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gdyż ścieżka posłuszeństwa przeważnie pociąga 
za sobą doświadczenia.
Nie kto inny, ale Jezus zaprosił ich w tą podróż 
i nie kto inny, jak właśnie Jezus pokazał swoją 
moc w czasie tego doświadczenia. 
Ocalenie, które przeżyli uczniowie, pokazało kim 

naprawdę jest „Ten, który wiatrom i morzu 
rozkazuje i Go słuchają”. 

            

Gdy pieczesz ciasto do kawiarni zborowej, 
gdy sprzątasz, a nikt tego nie widzi, 
gdy przycinasz drzewko na parkingu, 

On nie zasypia.

Psalm 121 mówi „Oto nie drzemie, ani nie 
zasypia stróż Izraela. Pan stróżem twoim. 

w zależności od pojawiających się trudności lub 

I o to właśnie chodzi! 

Poznanie odpowiedzi na te proste pytania może 
mieć duży wpływ na nasze życie.

(Psalm 121, 4-5). Bóg jest z nami cały czas. 
Pan cieniem twoim po prawicy twojej”  

„Gdyż Pan wodzi oczyma swymi po całej 
ziemi, by wzmacniać tych, którzy szczerym 
sercem są przy Nim…” – (2 Kron. 16, 9)

ich braku. Jest to poważnym błędem, 

Pojawia się podziw, szacunek i większa wiara. 

Każde trudne wydarzenie, czy bolesne życiowe 
doświadczenie, odsłania nam aktualny stan 
naszego serca i jest okazją, by przez wiarę oddać 
Bogu chwałę i oczekiwać Jego pomocy. 

Gdzie jest wiara wasza?- pyta Jezus.

Naszą wiarę będziemy mogli pokazać we 
wszystkich naszych aktywnościach na rzecz 
naszej Wspólnoty. 

Niech to pytanie towarzyszy nam w tym nowym 
powakacyjnym czasie.

A wiedząc, że On nie drzemie, możemy mieć 
pewność, że On nas słyszy, gdy do Niego wołamy 
i stoi przy nas zawsze, gdy Go potrzebujemy. 
Również wtedy, kiedy tego nie czujemy. On 
zawsze jest i strzeże naszej duszy (Ps. 121,7).

Często oceniamy słuszność jakiejś drogi 

bo w taki właśnie sposób oddajemy chwałę 
Jezusowi i przyczyniamy się do rozwoju 
Królestwa Bożego.

gdy podajesz komuś przysłowiowy kubek wody, 
czy zostajesz, gdy inni się wycofują 

Wiedzcie, że Bóg tego nie zapomni i sowicie 
odpłaci, bo pracowaliście na Jego gruncie 

Zachęcam do angażowania się we wszelkie 
aktywności na rzecz naszej społeczności, 

Również będzie to czas nabierania duchowych sił, 
modlitwy o siebie nawzajem i o tych, których Bóg 
ma jeszcze zbawić. 

(Mat. 10. 41-42). 

- to wszystko pokazuje, że masz wiarę.

Rodziców, jak zawsze, zachęcamy do 
przyprowadzania swoich dzieci na zajęcia szkoły 
niedzielnej i przypominania młodzieży, 

Dziękuje wszystkim, którzy w jakiejkolwiek 
formie przez czas wakacji i urlopów służyli 
Zborowi swoimi talentami i poświęconym 
czasem. Jesteście ważni i potrzebni. 

Po wakacyjnej przerwie, w czwartkowe wieczory 
chcemy kontynuować studiowanie Ew. Łukasza. 
To możliwość, by lepiej poznać naszego 
Zbawiciela i Jego działanie. 

o spotkaniach specjalnie dla nich 
organizowanych. Nauczyciele naszej zborowej 
szkoły są gotowi, by rozmawiać, uczyć i pomagać 
waszym pociechom w poznawaniu Pana naszego 
Jezusa Chrystusa.

 A tacy, Bogu się podobają (Hebr. 11, 6).
i niebezpiecznie.  

 - Boże, gdzie jesteś? Panie, czy mnie słyszysz?  
Czy zdarzyło ci się w trudnej sytuacji pytać:

Jednak tą spokojną podróż przerywa gwałtowny 
wiatr, a woda zaczyna wlewać się do łodzi. 

Czy wiesz, co przeżywam?  
A może zasnąłeś gdzieś tam…  tak, jak wtedy, 

Ewangelista Marek relacjonuje to tak: 

Ale w ich łodzi był Jezus! Czy to nic nie znaczy? 

w czasie burzy nad Morzem Galilejskim? 

Po ludzku tak, bo naprawdę było groźnie 

Jezus proponuje uczniom przeprawmy się na 
drugi brzeg. To żaden problem dla 
wprawionych rybaków. To dla nich podróż, 

jak każda inna. Nie raz już płynęli czy sami, 

Do dzisiaj nad morzem Galilejskim pojawiają się 
takie niespodziewane i gwałtowne zmiany 
pogody. Uczniowie znali ten rodzaj burzy 
i wiedzieli, co może przynieść. Wiedzieli, 

„A Jezus był w tylnej części łodzi i spał na 
wezgłowiu ” - (Mk. 4. 38)

co potrafi zadziałać. Rozum i doświadczenie 
mówi: Giniemy. Nie damy rady! 

czy z Jezusem. Wszystko na początku wydaje się 
znajomą powtórką. Spokojne ciche wody i lekki 
wiaterek, a przyjemne kołysanie łodzi dosłownie 
usypia. 

To sygnał, że nadchodzi niebezpieczeństwo. 

Tak właśnie ocenili sytuacje, ale czy właściwie? 

Pastor
Zbyszek Babicz

Ew. Łukasza 8, 22-25

Przeprawmy się na drugi brzeg
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Kiedy ktoś mnie zapytał: „Jak sądzisz, co jest 
największym zagrożeniem dla człowieka?”, zaczęłam 
wówczas po kolei wymieniać wszystko to, co zdawało mi 
się mieć śmiertelny, zły i destrukcyjny wpływ na życie 
ludzkie.

Nawiązywać relacje to reagować.
Reagować to rozumieć siebie.

Rozumieć siebie to być oświeconym.
Relacje międzyludzkie są szkołami oświecenia.

(Anthony de Mello)

Wspomniałam również, iż zostawia nam wolność, a więc nie 
zmusza nas do tej relacji, nie nagabuje, nie żąda, nie narzuca 
się, nie oczekuje i nie ocenia… To zadziwiające, ale mam 
wrażenie, iż nasz Bóg ustępuje nam tutaj pierwszeństwa, 
pozwala decydować i tym samym znowu ukazuje postawę 
sługi. Potem ujawnia pewien ważny fakt, rzecz oczywistą 
z Jego punktu widzenia, bo dotyczącą naszego powołania, 
naszej ziemskiej misji. W sposób tak prosty, jak to tylko 
możliwe, podaje instrukcję sukcesu całego przedsięwzięcia, 
wskazuje przy tym na siebie. Mówi, że jeśli będziemy w 
Nim trwać, a On w nas, wtedy wydamy owoce. Pojawią się 
wspaniałe efekty tej zależności. Powiem więcej, wtedy 
będziemy świecić jak najjaśniejsze gwiazdy, wtedy 
staniemy się opoką dla innych, poczujemy sens i cel 
istnienia, wykorzystamy nasz niezwykły status i potencjał. 
Tylko wówczas możemy w pełni manifestować chwałę 
Boga na ziemi i sami jasno świecić, dając w ten sposób 
innym ludziom sygnał, aby czynili to samo… Bez Niego to 
wszystko, o czym napisałam, jest po prostu niemożliwe.

Trwało to dość długo, bo lista zagrożeń i przykładów 
z życia okazały się tasiemcowe, co też stanowiło 
ponętny grunt do dalszej dyskusji, która, gdyby nie 

presja czasu i obowiązków, mogłaby trwać chyba 
w nieskończoność… I tak od słowa do słowa, zaczął 
wyłaniać się coraz wyraźniej obraz, odpowiedź, z którą 
aktualnie w pełni się zgadzam. Tak więc mam przekonanie 
i śmiem uważać, iż największym zagrożeniem dla 
człowieka nie jest grzech czy śmierć doczesna, ale 
osamotnienie i alienacja.

