako dar szczególny. Mamy nie tylko się nim
opiekować, ale także stworzyć mu takie warunki, by
rozwinęło wszystko to, co zostało w nim zdeponowane przez
Boga Stwórcę.
Pamiętam ten wyjątkowy moment. Stałyśmy razem z Esterką,
naszą córką, na parkingu przed jej nowym akademikiem
w studenckim miasteczku południowej Kalifornii, w Stanach
Zjednoczonych. Ciepłe promienie wrześniowego słońca
otulały nas obie z tą samą mocą. Jednak przeżywanie tej
chwili było tak dalece odmienne dla każdej z nas. Myśli
koncentrowały się na skrajnie różnych scenariuszach
i wypełniały nas zupełnie inne emocje.
Nowe rozdziały życia
Esterka była bardzo podekscytowana nowymi możliwościami, które się przed nią otwierały. Mając niespełna
dziewiętnaście lat, czuła się pełnoletnią osobą w każdym
wymiarze. Oddalona o tysiące kilometrów od domu, w
odległym kraju za oceanem, rozpoczynała swoje w pełni
dorosłe i samodzielne życie, już bez nadzoru rodziców.
Oczekiwała największej przygody swojego dotychczasowego życia, na studiach na wymarzonym kierunku
i w pięknym miejscu na kuli ziemskiej.
Dla mnie zaś ten moment miał zupełnie inny wymiar.
Zdawałam sobie sprawę, że mój czas bezpośredniego
inwestowania w córkę po prostu się zakończył. Mój umysł jak
komputer próbował podsumować wszystko, czego ją
nauczyłam i czego nie nauczyłam. Do czego ją
przygotowałam, przed czym ostrzegłam, a czego nie
zdążyłyśmy omówić ani przedyskutować. Wiedziałam, że
będą telefony, e-maile, listy, powroty na krótko i na dłużej.
Miałam jednak pełną świadomość, że to wszystko będzie -4-

Aby w życiu zwyciężać
Jeżeli zmagasz się z codziennymi problemami, każdego
dnia doświadczasz wielu trudności, czujesz się bezradna
i wciąż niewystarczająco dzielna, to wiedz, że w Bożych
oczach jesteś odważna, waleczna i silna. Ta siła ma źródło
nie w naszych umiejętnościach czy staraniach, ale
w zaufaniu do Tego, do którego należy wszelka moc,
cokolwiek dzieje się w Twoim życiu. Bo dzielność kobiety
nie polega na sile, a na zaufaniu Bogu, który jedynie jest
Pocieszycielem, Zaopatrzeniem, Lekarzem i Mocą do
zwycięskiego życia. Póki twój wzrok jest skupiony na
Jezusie, a twoje serce, pomimo przeciwności, ufa Bogu,
jesteś bohaterką wiary.

miało już zupełnie inny charakter. Dar, który otrzymałam od
Ojca w Niebie w postaci córki, i który miałam pod opieką
przez prawie dziewiętnaście lat, oddawałam w Jego ręce
z powrotem.
Korzenie i skrzydła
Każdemu ojcu i matce chciałabym życzyć tego, czego wtedy
sama tak bardzo pragnęłam. Aby w naszych wspomnieniach
było jak najmniej zmarnowanych możliwości, zranień,
poczucia porażki czy poczucia winy połączonej z żalem
z powodu tego, co mogliśmy zrobić dla swoich dzieci, a nie
zrobiliśmy. Dzieci są nam darowane na ściśle określony czas.
W życiu każdego rodzica nadchodzi taki moment, w którym
musi pozwolić swojemu dziecku usamodzielnić się, rozwinąć
skrzydła i odfrunąć w dorosłość. Aby mogło żyć własnym
życiem, w pełnej za nie odpowiedzialności. Zanim jednak taki
moment nastąpi, każdy rodzic powinien mieć pewność, że
wyposażył swoje dziecko w to, co najważniejsze i potrzebne
do samodzielnego życia, w silne korzenie i skrzydła.

Życiowe zadanie
Czym są silne korzenie? Czym są skrzydła, na których
dziecko może poszybować bardzo wysoko? Na te i na wiele
innych pytań musimy same znaleźć odpowiedź. Pomocą
w tym jest określenie tego najważniejszego: źródła mądrości,
z którego każda z nas, matek, może korzystać bez ograniczeń.
Wiem, że jest takie źródło i ono nigdy się nie wyczerpie.
Najważniejsze pytania, jakie powinnyśmy sobie dzisiaj zadać
jako matki, to: Jak być mądrą mamą? Gdzie szukać tej

potrzebnej nam mądrości? Jak kochać swoje dziecko mądrze,
by mogło stać się szczęśliwym i spełnionym w życiu
człowiekiem? Gdzie jest źródło siły, aby się nie poddać i nie
wypalić w tej najważniejszej życiowej misji?
Rodzic według Bożego serca

Wpływ mamy
W ramach pewnego sondażu przedstawiono kilka bardzo
ciekawych wypowiedzi znanych osobistości na temat ich
matek. Większość ankietowanych osób wyrażała podziw,
szacunek, wdzięczność lub po prostu miłość do tej
szczególnej osoby. Jednak obok zwierzeń afirmujących
matkę znalazły się również wypowiedzi wyrażające ogromny
ból i rozgoryczenie wywołane wspomnieniami tej najbliższej
osoby. Była mowa o wielu zranieniach i poczuciu odrzucenia.

Chciałabym zachęcić szczególnie te matki i tych ojców,
którzy mają jeszcze malutkie dzieci, by naprawdę
wykorzystali ten bezcenny czas z nimi i stali się dla nich
rodzicami według Bożego serca. Ojcowie, by byli dobrymi
ojcami, którzy wiedzą, co znaczy błogosławić swoje dzieci,
a matki, by były mądrymi matkami. To wcale nie znaczy, że
nie popełnimy błędów, ale możemy uniknąć wielu z nich, gdy
spojrzymy na nasze role w sposób, w jaki widzi je Bóg. Nie
będziemy też doskonale dobrzy, ponieważ taki jest tylko Bóg.
Chodzi przede wszystkim o to, aby było jak najmniej
rodziców, którzy po latach z płaczem mówią: „Szkoda, że nie
wiedzieliśmy o tym wcześniej”.

