
GAZETA KOSCIOŁA CHRYSTUSOWEGO W KOŁOBRZEGU

Rok XXII(234) 

lipiec- sierpień 
2022



w niebezpieczeństwach w mieście, 

On dosłownie halsował i z Bożą pomocą, 
dotarł do Rzymu, gdzie dopełniła się wola Boża 
dla jego życia.  

w głębinie morskiej. Byłem często 

Życie nie rozpieszcza i często przynosi różne 
przykre niespodzianki. 
Są wiatry, których nie można ominąć 
i przeciwności, które mogą skutecznie osłabić 
nasz duchowy impet i wpływać negatywnie na 
sposób myślenia. 

w niedosypianiu, w głodzie i pragnieniu, często 

By nie dać się temu ponieść, ustawmy swoją 
„łódkę” pod odpowiednim kątem do życia, 
trzymajmy Boży kierunek zacznijmy halsować, 

z Ap. Pawłem. Swoje życie i służbę opisuje krótko 
w 2 Liście do Koryntian:  

i płyńmy do przodu, by dotrzeć do Bożego Portu. 

Od Żydów otrzymałem pięć razy po czterdzieści 
uderzeń bez jednego. Trzy razy byłem chłostany, 
raz ukamienowany, trzy razy rozbił się ze mną 
okręt, dzień i noc spędziłem 

w niebezpieczeństwach na pustyni, 

w niebezpieczeństwach między fałszywymi braćmi. 
W trudzie i znoju, często 

w więzieniach, nad miarę byłem chłostany, często 
znajdowałem się w niebezpieczeństwie śmierci. 

„… więcej pracowałem, częściej bywałem 

w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, 
w niebezpieczeństwach od zabójców, 

w postach, w zimnie i nagości” – 
(2 Kor.11.23-27)

w niebezpieczeństwach od rodaków, 

Droga Pawła nie była łatwa. 
To istny zygzak wydarzeń, przykrych 
niespodzianek i różnorodnych doświadczeń. 
Jednak te przeciwności nie osłabiły jego wiary. 
Ani przez chwilę nie wątpił, że jest to słuszna 
Droga, a wszystko dzieje się według doskonałego 
Bożego planu. 

w niebezpieczeństwach na morzu, 

w doświadczeniach wiary porównywać się 

w niebezpieczeństwach od pogan, 

co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, 

Gdy w okresie urlopów będziemy podróżować, 
wypoczywać i nabierać sił, pamiętajmy o Bożym 
kursie na Chrystusa. 
Jako wybrani Boży myślmy tylko o tym, 

... a Bóg pokoju będzie z nami. 

i godne pochwały. Czyńmy to, czego się 
nauczyliśmy, co przyjęliśmy i co słyszeliśmy... , 

co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą 

do wiatru, by we właściwym momencie przez rufę 
wykonać zwroty na wiatr. Potocznie nazywa się to 
„pływaniem zygzakiem”.

Przeciwne wiatry, to częste zjawisko nie tylko 

Chyba nie ma nikogo, kto mógłby 

Mogą prowokować, by poddać się sytuacji, 
pozwolić jej nieść nas i wpływać na życiowe 
decyzje. 

Ten krótki urywek Słowa Bożego, to 
fragment pełnej różnych doświadczeń 
podróży Ap. Pawła do Rzymu. 

Z powodu przeciwnych wiatrów statek, którym 
płynął, musiał zboczyć z kursu i odbić do portów 
azjatyckich. A gdy Paweł przesiadał się na inny 
statek i w tym przypadku wiatry z niezmienną siłą 
nie pozwalają mu posuwać się naprzód.

czy zachowanie innych mogą powodować to, 
co robią wiatry przeciwne dla żeglarza – odciągać 
nas z obranego kursu.  

W słowniku terminów żeglarskich istnieje pewien 
manewr zwany Halsowaniem. 
Używają go żeglarze, gdy mając wiatr od czoła 
chcą płynąć do przodu - pod wiatr. W tym zabiegu 
ustawiają swoją łódkę pod odpowiednim kątem 

na morzu. Okoliczności, nasze samopoczucie, 
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zacznij halsować

z trudem na wysokość Knidos; ponieważ wiatr nie pozwalał nam posuwać 
się naprzód…” Dz. Ap. 27. 4 i 7

„A wyruszywszy stamtąd, płynęliśmy pod osłoną Cypru, gdyż wiatry były 
przeciwne… .Przez wiele dni płynęliśmy wolno i dotarliśmy 

(Fil.4. 8-9)
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Odkąd mój mąż oddał swoje życie Panu Jezusowi w 
naszym domu najważniejszą lekturą stało się Słowo Boże. 
Nawet nie wiemy, kiedy wszystkie inne książki stały się 
tylko ozdobą na półce.

w przedszkolu, co za pomysł?

Oboje pragnęliśmy tego samego, być blisko Boga. 
Każdego dnia zaglądamy do Biblii w poszukiwaniu 
wskazówek jak żyć, wsłuchujemy się w Słowo, które żyje, 
by odkryć, co tym razem nasz Pan chce nam powiedzieć, 

że powinnam być nauczycielem albo pracować 

a potem czekamy na potwierdzenie. Chcemy pracować dla 
Niego.

Kiedyś przyszła do mnie taka myśl, z tych nigdy nie 
zrealizowanych, by zostać mamą w jednym z 
domów wioski dziecięcej. Od tamtej pory minęło 

prawie 30 lat. Był nawet czas, kiedy dzieci innych mnie 
denerwowały, a znajomi co dziwne, często mówili, 

Teraz, kiedy mam własną rodzinę, dorastające dzieci, to 
wspomnienie powróciło.

i opiekunce zależy na wierzącej rodzice.
Ten brat wysłał wiadomość do licznej grupy znajomych, 
zupełnie nie wiedząc, że nasze myśli już od jakiegoś czasu 
krążyły wokół przyjęcia dzieci. 

z nami, wspiera, i mamy jego głos na TAK.
Kolejny starszy syn stwierdził, że to tylko kłopot. Młodsi, 
kiedy mówiliśmy o przewidywanej negatywnej reakcji 
dalszej rodziny stwierdzili, że to nasze życie, nasze 
decyzje i nikt nie ma prawa się wtrącać. Ale w jednym 

Bóg w niesamowity sposób odpowiada na nasze 
pragnienia i zmienia nas, układa na nowo całe życie. 
Pośród tych licznych zmian przemówił do naszych serc - 
usłyszeliśmy to w ubiegłym roku czytając 

z nich obudziły się obawy i wysuwał liczne problemy.
Stwierdził – nie możecie brać dzieci, bo nigdy nie macie 
czasu, nawet dla mnie.
To było mocne i zabolało.
Wiedziałam, że kiedy pojawią się dzieci, nie będziemy już 
tak czynni w kościele chodząc niemal na wszystkie 
spotkania. Mąż już będzie pracował na miejscu, a ja będę 
częściej w domu. Postanowiłam sprawdzić, jak to jest 

Dla nas było to kolejne potwierdzenie z nieba.

Mąż pracował poza granicami naszego kraju i w sumie 
przez pół roku nie było go w domu.