Bóg spacerujący wokół piaskownicy

Zgodnie z powyższym tekstem człowiek żyje i rozwija się 
mocą relacji, dlatego też nie może istnieć w „oderwaniu” od 
innych ludzi w tzw. izolacji. Cóż dla człowieka stanowi 
jedną z najbardziej dotkliwych kar? No właśnie 
odseparowanie od ludzi i społeczeństwa; pozostawienie w 
zamknięciu z dala od innych. Stworzeni na wzór 
i podobieństwo Boga, który występuje w trzech Osobach 
pozostającymi w nierozerwalnym związku, jesteśmy 
znacznie więcej niż sobą. Wykraczamy poza siebie, 
ponieważ bycie człowiekiem to spotkanie z samym sobą, 
innymi ludźmi i Bogiem. Człowiek jako jedyne na ziemi 
stworzenie, został powołany do relacji, do życia we 
wspólnocie, czyli istnienia oraz spotykania się w sposób 
świadomy i wolny. Niezwykle dobitnie i obrazowo 
potwierdzają to słowa Jezusa: „Trwajcie we mnie, a ja 
w was. Jak latorośl sama z siebie nie może wydawać owocu, 
jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać 
nie będziecie” (J 15,4). I w tym miejscu czas się zatrzymać 
i zastanowić nad słowami naszego Mistrza. Swoją 
wypowiedź rozpoczął od słów, które natychmiast kojarzą się 

z postawą wolności, a jednocześnie trwałą zależnością. Nie 
powiedział: odwiedzajcie mnie od czasu do czasu, albo: 
w niedzielę znowu się spotkamy, pobędziemy razem 
i pogawędzimy sobie miło… Rzekł jasno: trwajcie we mnie, 
co też rozumiem jako trwałą relację, związek, przenikanie, 
zależność, symbiozę, przeżywanie oraz bycie jednym 
duchem i jednym ciałem…

Zastanawiałam się, dlaczego Jezus przekazał nam tę 
tajemnicę i doszłam do wniosku, że Boży plan dla ludzkości 
odgrywa tu oczywiście ogromną rolę, ale chodzi również 
o miłość, jaką nas darzy, a także o nasz rozwój i nasze 
potrzeby. Bo jeśli szczerze zapytamy siebie, na czym nam 
w życiu zależy i co jest dla nas ważne, to oprócz potrzeb 
podstawowych, takich jak potrzeby fizjologiczne 
i bezpieczeństwa pojawią się również te wyższego rzędu: 
miłości, akceptacji, przynależności, szacunku, uznania 
znaczenia, satysfakcji, osiągnięć, akceptacji, wpływu, 
rozwoju duchowego itd. I to jest normalne, tak zostaliśmy 
skonstruowani przez Najwyższego.

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

Wyrosnąć z 

EGOIZMU

Monika Wikiera



-

Większość problemów i tzw. 
złych owoców w naszym życiu 
ma swoje źródło w egoizmie. 
Czasem bywa, że ludzie cierpią 
na depresję, ale powodem ich 
problemu nie jest choroba, ale 
właśnie egoistyczna postawa. 
Wiele osób boryka się
z poczuciem samotności i nie 
potrafi utrzymać ani jednej 
dobrej relacji, to również 
często efekt egoizmu. Nie 
będziesz mieć zdrowych i 
dobrych relacji, jeśli jesteś 
samolubny i obojętny na los drugiego człowieka, ponieważ 
nikt nie chce relacji, w której wszystko jest jednostronne. 
Zastanów się przez chwilę, jak wyglądają twoje związki 
interpersonalne? Jak je pielęgnujesz? Iloma trwałymi i 
prawdziwymi relacjami możesz się poszczycić, a z ilu jesteś 
naprawdę dumny? W tym miejscu należy zdać sobie sprawę 
z tego, że nie istnieją szczęśliwe relacje bez oddania, 
zależności, troski, odpowiedzialności, i miłości. Bowiem: 
„Nigdy nie będziesz szczęśliwy, jeśli będziesz skupiony tylko 
na sobie. Nie będziesz szczęśliwy, jeśli nie zaczniesz 
budować dobrych relacji z Bogiem, z samym sobą i ludźmi. 
Nie będziesz szczęśliwy, jeśli nie będziesz żyć w równowadze 
i pomagać innym”. Bez tego twoje życie będzie syzyfową 
pracą, mistyfikacją i męczącą pogonią za wiatrem.

Warunkiem powodzenia Bożej misji na ziemi oraz naszej 
przemiany jest więc wyrzeczenie się egoistycznej postawy 
i autentyczne zainteresowanie innymi ludźmi, a co za tym 
idzie służenie im w sposób, jak czynił to Jezus (zob. J 13, 12-
15). Nasz Pan i Nauczyciel podarował nam dobrą lekcję 
miłości oraz pokory, obmywając swoim uczniom nogi. To 

n i e  b y ł a  t y l k o  t e o r i a 
wypowiedziana kwiecistą 
i przekonywającą mową, tak 
pod publikę,  ale typowe 
warsztaty i przykłady płynące 
z życia samego Chrystusa. 
A ty, co wyniosłeś z tej lekcji? 
W jakim stopniu zaimplemen-
towałeś ją w swoim życiu? 
P o k o r n a ,  p e ł n a  m i ł o ś c i 
i  jednocześnie asertywna 
postawa Jezusa uczy nas, że 
jeśli: pragniesz przyjaciela – 
bądź przyjacielem, chcesz być 

lubiany polub innych,
pragniesz zdobyć autorytet – szanuj innych, chcesz być 
wysłuchany – słuchaj, pragniesz miłości – kochaj… 
Dosłownie jest tak, że co posiejesz, to zbierzesz. Ktoś może 
teraz powiedzieć: „Łatwo rzec, trudniej uczynić…”. 
Faktycznie niektórzy ludzie mają dar, taką specyficzną 
łatwość współczucia i pomagania, ale nie każdy. Jednak ci, 
którzy tego nie mają, mogą przecież świadomie 
i konsekwentnie rozwijać to w sobie. Skoro nazywasz się 
chrześcijaninem, dzieckiem i przyjacielem Boga, to przede 
wszystkim powinieneś czynić dobro. I wiedz, że nie jesteś 
sam. Wokół siebie masz ludzi, którzy mogą ci w tym pomóc, 
mogą  c ię  wesprzeć ,  nauczyć  prowadzić  życ ie 
chrześcijańskie i podążać drogą miłości. Wystarczy 
rozejrzeć się dokoła i zakomunikować to, zwyczajnie 
poprosić o pomoc. Dlatego właśnie potrzebujemy siebie 
wzajemnie i społeczności z innymi wierzącymi. Bóg 
nakazuje nam poszukiwać sprawiedliwości i żyć tak, jak On 
żył, a jeśli Jemu się udało, to nam też się uda, o ile będziemy 
pragnąć tego z całego serca i z pełną determinacją dążyć ku 
temu.

Umieranie dla siebie

Spośród wszystkich istot na ziemi tylko ludzie są zdolni do 
tego by uczyć się kochać. 

Asertywny Jezus

Kiedy Biblia zachęca nas do dobrej walki z wiarą, jedną 
z rzeczy, z którą mamy walczyć, jest właśnie nasza 
egoistyczna i samolubna natura. To się nazywa „umieranie 
dla siebie” lub „zapieranie się siebie. Oczywiście 
towarzyszy temu pewien dyskomfort, a nawet ból. 
Przypomnijmy sobie Chrystusa na krzyżu, o ile dobrze 
pamiętam, krzyż nie był obity miękką gąbką i aksamitem, 
a zamiast gwoździ nie użyto ozdobnych pasów i lśniącego 
przylepca… Po prostu „krzyż opatulony miękkim i pięknym 
materiałem nie istnieje”, a życie to nie bajka, tylko… walka. 
Jestem przekonana, że krzyż, który Bóg chce, byśmy nieśli, 
to nie choroby, tragedie i traumy. On pragnie, abyśmy 

prowadzili życie pozbawione egoizmu, pielęgnowali miłość 
braterską, relacje i stawali się podobni do Niego. Nie bez 
kozery rzekł wszystkim swoim uczniom: „Takie jest 
przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja 
was umiłowałem. Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak 
gdy kto życie kładzie za przyjaciół swoich. Jesteście 
przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam 
przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, 
co czyni pan jego; lecz nazywam was przyjaciółmi, bo 
wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam. 
Nie wy mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem 
i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali i aby 
owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca 
w imieniu moim, dał wam” (J 15, 12-16).