Nie tak dawno wydawnictwo Koinonia rozesłało ankietę do
bardzo szerokiego grona odbiorców z pytaniem: Kto i w jaki
sposób wywarł największy wpływ na twoje życie? Oto jedna
z wielu niezwykle cennych odpowiedzi: „Zaraz po
przeczytaniu tego pytania w moich myślach pojawiła się
odpowiedź: mama. Potem przypominały mi się jeszcze inne
osoby. Myślałam… analizowałam… i doszłam do wniosku:
a jednak tak, to mama! W jaki sposób wywarła na mnie taki
duży wpływ? Poprzez swoją obecność, bycie i nie bycie,
rozmowy i brak czasu do rozmów, słuchanie i zabieganie.
Poprzez to, że była najukochańszą mamą i tą, która popełniła
mnóstwo błędów. Poprzez swoje modlitwy. Miała wpływ na
moje poczucie wartości, rozwijane zdolności, na to, jaką
osobą jestem. Nadal łapię się na tym, że pomimo upływu lat
(jestem mężatką i mam własne dzieci w wieku szkolnym),
kiedy chcę się pochwalić czy wyżalić, ona jako pierwsza
przychodzi mi na myśl. Jej słowa nadal bardzo dużo dla mnie
znaczą”.
Na następne pokolenia

Jako rodzice uczymy się wielu rzeczy w trakcie
wychowywania naszych dzieci, na różnych etapach ich
rozwoju. Sami odkrywamy, co jest najcenniejsze, i to
pragniemy przekazywać naszym dzieciom. Jednak prosząc
o pomoc naszego Stwórcę, możemy zawsze liczyć na Jego
wsparcie, instrukcje i podpowiedzi. A gdy zawiedziemy
w tych rolach, możemy prosić Boga o przebaczenie za
popełnione błędy i o pomoc w odbudowaniu tych
najcenniejszych i najważniejszych relacji naszego życia.
Najsilniejsza motywacja

Ta wypowiedź doskonale ilustruje potężny wpływ mamy na
całe dorosłe życie dziecka. Ten wpływ nie zawsze okazuje się
doskonały. Zazwyczaj obarczony jest też wieloma błędami
i porażkami, ale nadal jest wpływem bardzo znaczącym.
Chciejmy zatem wspólnie zastanowić się, jak żyć, by z Bożą
pomocą dokonywać takich wyborów, aby tych błędów
i porażek było jak najmniej. Uczmy się wypełniać rolę rodzica
w taki sposób, żeby błogosławieństwo naszego wpływu nie
tylko pomagało naszym dzieciom stawać się szczęśliwymi
ludźmi, ale też sięgało następnych pokoleń.

Największą motywacją do dobrego wypełniania roli matki
powinna być nie tylko miłość do dziecka, ale przede
wszystkim poczucie odpowiedzialności przed Stwórcą. To
świadomość, jak bardzo zaufał On nam, matkom. To Bóg
darował nam to przepiękne, delikatne i cudowne życie pod
opiekę na pewien ściśle określony czas. Zaprosił nas, matki,
abyśmy były Jego wyciągniętymi rękami w okazywaniu
dzieciom Jego miłości. Wraz z tym zaproszeniem oferuje nam
swoją mądrość do wypełnienia tego najbardziej
odpowiedzialnego zadania.
W Słowie Bożym czytamy, że dzieci są darem Pana,
podarunkiem jest owoc łona (Psalm 127:3). Nie każda
kobieta, kiedy staje się mamą, zdaje sobie sprawę, że należy
do grona ludzi, którzy wywierają największy wpływ na cały
rozwój jej dziecka. W momencie poczęcia dziecka Stwórca
powierza nam, rodzicom, kobiecie i mężczyźnie, to nowe
życie – jako dar szczególny. Mamy nie tylko się nim
opiekować, ale także stworzyć mu takie warunki, by
rozwinęło wszystko to, co zostało w nim zdeponowane przez
Boga Stwórcę. Mamy je też nauczyć wielu nowych
umiejętności i dobrego zarządzania własnym życiem.
Przyjęcie tego daru niesie ze sobą ogromną
odpowiedzialność. Dla żadnego rodzica, który pragnie jak
najlepiej wypełnić swoją rolę, nie jest to łatwe zadanie. Jest
ono też bardzo ściśle określone w czasie. W rozwoju dziecka
nie da się wrócić do zaniedbanego okresu. Nie da się
powtórzyć żadnego z etapów, by poprawić to, co minęło
bezpowrotnie.