Rozpoczęliśmy rozmowy z opiekunem tej placówki, 
odwiedziłam PCPR, żeby zapytać o formalności 

Bardzo męczyła go ta sytuacja, tęsknił za rodziną, za 

społecznością. Już od dawna chciał zmienić pracę i być 
z nami. Był to czas, kiedy słuchaliśmy dużo kazań 
pewnego Słowaka, którego w niesamowity sposób Bóg dał 
nam poznać osobiście. Właśnie po jednym z jego kazań 
mój mąż zdecydował się nie wracać już do starej pracy. 
Wyjechał ostatni raz, żeby pozamykać wszystkie 
zobowiązania i zgodnie z przepisami rozwiązać stosunek 
pracy.

z czasem dla dzieci teraz. Bardzo szybko okazało się, że 

W tym czasie, we wrześniu przysłał do nas informację 
pewien zaprzyjaźniony pastor z południa Polski, że 

„…..i zwrócił się do nich: Każdy, kto by takie dziecko 
przyjął w moje imię, Mnie przyjmuje; a ktokolwiek 
Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. 
Ten bowiem jest naprawdę wielki, kto jest wśród was 
wszystkich najmniejszy” -  Łuk. 9:48

w pewnym pogotowiu opiekuńczym prowadzonym przez 
wierzące osoby jest rodzeństwo – Jaś i Małgosia, któremu 
muszą znaleźć pilnie dom, że dzieciaki cudowne 

Nikt o tym nie wiedział, tylko Bóg.

i przyszedł czas na rozmowę z naszymi dziećmi, jak one 
zapatrują się na to, że jeszcze ktoś z nami zamieszka. 
Jeden ze starszych synów powiedział, że jest w tym 

Dla nas było to wyraźne przesłanie. W sierpniu 
poświęciliśmy sporo czasu na wyszukiwanie materiałów 
o domach dziecka, o adopcji, o rodzinach zastępczych.

Bóg ukształtował mnie w łonie matki dając mi cudowny dar, coś szczególnego – czułe serce.
Od zawsze chciałam pomagać innym.

cudowny dar od 

DZIECI 
BOGA
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W między czasie poprosiliśmy Panią psycholog 

Z wielkiej euforii, moje obawy 
zagłuszyły radość. 

i dziewczynka. Powinni mieć 
zapewnioną intymność. 
No i nasze dzieci, ich  warunki, 
że muszą być młodsze, małe, 
najlepiej tylko jedno.

i ostatecznie zdecydujemy po 
szkoleniu. Szkolenie zakończone. 
Prosiłam Pana, żebyśmy nie musieli wybierać, że chcemy 
przyjąć dzieci, o których nam powiedzą w PCPR. 

ani nie. Postanowiliśmy, że 
rozważymy, obgadamy rodzinnie 

Nie powiedzieliśmy ani tak, 

nasze samodzielne dzieci wcale nie potrzebują już spędzać 
tyle czasu z nami. Mają przyjaciół, własne sprawy, 
a czytanie wspólnie Bożego Słowa nie jest ich ulubionym 
sposobem na wolny czas. 

które są dla niego cenne. Zarzut ten został obalony.

W tym okresie brat Jacek zorganizował zebranie, 
wywiadówkę dla rodziców naszej młodzieży. Kiedy 
wspomniałam, że młodzież nie garnie się do czytania 
z rodzicami Słowa Bożego i do chodzenia do kościoła, 
opowiedział świadectwo o jednym bracie, który miał 
podobne sytuacje z własnymi dziećmi. Człowiek ten 
otworzył dom dziecka. Cała rodzina stukała się w głowę. 
Jego dzieci, żyjące od dawna własnym życiem, też uznały 
to za wariactwo. 

Oczywiście czasem rodzinnie gdzieś jedziemy, wspólnie 
gotujemy albo gramy w planszówki i jest nam razem 
dobrze. Każdy jednak szanuje swój czas dla spraw,

Kiedy dom ten powstał, kiedy wszystkie plany zostały 
zrealizowane, jego dzieci zaczęły wracać do domu, 
pomagać, angażować się i oddały swoje życie Panu 
Jezusowi. Brat Jacek nie wiedział, 
jakie my mamy plany, ale Bóg dał 
nam kolejny znak.

Mąż wrócił do domu na stałe. 

w różnych zborach, żeby zachęcić innych wierzących do 
takiej pracy. Wiedząc, jakie to ciężkie zadanie, tak trudne, 
że nawet w niektórych wierzących małżeństwach 
dochodziło do rozwodu, bo nie udźwignęli takiego 
zadania, opowiadał o tych trudnych sytuacjach, wręcz 
żeby zniechęcić porywy serca. Uznał, że jeśli ktoś 
naprawdę tego chce, to te trudne doświadczenia go nie 
zatrzymają, a tych, którzy nie są gotowi powstrzymają. Bo 
czy każdy jest taki sam, czy wszyscy mamy te same dary?

Postanowiliśmy czekać. 
Powiedziałam wtedy – jeśli

Niestety opiekunka Małgosi i Jasia 
przekazała nam prośbę, by niczego 
w ich sprawie nie robić, bo 
dyrekcja placówki zakazała im 
wszelkich działań, włącznie 
z groźbą zwolnienia jej z pracy.

Rozglądał się za nowym zajęciem i ... czekaliśmy.

te dzieci są dla nas, to dla Boga nie 
ma nic niemożliwego.

Pastor, o którym wspomniałam 
wcześniej, dał nam cenną uwagę. 
On kiedyś był rodzicem 
zastępczym i często proszony był o opowiadanie o tym 

Będą to te, które chce nasz Bóg.

Nie mieliśmy jeszcze pierwszych zajęć, kiedy zadzwoniła 
do nas Pani z PCPR. Są takie dzieci powiedziała, nigdy 
tego nie robię, nie mam w zwyczaju dzwonić do 
kandydatów, którzy jeszcze nie ukończyli szkolenia ale, 
kiedy zobaczyłam was, to tak jak z nieba, przyszła do 
mnie myśl, że te dzieci są właśnie dla was. Dlatego 
zapytałam mojego przełożonego, czy mogę do was 
zadzwonić i zapytać, czy rozważycie te dzieci, kiedy 
oczywiście już ukończycie szkolenie.
To starsze dzieci, dorastające nastolatki dziewczynka 
Małgosia, a chłopiec Piotruś.

W tym okresie wiedzieliśmy już, że chcemy 
zostać rodziną zastępczą. Dzięki temu pojawiły 
się nowe obszary w naszym życiu.

1. Nasza rodzina.

Postanowiliśmy być lepiej przygotowani. Złożyliśmy 
dokumenty do PCPR – wnioski o zostanie rodziną 
zastępczą. Musieliśmy przejść test psychologiczny.

4. Potencjalni rodzice adopcyjni, by obok upragnionego 

dziecka mogli otrzymać wskazówkę do źródła żywej 
wody.

3. Nowe dzieci, najważniejsze. Zapewnienie im ciepłego 
domu, miłości, przyszłości, stabilności a przede 
wszystkim zasianie drogocennego Słowa Bożego.

Następnie skierowano nas na szkolenie.

2. Rodzina biologiczna dzieci, chore domy, gdzie brak 
Boga – moglibyśmy mówić im o Panu Jezusie rodzicom 
dzieciaczków i może ich relacje domowe zostałyby 
uleczone i dzieci mogłyby wrócić do własnej rodziny, 
gdyby tylko uchwycili się ratunku w Chrystusie.

Kolejne znaki od Boga, kiedy usłyszałam imię 
dziewczynki, czy to zbieg okoliczności, przeświadczenie 

pracownika PCPR, że prosto 
z nieba?
Tak, to nie te same dzieci. Tamte 
były dużo młodsze, i chłopiec ma 
inaczej na imię. Mamy tylko 
jeden pokój wolny dla nich, 
a to jednak dorastający chłopak 

Pojechaliśmy z okazji Dnia Dziecka na grilla dla rodzin 
zastępczych, jeszcze bez dzieci.

Owszem, i tak są pewne dzieci ale nie te, co wtedy. Dwaj 
mali chłopcy 4 i 5 lat, muszą wskazać kogoś, jako rodzinę 
zastępczą i czy my się zgadzamy. Sprawa przeciągnie się 
pewnie do lipca, ale wskazać muszą kogoś już teraz.  
Tamte dzieci – Małgosia i Piotruś – znalazły inną rodzinę, 
w innej miejscowości. Uznano, że dla nas jednak 
odpowiedniejsze będą te młodsze. 
Ucieszyłam się, że Bóg widział nasze obawy i trafią do 
nas maluchy. Wyraziliśmy zgodę.

o spotkanie z naszymi dziećmi, których też dotyczą nasze 
plany, by wykluczyć wszelkie obawy i zagrożenia.