Rzecz jednak w tym, aby świadomie przyjąć odpowiednią 
postawę, podjąć decyzję i dorosnąć w końcu do wydawania 
owoców. Jakiś czas temu spotkałam się z poglądem, że życie 
jest jak wielka piaskownica, wewnątrz której znajdują się 
dzieci. Jest ich całe mnóstwo. Mają ze sobą niezliczoną ilość 
zabawek i kolorowych gadżetów, którymi się bawią. Wokół 
piaskownicy przechadza się Bóg i obserwuje swoich 
maluczkich. Reaguje tylko wtedy, gdy ktoś oberwie łopatką, 
wiaderkiem albo komuś nasypią piasku w oczy… Wtedy 
bierze go za rączkę, przytula i pociesza. Niestety nie 
dowiedziałam się, co robi w takiej sytuacji z łobuziakami. 
Tak czy inaczej, w życiu jest oczywiście czas na 
dzieciństwo, picie mleka i rozliczne zabawy. Idąc jednak za 
słowami Listu do Hebrajczyków (5:11-14), jako 
chrześcijanie nie powinniśmy zatrzymać się tylko na tym 
etapie, a raczej świadomie dążyć do rozwoju i przejmowania 
odpowiedzialności. Napisałam „świadomie”, ponieważ nikt 
za nas tego nie zrobi, nikt nas do tego nie zmusi… to nasza 
decyzja, nasz wybór. Do końca życia możemy zajmować się 
tylko sobą, piastować postawę egoizmu, być biorcami, 
pasożytować na innych, gonić za szczęściem jak za wiatrem, 
a w konsekwencji samotni i bezowocni umrzeć…

„Teraz i Zawsze” nr 9/2011
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MYŚLI BIEŻĄCE
Edyta A. Kocurmargines na człowieczeństwo cz. 10

Jak ufać Bogu, kiedy świat się wali?

Ja mam często z tym problem. Zazwyczaj w takich sytuacjach dla 
mnie wydawałoby się bez wyjścia w rozmowie z Bogiem jestem 
niecierpliwa, chaotyczna, czasami nie wiem nawet, jak mam 
swoje pojawiające się różne emocje ubrać w słowa i to mnie 
frustruje. Każdego razu obiecuje sobie, że w następnej takiej 
rozmowie z Bogiem się lepiej postaram, że będę lepiej 
przygotowana, ale gdy wali się świat, nie myślisz o tym, by było 
pięknie i poprawnie, pod linijkę. Nie masz na to czasu ani siły, 
wręcz przeciwnie, jesteś wyczerpany(a), sfrustrowany(a), może 
nawet zły(a), zalewasz się łzami, chce Ci się wyć. Jest Ci w końcu 
bardzo trudno, czujesz przecież bezsilność.  

Podziwiam główną bohaterkę za to, że w takiej właśnie chwili 
swojego życia, kiedy wydaje się, że jej cały świat się zawalił, że 
straciła już wszystko, potrafi ze spokojem powiedzieć, Boże, 
ufam Tobie.  

Pozdrawiam Cię serdecznie i zachęcam do przeczytania 
Psalmu 100.  

Może na szczęście tak po prostu jest, bo gdy świat się nam wali, to 
wtedy jesteśmy najbardziej autentyczni i wtedy relacja z Bogiem 
jest autentyczna. Znasz powiedzenie: nie ma miłości bez 
szczerości? No właśnie. Nie ma.  

Bóg nie umarł – widzimy to na kolejnym przykładzie bohaterki 
filmu, że Boga nie należy ograniczać, wkładać w schematy, a już 
szczególnie przez nasze wyobrażenia i nasze pomysły na to, czy 
i jak powinien w naszym życiu działać. Bóg i tak zadziała tam, 
gdzie uzna to za słuszne, bo On jest Panem i Stwórcą wszystkiego.  
Zaufanie to jednak spore wyzwanie dla człowieka, lekcja 
konsekwencji i cierpliwości, żmudna praca Chrześcijanina. 
Czasem nie od razu widzimy jego efekty, a bywa nawet, że bardzo 
długo musimy na nie czekać, ale po raz kolejny widzimy, że 
jednak warto. 

Zastanów się przez chwilę, czy nie masz czasem tak, bo ja tak 
mam, że za każdym razem, gdy doświadczam trudnej sytuacji 
w życiu, to jednocześnie doświadczam tego samego zdziwienia. 
Bóg bowiem z tych moich nieudolnych westchnień i skrawków 
wypowiedzi w rozmowie z Nim robi coś nietuzinkowego – składa 
moje życie ponownie w jedną całość. Może nie jest tak, jak ja to 
sobie wyobraziłam, ale za każdym razem składa mnie w całość 
czyniąc mnie za każdym razem bogatszą i silniejszą.  

Nie raz słyszałam, że przypadek to Bóg działający incognito. 
Wiele już w życiu doświadczyłam, żeby wieżyć w przypadki, Bóg 
wielokrotnie dotknął mojego życia. Dlaczego więc nadal 
zdecydowanie łatwiej się wierzy w przypadki zamiast zadać sobie 
pytanie, co Bóg chce przez to powiedzieć. 

Bóg ma plan i On ma czas. Co więc robić w trakcie tak często 
niecierpliwego czekania na Jego odpowiedź, gdy świat się wali? 
Nie udawaj ani męczennika, ani bohatera, który wszystko zniesie, 
nie upadnie, bądź autentyczny(a), niech się z Ciebie prawda 
wylewa, wtedy emocje, które nastrajają Cię dołująco, zaczną się 
zmieniać, bo przypomnisz sobie, że należysz do Niego, a on 
należy do Ciebie, jest Bogiem, który Cię stworzył i możesz w tej 
prawdzie odpocząć. Dobroć leży w naturze naszego Pana, 
podobnie jak miłość i On nigdy z Ciebie nie zrezygnuje. Łaska 
Pana się nigdy nie kończy. 

Jesteśmy po seansie drugiej części filmu “Bóg nie umarł”.  
Podobał Ci się? Mnie bardzo i może Cię zaskoczę, ale to był mój 
trzeci raz, gdy go oglądałam i mogłabym go pewnie jeszcze kilka 
razy obejrzeć. Są takie filmy, które mają to coś, które przyciągają 
jak magnes, do których się powraca. Ten film ma, przynajmniej 
dla mnie, jakąś energię, która daje zachętę do działania, do 
niepoddawania się, ale do kontynuowania, nawet gdy czujesz, że 
świat Ci się wali. Czy to przypadek, że oglądałam go po raz trzeci? 
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Dawid Yasinkyi to 20 letni chłopak z Ukrainy. Dwa lata temu 
przyjechał na studia do Polski. Jako wybitny talent muzyczny 
otrzymał stypendium Akademii Muzycznej w Katowicach na 
wydziale klasy skrzypiec. Obecnie studiuje na drugim roku. 
Jego starsza siostra Lena zdecydowała się wyjechać 
i  studiować w Szwajcarii grę na wiolonczeli. Dawid 
ma młodsze rodzeństwo. Jego brat Noe ma zaledwie 16 lat, 
a  już może poszczycić się zdobyciem II  miejsca 
w międzynarodowym konkursie gry na skrzypcach. 
Najmłodsza siostra Ester jest w drugiej klasie w 
Szkole Muzycznej, choć poziomem gry 
mogłaby być uczniem czwartej klasy.
W pierwszych dniach wojny w Ukrainie rodzice 
wspomnianej czwórki (ojciec jest pastorem) 
musieli uciekać z Charkowa. Osiedlili się w 
Zabrzu i nawiązali kontakt ze Zborem 
„Betania” w Katowicach.

We wtorek 26 lipca br. Dawid jadąc pociągiem 
relacji Kraków - Kołobrzeg wysiadł w Zabrzu, ale przez 
roztargnienie zostawił w pociągu swoje drogocenne skrzypce. 
To tragedia dla młodego muzyka. Czy będzie mógł je 
kiedykolwiek odzyskać? Kto skorzysta na szansie 
przywłaszczenia drogiego instrumentu? Oczywiście było 
trudno chłopakowi zorientować się, co w takiej sytuacji 

należy robić. Zadzwonił do biura PKP rzeczy znalezionych, 
ale okazało się, że biuro już nieczynne i będzie otwarte 
dopiero następnego dnia. Jednak jak się okazało następnego 
dnia skrzypiec nikt nie oddał i szanse jego odzyskania były 
naprawdę niewielkie. Co robić? Wierzę, że cała rodzina 
Dawida modliła się o cud, bo kto, jak nie Bóg może pomóc w 
tej sytuacji. Czy mogły one pozostać w pociągu i dotrzeć do 
Kołobrzegu? Aż trudno to sobie wyobrazić. W środę 
wieczorem zadzwoniła do mnie moja siostrzenica Ania 