W Twej obfitości nie potrzeba mi wiele.
W Twej obfitości nawet słabość jest siła.
W Twej obfitości pustynia zamienia się w źródło
czystych wód, śmierć jest początkiem a ciemna dolina
nie przemoże światła. Bo umysłem poddanym w
posłuszeństwo Świętemu, mogę doświadczyć i zobaczyć
więcej niż to co mówią mi ludzkie zmysły.
Zamykam oczy w modlitwie wieczornej,
podnosząc serce ku Tobie Panie. Twa miłość otula
mnie. Świat jest daleko. I już wiem, że wszystko czego
potrzebuję to Ty. Wystarczy byś był.
Oto moje szczęście na wieki.
Karolina Walczak
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Ostatnio czytając Psalmy, natrafiłam na postać Asafa i poświęcony
ybaczcie mi, ale tym razem będzie bardzo osobiście. Od
mu Psalm 73. Ten psalm zaczyna się od stwierdzenia Asafa, że jego
jakiegoś czasu prześladuje mnie bowiem wątpliwość,
stopy prawie się potknęły, ponieważ zazdrościł niegodziwcom ich
z którą uparcie walczę, bo się jej najwyraźniej w świecie
pomyślności. Wkradły się wątpliwości co do wartości służenia
wstydzę, a do tego czuję, że opadłam z sił w obliczu brakujących
Bogu, czy to się opłaca, skoro ci, którzy nie służyli Bogu, wydawali
odpowiedzi na dręczące mnie od dawna pytania.
się być w lepszej sytuacji niż on, a czy sługa Boży nie powinien być
Znacie zapewne takie określenie „rzucać grochem o ścianę” – no
bardziej błogosławiony niż ten, który żyje bez Boga?
właśnie, mniej więcej tak bym opisała mój stan - rzucam grochem
Asaf nie pozwolił jednak, by ta wątpliwość zapuściła korzenie
o ścianę i… nic.
Wątpliwość w różnych sferach naszego ziemskiego życia jest
i spowodowała jego upadek. Czytamy dalej w psalmie (16-17), że
przecież taka naturalna, ale już jako chrześcijanie często uważamy ją
udał się do świątyni i wyznał swoje myśli przed Bogiem, a kiedy to
za coś złego. A gdyby tak zamiast uciekać przed wątpliwością,
zrobił, zrozumiał nieuchronne przeznaczenie bezbożnych – ich
wykorzystać ją na swoją korzyść?
dobrobyt był tylko tymczasowy. Wątpliwości Asafa zbliżyły go w
ten sposób do Boga, który pomógł mu zrozumieć prawdę. Asaf
Sporo ostatnio rozmyślałam o tych moich wątpliwościach
został w ten sposób wzmocniony, jego wątpliwości rzeczywiście
i pytaniach bez odpowiedzi, ale zapędziłam się tylko w kozi róg. Na
pomogły mu wzrosnąć w wierze.
szczęście paroma z nich miałam okazję podzielić się z cudownymi
ludźmi, którzy, myślę sobie nawet, mnie uratowali.
U Jana 20:24-29 czytamy natomiast o Tomaszu i jego
Usłyszałam bowiem: „nie szukaj odpowiedzi na swoje wątpliwości,
wątpliwościach dotyczących zmartwychwstania Jezusa, a przecież
po prostu przedstaw je Bogu i kiedy to zrobisz, wątpliwości
Tomasz był jednym z dwunastu, którzy towarzyszyli Jezusowi aż
doprowadzą do twojej wolności i twojego wzrostu w wierze,
przez trzy lata.
niektóre z pytań staną się nieistotne, a na niektóre znajdziesz
„Ale Tomasz, jeden z Dwunastu nie był razem z nimi, kiedy przyszedł
odpowiedz, której szukasz.”
Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy Pana!»
Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu
W chrześcijańskich kręgach wątpliwość wydaje się zła,
gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki
utożsamiamy ją z odejściem, praktycznie z utratą naszej wiary.
mojej do boku Jego, nie uwierzę».”
Walczymy więc z wątpliwościami. Ale czy wątpliwości zawsze są
Tomasza nie było z innymi uczniami, kiedy Jezus ukazał się im po
złe? Okazuje się jednak, że nie. Kwestionowanie naszej wiary, jeśli
raz pierwszy po swoim zmartwychwstaniu, więc trudno mu było
właściwie zostanie skierowane, może być dla nas pożyteczną
uwierzyć, że Jezus żyje. W końcu widział śmierć Jezusa. Myśl, że
rzeczą, której jako chrześcijanin możemy doświadczyć.
Wątpliwości są normalną częścią naszego życia i przez większość
On żyje, była i tak dla niego zbyt irracjonalna, by w nią uwierzyć.
czasu z nimi żyjemy. Mogą pojawić się pytania dotyczące naszego
Podejrzewam, że Tomasz chciał w zmartwychwstanie uwierzyć, ale
rodzicielstwa, możemy być niepewni przyszłości naszego kraju,
okazało się to zbyt trudne dla niego. Pod tym względem nie różnił się
pracy lub naszych relacji w rodzinie. Podobnie może być
niczym od pozostałych, tyle że inni już doświadczyli naocznie
z wątpliwościami dotyczącymi naszej wiary i relacji z Bogiem. Na
zmartwychwstałego Jezusa, on natomiast jeszcze nie. Tomasz
pewnym etapie naszej drogi wiary również może pojawić się
zwątpił – kiedy Jezus ukazał się ponownie, tym razem specjalnie dla
zwątpienie. I to prawdopodobnie więcej niż raz lub dwa razy.
Tomasza, prowokując go do uwierzenia. Tomasz nie został ukarany
Zdarzają się bowiem w naszym życiu sytuacje, przeżycia, które
za swoje wątpliwości, ale został wezwany, aby uwierzył.
powodują, że kwestionujemy to, w co wierzymy i czego nas uczono
Przezwyciężając swoje wątpliwości, dokonał największego
jako chrześcijan.
wyznania, jakie można znaleźć w Piśmie:
„Tomasz Mu odpowiedział: «Pan mój i Bóg mój!»”
No właśnie, zastanawiam się, co ty robisz, gdy do twojej wiary
Niepewność Tomasza zamieniła się więc w wyniesienie
wkradają się pytania? Myślisz o zwątpieniu jako o wrogu twojej
zmartwychwstałego Jezusa.
wiary i starasz się je stłumić i ukryć tak, jak ja to robiłam?
Dzięki moim przyjaciołom w Chrystusie zrozumiałam, że kiedy
Jak wspomniałam powyżej, wątpliwości są naturalne i pojawiają się
podzielimy się naszymi wątpliwościami z innymi wierzącymi,
u nas wszystkich. Zamiast uciekać przed nimi, wykorzystaj je na
mogą oni nas podnieść, wzbogacić, zachęcić na nowo i tym samym
swoją korzyść. Podziel się z siostrą lub bratem, przedstaw swoje
uratować przed drogą bez wyjścia.
wątpliwości Bogu jak Asaf, szukaj odpowiedzi na swoje
Pytania, które mamy jako wierzący, naprawdę nie są naszym
wątpliwości jak Piotr lub Tomasz. Kiedy to zrobisz, wątpliwości
wrogiem, ale mogą być destrukcyjne, jeśli się z nimi nie uporamy,
doprowadzą cię do wzrostu w wierze. Kiedy zaczynasz
jeśli się w nich zamkniemy i wyizolujemy. Ukrywanie lub tłumienie
kwestionować jakiś aspekt swojej wiary, wyznaj to Bogu i
wątpliwości może sprawić, że się w nas zaogni i ostatecznie
zainwestuj swój czas i wysiłek w studiowanie tego, z czym się
przerodzi w niewiarę. Wątpliwości, którymi się podzielisz mogą być
mierzysz. Poszukaj wsparcia w Bożej Rodzinie. Razem łatwiej
natomiast bardzo produktywnym doświadczeniem, które może ci
zrozumieć i usunąć wątpliwości, a wspólne czytanie może pokaże
tylko pomóc wzrastać w twojej wierze i w twoim rozumieniu wiary.
ci, że twoje przekonanie jest błędne lub zbyt płytkie. W takim
W Biblii znajduje się kilka przykładów wątpiących, które, jak sądzę,
przypadku masz tylko możliwość rozwoju jako chrześcijanin.
mogą pomóc nam zrozumieć nasze wątpliwości.
Dzięki moim przyjaciołom chrześcijanom zrozumiałam, że
Spójrzmy na Piotra – walczył z lękiem i wątpliwościami, trzy razy
większość mojego rozwoju jako osoby wierzącej pojawia się
zaparł się Jezusa, wystraszył się konsekwencji bycia Jego uczniem,
właśnie w odpowiedzi na moje wątpliwości. Wątpliwość zmusza
Jego wyznawcą bez względu na cuda, których był naocznym
mnie bowiem do studiowania i szukania rozwiązania w Piśmie
świadkiem. Piotr zwątpił również w możliwość nawracania pogan w
Świętym. Zwątpienie powinno mnie również rzucić na kolana w
Rzymie, mieście chciwym i grzesznym, w efekcie porzucił je.
modlitwie, w której szukam tak mi potrzebnej w wątpliwości Bożej
Poczuł się bezsilny wobec rozpowszechniającego się zła. Chciał się
obecności.
po prostu po ludzku poddać. Być może wystraszył się losu, jaki
Droga Siostro i drogi Bracie, wykorzystaj swoje wątpliwości, jeśli je
może go spotkać w Rzymie jako przywódcę chrześcijan? Dzięki
miewasz, aby zbliżyć się do Boga. Nie ukrywaj ich ani nie
temu, że objawił mu się Chrystus w trakcie ucieczki z Rzymu,
zaprzeczaj im. Spowoduje to tylko niepokój i zwiększy możliwość
apostoł Piotr zawrócił. Był wtedy bardziej świadom swojej wiary niż
izolacji i odejścia od wiary. Nie pozwól sobie na to!
kiedykolwiek.
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wręcz, aby zawróciły. W drodze do Betlejem kobiety stanęły
w miejscu trudnej decyzji. Czytając tę historię, jesteśmy
obserwatorami rozdzierającej sceny pożegnania teściowej z
Orpą, która zdecydowała się wrócić do Moabu. Dramaturgii
tej scenie dodaje nie tyle odejście Orpy, ile bardzo
emocjonalna wypowiedź Rut: Nie nalegaj na mnie, bym cię
opuściła, abym zawróciła i nie szła za tobą. Dokąd pójdziesz