Śniło mi się, że mieszkaliście z dwoma małymi 
chłopcami, pewnie z tymi, o których mi mówiłaś 
(opowiadałam jej, że czekamy na takie maluszki).  

Po dwóch tygodniach zadzwonił telefon z PCPR. Pani 
przeprosiła, że tak późno się odzywa, bo sporo się działo. 

Tam nasza pani psycholog opowiedziała nam dziwny sen:
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Stąd ten smutek, który czuliśmy wczoraj – teraz wiemy.
Pytamy w PCPR, czy można 
jeszcze coś zrobić w sprawie tych 
konkretnych dzieci. Zapytali,

Chcemy całą czwórkę. 

czy chcemy zrezygnować z tych 
małych na rzecz tych dużych?

Modlimy się o pomoc na grupie 
domowej z braćmi i siostrami.

o wiele więcej, niż rodzin.

z nami w dziwny sposób 
znalazły inny środek 
transportu. 

Nie! Nie chcemy z nikogo 
zrezygnować! 

Słuchajcie, wpadłam na pomysł, porywamy was na lody. 
Uprzedziłam opiekunów, że powrót do domu ciut się 
przedłuży. 

Potem rozmawiamy z mężem, że też nie mamy jeszcze 
jednego pokoju. Mieszkanie nie jest z gumy. 

Mój mąż odczuwał podobnie.

A was nikt nie zabiera? Zagadnęłam. Okazuje się, że ma 
zabrać ich ciocia, u której obecnie mieszkają, ale spóźni 
się trochę. Zaproponowaliśmy, że my ich zawieziemy do 
miasta. Załatwiliśmy wszystko z opiekunami. Mamy ich 

Tyle im potrzeba – pomyślałam. Pomocy, korepetycji, 
znalezienia czegoś, co sprawi im przyjemność, 

Kochanie, a gdybyśmy tak zlikwidowali naszą sypialnię? 
Przecież możemy spać w dużym pokoju. Kupimy tylko 
kanapę rozkładaną i szafę, a do sypialni dwa tapczany 
zamiast naszego łóżka. 
Po co nam sypialnia, skoro tam tylko śpimy. 

Osoby, które miały wracać 

da marzenia. No tak, ale w czasie tej chwili tylko tyle 
mogę – lody, uśmiech. krótka rozmowa. Musimy je 

odwieźć do opiekunki.

Przydałby się dom. Tyle jeszcze jest dzieci.
Rano wstaję i mam pomysł. 

Wszyscy wracali do domu i robiło się pusto.  Tylko po tą 
dwójkę nikt nie przyjechał. 

Cieszymy się nowym pomysłem, jesteśmy zgodni.
Otwieram Słowo na dziś – kartki z kalendarza

w samochodzie. Co dalej? Odwieźć i to wszystko? Całe 
dobro, które możemy dać i nasze drogi się rozejdą? 

Spojrzeliśmy w ich stronę. Poczułam się strasznie, taka 
winna, że ich nie bierzemy. Odczuwałam smutek.  
Prosiłam Boga, byśmy mogli 
sprawić im jakąś przyjemność, 
dać coś od siebie. Choć nie 
powiedzieliśmy, że ich nie 
chcemy, to była sytuacja, w 
której poczułam ulgę , kiedy 
dowiedziałam się, że to mają 
być małe dzieci. Jednak to 
obwiniało moje serce.

Kupiliśmy lody, usiedliśmy na ławce. Mój mąż zasypywał 
dzieciaki pytaniami o szkołę, o problemy, o pasje. 

„Na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi 
doświadczeniami, ażeby wypróbowana wiara wasza 
okazała się cenniejsza niż znikome złoto, w ogniu 
wypróbowane, ku chwale i czci, i sławie, gdy się objawi 
Jezus Chrystus”

Ufamy Mu i nie rezygnujemy.

ich imiona zostały zmienione.

Rozmiłuj w Jego Słowie, a poszerzy Twoje granice 
i sprawdź, jaka droga czeka na Ciebie.

Świadectwo to jest prawdziwe. Prosto z naszego życia.

Jeśli masz gdzieś w sercu ukryte pragnienie, może już 

W lipcu powiększy się nam 
rodzina o dwoje dzieci – 
Małgosię i Piotrusia. Potem może 

mali chłopcy. A może kiedyś Bóg da nam dom i zrobimy 
coś więcej? Bądźmy wierni w małym, choć to wcale nie 
takie małe. Wszystko w rękach Boga ku Jego Chwale 
i czci.

Wszystko udaje się załatwić. 

Pracy jest bardzo dużo, wystarczy dla każdego.

o nim nie pamiętasz, wsłuchaj się w  głos Boga. 

 Z powodu prywatności naszych dzieci, które dał nam Bóg,

Co będzie dalej, jak damy radę, nie wiemy. Sami nie 
podołamy. To ogromne wyzwanie. Ale nie jesteśmy sami. 
Jeśli Bóg daje dzieci, daje i siłę, daje możliwości.

i te starsze.

które mieliście dostać na początku. Ale udało się załatwić 
inną rodzinę. Będą niestety musiały wyjechać, zmienić 
otoczenie i bardzo im smutno z tego powodu. Ich mama 
też się martwi, bo nie będzie w stanie tam za często 
jeździć. Trudno jest znaleźć rodzinę. Dzieci jest zawsze 

Poszłam do PCPR, a tam jakieś straszne zamieszanie. 
Pytam co się dzieje. Odpowiedzieli – macie tych 
chłopców, ale oni nie powiedzieli wam, że chłopcy mają 
starsze rodzeństwo i teraz fajnie by było, żebyście wzięli

Może to jakiś sen proroczy, uśmiechnęłam się do niej.
Na wszelki wypadek zapytałam pani z PCPR czy chłopcy 
mają rodzeństwo. Nie mieli.
Pod koniec grillowania, jedna z kobiet pokazała nam 
dyskretnie pewne dzieci. Tam na ławce siedzą te dzieci , 

Czy tak jest mamo?  Tak! Odparła matka. To jeśli jest tak, że Bóg jest od nas większy, 

Dziewczynka odparła, że jej zdaniem było dobre, ale czuła się nieco dziwnie, bo Pastor powiedział, 

a mieszka wewnątrz nas, to czy nie powinno Go bardziej w nas widać? ”

Powiedział też, że Bóg mieszka wewnątrz nas. 

Matka zapytała córkę:  Jak podobało się jej nabożeństwo?

że Bóg jest od nas większy. Czy to prawda?- spytała. Matka odpowiedziała, że tak. 

„Mała dziewczynka rozmawiała ze swoją mamą, gdy wychodziły z kościoła. 

rozmowa

-5-



Przesłanie tworzy rzeczywistość. Natura przesłania, które 
niesiemy, określa naturę rzeczywistości, w której będziemy 
żyć i służyć. Ci, którzy w pełni przyjmują dane nam od Boga 
zadanie dotyczące przesłania Królestwa, zobaczą, jak 
wiecznie poszerzające się rządy Boga urzeczywistniają się 
w sprawach ludzkości. Jest to jedyne przesłanie, które tworzy 

odpowiednie środowisko do 
objawiania Bożej miłości, 
Jego bezkompromisowej 
czystości i Jego niezgłębionej 
mocy. To jest przesłanie, które-
go nauczał Jezus i którego 
zwiastowania nauczył swoich 

uczniów. Ono pozostaje słowem na teraz.

Do czasów Jana był zakon i prorocy, od tego czasu jest 
zwiastowane Królestwo Boże i każdy się do niego gwałtem 
wdziera (Łk 16,16).