Pawlak prosząc bym mógł zapytać o 
skrzypce na stacji w Kołobrzegu. Rano w 
czwartek w dniu, gdy wyruszaliśmy w 
popołudniowym czasie na nasz urlop moja 
małżonka otrzymała SMS-a, że skrzypce się 
odnalazły. Byłem zadowolony, że nie będę 
musiał fatygować się na stację. Jednak z 
ciekawości zadzwoniłem do Ani chcąc się 
dowiedzieć w jaki sposób i gdzie skrzypce 
się znalazły. Niestety okazało się, że 

małżonka nie odczytała właściwie wiadomości o zgubie 
i postanowiłem jednak pojechać na stację w Kołobrzegu. Sala 
odpraw konduktorskich, gdzie takie rzeczy trafiają była 
jednak zamknięta na cztery spusty. W budynku żywego 
ducha. Stałem bezradnie przyglądając się pracującym przy 
jakimś stojącym składzie pociągu kolejarzom, modląc się 

S k r z y p c e
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 i po trzecie: „żeby mieli moc wypędzać demony”

„I powołał ich dwunastu, żeby z nim byli i żeby ich wysłać na 
zwiastowanie ewangelii, i żeby mieli moc wypędzać demony.” 
(Mk. 3, 14-15).
Otrzymałem jakiś czas temu dość napastliwą wiadomość od 
pewnej – jak sądzę – bardzo „uduchowionej chrześcijanki”, 
która próbowała dociec, ile to ludzi nawróciłem, ile osób 
uzdrowiłem i z ilu ludzi wypędziłem demony w ostatnim 
tygodniu. Przyznam się, że nikogo nie nawróciłem, nikogo nie 
uzdrowiłem, ani z nikogo nie wypędziłem żadnego demona 
ani w zeszłym tygodniu ani kiedykolwiek. No cóż, może 
powinienem zmienić moje myślenie i zmienić moje 
chrześcijańskie nawyki? Nie sądzę jednak, że to JA kogoś 
nawracam, uzdrawiam, czy własną mocą jestem w stanie 
wypędzić jakiegokolwiek demona. Natomiast przechwalanie 
się swoją „duchowością” polegającą na umiejętności 
uzdrawiania, prorokowania, wypędzania demonów w moim 
przekonaniu jest zwykłą cielesnością. Jeśli ktoś został 
nawrócony, uzdrowiony czy uwolniony od demonów to nie 
jest moja zasługa, ale wyłączne działanie mocy Boga i Jego 
Słowa. Czego natomiast Bóg oczekuje ode mnie?

Myślę, że kolejność owych wskazań nie jest przypadkowa. 
Sądzę również, że w naszym powołaniu z owego pierwszego 
celu wynikają następne. Często dzisiejsi „charyzmatyczni” 
chrześcijanie bardziej pragnęliby mocy do uzdrawiania, 
prorokowania, wypędzania demonów niż pielęgnowania 
codziennej społeczności z Jezusem. Kiedy przed oblicze 
arcykapłanów i uczonych w Piśmie przyprowadzono 
apostołów „Widząc odwagę Piotra i Jana i wiedząc, że to 
ludzie nieuczeni i prości, dziwili się; poznali ich też, że byli 
z Jezusem” (Dz.4,13). Być z Jezusem! To chyba podstawowy 
warunek owocnego życia każdego chrześcijanina. Bycie 
z Jezusem, chodzenie z Nim na co dzień jest rezultatem 
prawdziwego nawrócenia. Jedynie moc Boża potrafi zmienić 
życie grzesznika w naśladowcę Chrystusa. Przypomina mi się 
pewne wydarzenie z życia ewangelisty Moody'ego, który 
postanowił w swoim sercu, by codziennie z kimś spotkanym 
na ulicy rozmawiać o Jezusie. Pewnego późnego wieczoru 
spotkał człowieka zataczającego się pod wpływem alkoholu. 
Kiedy zaczęli rozmowę ten człowiek stwierdził: „Panie 
Moody, wczoraj na pańskiej ewangelizacji na stadionie pan 

mnie nawrócił”. Moody zaś rzekł: „najwidoczniej to ja 
musiałem pana nawrócić, bo gdyby to zrobił Bóg nie byłby 
pan dziś w takim stanie”. Prawdziwe nawrócenie skutkuje 
przede wszystkim zmianą stylu życia i chęcią zwiastowania 
ewangelii. O ap. Pawle (Saulu), gdy się nawrócił w drodze do 
Damaszku jest powiedziane: „I natychmiast opadły z oczu 
jego jakby łuski i przejrzał, wstał i został ochrzczony. A gdy 
przyjął pokarm, odzyskał siły. I przebywał zaledwie kilka dni 
z uczniami, którzy byli w Damaszku, a już zaczął zwiastować w 
synagogach Jezusa, że On jest Synem Bożym.” (Dz. 9, 18-20)

 po pierwsze: „żeby z nim byli” (tzn. z Jezusem)

 A w Liście do Koryntian stwierdził: „Nie posłał mnie bowiem 
Chrystus, abym chrzcił, lecz abym zwiastował dobrą nowinę, 
i to nie w mądrości mowy, aby krzyż Chrystusowy nie utracił 
mocy.”(1 Kor. 1, 17). Co zaś z wypędzaniem demonów? Gdy 
Jezus wysłał na misję swoich 72 uczniów dał im władzę, aby 
deptali po wężach i skorpionach i po wszelkiej potędze 
nieprzyjacielskiej (por. Łk. 10,19). Ta moc nie pochodziła od 
nich samych, ale została im udzielona z woli samego 
Chrystusa. Ci zaś doświadczali ogromnej radości, gdy 
demony w imieniu Chrystusa były im podległe. Jezus, 
jednakże mówi: „Wszakże nie z tego się radujcie, iż duchy są 
wam podległe, radujcie się raczej z tego, iż imiona wasze 
w niebie są zapisane.” (Łk. 10,20)
Ku przestrodze trzeba przypomnieć historię pewnych 
zaklinaczy żydowskich próbujących wzywać imienia Pana 
Jezusa nad tymi, którzy mieli złe duchy. W Dziejach 
Apostolskich czytamy: „A niektórzy z wędrownych 
zaklinaczy żydowskich próbowali wzywać imienia Pana 
Jezusa nad tymi, którzy mieli złe duchy, mówiąc: Zaklinam 
was przez Jezusa, którego głosi Paweł. A było siedmiu synów 
niejakiego Scewy, arcykapłana żydowskiego, którzy to czynili. 
A odpowiadając zły duch, rzekł im: Jezusa znam i wiem, kim 
jest Paweł, lecz wy coście za jedni? I rzucił się na nich ów 
człowiek, w którym był zły duch, przemógł ich i pognębił, tak iż 
nadzy i poranieni uciekli z owego domu.” (Dz. 19, 13-16)
 Tym ludziom nie wystarczył „mandat”, iż byli synami 
arcykapłana żydowskiego, i że powoływali się na Jezusa, 
którego głosił Paweł. Ci ludzie nie byli z Jezusem i nie głosili 
ewangelii. Jakże sytuacja podobna do tej, o której Jezus 
powiada: „W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż 
nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie 
wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy 
wielu cudów? A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. 
Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie”. 
(Mt. 7, 22-23).

 po drugie: „żeby zwiastowali ewangelię”

Chrześcijański bard; Tomasz Żółtko śpiewał: „… Po prostu 
z Jezusem żyć, zwyczajnie bez wielkich słów, każdy dzień 
powierzać Mu, stale przy Nim być”. W chrześcijaństwie to jest 
najważniejsze. 

„I powołał ich dwunastu, żeby z nim byli i żeby ich wysłać na 
zwiastowanie ewangelii, i żeby mieli moc wypędzać demony.” 
(Mk. 3, 14-15). Czego Bóg dziś oczekuje od uczniów Jezusa? 
Cel się nie zmienił, a więc:

Jego plan został nakreślony i uwidoczniony w celu w jakim 
Jezus powołał tych, których wybrał.

pastor senior Piotr Karel

Uzdrawiać i wypędzać demony

o Bożą pomoc. Szkoda mi było tego chłopaka, że właśnie 
w Polsce spotkała go taka przykra sytuacja. Nikt jednak nie 
słyszał o skrzypcach. Spytano również sprzątaczki, one też 
nic nie wiedziały, a minęły już przecież dwa dni. Nic tylko, 
skrzypce przepadły. Wracałem do mego zaparkowanego 
przed stacją samochodu, gdy zauważyłem samochód żony 
zaparkowany w pobliżu. Przyjechała tu w zupełnie innej 
sprawie.  To trwało chwilę,  gdy spotkal iśmy się 
i powiedziałem jej, że źle odczytała SMS-a. Gdy tak chwilę 
rozmawialiśmy nagle podbiegł człowiek w pomarańczowej 
narzutce (pewnie jakiś pracownik kolei- nie wiem) dogonił 

mnie i przyniósł… skrzypce, które szukałem. Do dziś nie 
wiem w jaki sposób mnie znalazł, i że zdążył jeszcze zanim 
odjechałem. Tak myślę, gdybym nie zauważył samochodu 
żony pewnie odjechałbym spod stacji bez skrzypiec. Tego 
dnia za trzy godziny wyjeżdżaliśmy na spotkanie rodzinne 
właśnie do Katowic i mogliśmy w Zabrzu oddać skrzypce 
szczęśliwemu Dawidowi.
Boże dzięki Ci za Twoją pomoc, interwencję i cuda jakie 
czynisz.