Pewna historia…
Co urzekło młodą Moabitkę w tej dziwnej hebrajskiej
rodzinie? Kultura, niezrozumiałe zwyczaje, trudne
doświadczenia, przez jakie przeszła, czy siła przetrwania
pomimo przeciwności? A może wszystko naraz? W każdym
razie zdecydowała się wyjść za mąż za jednego z członków tej
rodziny. Spodziewam się, iż ta decyzja nie była wolna od
szeregu komentarzy zarówno jej krewnych, jak i znajomych.
Pewnie byli i tacy, którzy nazwali ją, delikatnie mówiąc,
nieprzemyślaną. Pomimo to nie zrezygnowała. Przez
10 następnych lat, u boku swojego męża, poznawała tradycję
żydowską i coraz więcej dowiadywała się o niezwykłym
Bogu Jahwe. Szczególna więź łączyła ją z teściową. Było coś
niezwykłego w osobie tej kobiety, co fascynowało młodą
Moabitkę. Coś, co sprawiło, że jej serce przylgnęło do niej.
Biblia nie mówi o tym wprost, ale możemy się domyślić, że z
jakichś powodów nie mogła z mężem mieć dzieci, podobnie
jak jej szwagierka Orpa, która również była Moabitką. Na
pewno z nadzieją ich wyczekiwała, ufając, że Bóg jej męża
może wszystko. Tymczasem wydarzyło się zupełnie coś
innego, co całkowicie zburzyło jej dotychczasowy świat.
Wszystko to, w co do tej pory wierzyła, rozpadło się na
kawałki. Jej mąż i jego brat umarli, a te trzy niezwykłe kobiety
zostały zupełnie same, bez zabezpieczenia, bez perspektyw,
bez ochrony.

ty, pójdę i ja. Gdzie ty osiądziesz i ja osiądę. Twój lud będzie
moim ludem, a twój Bóg – moim Bogiem (…) tylko śmierć
oddzieli mnie od ciebie (Ks. Rut 1:16–17). W tym wyznaniu
porusza mnie nie tylko to, że Rut stanęła po stronie Noemi, ale
także jej decyzja, aby stanąć po stronie Boga i zaufać Mu,
pomimo tego, co się wydarzyło.

W obliczu kryzysu
Być może niektórzy z nas domyślają się, że chodzi o biblijną
historię Rut. Historię, która pomimo upływu czasu, w ogóle
nie traci na aktualności. Dotyka ona spraw, które są ważne dla
współczesnego człowieka: niepopularne decyzje,
wyczekiwane pragnienia, strata, poczucie bezsilności
i beznadziei. Jak wielu z nas mogłoby się utożsamić z Rut
w aspekcie doświadczania bólu rozczarowania wynikającego
z niespełnionych marzeń? Jak wielu z nas życie rozpadło się
kiedyś na kawałki? Kto z nas, choćby raz, zadał Panu Bogu
pytanie: „Gdzie byłeś, kiedy to się działo?”. Trudne sytuacje
zdarzają się w naszym życiu. Mogą dotyczyć różnych
obszarów: relacji, zdrowia, finansów, kariery. Tym, co nas
łączy, jest pewność, że wcale nie chcieliśmy takich rzeczy dla
siebie. Ba! Są to sytuacje, których przecież nikomu nie
życzymy. Kiedy przychodzą, zaczynamy rozumieć innych
ludzi, którzy w takim miejscu tracą nadzieję, poczucie sensu
życia, a nawet podają w wątpliwość to, w co do tej pory
wierzyli.

Postawa Rut jest dla nas niezwykłą
lekcją. Lekcją zaufania i mądrej
postawy wobec trudnych zdarzeń,
jakie czasami dzieją się w życiu
Kiedy stajemy w miejscu kryzysu, często podajemy
w wątpliwość wszystko, na czym budowaliśmy naszą wiarę
i ufność. Czy to jest prawda? Czy na pewno jestem w miejscu
Bożego planu? Czy On rzeczywiście jest dobry? Dyskusja
z własnymi wątpliwościami powoduje, że stają się one tylko
większe i groźniejsze. Tak było w wypadku Orpy. Uwierzyła
wątpliwościom i wróciła do miejsca, z którego wyszła.
Postawa Rut jest dla nas niezwykłą lekcją. Lekcją zaufania
i mądrej postawy wobec trudnych zdarzeń, jakie czasami
dzieją się w życiu. Czy Rut nie miała wątpliwości? Być może
tak, ale nie dyskutowała z nimi. Wbrew okolicznościom
zdecydowała się zaufać Bogu. To przejaw niezwykłej,
ponadnaturalnej mądrości tej młodej kobiety.

Tym bardziej w przytoczonej powyżej historii zaskakuje mnie
postawa Rut. Wszak wszystkie okoliczności, w jakich się
znalazła, przemawiały przeciwko Bogu, w którego wierzyli
jej mąż, szwagier i teściowa. Wydawałoby się całkiem
naturalnym odruchem, gdyby stwierdziła, że nie chce mieć
z Nim nic wspólnego.