W tym wypadku nie możemy wielbić znaku 
Starego Testamentu. Nie możemy również 
pozwolić, by nas rozpraszał, tak jakby w jakiś sposób 
zawierał wspanialszą rzeczywistość niż przesłanie 
samego Mesjasza. Celem tych znaków jest zaprowadzenie 
nas do Jezusa. Znak na autostradzie nigdy nie definiuje 
miasta, tak samo Stary Testament nie powinien być 
wykorzystywany do zredefiniowania tego, kim jest Jezus. On 
jest wypełnieniem zarówno Zakonu, jak i proroków. Natura 
Jego życia i celu jest jasna i nie może zostać rozrzedzona i 
rozmontowana przez pytania ze Starego Przymierza, na które 
nie ma odpowiedzi.

„Do czasów Jana” jest bardzo istotnym stwierdzeniem, ale 
wydaje się zupełnie ignorowane. Zarówno Zakon, jak 
i prorocy zostali przebici przez większe przesłanie – Ewan-
gelię Królestwa. Jedno przesłanie jest aktualne, podczas gdy 
drugie jest przestarzałe i zostało wypełnione. Za jednym stoi 
niebo, za drugim nie. Jedno objawia Boży cel w obecnym dniu 
i określa nasze zadanie, drugie nie.

Kościół w dużej mierze zamienił Ewangelię Królestwa na 
Ewangelię zbawienia. Właśnie piękno tego przesłania 
sprawia, że tak łatwo jest przegapić fakt, iż jest ono tylko 
częścią całego przesłania, które dał nam Jezus. Ewangelia 
zbawienia skupia się na tym, by ludzie zostali zbawieni 
i poszli do nieba. Ewangelia Królestwa skupia się na 
przemianie życia, miast i narodów poprzez działanie obecnej 
Bożej zasady – to zostało objawione poprzez przyjście nieba 
na ziemię. Nie możemy pomylić naszego przeznaczenia 
z naszym zadaniem. Niebo jest moim przeznaczeniem, 
podczas gdy przynoszenie Królestwa jest moim zadaniem. 

Przesłaniem Królestwa jest prawowite władanie Boga 
nad wszystkim. Cokolwiek stoi w sprzeczności 

z niebem – choroby, cierpienie, nienawiść, 
podział, grzeszne nawyki i tym podobne – musi 
znaleźć się pod władaniem Króla. Te kwestie 
zostają oderwane od ludzkiego życia, ponieważ 

niższe królestwo nie może się ostać tam, gdzie 
objawia się Boża władza. Jeżeli udaje nam się 

pokazywać to przesłanie, musimy dokonać zmiany 
kulturowej w edukacji, biznesie, polityce i środowisku 

oraz w innych istotnych kwestiach, z którymi się obecnie 
zmagamy. To sprawia, że powstaje najbardziej niezwykłe 
zjawisko: owoc odnowy staje się jej paliwem. I dopóki 
postępujemy zgodnie z tym przesłaniem, ten ruch rośnie, 
zmieniając się w reformację.

Królestwo jest przesłaniem, które mamy nieść do narodów 
świata (zob. Mt 10,7 i Dz 18,31). Naszym przesłaniem jest 
Jezus, który poprzez słowa i czyny pokazywał, jaki jest Jego 
świat.

W niebie nie ma choroby. Gdy Królestwo manifestuje się 
w czyimś ciele, to zostaje on uzdrowiony (zob. Mt 4,23). 
W niebie nie ma demonów, dlatego gdy Jezus dotyka ludzi, 
uwolnienie jest czymś normalnym (zob. Mt 12,28). Wszystko 
kręci się wokół tego, jak wygląda Jego świat i jak ta 
rzeczywistość może wpłynąć na naszą. Królestwo Boże 
znajduje się w niewidzialnej rzeczywistości i oczywiście jest 
wieczne (zob. 2 Kor 4,17). Percepcja jest istotna, dlatego 
mamy żyć z urzeczywistnieniem, które wiara widzi. Nasze 
nawrócenie otwiera tę możliwość nam wszystkim. Zaprawdę, 
zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie 
może ujrzeć Królestwa Bożego (J 3,3). Wpływ Jego 
Królestwa na to, co tu i teraz, wykracza poza te dwa obrazy 
i oddziałuje na każdą sferę życia – zarówno wewnętrznie 
(dusza), jak i zewnętrznie. Chodzi o to, by nauczać 
i pokazywać Królestwo, żeby wszyscy dowiedzieli się w tym 
życiu o Bożej dobroci. Jezus doskonale to przedstawiał.

Dlaczego przyszedł? Przyszedł po to, by zniszczyć dzieła 
diabła.

Ze Starego Testamentu, 
poprzez typy i cienie, 
m o ż n a  u z y s k a ć 

wspaniałe objawienia o życiu w 
Nowym Przymierzu – oznacza 
to, że znajdują się tam naturalne 
ilustracje prawd duchowych. 
Wiemy na przykład, że Żydzi mieli obowiązek ofiarować 
baranka bez skazy jako zapłatę za swoje grzechy. Ale wiemy 
również, że Jezus jest prawdziwym Bożym Barankiem, który 
bierze na siebie grzech świata.

Gdy ten prawdziwy przychodzi jako odpowiedź na 
starotestamentowy typ lub cień, nie ma już potrzeby wracać 
i zajmować się symbolem. W przeciwnym razie ofiary ze 
zwierząt nadal miałyby wartość. Cały Stary Testament 
wskazuje na Jezusa. On jest centralną postacią CAŁEGO 
Pisma Świętego. Zarówno Zakon, jak i prorocy ogłaszali Jego 
rolę jako Mesjasza, pokazując, jak Jezus wypełni Boży plan 
odkupienia. Historie, przepowiednie i prawa wskazywały na 
Niego na różnych poziomach w taki sam sposób, w jaki 
znak na autostradzie wskazuje zbliżające się 
miasto z różnych odległości .  Znak jest 
prawdziwy i znaczący, ale sam w sobie nie jest 
rzeczywistością, której szukamy. Wskazuje na 
coś większego niż on sam.

Bill Johnson Królestwo Boże
Nowe przymierze wypełnia stare i wprowadza

-6- Źródło:  książka „Bóg jest dobry”, str. 82-85

Kościół w dużej mierze zamienił Ewangelię Królestwa na 
Ewangelię zbawienia. Właśnie piękno tego przesłania 
sprawia, że tak łatwo jest przegapić fakt, iż jest ono tylko 
częścią całego przesłania, które dał nam Jezus.



dr Włodzimierz Tasak
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Ale jest jeszcze drugie rozwiązanie. Zwrócić się do jedynego 
źródła nadziei, jakie pozostało na tym nieszczęsnym świecie, 
a którym jest Królestwo Boże. To jest 
o wiele trudniejsze. A to dlatego, że 
wymaga od nas decyzji. Pierwsze 
wyjście możemy wybrać niejako 
automatycznie. Prawem pewnej 
bezwładności. I wielu ludzi tak 
właśnie reaguje. Rozczarowanie 
rodzi zniechęcenie, a to prowadzi do 
apatii. Życie po prostu przeżywamy, 
próbujemy przetrwać. Jakoś. Bez 
szczególnej nadziei na odmianę. Tak, 
aby jak najmniej bolało. Włącza się 
w nas wówczas cynizm, złośliwość, 
niechęć. Do ludzi i czasów. To postawa z gruntu bezbożna. Bo 
naturalna. W znaczeniu: przychodząca sama, bez wysiłku. 
Nie chcemy tego, ale też trudno nam podjąć trud ku zmianie – 
z bezwładności na aktywność decydowania o swoim losie. 
Niewielu się na to zdobędzie. A jednak to właśnie ta druga 
postawa jest życiodajna. Zamieniająca bezruch w energię. 
Skąd ja brać, kiedy jesteśmy wyczerpani? To nie jest tak, jak 
mówią nam ludzie: Weź się w garść, zmobilizuj się. Tak to nie 
działa. A jak działa? Zaczyna się od myśli: Czy jest coś 
jeszcze? Jako wierzący ludzie (a zasadniczo do takich piszę) 
wiemy, że istnieje Boży świat. Może trochę zapomniany, 
kiedy życie dało nam w kość. Może odległy, kiedy 
napatrzyliśmy się na okropności życia na ziemi, ale wciąż 
realny. Tak naprawdę jedyny prawdziwy. Nie w znaczeniu, że 
ten nasz nie istnieje, ale w takim, że prawdę zawiera ten drugi. 
Ten lepiej nam znany jest fałszywy. Dlatego, że udaje jedyny, 
a takim wcale nie jest.