Piotr Karel



Lidia Czyż
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„Nigdy w historii człowiek nie miał tak 
dużego wyboru towarów do kupienia, 
zjedzenia, słuchania, oglądania, zażycia.

Wszystko mi wolno, ale...

Znaczenie mądrości w codziennych wyborach

Ta prawda dotyczy nie tylko produktów spożywczych, ale 
także prawie każdej dziedziny naszego życia: książek, które 
czytamy, muzyki, której słuchamy, ludzi, z którymi 
utrzymujemy kontakty, rozrywek, stylu ubierania się, sposobu 
spędzania czasu. Czy zawsze wybieramy właściwie?

Pozwolę sobie przytoczyć inny przykład osoby, która, 
pomimo cukrzycy i alergii na pokrzywę, sama „leczyła się” 
miodem i naparem z pokrzywy, twierdząc, że są to „leki 
z Bożej apteki”. Trudno w takim postępowaniu dopatrzyć się 
mądrości. A potrzebujemy jej coraz więcej, gdyż rynek ofert, 
jakimi codziennie jesteśmy wręcz zasypywani, jest coraz 
bogatszy i bardziej kuszący. Nigdy w historii człowiek nie 
miał tak dużego wyboru towarów do kupienia, zjedzenia, 
słuchania, oglądania, zażycia. Sfera rozrywki i różnorodnych 
atrakcji jest na wyciągnięcie ręki, a precyzyjniej – kliknięcia 
myszką czy przesunięcia palcem po ekranie. I to od nas zależy, 
w jaką ikonę klikniemy. Wszak jesteśmy ludźmi wolnymi 
i „wszystko nam wolno” – nawet Apostoł Paweł tak napisał.

Jak zatem odkryć to, co jest dla nas, a szczególnie dla mnie 
pożyteczne? Bóg dał nam dekalog, w którym znajdujemy 
uniwersalne prawdy, a równocześnie obdarzył nas wolną 
wolą. Tym, co pozwala nam podejmować właściwe decyzje, 
jest mądrość. Jak ogromne ma ona znaczenie, potwierdza fakt, 
że w Biblii wspomniana jest w różnych kontekstach aż 480 
razy. To właśnie mądrość pozwala rozróżniać między dobrem 
a złem, a nawet między dobrym a lepszym. Czy możemy 
utożsamić ją z wykształceniem i powiedzieć, że ludzie 
wykształceni dokonują lepszych wyborów? Bez wątpienia 
edukacja, wyposażając nas w wiedzę i poszerzając horyzonty, 
jest ważna, ale czy kształcąc się, równocześnie nabywamy 
mądrości? Czy tytuły naukowe gwarantują, że ktoś jest 
człowiekiem mądrym, czy świadczą jedynie o tym, że jest 
wykształconym? Już starożytni filozofowie spierali się na ten 
temat. Platon uważał, że mądrość jest tożsama z wiedzą 
i ludzie wykształceni podejmują właściwe decyzje. 
To twierdzenie zakwestionował jednak jego uczeń 
Arystoteles, dowodząc, że do podejmowania właściwych 
decyzji sama wiedza zazwyczaj nie wystarcza i wymaga 
jeszcze dysponowania określonymi zdolnościami 
psychicznymi. Który z nich miał rację?

Problem polegał na tym, że wspomniani winowajcy uchodzą 
za produkty zdrowe, a w niektórych schorzeniach wręcz 
leczące! Okazały się nimi czarna herbata i jabłka. Czy pełna 
antyutleniaczy herbata i naszpikowane witaminami jabłka 
mogą szkodzić? Trudno było mi w to uwierzyć, ale czas 
potwierdził, że po ich wyeliminowaniu dolegliwości ustały. 
Czy łatwo było zrezygnować z czarnej herbaty z cytryną, 
w zimie szczególnie aromatycznej, bo wzbogaconej 
goździkami i pomarańczą? Z szarlotki czy musu jabłkowego? 
Odpowiem, że nie stanowiło to dla mnie wielkiego kłopotu. 
Ale czasem, widząc szczególnie piękne jabłko, moja ręka 
sama wręcz wyciąga się po nie. Niezręcznie także za każdym 
razem prosić w towarzystwie o herbatę owocową, gdy na stole 
stoi jedynie dzbanek z „prawdziwą” herbatą. Wiem jednak, że 
rozsądnie jest pewnych rzeczy unikać.

Umiejętność przyjmowania i rezygnowania

Niestety, chętnie cytując początek zdania napisanego 
przez Apostoła Narodów, rzadziej pamiętamy o jego 
dalszej części: ale nie wszystko jest pożyteczne. 

Wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się niczym zniewolić 
(1 List do Kor. 6:12). Apostoł nie wymieniał rzeczy, które nie 
są pożyteczne, choć w wielu innych fragmentach listów 
wskazuje, w jaki sposób dokonywać mądrych wyborów. 
Swojemu uczniowi Tymoteuszowi Apostoł Paweł zalecał, by 
ze względu na niedomagania żołądkowe nie pił samej wody, 
ale dodawał do niej trochę wina (1 List do Tym. 5:23). Tej rady 
na pewno nie dałby osobie uzależnionej od alkoholu. 
Podobnie jest z seksem, który jest darem Boga, ale 
zarezerwowanym tylko dla małżeństwa.

Często zdarza się w takich sytuacjach, gdy tylko ktoś 
wspomni, że coś mu dolega, że natychmiast dostaje dobre 
rady, co powinien zażywać. Zapominamy, że nie 
musielibyśmy się leczyć, gdybyśmy pewnych rzeczy unikali. 
Sama przez wiele lat cierpiałam na dokuczliwe problemy 
zdrowotne. Zasięgałam porady u kilku lekarzy, ale oprócz 
przepisania tabletek i maści nie byli w stanie mi pomóc. W grę 
wchodziła tylko bardzo nieprzyjemna operacja. Zanim jednak 
do niej doszło, postanowiłam przeanalizować dokładnie swój 
jadłospis, by odkryć, czy może powodem zaburzeń nie jest 

jakiś produkt 
spożywczy. 
I nie myliłam 
s i ę ,  c h o ć 
trwało to dość 
d ługo ,  n im 
namierzyłam 
g ł ó w n y c h 
winowajców.

Niedawno spotkaliśmy się w gronie dobrych, dawno 
niewidzianych znajomych. Mieliśmy sporo tematów 
do omówienia, gdyż w ciągu ostatnich lat w życiu 

każdego z nas wiele się wydarzyło. Pod koniec miłego 
spotkania ktoś stwierdził: „Nie jest z nami źle, bo nie 
rozmawialiśmy o chorobach”. Faktycznie, choć to i owo 
każdemu z nas dokucza, rozprawianie o schorzeniach nie 
należy raczej do dobrego tonu. Nie powinnam zapewne też o 
nich pisać, dlatego w celu usprawiedliwienia muszę zrobić 
małe wprowadzenie.

Bóg obdarza nas mądrością, by jedne 
rzeczy wybierać, a innych unikać, bo nie 
są pożyteczne. Czasem jest to sprawa 
bardzo indywidualna.



W czasie, gdy toczyła się nasza rozmowa czytałem Księgę 
Samuela. W myślach zacząłem wertować jej stronice. 
Przypominałem sobie opisane zdarzenia i ku mojemu 
zaskoczeniu — ani krzty uproszczenia! Wciąż i wciąż 
napotykałem złożoność i labirynty ludzkich decyzji i losów. 
Tak dla przykładu, całość księgi otwierają losy upokarzanej 
bezpłodnej kobiety o imieniu Anna. Możemy obserwować jej 
zmaganie, jak nie poddaje się rezygnacji i walczy 
z rozgoryczeniem. Widzimy ją w czasie uroczystych, 
rodzinnych świąt, jak jej rywalka, druga żona Elkany — 
upokarza ją i sączy pogardę. Na tej samej stronie możemy 
spotkać przegranego kapłana Heliego, którego synowie 
współżyją z kobietami w świątyni. Widać dramat bezsilnego 
ojca, który nie jest w stanie wpływać na wybory swoich 
synów, ci zaś ostatecznie zaprzepaszczają honor i dorobek 
całej rodziny.