Jeżeli znaleźliśmy się w miejscu kryzysu, możemy
zrezygnować i wrócić do „starego” życia jak Orpa. Możemy
jak Noemi pielęgnować w sercu gorycz, wierząc, że Bóg
sprawił to wszystko, aby nas ukarać lub czegoś nauczyć.
A możemy po prostu pójść dalej i zostawić nasze wątpliwości
bez przypisywania Panu Bogu tego, czego On nie zrobił.
Możemy uchwycić się nadziei, że Ten, któremu zaufaliśmy,
ma moc, aby wyratować nas z każdej sytuacji.

Lekcja zaufania
A jednak historia ta układa się zupełnie inaczej. Kobiety
podjęły wspólną decyzję o opuszczeniu Moabu i powrocie do
Betlejem. Możemy się domyślać, że dla każdej z nich, choć
pewnie z innego powodu, była to trudna decyzja. Jeszcze w
trakcie drogi ich teściowa Noemi ciągle podawała ją w
wątpliwość, głównie z troski o swoje synowe. Zastanawiała
się, czy nie byłoby dla nich lepiej, gdyby pozostały w Moabie i
ponownie wyszły za mąż. Tym dzieliła się z nimi, nalegając

Bóg – specjalista od rzeczy niemożliwych
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Rut tego doświadczyła. Prosty akt zaufania przyniósł jej
niezwykłą siłę. Boża odpowiedź na jej zaufanie była taka, że
wniósł w jej życie potężne owoce, mimo że przeciwnik

próbował je zniszczyć. Z Biblii dowiadujemy się, że Bóg
całkowicie zmienił sytuację Rut i Noemi. Poprzez osobę
Boaza zatroszczył się o nie, zapewniając opiekę, miłość
i poczucie bezpieczeństwa. Ta historia pokazuje nam, że
ostatnie słowo nie należy do nieprzyjaciela, gdyż Pan obraca
bieg spraw na dobre. Nie ma takiego momentu w naszym
życiu, w którym bylibyśmy poza jego myślami,
zamierzeniami i wolą.

Kiedy Bóg wkracza do akcji,
dokonuje reinterpretacji faktów
i zmienia rzeczywistość

Kiedy Bóg wkracza do akcji, dokonuje reinterpretacji faktów i
zmienia rzeczywistość. Ma dobre myśli o nas, chce dla nas
dobrych rzeczy. U niego zawsze jest więcej, a nawet oddaje w
dwójnasób to, co utraciliśmy. Bóg sprawił, że Rut nie tylko
wyszła za mąż, ale także urodziła syna. On ze wszystkiego
może odebrać sobie chwałę, nawet z najgorszego
doświadczenia przez jakie przeszliśmy. Kiedy spojrzymy na
ostatnie wersety w Księdze Rut, to przeczytamy, że synem Rut
i Booza był Obed. Synem Obeda z kolei był Jesse, ojciec
Dawida. Z rodu Dawida, kilka pokoleń później, urodził się
Jezus. W tym Pan Bóg odebrał sobie chwałę. Przeciwnik

N

zamierzał zniszczyć życie Rut, a Bóg jej to życie przywrócił.
Przejaw największej mądrości
Historia Rut jest niesamowitą opowieścią o Bożej trosce
i zaopatrzeniu. Wiemy, że Bóg zadbał o każdy aspekt, o każdy
szczegół jej życia. Rut dzięki swojej decyzji wybrała
bezgraniczne zaufanie Panu Bogu. Są w życiu miejsca, które
się nam nie podobają. Przynoszą ze sobą ból, a nierzadko
pozostawiają pustkę. To trudny moment, w którym ulega
przewartościowaniu nasza wiara. Wówczas w szczególny
sposób potrzebujemy mądrości, aby wiedzieć, co zrobić, jak
zaufać pomimo, a nawet wbrew temu, czego doświadczamy.
Być może z takimi myślami się zmagamy, być może w ten
sposób się czujemy. Nie potrafimy znaleźć sensu w tym, przez
co przechodzimy. Mamy mnóstwo wątpliwości i trudno nam
sobie wyobrazić szczęśliwe zakończenie naszej historii.
Warto pamiętać, że naszym zadaniem nie jest szukanie sensu,
nie jest dyskusja z wątpliwościami ani wyobrażanie sobie
szczęśliwego zakończenia. Naszym zadaniem jest zaufanie
Panu Bogu, który jest specjalistą od rzeczy niemożliwych. On
nigdy z nas nie zrezygnuje i wciąż ma względem nas plany
i marzenia!
Nasze zaufanie Bogu jest przejawem największej mądrości,
jakiej moglibyśmy pragnąć. Co więcej, jest ono najlepszym
i najmądrzejszym wyborem dla nas samych.