Patrząc na to, jak wygląda nasz świat – wojna na 
Ukrainie to tylko jeden z przykładów, a każdy ma 
dodatkowo swoje własne – mamy do wyboru dwie 

możliwości. Pierwsza, to zamknąć się w zobojętnieniu, 
rozczarowaniu i frustracji, uznając, że żyjemy w koszmarze, 
z którego nie ma wyjścia. Chętnie podpiszemy się wówczas 
pod słowami Dantego Alighieri: „Lasciate ogni speranza, voi 
ch’entrate” (Porzućcie wszelką nadzieję, wy, którzy tu 
wchodzicie), które w Boskiej Komedii umieścił nad wrotami 
piekła. Kiedy księdza Sieyèsa, pytano, co robił w czasach 
wielkiego terroru jakobinów, odpowiadał: „No cóż, żyłem” 
(albo: „Przetrwałem”).

Nie twierdzę, że to jest łatwe – przejść na ten drugi obraz 
świata. Bo nie jest. Ale jest możliwe. A to bardzo dużo znaczy 
i zmienia. I to na początek w zupełności wystarczy. Czyli 
najpierw odważamy się myśleć o innym świecie, który 

istnieje. Pielęgnujemy tę myśl, aby nam zaraz nie uleciała, 
wypchnięta przez cyniczną pokusę, by pozostać tam, gdzie 
dotąd byliśmy. Ta życiodajna myśl mówi nam: jest inne życie, 
jest inny świat, jest inna rzeczywistość. Dobro, czyste dobro, 
istnieje. I ono, choć zdaje się być tak wątłe, w obliczu 
wszystkich szkaradności, jakie oglądamy wokół, ostatecznie 
wygrywa. Nie jest to jakieś bezpostaciowe dobro, ale dobrze 
ucieleśnione. To Dobro wcielone: Chrystus. Pan wiecznego 
Królestwa. Przyjdzie po nas, aby zabrać nas tam, gdzie króluje 
to dobro, piękno i miłość, za jakimi tęsknimy, zadowalając się 
nędznymi namiastkami, bo innych nie mamy. Tam spotkamy 
je w postaci czystej. Jeśli nadal przytrzymujemy przy sobie tę 
myśl o Królestwie Bożym – ona się powoli zakorzenia 
i wypiera te przekonania o beznadziejności tego, co doczesne 
i o wszechwładności tej beznadziei. Ona ugruntowuje w nas 

przeświadczenie, że żyjemy tu 
przejściowo i to, co jest realnym 
życiem, dopiero jest przed nami. 
Duch Święty korzysta z tego, że nasze 
myśli krążą wokół Królestwa Bożego 
i dodaje coraz to nowe elementy: 
o b r a z y ,  u c z u c i a ,  d o z n a n i a 
przeksz ta łca jące  nasz  sposób 
postrzegania tego, co tworzy nasze tu 
i teraz. Zaczynamy więcej myśleć 
o tym, co wieczne, a nie teraźniejsze, 
czyli krótkoterminowe, przejściowe. 
To długi proces, ale życiodajny. 

Ostatecznie nie chodzi o to, żebyśmy odłączyli się od tego 
życia powszedniego – jesteśmy tu po coś – ale żeby to życie 
nie zdominowało nas, nie przygniotło i nie pozbawiło energii. 
Przypominając o tym, że żyjemy jakby w dwóch światach 
naraz. Tak więc to, co nas przytłacza z powodu utrapień 
codzienności, tych małych i tych wielkich, nie stanowi całości 
naszego życia. Nie stanowi nawet jego głównej części. On jest 
jego j a k ą ś częścią, podczas gdy ta ważniejsza domaga się 
dopiero odkrycia. I kiedy nauczymy się ją widzieć – 
zobaczymy swoje życie we właściwych kolorach. Widziałem 
dziś film o ludziach dotkniętych monochromatyzmem, czyli 
niezdolnością postrzegania barw. Pierwszy raz założyli 
specjalnie okulary, które pozwoliły im zobaczyć świat 
wielobarwny, pełen prawdziwych, rzeczywistych kolorów. 
Dotąd, nawet jeśli ktoś im o tych kolorach opowiadał, nawet 
nie mogli sobie tego wyobrazić – bo i jak? Trzeba było 
zobaczyć to szczęście i niedowierzanie, malujące się na ich 
twarzy, kiedy oglądali świat naprawdę. Tak właśnie jest 
z Królestwem Bożym. Tylko na skalę nieporównanie 
większą, niż w porównaniu do ludzi cierpiących na 
monochromatyzm.

— abyście zostali wypełnieni całą pełnią Boga. (Ef 3:17-19, NP)
poznać wykraczającą poza zdolności poznawcze miłość Chrystusa 

...żeby Chrystus przez wiarę zadomowił się w waszych sercach, abyście 
— zakorzenieni i ugruntowani w miłości — potrafili  (...) 

Zobaczyć życie naprawdę



Zboru w Chorzowie100-lecie 100-lecie 

1) Psalm dziękczynny. Wykrzykuj Panu, 
cała ziemio! (również Zborze chorzowski -

mój dopisek) Służcie Panu z radością, Przychodźcie przed (2) 
oblicze jego z weselem! Wiedzcie, że Pan jest Bogiem! On (3) 
nas uczynił i do niego należymy, Myśmy ludem jego i trzodą 
pastwiska jego. Wejdźcie w bramy jego z dziękczynieniem, (4) 
W przedsionki jego z pieśnią chwały! Wysławiajcie go, 
błogosławcie imieniu jego! Albowiem dobry jest Pan; Na (5) 
wieki trwa łaska jego, A wierność jego z pokolenia w 
pokolenie.

Piotr Karel

100-lecie Zboru w Chorzowie było pięknie 
urządzoną uroczystością,  na które 
przybyło około 300 osób. Ogromną 
radością było to, że mogłem po wielu 
latach spotkać się z niektórymi znajomymi 
z koła młodzieży i innymi zborownikami. 
Miałem też okazję razem z moim ojcem 
przekazać życzenia dla Zboru od naszej 
społeczności i w imieniu Rady Kościoła 
C h r y s t u s o w e g o .  M o i m  t e k s t e m 
przewodnim życzeń na stulecie Zboru był 
Psalm100:

Rok 1921 to Jubileusz Kościoła 
Chrystusowego w Polsce. Szkoda, że 
z powodu pandemii Covida nie 
mogliśmy świętować planowanej na 
kilka tysięcy osób uroczystości 
j u b i l e u s z o w e j  w  Wa r s z a w i e . 
Jakkolwiek w ten przełomowy 
m o m e n t  h i s t o r i i  K o ś c i o ł a 
Chrystusowego obfitował niemalże 
we wszystkich Zborach w Polsce 
w  różne  loka lne  u roczys tośc i 
związane z Jubileuszem. W naszym kołobrzeskim Zborze w 
tym czasie nastąpiła zmiana w przywództwie Zboru. Piszący 
te słowa pastor Piotr Karel i Andrzej Ostrowski przeszli na 
zasłużoną emeryturę, natomiast przewodniczenie Zborowi w 
dniu 27 czerwca 2021 objął straszy Zboru br. Zbigniew 
Babicz.

https://www.youtube.com/watch?v=69iv7q9Wx_w
Relację z uroczystości można obejrzeć na stronie:

Lata dwudzieste ubiegłego 
stulecia to zapoczątkowanie 
służby i działalności wielu 

ewangelicznych społeczności w 
Polsce. 