Mógłbym wymieniać dalej, ale chodzi o jedno – nie znalazłem 
tam nic z japońskiego teatru cieni, nic z hollywoodzkiego 
modelu — „dobry kontra ZŁY” oraz wszech obowiązującej 
puenty „happy endu”.

Czy więc jest tak, że przesłanie Biblii rozpływa się 
w relatywnym „to zależy”, „nie wiadomo, jak faktycznie 
jest”. Lub czy jest siermiężnym, czarno-białym opisem 
rzeczywistości, w którym dominuje dydaktyczny ton? 
A może, wbrew popularnemu powiedzeniu „tertium non 
datur” jest trzecia droga? Może konstrukcja i przesłanie Biblii 
podobne są do idei gry w szachy, gdzie na polu szachowym są 
tylko (sic!) pola czarne i białe, zawodnicy mogą tylko (sic!) 
robić ruchy naprzemienne, gra odbywa się tylko (sic!) 
z jednym partnerem. I mimo tych wielu „tylko” tworzone są 
intelektualne konstrukcje i złożone układy posunięć. Może 
jest tak, Że rozróżnienie na dobro i ZŁO, prawdę i fałsz nie 
czyni opisu mdłym i nieciekawym, ale wręcz przeciwnie — 
dynamizuje go i tworzy złożoną fabułę, Może granice, 
zaznaczenie pola stwarzają szansę na wielobarwność 
i złożoność świata?

Tym razem mówił z pewnym rozdrażnieniem, a szło to 
mniej więcej tak – „Wiesz, czasem odrzuca mnie od 
Biblii. Irytuje jednoznaczność wypowiedzi jej autorów. 

Będąc uczciwy sam z sobą, nie mogę zgodzić się na 
uproszczenia, jakie stosują w opisie życia. Nie mogę uciec do 
wrażenia, że nie szanują złożoności, w jakiej może znaleźć się 
człowiek. Ten ciągły dydaktyczny ton, moralizowanie, 
to wszystko jest nie do wytrzymania na dłuższą metę”. I w ten 
deseń przez całe nasze spotkanie.

Kolejny obraz to tragiczna postać pierwszego króla Izraela — 
Saula. Człowieka, który zostaje powołany na urząd króla 
w bajkowy sposobów. Można by rzec: wyszedł szukać 
zgubionych oślic, a znalazł królewską koronę. Zaraz po 
namaszczeniu na króla w baśniowej scenerii wraca do domu; 
wszystkie prorocze zapowiedzi Samuela wypełniają się. 
Za kilka dni oficjalnie zostaje zaprzysiężony na króla, ale jego 
losy pędzą dalej. Obserwujemy człowieka, który wiele 
otrzymał a skończył dramatycznym samobójstwem.

Marek Stączek w Biblii
Opis rzeczywistości
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W Biblii czytamy, że początkiem mądrości jest bojaźń Pana; 
Wszyscy, którzy ją okazują, są prawdziwie mądrzy 
(Psalm 111:10). To nie lata spędzone na uczelni, ale 
przestrzeganie Bożych nakazów zawartych w Biblii 
i postępowanie zgodnie z tym, co Stwórca nam zaleca, jest 
oznaką mądrości. Bóg obdarza nas mądrością, by jedne rzeczy 
wybierać, a innych unikać, bo nie są pożyteczne. Czasem jest 
to sprawa bardzo indywidualna.

W poszukiwaniu „złotego środka”

Czy to źle, że w naszych sklepach mamy 
obfitość, wręcz nadmiar towarów? 
Przecież dzięki temu mamy w co się 
ubrać, wyposażyć mieszkanie, zapełnić 
lodówkę. Ale dla zakupoholika samo 
wejście do sklepu stwarza pokusę. 
„Wszystko mi wolno” – pisze Apostoł, podkreślając, że 
w Chrystusie jesteśmy ludźmi wolnymi, ale jeżeli jesteśmy 
też ludźmi mądrymi, wiemy, że nie wszystko przynosi 
korzyść. Jeżeli dokonujemy złych wyborów, jemy i pijemy 
śmieciowe produkty, oglądamy niemoralne filmy, 
p rzebywamy w n i eodpowiedn im towarzys twie , 

w niewłaściwych miejscach, będzie to powodowało 
w naszym życiu złe lub wręcz katastrofalne konsekwencje.

Nie wiemy, co wybrać, brakuje nam rozeznania, a nasze 
decyzje przynoszą negatywne efekty? W Piśmie 
Świętym znajdujemy zachęcającą obietnicę: Jeśli 

komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który 
wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu 

dana. Ale niech prosi z wiarą, bez 
powątpiewania (Jakuba 1:5–6a). Czyż 
nie jest to proste? Powinniśmy 
zwyczajnie poprosić Pana Boga 
o mądrość. Dlaczego zatem tak rzadko 
to robimy? Ponieważ wymaga to 
pokory i przyznania się do swoich 
ograniczoności.

Czy prosiliśmy już kiedyś Boga o mądrość? Czy raczej 
uważamy się za tak błyskotliwych i inteligentnych, że niczego 
nam już nie brakuje w tej materii? Ale mądrość polega na tym, 
że uświadamiamy sobie, jak bardzo Bożej mądrości 
potrzebujemy, by umieć dokonywać właściwych wyborów. 
Bo choć wszystko mi wolno, to nie wszystko jest pożyteczne.
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3. Bycie managerką domu nie oznacza, że to JA muszę 
wszystko robić.

1. Zauważyłam, że przychodzi mi to naturalnie. 

Co to znaczy? Że mąż, który dobrze wypełnia swoją rolę – 
będzie chciał służyć swojej żonie. W tym świetle wszystko 
nabiera innej perspektywy. W zależności od sytuacji w domu, 
od tego kto, ile pracuje w danej chwili – razem podejmujemy 
decyzję co do tego kto, ile powinien robić. Pomagamy sobie. 
Służymy sobie nawzajem.

Widzę jak bardzo inaczej funkcjonuje nasz dom – szczególnie 
od kiedy pojawiły się dzieci – kiedy obejmuję tę rolę – 
i  świadomie ją wykonuję – w przeciwieństwie do czasu, kiedy 
ją porzucam, mając nadzieje, że rzeczy same się jakoś 
potoczą…

I że ja to po prostu też trochę lubię! Może nie ciągłe sprzątanie 
– ale zajmowanie się domem przychodzi mi o wiele bardziej 
naturalnie niż mojemu mężowi. O wiele bardziej obchodzi 
mnie to jak wygląda nasz dom, jakie posiłki jedzą moje dzieci, 
jakie ubrania noszą, co zjedzą goście jak do nas przyjdą – niż 
jego. I wiem, że nie jestem w tym sama. Większość z nas 
kobiet chce mieszkać w przytulnym i funkcjonalnym miejscu.
Z jakiegoś powodu potrafię gotować obiad, zabawiać moją 
starszą córkę i jednocześnie kołysać w chuście noworodka. 
Z całym szacunkiem dla mojego męża, który z kolei ma inne 
talenty – ale nigdy nie widziałam jeszcze, żeby coś takiego 
robił.

Widzę też jak zupełnie inna atmosfera panuje w domu, kiedy 
obejmuję tą rolę z radością i  wdzięcznością – 
w przeciwieństwie do czasu, kiedy jestem rozgoryczona 
(znowu muszę wymyślić co na obiad; ta sterta prania nigdy się 
nie skończy!).

Naszym wspólnym celem jest dom, który sprawnie 
funkcjonuje. Dom, w którym panuje pokój i radość. To mój 
mąż, jako głowa naszej rodziny jest  ostatecznie 
odpowiedzialny za to, żeby wszystko w niej działało. Jeśli 
widzi, że jestem przemęczona, bo za dużo w nim robię – to 
w jego interesie, jako CEO naszej rodziny – jest to, żeby tak 
przeorganizować nasze obowiązki – żeby nasza rodzina 
mogła zdrowo funkcjonować.

Tak samo jak naszą rolą jest zarządzanie domem, tak samo 
rolą naszych mężów jest kochać nas (tak jak Chrystus kocha 
kościół. A Chrystus oddał swoje życie za kościół!).

Bo kiedy nikt nie może niczego znaleźć, kiedy nikt nie wie 
jaki jest plan dnia, jakie kto ma obowiązki etc. – to dużo 
trudniej będzie w domu o spokój i odpoczynek i atmosferę 
radości.