Nie porzucajcie więc, ufności waszej

ikt chyba nie ma wątpliwości, że żyjemy w coraz
Jednym z ostatnich kazań pastor Zbyszek Babicz zwrócił
trudniejszych czasach, że przyjście Pan naszego
uwagę na ciekawą myśl. Mianowicie, reakcją Jezusa na
Jezusa Chrystusa jest bardzo bliskie, a wszelkie
odejście uczniów nie była chęć pogoni za tymi ludźmi
znaki na niebie i na ziemi wskazują, iż czasu pozostało nam
i przekonywania ich o niesłusznej decyzji. Jezus nie błaga ich,
niewiele. Niestety jedną z cech charakteryzującą czasy końca
by powrócili do relacji z Nim. Przeciwnie szanuje ich decyzję,
będzie odstępstwo od wiary.
która w końcu będzie miała swoje konsekwencje. Jedynie
Już ap. Paweł ostrzegał, iż: „Duch wyraźnie mówi, że
grono swoich najbliższych uczniów Jezus pyta: „Czy i wy
w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary…”
chcecie odejść?” Ale dokąd mieliby pójść, ci którzy są
(1 Tym 4, 1). A jeszcze gorzej, że uwiedzeni obłudą
związani z Jezusem?
kłamców… przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać
Już prorok Samuel apelował do narodu Bożego wołając: „Nie
nauk szatańskich. Bez wzglądu na to, kto miałby być owym
odstępujcie od niego do nicości, które nie mogą pomóc ani
kłamcą, wiemy, że wszelkie kłamstwo wywodzi się od ojca
wyratować, gdyż są nicościami” (1 Sam. 12,21)
kłamstwa jakim jest diabeł. A ten jest na tyle sprytny, by
Ten apel jest szczególnym przesłaniem w dzisiejszych
człowiek próbował oszukać nawet … siebie samego.
czasach. Czasach powszechnego odstępstwa od wiary. Nie tej
Z wielkim żalem i troską obserwuję niektórych niegdyś
wiary deklarowanej ustami, ale tej żywej i obecnej
gorliwych członków Zboru, dziś zaniedbujących społeczność
w ludziach, którzy chcą się Bogu podobać.
Dlatego też autor Listu do Hebrajczyków pisze:
z ludźmi wierzącymi. Diabeł poprzez pandemię osłabił ich
„Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką
wiarę, chęć do wspólnego uwielbiania Pana i wszelkiej pracy
zapłatę” (10,35). A dalej pisze:
w Królestwie Bożym. Oczywiście, ci ludzie wciąż deklarują,
„Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy
że wierzą w Boga, że się modlą i czytają Biblię (jeśli czytają),
wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co
i że wszystko w ich duchowym życiu jest
obiecał. Bo jeszcze tylko mała chwila,
w porządku. Czy aby na pewno? Czy diabeł
a przyjdzie Ten, który ma przyjść, i nie
nie podpowiada wszelakich pokrętnych
będzie zwlekał; a sprawiedliwy mój
„usprawiedliwień” dlaczego nie ma mnie w
z wiary żyć będzie; lecz jeśli się cofnie,
Zborze? A co z naszym ślubowaniem, jakie
nie będzie dusza moja miała w nim
składaliśmy Panu podczas chrztu?
upodobania. Lecz my nie jesteśmy
Kaznodzieja Salomonowy powiada: „Lepiej
z tych, którzy się cofają i giną, lecz
nie składać ślubów, niż nie wypełnić tego, co
z tych, którzy wierzą i zachowują
się ślubowało” (Kaz. 5, 4).
duszę.” (w. 36-39)
Różne historie odwrócenia się od Jezusa,
Obyśmy nie byli z tych, którzy się
opuszczenie Go i powrót na własną drogę
cofają i giną, ale z tych, którzy wierzą i zachowują swoją
życia możemy zauważyć już na kartach Ewangelii. Ap. Jan w
duszę.
6 rozdziale pisze o tym, iż na wskutek zgorszenia Jezusem
i Jego nauką: „Od tej chwili wielu uczniów jego zawróciło i już
pastor senior Piotr Karel
z nim nie chodziło” (J. 6,66).
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Zamiast szerzyć gorączkę ostatnich dni,
J. Lee Grady

J

akby do wywoływania strachu przed końcem świata
mało było pandemii covid to rosyjska inwazja na Ukrainę
dolała benzyny do ognia. Wszędzie, gdziekolwiek
jestem, chrześcijanie pytają mnie, czy jesteśmy na skraju III
Wojny Światowej i większości nie podoba się moja
odpowiedź: „Ja nie wiem, lecz nie martwię się. Bez względu
na to, co się dzieje, jestem skupiony na Jezusie!”

dzielmy się Jezusem
Te kościoły, w których mówi się tylko o krwawych
księżycach, wojnach na Środkowym Wschodzie,
Antychryście czy dacie upadku Ameryki, nie zostawiają
miejsca na radość Pana czy Jego ostateczny triumf. Moja
Biblia mówi, że mamy przyszłość i nadzieję. Mamy obietnicę
mówiącą, że gdy Ewangelia jest głoszona wszystkim
narodom „cała Ziemia będzie napełniona chwałą Pańską”
(4Mojż. 14:21b).

Od lat 70-tych, gdy na poważnie podążam za Jezusem,
chrześcijanie rozpowszechniali gorączkę dni ostatecznych.
Uwielbiają spekulować o tym, kim jest Antychryst, kiedy
nastąpi pochwycenie i co robią nasze rządy w tajemnicy, aby
zapieczętować nas znakiem bestii. W czasie pandemii, ludzie
rozpowszechniali plotki o tym, że szczepionki przeciw covid
to szatański spisek, a teraz, że wojna Putina to
prawdopodobnie zwiastun Armagedonu.

Dlaczego mamy być pesymistyczni co do przyszłości, skoro
wiemy, że Chrystus zwycięży wszystkich Swoich wrogów?
Ci, którzy koncentrują się na katastroficznej teologii są
zabójcami radości, którzy czerpią chorobliwą przyjemność z
szerzenia strachu i niepokoju. Ewangelia pozbawiona nadziei
nie jest Ewangelią!

Niektórzy złoszczą się, gdy sugeruję, że pośród tych
wyzywających czasów Jezus chce wylać w nowy sposób
Ducha Świętego. Chcą, aby Bóg pospieszył się i osądził
Amerykę!
Skąd taki pesymizm? Po części jest tak dlatego, że wielu ludzi
zamieniło swą pasję dla Boga na mylną fascynację
katastroficzną eschatologią. Uczepili się „ekspertów”
od biblijnego proroctwa, którzy żyją ze spekulowania o tym,
czego nikt nie jest pewien. Taka postawa „spadającego nieba”
nigdy nie wydaje dobrego owocu.

Jest to zwodnicze.
W latach 70 tych, gdy amerykanie tak bardzo martwili się
brakami paliw i wojną w Izraelu, Hal Lindsey sprzedał
miliony egzemplarzy swej książki pt.: „The Late, Great Planet
Eart”, w której przewidywał zakończenie świata w ciągu
kilku lat. Wielu innych chrześcijan robiło takie same
przepowiednie – jak histeria roku 2000, czy niesławna
kampania Harolda Campinga ostrzegająca, że świat zakończy
się 21 maja 2011 roku.

Oto kilka powodów, dla których powinniśmy unikać
przejaskrawiania tematu końca czasów:
Rozprasza.
Nigdzie w Biblii nie ma przyzwolenia na spekulacje o tym,
kiedy Jezus powróci, bądź kiedy ten świat się skończy. Pan dał
nam tylko jeden główny cel: Zdobyć wszystkich dla
Ewangelii. Naszą obsesją powinna być ewangelizacja.
Najzdrowsze kościoły, które znam, to te, które zdobywają
zgubionych, czynią uczniami nowych wierzących i inwestują
swoich ludzi i pieniądze w zdobywanie narodów.