W naszej bibliotece można pożyczyć spisane Wspomnienia 
Chorzowskie.

Faktycznie, dzisiejszy Zbór w Chorzowie to zupełnie nowe 
pokolenie. Z tamtych czasów wspominam rodziny: 
Mrózków, Pieczków, Pieszków, Kotyszy, Stachowiaków, 
Podsiadłych, Rymerów, Czekałów, Maków, Uciechowskich, 
Kulików, Rokitów, Jeżowskich, Podżorskich, Bednarzy, 
Skrzypczaków, niezapomnianą s. Smoleń, Janulków, 
Nicponiów, Gietlerów, Rothów, Karzełków i wielu innych. 
Dziś wielu z nich czeka już na nas u naszego Pana. 
Pokolenie za pokoleniem przemija, ale wierność Pana i Jego 
łaska trwa na wieki. Obecnie Zbór od 18 lat prowadzony 
jest przez pastora Łukasza Janulka.

Dlaczego dziś wspominam stulecie Zboru Wolnych 
Chrześcijan w Chorzowie? Z prostej przyczyny. Zbór ten jest 
moim rodzinnym Zborem, gdzie od dziecka byłem 
wychowywany,  a  potem udzielałem się w pracy 
młodzieżowej i muzycznej prowadząc zborowy chór. Jestem 
Bogu wdzięczny za nieżyjącego już pastora Józefa Mrózka 
juniora i mego nauczyciela ze Szkoły Niedzielnej br. Józefa 
Pieszkę oraz za moich rodziców aktywnie działających 
w Zborze. Ojciec mój Ferdynand (dziś ma 98 lat) był 
długoletnim zastępcą pastora Mrózka, dyrygentem chóru. 
Mama prowadziła Szkółkę Niedzielną dla najmłodszych 
dzieci i była podporą w sopranach w zborowym chórze. Wraz 
w dwójką mego rodzeństwa co niedzielę spędzaliśmy całe 
popołudnie w kaplicy zborowej. Najpierw była Szkoła 
Niedzielna, następnie nabożeństwo, a w końcu wieczorem 
próba chóru. Nie wiem, które dziecko dziś wytrzymałoby 
w kościele od godziny 14,30 do 21,00 i czasem później. 
W Zborze chorzowskim nawróciłem się na ewangelizacji 

10 listopada 1963 roku, a w 3 lipca 1966 
przyjąłem chrzest wiary.

Z Panem Bogiem,

W dn. 17.05 – 14.06. 2022. odbyłam podróż do Etiopii. 
Pomimo wcześniejszych rozczarowań, kiedy próby wyjazdu 
się nie powiodły, jeszcze raz przekonałam się o Bożej 
mądrości i Jego najlepszym czasie na wszystko... 

W żadnym innym czasie wizyta nie 
mogła udać się lepiej niż właśnie 
teraz, a w innym terminie na pewno 
nie spotkałabym tych ludzi, którzy 
akurat wtedy, co ja, również Etiopię 
odwiedzali. 
Wszystkie cele mojej wyprawy 
zostały osiągnięte. Chwała Panu 
Bogu za Jego prowadzenie, a Wam 
serdecznie dziękuję za pamięć 
i modlitwy!

Iza Karpienia

Pomimo wojny, toczącej się już nie tylko gdzieś daleko, ale 
też u naszych sąsiadów na Ukrainie, nie zapominamy o Bożej 
dobroci i Jego planie zbawienia dla świata. Tylko Bogu należy 
się cześć i chwała, bo On jest dobry dla sprawiedliwych 
i niesprawiedliwych, i czeka, aż upamiętają się ci, którzy 
czynią zło... Czas łaski nadal trwa! Trwa również dystrybucja 
wydrukowanych już materiałów pomocniczych dla osób 
dotkniętych kryzysem. Materiały dostępne są na razie 
w językach ukraińskim i rosyjskim, ale w drukarni jest już 
także wersja polska. 
Z ramienia BSM, Jerzy Marcol nadal koordynuje 
dostarczanie pomocy humanitarnej na objętą wojną Ukrainę, 
angażując w tym dziele Romów na Słowacji oraz na Ukrainie. Serdecznie pozdrawiam i zapraszam do czytania moich 

najświeższych nowości, oraz do wspólnej modlitwy!

Drodzy w Panu
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Ta sytuacja przypomina mi świadectwa nawróconych 
osób, którzy jako religijni chłopcy służyli w kościele przy 
księdzu do mszy. Wielu z nich doskonale potrafiłoby 
„zastąpić” księdza, znając całą liturgię na pamięć, 
potrafiącym naśladować wszystkie czynności związane 
z nabożeństwem. Niektórzy, wcześniej urodzeni, znali 
liturgię nawet w języku łacińskim, choć pewnie nie 
rozumieli znaczenia wszystkich wypowiadanych słów. 
Jednak życie tych ludzi mogło być zupełnie odmienione 
dopiero wtedy, gdy prawdziwie poznali Pana i usłyszeli 
Jego głos.

Pierwsza księga Samuelowa opisuje wzruszającą historię 
narodzenia wielkiego męża Bożego jakim był niejaki 
Samuel, pierworodny syn Anny i Elkany. To wyproszone 
przez matkę dziecko zgodnie z obietnicą złożoną Bogu 
zostało przekazane, w wieku około 3 lat, pod opiekę 
kapłana Helego w świątyni w Sylo. Kto może wyobrazić 
sobie rozterkę i ból niewiasty, która przez wiele lat cierpi 
z powodu swojej bezpłodności, a teraz przyprowadza do 
świątyni i oddaje swoje maleńkie dziecko Panu, by mogło 
służyć Bogu? Z swoim długo oczekiwanym synem 
będzie się teraz widzieć jedynie raz do roku, z okazji 
święta i rodzinnej wizyty w Sylo. Tak więc Samuel 
zostaje pod opieką kapłana i uczy się służyć Bogu. Otóż 
pewnej nocy – jak mówi Biblia- wydarzyło się coś 
niezwykłego. Pan trzykrotnie przemówił do młodego 
Samuela. „Lecz Samuel jeszcze nie znał Pana, a słowo 
Pana jeszcze mu się nie objawiło” (1 Sam. 3,7 ).
Czy nie wydaje nam się to dziwne, że Samuel jeszcze nie 
znał Pana? Służył już w świątyni od prawie 9 - 10 lat? 
Z pewnością znał wszystkie przepisy związane 
z świątynną służbą. Z całą pewnością wsłuchiwał się 
w czytane codzienne Słowo Boże, być może potrafił 
cytować wiele modlitw zanoszonych w tym miejscu. Znał 
każdy sprzęt, jaki był używany do sprawowania służby. 
A jednak „jeszcze nie znał Pana”! Gdy Bóg do niego 
przemówił w nocnym widzeniu, Samuel sądził, że wzywa 
go kapłan Heli. Posłusznie wstawia się przed nim. Jednak 
głos, który wzywał go po imieniu, nie pochodził 
od człowieka. Wyzwał go Ten, którego osobiście Samuel 
jeszcze nie znał.

Któż to taki? O kim Biblia tak się wypowiada? Z kolei, 
czy tylko on jeden, który nie zna Pana?