To znaczy, że ja jestem odpowiedzialna za to jak nasz dom 
funkcjonuje. Ale to mój mąż jest CEO naszego domu.

Ale teraz widzę, że to o wiele więcej. Wierzę, że mamy 
ogromny wpływ na to, jak funkcjonuje nasza rodzina. Jakie 
w domu panują zasady. Jaka jest organizacja. Jaka jest w nim 
atmosfera…

Ale dla mnie oznaczało to, że kobieta ma być sprzątaczką, 
a facet może nic nie robić – więc się buntowałam i zupełnie nie 
odnajdowałam w tej roli. Przecież nie po to studiuję, uczę się 
języków, mam doświadczenie zawodowe, żeby „latać ze 
szmatą po domu”.

Co zmieniło moje myślenie?

Kiedyś myślałam, że bycie managerką domu sprowadza się 
tylko do gotowania i sprzątania.

Co jest dla mnie potwierdzeniem tego, że to dar, który 
dostałam od Boga – i to ode mnie zależy czy i jak go 
wykorzystam.

2. Zrozumiałam jaka to ważna rola.… myślę sobie, po raz kolejny tego dnia wycierając blat 
kuchni.
W tym samym czasie układam listę rzeczy, które powinnam 
jeszcze ogarnąć – jednocześnie zapewniając 2,5 letnią córkę, 
która ciągnie mnie za rękę, że zaraz z nią ułożę puzzle.
Znacie to?

Niektóre kobiety jakoś tak naturalnie do tego podchodzą. Jest 
to dla nich oczywiste. Dla innych jest to jakiś absurd, na który 
nie ma miejsca w XXI wieku.

Serio? Serio.

Jedyne co mnie ratuje przed tym, żeby nie zwariować – 
a nawet lubić to co robię na co dzień – to sposób patrzenia na te 
wszystkie codzienne, rutynowe zajęcia.
Nigdy bym nie pomyślała, że to kiedyś powiem, ale jakiś czas 
temu zrozumiałam, że bycie managerką domu to rodzaj 
służenia Bogu.

Niezależnie od tego czy pracuję obecnie zawodowo czy nie; 
czy mamy dzieci czy nie – wierzę, że bycie managerką domu 
to powołanie dane nam kobietom przez Boga.  To jest wpisane 
w naszą tożsamość.

Ja zawsze byłam gdzieś po środku. Z jednej strony, czytając 
Biblię, wiedziałam, że jest tam coś napisane o kobietach jako 
kapłankach domowego ogniska (wolę jednak określenie 
managerka).

Mam dość zajmowania się domem



Wakacje z Panem

Zadbany dom, organizacja i odżywcze posiłki są ważne – 
ale nie wpłyną na atmosferę naszego domu, jeśli nasze 
serce nie będzie najpierw wypełnione Bożą obecnością.

· Nie jesteśmy same. 
Możemy poprosić Boga o pomoc. On naprawdę jest tym 
tematem zainteresowany!

Tylko On może wypełnić moje serce miłością – tak 
żebym mogła dzielić się nią później z moją rodziną i żeby 
ta miłość była odczuwalna dla tych, którzy przekraczają 
próg naszego domu…

· Porządek jest tak naprawdę najmniej ważny 
w tym wszystkim!

Ostatnio dwa razy miałam tak, że nie miałam żadnego 
pomysłu na obiad. Pomodliłam się i poprosiłam Boga 
o pomoc. Kilkanaście minut później szykowałam już coś 
o czym wcześniej w ogóle nie pomyślałam.

Tak, po tym wszystkim co napisałam.

Jeśli chcę mieć wpływ na atmosferę jaka panuje w mojej 
rodzinie (a myślę, że to dużo ważniejsze od tego czy na 
blacie są okruszki czy nie); jeśli chcę mieć w sobie więcej 
łagodności, radości i cierpliwości – to wiem, że mogę ją 
tylko otrzymać od Boga. Muszę spędzić z Nim czas – i ten 
czas powinien być priorytetem na mojej liście rzeczy do 
zrobienia.

PS. Kiedy pisałam ten tekst (dwa miesiące temu), 
zajmowałam się domem i dziećmi na pełny etat, a mój mąż 
pracował. Teraz, kiedy publikuję ten tekst – nasze role się 
odwróciły. Dostałam kontrakt na pracę z domu na kilka 
tygodni, a mój mąż, który ma własną działalność akurat 
ma mniej pracy – więc zamieniliśmy się rolami! Bo TO 
właśnie było akurat potrzebne naszej rodzinie. I o to 
w tym wszystkim chodzi. Działamy, planujemy RAZEM 
tak, żeby to wszystko miało sens dla naszej rodziny jako 
całości. 

Bóg nigdy nie daje nam zadania, żeby potem zostawić 
nas z nim samą. 

Co pomaga mi, kiedy mam dość zajmowania się 
domem? 
Jeśli wiem, że i tak to ja zajmuję się tymi rzeczami 
w domu, to co mogę je równie dobrze wykonywać 
z innym nastawieniem…

Czasem mam wrażenie, że wyrządzamy sobie większą 
szkodę, kiedy staramy się uciec od naszego powołania 
(tak na pewno było u mnie – bo wciąż byłam 
sfrustrowana, że nasz dom i organizacja rodzinna jest 
w chaosie) niż kiedy je przyjmujemy i prosimy Go 
o pomoc, żeby je wykonywać…

· Jako część mojego powołania.
„Niech pouczają młodsze kobiety, żeby miłowały swoich 
mężów i dzieci. Żeby były wstrzemięźliwe, czyste, 
gospodarne, dobre, mężom swoim uległe, aby Słowu 
Bożemu ujmy nie przynoszono.” Tytus 2:4-5
„Chcę tedy, żeby młodsze wychodziły za mąż, rodziły 
dzieci, zarządzały domem i nie dawały przeciwnikowi 
powodu do obmowy” 1 Tym 5:14   

Ja staram się wtedy patrzeć na nie z tej perspektywy:
· Jako służba dla naszej rodziny. Jako coś, bez 

czegoś nasza rodzina nie byłaby w stanie zdrowo 
funkcjonować. Jako niezbędna rola to tego, żeby 
w naszym domu panowała atmosfera radości 
i spokoju.

Zapach lata to wiatr od morza,słońce w Tatrach i poranna zorza.

i świerszcze śpiewające na łące.

Wakacje się kończą a ja siedzę sobie tak w domu,

za rzeki,jeziora ciche i słońce co świeci wysoko.

umilałeś mi każdą wakacyjną chwilę.

Jesień kolorowa, co wszystko w koszu chowa,
orzechy, kasztany, żołędzie, pełno ich będzie wszędzie.

                                     s.Terenia Kaliś

a ja z serca dziękuję Ci za to.

I znowu za chwilkę będzie jesień i co nam ona przyniesie?

Lato to słowik,co wieczorami śpiewa i wszystko co na polach 
dojrzewa.

Wakacje się kończą,uwielbiam Cię Panie,

a u babci kompot z wiśniami.
Lato to słodkie maliny,bita śmietana z truskawkami,

zwierzyć się mogę tylko Tobie Panie,bo nie mam komu.

Lato to biedronki i żółte mlecze,stworzone przez Ciebie Panie,

Trwałeś przy mnie czasu tyle,

Ja z radością witam codzienny ranek,

najpiękniejsze na świecie.

Lato to ogrody w kwiatach tonące,

za świty,zmierzchy,góry i morskie głębiny,

piękne są podróże z Tobą, pojedziemy też na Mazury.

by dzień znów zacząć z Tobą – moim Panem.

Nadejdą następne wakacje,pojedziemy razem znowu w góry,

Zapach wakacji to las i woda,a każdy dzień to z Tobą przygoda.

Pojechałam Panie z Tobą wysoko w góry,
chciałam dotknąć szczyty i błękitne chmury.

prosiłam Cię o słońce i piękną pogodę.

Ty Panie stworzyłeś kolorowe lato,

Pojechałam Panie z Tobą na wakacje, do lasu, nad wodę,

www.zonaimaz.com -10-
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11 sierpnia 2022 r., w czwartkowy wieczór, mieliśmy okazję posłuchać refleksji 
Pastora Marka Kurkierewicza z podróży do Izraela, a konkretnie do Jerozolimy. 
Słuchaliśmy ciekawych faktów na temat powstania i aktualnego stanu wielu 
historycznych budowli Jerozolimy. Osobiste spostrzeżenia i uwagi na temat 
aktualnej sytuacji przeplatane zdjęciami i filmami sprawiły, że spotkanie było nie 
tylko kulturalną wycieczką, ale również „duchową podróżą”, w której 
uczestnicząc mogliśmy nakarmić także naszego wewnętrznego człowieka.
Dziękujemy Bogu za ten czas i za Brata Marka, który poświęcił nam tę krótką 
chwilę, aby podzielić się wrażeniami z podróży. Niech Bóg błogosławi.