Nie do nas należy stawianie dat zakończenia tego świata.
Jedynie Bóg ustala Swój czas. Jezus powiedział o Swoim
powrocie: „A o tym dniu i godzinie nikt nie wie; ani aniołowie
w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec” (Mt 24:36).
Jeśli ktoś twierdzi, że wie, kiedy to się stanie to możesz być
pewien, że jest to fałszywy prorok. My powinniśmy mówić
ludziom o tym, ze Jezus umarł za nich, że jeszcze po tej stronie
wieczności została im dana szansa na otrzymanie Jego
przebaczenia,

Te kościoły, które są pochłonięte eschatologią dryfują na
pustynię i ostatecznie tracą z widoku Wielki Nakaz. Ostatnie
słowa Jezusa skierowane do uczniów są jasne: „Ale weźmiecie
moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi
świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po
krańce ziemi” (Dz 1:8). Gdy wstąpił do nieba, aniołowie
zgromili uczniów, ponieważ gapili się w chmury. Powiedzieli
do nich: „Mężowie galilejscy, czemu stoicie, patrząc w niebo?
Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak
przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba” (w.11).
W istocie powiedzieli: „Czemu siedzicie i czekacie na powrót
Jezusa. Zajmijcie się tym, co wam powiedział, abyście
robili!”

Dzieli.
Chrześcijanie mają wiele różnych poglądów na temat czasów
ostatecznych. Niektórzy należą do post-milenialistów, gdy
inni naciskają na porwanie. Nie należy to do tych rzeczy,
o które mamy się sprzeczać, ponieważ nikt nie ma pełnego
objawienia przyszłości. Mówię ludziom, że ja jestem
„panmienialist(ą)”, że to wszystko rozwinie się na końcu
(gra słów, dosł.: „pan out in the end”). Nie tyle jestem
skoncentrowany na tym, jak to będzie się rozwijać, lecz na
tym, jak wielu ludzi mogę zabrać ze sobą do nieba. Wszyscy
powinniśmy być zjednoczeni pragnieniem dzielenia się
Chrystusem z innymi.

Jest to przygnębiające.
Nie idę do kościoła po to, aby usłyszeć czyjąś opinię
o islamskich terrorystach, o tym jak to Bill Gates czy
George Soros planuje nas wszystkich pozabijać. Dlaczego
skupiać się na negatywach? Czy wierzymy w panowanie
Chrystusa, czy nie? Przeczytałem Księgę Objawienia a ona
kończy się obrazem Jezusa na tronie! On jest zwycięzcą – bez
względu na to, co ludzie konspirują i jak bardzo walczą
przeciwko Jego władzy!

Żyjmy tak, jakby Jezus miał wrócić jutro, lecz pracujmy tak,
jakby Jego przyjście nie miało mieć miejsca jeszcze przez
100 lat. Przestańmy żyć nadzieją na sąd, a zamiast tego
módlmy się o miłosierdzie dla naszego kraju. Przestańmy być
negatywnie nastawieni, a zamiast tego pokazujmy ludziom
nadnaturalną radość, którą daje wyłącznie Jezus.
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Majówka
Ludziom „wcześniej urodzonym” 1 maja zawsze będzie się
kojarzyć z obowiązkowymi pochodami ludzi z zakładów
pracy, szkół, wszelakich organizacji, z transparentami
z internacjonalistycznymi hasłami itp. Dla władzy ludowej
Święto Pracy było „świadectwem” osiągnięć socjalistycznej
gospodarki, siły przewodniej rządzącej partii prowadzącej
naród do dobrobytu, postępu i dostatniego życia. Święto na
tyle „ważne”, iż nawet po katastrofie czarnobylskiej 26
kwietnia 1986 roku, władze nie kwapiły się z odwołaniem
ulicznych marszów, z powodu których zagrożone było
zdrowie i życie milionów Polaków. W dobie kryzysu barku
podstawowych artykułów spożywczych i zamkniętych (tak
zresztą pustych ) sklepów w dni świąteczne, w Kołobrzegu
np. jeden sklep mięsny był otwarty , gdzie nie w bez „walki”
pomiędzy klientami można było dostać kilogram parówek!
(co za szczęście!). Na szczęście dziś to już tylko niechlubna
historia.
1 Maja w tym roku wypadał w niedzielę. Owszem, niektórzy
ludzie maszerowali, ale do … kościoła.
Nabożeństwo w naszym Zborze jak zwykle bardzo uroczyste.
Prowadził je straszy Zboru br. Mariusz Polakowski, natomiast

kaznodzieją był pastor Zboru
w Koszalinie Marek
Kurkierewicz, który
wygłosił kazanie pt. „Trudny
czas to czas przemian”.
Kazanie bardzo inspirujące.
Dziękujemy!
Po nabożeństwie miła
niespodzianka. Na naszym
placu parkingowym wielkie
grillowanie. Rozstawione
stoły z sałatkami, ciastami.
Oczywiście dymiące grille z
pieczonymi kiełbaskami,
skrzydełkami i karkówką.
Dla dzieci (choć nie tylko)
nawet popcorn. Pogoda dopisała. Świetna społeczność, dobry
czas luźnych rozmów oraz samczego jedzenia. Dziękujemy
ekipie przyrządzającej tę uroczystość, braciom i siostrom
obsługującym i tym, którzy włożyli swój wkład, by było to
niezapomniane i piękne popołudnie. Prawdziwa majówka.

Drodzy Przyjaciele i Partnerzy Modlitewni
Z radością i podekscytowaniem informuję Was, że moja
czwarta próba zrealizowania wizyty w Etiopii jest już na etapie
oczekiwania na wylot :-)
Pan Bóg otworzył możliwości zakończenia wszelkich
przygotowań z sukcesem, ale pozostaje jeszcze plan na mój
miesięczny pobyt...
Oczywiście, realizacja naszych planów zależy tylko od decyzji
suwerennego Boga, więc nadal chcę być elastyczna i gotowa na
wszelkie zmiany, ale proszę o Wasze wsparcie modlitewne
o możliwość usłużenia w Etiopii w jak największym zakresie.
A oto plany:
1. Rozmowy na temat możliwości mego dalszego
zaangażowania w służbę alfabetyzacji i edukacji w SIL
Ethiopia;
2. Przygotowanie i współudział w spotkaniach, promujących
alfabetyzację w języku tsamakko;
3. Szkolenie dla nauczycieli alfabetyzacji z ludu Tsamakko i
szkic podstawowego podręcznika do matematyki w ich
języku;

4. Odwiedziny dzieci
w rejonie Geresse, których
edukację wspieracie
poprzez BSM od kilku lat;
5. Spotkanie z nowym
koordynatorem projektów
tłumaczenia Biblii w Arba
Minch.