Ta sytuacja przypomina i dotyczy również dzieci 
rodziców wierzących, którzy od najmłodszych lat 
prowadzeni bywają do Zboru. Czy automatycznie 
z powodu wiary rodziców i coniedzielnego bywania 
z nimi na nabożeństwach zostają ludźmi zbawionymi? 
Z pewnością jedynie chodzenie do kościoła, czy na 
Szkółkę Niedzielną nie zbawia. Zbawia nasze 
posłuszeństwo i odpowiedź na Boże wezwanie, tak jak to 
stało się z Samuelem. „Mów, bo sługa twój słucha” 
(w. 10) – to gotowość Samuela na wypełnienie Bożej woli 
i spełnienia Jego rozkazów. Od owej nocy Samuel mógł 
rozpoznawać Boży głos, a Bóg często przemawiał 
i objawiał mu Swoje zamiary. Ten Boży sługa stał się 
sędzią i prorokiem w Izraelu , zaś swoje przywiązanie do 
Pana zachował do końca swego życia. Wśród wielu 
pięknych wydarzeń było i to, że namaścił najpierw Saula 
na pierwszego króla w Izraelu, a potem Dawida, męża 
według serca Bożego.

pastor senior Piotr KarelJeszcze nie znał Pana

Spełnienie

s.Terenia Kaliś

Chcę serce miłością Twą mierzyć, jak rośnie, widzieć móc.

wszystko się zmienia, gdy usypiasz nas co noc.

Bo serce to skarb nie zastąpiony, chodzi i bije, 

Zbierasz z mej twarzy słone łzy, gdy płaczę,

jak pewnie ufa rzece łódź.
Panie, cudownie mogę Ci zawierzyć,

I póki serce bije w nas, przyjmij Jezusa bo upływa czas.

bo ludzie szukają łatwych dróg.

Panie kochany, dzisiaj przed Tobą wylewam swe żale,

za późno będzie naprawić błąd.

by strach i lęki z przeszłości, w szczęście zamienić.

to tak jak przyjaciel przyjaciela rozumie.

Panie,wydawało mi się niedawno, że wreszcie odpowiedź mi dałeś,

czy mnie słyszysz? mam od ciebie miłość i wiarę.

A Ty wspierasz i kochasz wszystkich nas.

A kiedyś, gdy przyjdzie odejść stąd,

odpowiedzią była miłość, którą mi zesłałeś.

Ona daje mi siłę, gdy przychodzi trudny czas,

Ty Panie potrafisz słuchać, chociaż nic nie mówię,

Pana i Władcę, tam wysoko w niebie.

Ty Panie okazujesz cudów moc,

Napełniasz otuchą me zranione serce,

Nieważny przecież dzisiaj jest Bóg,
Nie raz z Twych oczu spływa łza, bo świat w grzechu nadal trwa.

ścierasz je uśmiechem, aż serce me kołacze.

wyciągasz ramiona, by przytulić w rozterce.

Zesłałeś ją po to, by mój los odmienić,

ale ma czas ograniczony.

łzy, rozpacz, samotność, za ciosem cios.

Nigdy się nie skarżyłam, byłam – po prostu, żyłam.

a gdy już nie było życzeń, zostały tylko ciche, moje marzenia.

Tyle wokół mnie się działo, a w moim sercu chłodem wiało.

i pojawiłeś się Ty Panie, mój ukochany.
Potem przyszła nadzieja,wierzyłam w te zmiany,

Kiedyś myślałam Panie, że jesteś po to, by spełniać życzenia,

Zaczęłam pytać się, bo kogo? jeśli nie Ciebie?

I tak cicho, nic nie mówiąc, przyjęłam co dał mi los,

Piękna historia, godna polecenia przeczytania, ale czy nie jest 
historią wielu z nas? Chodzimy do kościoła, słuchamy tam Bożego 
Słowa, znamy szczegóły liturgii nabożeństwa. Pytanie jest jednak 
takie: Czy znamy Pana? Czy odpowiedzieliśmy na Jego wezwanie? 
Czy nawiązaliśmy z Nim osobistą relację? Jestem przekonany, że 
Bogu nie zależy jedynie na naszej aktywności religijnej. On pragnie 
byśmy mogli Go poznać i z Nim związali nasze życie. Uczyńmy to 
jak najszybciej.



Agnieszka Żygulska

Przepiękny, budujący i pouczający wykład; w miłej, ciepłej atmosferze i cichej obecności Ducha Świętego.

My – kobiety mamy być taką „Miłą Wonią” naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, naszym bliskim, ludziom, którzy nas 
otaczają... Mamy rozsiewać tę woń swoją obecnością, działaniem, oddaniem, na Chwałę Bogu. Aby „Dostrzegali” i poczuli ją 
wszyscy, z którymi przyjdzie nam się spotkać, przebywać, żyć... Do tego zostałyśmy stworzone i powołane – Siostry w Jezusie 
Chrystusie. W nim Zwycięstwo, a potem Miła Woń. Nasz cel i dążenie. Na Jego Chwałę.

„...Pan w nas, a my w Nim, to gwarancja życia nasyconego Miłą Wonią. Niech Imię Pańskie przez nasze życie będzie uwielbione” 
/cyt. Ewy Babicz.

Z całego serca dziękujemy Justynce 
za zorganizowanie i przygotowanie 
tak wspaniałego spotkania. Osobne 
podziękowania dla wszystkich Sióstr, 
które swoją pracą i zaangażowaniem 
uświetniły całe spotkanie! Na Chwałę 
Bogu Najwyższemu i Panu Naszemu 
Jezusowi Chrystusowi!

Przywitała wszystkich nasza Organizatorka. Po wstępie, razem z Siostrami 
z Zespołu Muzycznego – śpiewałyśmy pieśni na Chwałę Pana Naszego – Jezusa 
Chrystusa.

27 maja w przepiękne, wiosenne popołudnie odbyło się w Naszym Zborze 
Chrystusowym spotkanie kobiet. Tradycyjnie wspaniale zorganizowane przez 
naszą siostrę Justynkę Kaczmarek. Czekały na nas pięknie przystrojone stoły. Były 
słodkości, napoje zimne i  gorące. Dla każdej z nas był przygotowany maleńki 
upominek – pięknie pachnący olejek.

Kolejnym punktem programu była prelekcja Kasi Koziak – specjalistki w dziedzinie 
fizjoterapii. Mówiła nam o „trzonie” ciała ludzkiego – kręgosłupie. To 
najważniejsza jego część. Dowiedziałyśmy się, jak dbać o niego, czego unikać, jak funkcjonować, jakie ćwiczenia wykonywać, 
aby zachować go w dobrej kondycji i zdrowiu. Jakże pomocne w codziennym życiu. Trzeba dbać o to, co mamy od Boga – o nasze 
ciała i kręgosłupy, aby nam dobrze i długo służyły tu – na ziemi. Jest jeszcze sporo do zrobienia, więc dbajmy, jak najlepiej 
potrafimy. To nasze zadanie i nasza odpowiedzialność. Bo jeśli służymy Bogu, bliskim i ludziom – nasze zdrowie ma ogromne 
znaczenie.
Po tym interesującym wykładzie i pokazie, głos zabrała nasza Pastorowa – Ewa Babicz. Przedstawiła nam wspaniały wykład pt. 
„Miła Woń”. Wszystko naokoło nas roztacza zapachy. Inne dla każdej pory roku i miejsca na ziemi. Tak to Pan Bóg doskonale 
urządził, gdy tworzył ten świat. Wspaniale, że tak jest. O ile uboższe byłoby wszystko, gdyby nie zapachy – Miła Woń.

Projekcja filmu

Kilkadziesiąt zborowników wraz z zaproszonymi gośćmi w czwartek, 23 czerwca, obejrzało w naszym 
kościele film „Jezus” w reżyserii Petera Sykesa i Johna Krisha. Jakkolwiek film powstał w 1979 roku 
nadal cieszy się wielką popularnością na całym świecie. Przedstawia on życie Pana Jezusa i oparty jest na 
tekście Ewangelii Łukasza. Prace nad filmem trwały 5 lat, gdyż realizatorom zależało na wiernym 
odtworzeniu obrazu życia Palestyny w czasach Jezusa. W realizacji wzięło udział blisko 5000 aktorów  
i statystów, a dla potrzeb filmu wykonano 4000 kostiumów. Film został przetłumaczony na ponad 
600 języków (w tym na polski  a obejrzało go do tej pory ponad 3 miliardy widzów na całym świecie. ),
Bogu dzięki, że Ewangelia może być opowiadana na różne sposoby. Niech Pan błogosławi i ten zasiew 
Jego Słowa.