Filmu pt: „Bóg nie umarł”

Pastor  Zboru Zbigniew Babicz 
przywitał licznie zgromadzonych 
wprowadzając w tematykę filmu. 
Zaprosił też do odwiedzenia kościoła 

podczas niedzielnych nabożeństw. Film w reżyserii Harolda 
Cronka, to oparta na faktach historia pewnego młodego 
człowieka, który mierzy się z przeciwnościami swojej wiary. 
To także opowieść o poszukiwaniu odpowiedzi na 
najważniejsze pytanie w dziejach ludzkości: Czy Bóg jest?  

Czy interesuje się naszym życiem? 
Czego od nas oczekuje? Czy może nam pomóc? Jeśli tak, to 
w jaki sposób to robi? 
Jako społeczność chrześcijańska potraktowaliśmy te 
wydarzenie jako pewną formę złożenia świadectwa o Bogu 
dla mieszkańców naszego miasta. Dziękujemy Pani 
Prezydent za bezpłatne użyczenie sali RCK-u  i wszystkim 
osobom, które przyczyniły się do tego, byśmy mogli 
uczestniczyć w tej projekcji. Szczególne podziękowania dla 
Jakuba Dobrowolskiego za duże zaangażowanie w to 
przedsięwzięcie. Film okazał się na tyle ciekawy, iż tydzień 
później to jest 25 sierpnia już w kościele była wyświetlana 
jego druga część. Ufamy Bogu, że ten drobny wkład 
w ewangelizację naszego miasta przyniesie kiedyś owoc 
w postaci nawróceń do naszego Pana Jezusa Chrystusa.

W czwartek 18 sierpnia w Regionalnym 
Centrum Kultury w Kołobrzegu, 
mogliśmy uczestniczyć w projekcji 
jednego z najgłośniejszych religijnych 
filmów ostatnich lat pod tytułem „Bóg 
nie umarł”. 

Z życia Zboru

Młodzież z Polkowic

Ponad 20 osobowa grupa młodzieży Kościoła Chrystusowego 
w Polkowicach gościła w sierpniu w naszym Zborze. Grupie 

przewodził pastor młodzieżowy 
br.  Tomasz Jakubowski.  Dwie 
kolejne niedziele, tj. 14 i 21 sierpnia, 
młodzież prowadziła uwielbienie na 
naszych niedzielnych nabożeń-
stwach zaś Słowem Bożym dzielił 
się brat Tomasz. Kaznodzieja 
w pierwszą niedzielę poruszył temat 
pochwały nieuczciwego zarządcy 
(Łk. 16, 1-8), w następną zaś 
niedzielę  mówił  o uzdrowieniu syna dworzanina 
królewskiego (J. 4, 46-54). Obydwa te kazania można 
odsłuchać z naszej strony internetowej.

Podróż do Izraela



fot.M.J. Karel

urodziny obchodzą

wrzesień

Najlepsze życzenia urodzinowe 
składamy również: 

Najserdeczniejsze życzenia urodzinowe składamy również: 
Nikoli Żurawiel (01), Martynie Buczyńskiej (03), Aurze Karel 

(04), Mirosławie Otremba (05), Benjaminowi Świercz(07), 
Bolormie Bat- Uzii (11), Krystynie Kotlińskiej (13), Beacie 

Myczkowskiej (14), Jonatanowi Pilichowskiemu (16), 
Jarosławowi Ściwiarskiemu (25), Markowi Kurkierewiczowi 

(25), Henrykowi Peła (27), Krzysztofowi Zarębie (29)
Chwała Bogu:

– za finanse zborowe i planowane nowe inwestycje

– za udaną operację złamanej rączki Blanki Kaczmarek

– za odwiedzających nasz Zbór wierzących z Ukrainy

– za powrót do sprawności fizycznej br. R. Kakowskiego
– za przyjście na świat Danielka w rodzinie br. Zhabiaków

– za przyjaciół oglądających nasze nabożeństwa na on-line

– za nowy sezon pracy w służbach zborowych

– za możliwość swobodnego prowadzenia nabożeństw
– za możliwość goszczenia w naszym zborowym hoteliku

– za udaną operację br. Henryka Wasilewskiego

– za poprawę zdrowia s. Marysi Kułakowskiej, Bożeny 
Kamińskiej

– za szczęśliwe powakacyjne powroty do domu 

– za tych, którzy wspierają materialnie Zbór
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08 – Czwartek 18.00  – Studium Ewangelii Łukasza 
11 – Niedziela 10.00  – Nabożeństwo 

18 – Niedziela  10.00  – Gość – Remigiusz Neumann 

Rozpoczęcie Szkółek Niedzielnych i Spotkań Młodzieżowych 

15 – Czwartek 18.00 – Spotkanie Modlitewne

04 – Niedziela 10.00  – Nabożeństwo 

 Zakończenie sezonu – Zborowy grill 

29 – Czwartek 18.00  – Studium  Ewangelii Łukasza 

22 – czwartek  18.00  – Film „Bóg nie umarł” Część 3
25 – Niedziela 10.00  – Gość – Krzysztof Kuczer 

01 – Czwartek 18.00  – Studium Ewangelii Łukasza – o nabożeństwa i uroczystości we wrześniu
– o rozpoczynający się rok szkolny dla dzieci i młodzieży
– o dzieci ze Szkoły Niedzielnej i nauczycieli

– o sympatyków i osoby myślące o chrzcie wiary
– o tych, co duchowo osłabli
– o rodzinę Cz. i J. Kulczyńskich

– o nowe siły dla pastora Z. Babicza i Starszych Zboru

– o sytuację na świecie i wojnę w Ukrainie
– o naszych seniorów i pomoc w ich potrzebach:
 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.J. Matulewiczów,
 M. Kułakowskiej, M. Bakowicz, J. Witkowskiej

– o dobre zrośnięcie rączki Blanki Kaczmarek

– o transmisje nabożeństw na on-line
– o trudną sytuację życiową Ani – przyjaciółki br. Kocielów

– o p. Jacka Wiśniewskiego w poważnym problemie 
zdrowia
– o s. Walentytnę z Ukrainy odwiezioną do szpitala 
 w Szczecinie

– o finanse Zboru

– o całą rodzinę braterstwa Sękowskich

– o Karolinę Walczak w jej problemie zdrowotnym

– o siostry: M. Pinkiewicz i E. Kruszewską, które
 wyjechały z Kołobrzegu

– o pomyślne zdanie egzaminu zawodowego
 s. Aliny Kalisz

– o Marka Janulek, który uległ poważnemu wypadkowi
– o rodzinę Dobrowolskich

08 Czesława Kulczyńska

19 Elżbieta Kociela
22 Violetta Stasiak

27 Halina Matulewicz
22 Agata Maksińczyk

03 Anna Grabowska 16 Beata Kowalska

14 Emila Ostropolska

17 Marzanna Pinkiewicz

15 Iza Anglenik

10 Paula Polakowska
09 Teresa Piechota

12 Krzysztof Kaczmarek

15 Danuta Mijewska

19 Bożena Sock
18 Natalia Celińska

 Wytrwałości w podążaniu za Panem i Jego błogosławieństwa 
w następnych latach życia i służby.

(Jak. 1, 4). 

„I różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby 
działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we 
wszystkich. A w każdym różnie przejawia się Duch ku 

wspólnemu pożytkowi” (Kor. 12, 5-7)

„Wytrwałość zaś niech prowadzi doskonałego, abyście byli 
doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. 

Niech Bóg nadal prowadzi i błogosławi.

Rocznicę 35 lat chrztu wiary w dniu 6.09. wspominają 
siostry: Iza Anglenik i Elżbieta Wiśniewska.

15 lat wspólnej drogi życia w dniu 14.09. 
świętują Magdalena i Jakub Karel.

Ogromna radość Natalii i Wowy Zhabiaków z narodzin pierworodnego synka. Daniel ważył 
3300 g i mierzył 53 cm. Rodzice są z Ukrainy, ale czasowo zamieszkują w naszym kraju. Podczas 
pobytu uchodźców z Ukrainy Wowa prowadził dla nich w Zborze spotkania biblijne. Jako Zbór 
dołączamy do ich radości i życzymy, by Daniel wyrastał na swego imiennika, męża Bożego, 
Daniela. „Dzieci są darem Pana” (Ps. 127,3) i ten dar z wdzięcznością przyjmijcie.

Narodziny Danielka
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