Moją podróż do Etiopii zaczynam 17 maja, a moja wizyta
w tym kraju potrwa od 18 maja do 14 czerwca 2022.
Z góry dziękuję za Wasz czas, jaki poświęcicie na modlitwę
o wymienione sprawy, za Wasze zainteresowanie i wsparcie!
Serdecznie pozdrawiam i błogosławię,
Iza Karpienia
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Spotkanie braterskie

B

rat Josh Cagle, misjonarz mieszkający
w Gdańsku był gościem specjalnym
na naszym śniadaniu braterskim w dniu
14 maja. W rozważaniu Psalmu 23 nasz Gość
podkreślał prawdę o Bożym prowadzeniu,
pocieszeniu i Jego trosce. W spotkaniu, które
prowadził br. Mariusz Polakowski uczestniczyło
około 30 braci. Dzięki pracy w zborowej kuchni od
wczesnych godzin rannych braci: Jacka
Strzelczyka, Bartka Staszewskiego, Artura
Dziadosza i Tadeusza Witkowskiego mogliśmy
cieszyć się przepysznym, wspaniałym śniadaniem.
Bogu dzięki za czas wspólnie spędzony w gronie
braterskim, za społeczność i za możliwość
wielbienia Boga w licznych modlitwach.
Nasz Gość usługiwał również na niedzielnym
nabożeństwie. Nawiązując do słów Psalmu 23:
„Choćbym szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę,
bo Ty jesteś ze mną” przypomniał historię, gdy Jezus
szedł po wzburzonym morzu, by spotkać Swoich
uczniów w łodzi. (Mt. 14,22-36). Ci, przerażeni nie
rozpoznali Tego, który jest z nami zawsze. Nasze
życie jest często podobne do wzburzonego morza
i przechodzimy przez wzloty i upadki. Czy jednak
w takich momentach zwątpienia możemy być
pewni, że On jest blisko nas? Bóg dopuszcza na
nasze życie trudne chwile i okresy, byśmy mogli
doświadczyć Bożego ratunku i byśmy na nowo
mogli odkrywać prawdę:
„Zaprawdę Ty jesteś Synem Bożym”.

Nowy aneks kuchenny
kuchenne. Szczególne podziękowania za trud i włożoną
pracę braciom należy się Braciom:
Dawid Maksińczyk, Bartkek Staszewski, Mariusz Koziak
i Mariusz Polakowski.

Od dawna oczekiwany remont aneksu kuchennego przy
dawnej sali „kominkowej” doczekał się realizacji.
Wierzymy, że będzie on dobrze służył i nam i gościom
przebywającym w naszych pokojach gościnnych.
Dziękujemy firmie , która zamontowała nowe szafki i sprzęty
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czerwiec
02-Czwartek godz.18.00 - Spotkanie modlitewne
05- Niedziela godz.10.00 – „ Zielone Świątki”
09- Czwartek godz.18.00- Studium Słowa
12- Niedziela godz.10.00- Nabożeństwo
16- Czwartek godz,14.00 - Dzień Rodziny
( wyjazd do Kopydłówka)
19- Niedziela godz.10.00- Nabożeństwo
23- Czwartek godz.18.00- Film „Jezus”według Ewangelii Łukasza
26- Niedziela godz.10.00- Nabożeństwo
30- Czwartek godz.18.00- Studium Słowa

urodziny obchodzą
01 Halina Stranc
03 Mariusz Koziak
09 Danuta Fortuńska
14 Aleksandra PiłkowskaTymek
14 Marzenna Jagiełło
15 Marzena Wojtalik
16 Henryka Paprocka

19 Janusz Jabłoński
20 Anna Dobrowolska (jun.)
23 Danuta Arkanów
23 Jan Lewandowski (jun.)
24 Samuel Pilichowski
27 Anna Dobrowolska (sen.)
27 Radosław Sioch
28 Tadeusz Świercz

– o pokój w Ukrainie
– o zaprzestanie działań wojennych
– o bezpieczne powroty ludności ukraińskiej do swego

kraju
– o nieustającą pomoc dla uchodźców
– o przebywających i uciekających przed wojną w naszym

Zborze
– o dalszą siłę i energię w udzielaniu pomocy

potrzebującym
– o nabożeństwa i uroczystości w czerwcu
– o służbę pastora Z. Babicza i Rady Starszych Zboru
– o osoby myślące o zawarciu przymierza z Panem poprzez

chrzest wiary
– o upamiętanie dla osób, które odchodzą od Pana
– o naszych seniorów i pomoc w ich potrzebach dla:

J. i T. Świercz, Cz. Zawołek, I. Rosińskiej, L. Puc,
fot.M.J.
Karel
T. Szyszki, Z. Dołkowskiej, J. Grudzińskiej,
Z. Soboń,
M. Wasylów, J. Lewandowskiej, 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, H. Stranc,
B. Kamińskiej
– o Karolinę Walczak w jej problemie zdrowotnym
– o pastora Henryka Wasilewskiego
– o Ruth Zagrodnik i Marka Stasiaka w DPS-ach
– o całą rodzinę G. i A. Sękowskich
– o transmisje nabożeństw na on-line

Chwała Bogu:
najserdeczniejsze życzenia urodzinowe
składamy również
Konstantemu Jakoniukowi (14), Marcinowi Mazurek (15),
Wiesławie Kirdzik (22), Rafałowi Piekarskiemu (25),
Damianowi Kulczyńskiemu (27),
Henrykowi Lesiakowi (28),Oktawii Stępniak (29).

- za redaktorów naszej zborowej gazety
- za ofiarujących środki materialne na potrzeby Zboru
- za czas pokoju w naszym kraju
- za możliwość swobodnego zgromadzania się ludzi

wierzących
- za wspaniałą społeczność w czasie zborowej majówki
- za zaangażowanie braci i sióstr w różnego rodzaju służby

zborowe
15 rocznicę chrztu wiary w dniu 17.06 wspominają:
Maksińczyk Agata, Karolina Walczak
i Mirosław Januszewski.
„Mając tedy wielkiego arcykapłana,
który przeszedł poprzez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego,
trzymajmy się mocno wyznania” (Hebr. 4,14).

- za spotkania dla dzieci i młodzieży
- za osoby służące w naszej kawiarence
- za spotkanie braterskie i siostrzane
DŁUGO WYCZEKIWANY!

W dniu 21 maja 2022 r. przyszedł na
świat Antoś. Syn Sary i Grzegorza
Rygielskich. Ważył 3300 g i mierzył
58 cm. Sara i dziecko czują się
dobrze. Cała Rodzina Sękowskich
dziękuje za modlitwy i
błogosławieństwo Boże.

20 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego świętują:
Ewa i Artur Rapaczowie.
„…. abyście byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę
i cierpliwość dziedziczą obietnice” (Hebr. 6,12).

Cieszymy się z Wami i życzymy Bożej opieki
i poznania Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela.
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