Nasze Majowe Siostrzane Spotkanie
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Oprócz grillowanych (do woli ) kiełbasek, mięsa, 
s zasz łyków,  p i eczonych  z i emniaków, 
wszelakich ciast, szczególnie upodobanym dla 
dzieci cieszył się popcorn, wata cukrowa 
i  s łodkości .  Dzieci  korzystały również 
z dmuchanej zjeżdżali i innych urządzeń na placu 
zabaw. Tradycyjnie nie mogło obejść się bez 
rozegranego meczu piłkarskiego pomiędzy 
młodz ieżą  (kawalerami) ,  a  doros łymi 
(żonatymi). Wynik 9:8 ! oczywiście dla starszego 
pokolenia.
 Jesteśmy Bogu wdzięczni za wspaniały 
wypoczynek, integrację i społeczność.

Radosny śpiew, gorące dziękczynne modlitwy 
rozbrzmiewały w tym najpiękniejszym Bożym 
sanktuarium jakim jest przepięknie stworzona 
natura.

Jak co roku w święto Bożego Ciała organizujemy 
zborową wycieczkę lub piknik. Tak więc 
16 czerwca br. kilka godzin spędzaliśmy 
na zborowym pikniku. Pogoda dopisała, a do 
Kopydłówka ściągnęła zdecydowana większość 
Zboru z dziećmi i zaproszonymi przyjaciółmi. 
Organizatorzy (Starsi Zboru) zadbali o liczne 
atrakcje dla wszystkich uczestników tego 
spotkania. Piknik rozpoczął się krótkim 
nabożeństwem, w którym Słowem Bożym dzielił 
się pastor Zboru br. Zbigniew Babicz. Pastor 
mówił o znaczeniu rodziny, nie tej cielesnej, ale 
tej Bożej jaką stajemy się po przyjęciu 
Chrystusa. Pan Jezus powiedział: „Matką moją 
i braćmi moimi są ci, którzy słuchają Słowa 
Bożego i wypełniają je” (Łk. 8,21). 

Zborowy piknik rodzinny



fot.M.J. Karel

urodziny obchodzą

lipiec - sierpień

Najlepsze życzenia składamy 
w lipcu również: 

Łukaszowi Dobrowolskiemu (13), Łukaszowi Płuciennik (18), 
Sarze Orłowskiej (20), Jolancie Krempa (21), 

Krzysztofowi Zaczat (25), Tomaszowi Piela(26), 
Sebastianowi Pachnik (27), Mierze Jagielskiej (29), 

Annie Kazana (30),

Kacprowi Gerlicz (05), Małgorzacie Pękul (07), 
Katarzynie Hausmann (08), 

Milenie i Remkowi Neumann (11), 

Chwała Bogu:

– za lepsze wyniki badań br. Jana Lewandowskiego 
– za poprawę zdrowia s. Marii Kułakowskiej

– za działalność hoteliku i siostrę Olę Polakowską 
prowadzącą ten odcinek służby

– za szczęśliwie zakończony rok szkolny

– za Gości z kraju i zagranicy odwiedzających nas w czasie 
niedzielnych nabożeństw.

– za rok służby jako pastora br. Zbigniewa Babicza
– za sprawnie działające służby zborowe

– za nauczycieli Szkoły Niedzielnej i liderów 
młodzieżowych

– za pięknie spędzony czas na pikniku zborowym

– za możliwość goszczenia uchodźców z Ukrainy

„ B L I S C Y S O B I E ”

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

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

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

gdy idziemy na nabożeństwo do kościoła.
Przypominamy również o zakładaniu stosownych ubrań,
Zbyszkiem Babiczem – tel. 728 912 844.
W sprawach pilnych prosimy o kontakt z pastorem

Nasze czwartkowe spotkania Biblijne w miesiącu lipcu 
są zawieszone. O wszelkich wydarzeniach zborowych 
będziemy na  bieżąco informować na naszych 
niedzielnych nabożeństwach.

45 rocznice wspomina w dniu 17.07 s. Danuta Sadowska
Naszym siostrom życzymy wytrwania na drodze wiary oraz 

wszelkiego Bożego błogosławieństwa.

55 rocznicę chrztu wiary obchodzi 
w dn. 26.08 s. Maria Podgórska

„Ten, kto zwycięża, zostanie przyobleczony w szaty białe, 
i nie wymażę imienia jego z księgi żywota, i wyznam imię 
jego przed Ojcem moim i przed aniołami jego” (Obj. 3,5)

10 rocznice ślubu w dniu 18.08 obchodzą 
Anna i Jakub Dobrowolscy

 Życzymy dalszych pięknych Jubileuszy. Niech Bóg 
prowadzi, strzeże i błogosławi. „Tyś Panie moim, nie ma dla 

mnie dobra poza tobą” (Ps. 16,2)

– o nabożeństwa w lipcu i sierpniu

– o wybierających się urlopy naszych zborowników
– o bezpieczne wakacje dla dzieci i młodzieży

– o Karolinę Walczak w jej krytycznym stanie zdrowia

– o operację pastora Henryka Wasilewskiego

– o sympatyków Zboru i osoby myślące o chrzcie wiary
– o służbę Pastora Z. Babicza i Starszych Zboru

– o całą rodziny G. i A. Sękowskich

– o wypoczywających w Kołobrzegu Gości

– o powrót do Zboru, tych, którzy osłabli duchowo
– o naszych seniorów i pomoc w ich potrzebach dla: 

J.T. Świercz, Cz. Zawołek, I. Rosińskiej, L. Puc, 
T. Szyszki, Z. Dołkowskiej, J. Grudzińskiej, 
J. Lewandowskiej, M. Wasylów, H. Paprockiej, 
R. Słodownik, J. Calów, H. i J. Matulewiczów, 
R. Kakowskiego, M. Kułakowskiej, M. Bakowicz, 
B. Froncali

– o dalszą poprawę zdrowia dla: J. Lewandowskiego, 
H. Stranc, B. Kamińskiej

– o ojca s. Marzanny Jagiełło

– o uchodźców z Ukrainy, którzy wrócili do swoich domów 
z naszego Zboru

– o transmisje nabożeństw na on-line.

13 Józef Calów

19 Agnieszka Dziadosz

02 Henryk Podgórski
03 Danuta Sadowska

11 Agnieszka Miszke

Lipiec:

18 Amelia Miszke

01 Zofia Koziak (sen)

04 Helena Wójcik
09 Elżbieta Wiśniewska

13 Zosia Koziak (jun)
14 Andrzej Sękowski

04 Radosław Froncala

27 Teresa Furmanek

04 Mariusz Łukomski
05 Bogdan Pilichowski

12 Jacek Mazur

14 Artur Rapacz

17 Oliwia Sadowska

13 Jan Matulewicz

21 Feliks Borzyszkowski
31 Katarzyna Koziak

18 Jakub Karel

24 Żenia Królikiewicz 
(Pavlutkin)

02 Mariusz Polakowski

23 Jakub Dobrowolski

Sierpień:

15 Maria Kułakowska

19 Lucjan Łukomski

07 Michał Stasiak

24 Kamil Kamiński

17 Jacek Strzelczyk
22 Wanda Miszke-Zapora

oraz : w sierpniu

Andrzejowi Bajeńskiemu (02), Morenice Oyedemi (03), 
Agnieszce Kałużyńskiej (05), Danucie Ryżyk (07), 

Adamowi Otremba (08), Zbigniewowi Tarkowskiemu (08), 
Natanowi Polakowskiemu (17),Władysławowi Dwulat (20), 

Urszuli Świątkowskiej (27), Maćkowi Kociela (28), 
Adzie Karel (30), Urszuli Bajeńskiej (31).
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