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o tym, co ludzkie i...

BOSKiE

„A Piotr, wziąwszy go na stronę, począł go upominać, mówiąc: Miej litość nad sobą Panie!
Nie przyjdzie to na ciebie. A On obróciwszy się, rzekł: Idź precz ode mnie szatanie!
Jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co Boskie, lecz o tym, co ludzkie”
Mat.16.22-23

W

naszej naturze tkwi coś, co skłania
nas do ochrony samych siebie.
Nie musimy tego się uczyć, mamy
to jakby „we krwi”. Czy chcemy tego, czy nie,
posiadamy w sobie instynkt
samozachowawczy, który włącza się wtedy,
kiedy poczujemy zagrożenie, czy jakąś stratę.

swoje zachować, utraci je, a kto by utracił
życie swoje dla mnie, odnajdzie je” –
(Mat.16.24-25)
Jeśli chcemy naprawdę podążać za Jezusem
i kroczyć Jego drogą, to musimy zacząć nie
od zewnętrznej aktywności, ale od naszego
wnętrza.
Słowo „zaprzeć się siebie” oznacza zrobienie
czegoś przeciwko sobie, a na korzyć Boga
i Jego Królestwa. By najpierw nie szukać
tego, co ludzkie, ale raczej tego, co Boskie.
Właśnie wtedy, gdy mamy pewność naszej
racji, gdy kusi nas, by odpowiedzieć na jakąś
niesprawiedliwość, czy doznawaną krzywdę.
Zaparcie swoich cielesnych skłonności jest
utratą swojego życia dla Jezusa

Nasza stara natura nigdy łatwo nie zrobi sobie
krzywdy i często potraﬁ użyć różnych
podstępnych środków. Od przypisywania
sobie mocy, wyznawania wzniosłych
religijnych deklaracji, aż do próby litości nad
sobą, jak w przypadku uwagi Piotra
w stosunku do Jezusa.
Byle tylko nie doświadczyć straty, byle nie
cierpieć, czy nie przeżywać odrzucenia.

Żeby układ centralnego ogrzewania dobrze
funkcjonował, a grzejniki oddawały ciepło,
potrzebne jest wyparcie powietrza z układu
za pomocą wody, ponieważ powietrze i woda
w instalacji grzewczej są sobie przeciwne.

Biblia naucza, że Pan Jezus dokładnie to
zrobił;

Na okładce: Terenia i Zbigniew Kaliś

„Chociaż był w postaci Bożej nie upierał się
zachłannie przy tym, aby być równym
Bogu, lecz wyparł się samego siebie
i przyjął postać sługi … uniżył samego
siebie.” (Fil. 2.6-7)

Tak jak nasz duch i nasze ciało.
Jeżeli mamy dobrze funkcjonować jako
naśladowcy Jezusa, musimy wyprzeć się
siebie, by Jezus mógł być w naszym życiu
widoczny.
To bardzo konkretna wymiana.
Oddając całkowicie swoje życie w zamian
dostajemy Jego życie (Jego naturę).

Ten, którego nie może pomieścić
wszechświat. Którego chwała przerasta rzeczy
widzialne i niewidzialne, przyszedł do nas
w postaci uwłaczającej Jego wielkości
i majestatowi.
Poniżył się i przyjął postać ludzką.
Porzucił szacunek, respekt, poważanie,
którym był otoczony, by otrzymać pogardę,
odrzucenie, cierpienie i ostatecznie śmierć
krzyżową.
Czy to coś dla nas znaczy?

Dlatego sprzeciwiamy się naszej ludzkiej
skłonności do szukania swego, by szukać
korzyści tego, którym za nas umarł.
Rezygnujemy z praw do własnego życia,
by zrealizować Boże pragnienia i plany.
Tak, jak to zrobił Jezus.

Wielu ludzi szuka Jezusa, by dał im to, czego
im brakuje, ale tylko niektórzy oddadzą Mu
kontrolę nad swoim życiem.
On powiedział do swoich uczniów mocne
i bezkompromisowe słowa:

Módlmy się:
o usposobienie Chrystusowe,
o pokorę względem siebie,
o umiejętność rezygnowania z tego, co swoje
(zapierania się) i
o świętość naszego życia przed Bogiem.

„ … Jeśli kto chce pójść za mną, niech się
zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój
i niech idzie za mną. Bo kto by chciał życie
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Trzy zasady zaangażowania w kościele

Rebecca McLaughlin

Niekomfortowe

NABOŻEŃSTWO
raz pierwszy na nasze kościelne spotkania i są skutecznie
ignorowani. Mogą nie znać Jezusa albo spędzili lata na
oddalaniu się od Niego. Ich duchowe zdrowie jest
zagrożone, a zwykła rozmowa może być kroplówką, której
Bóg użyje, aby przygotować ich do operacji ratującej życie.
Stawką jest wieczne życie.
A co, jeśli jest to zwykły członek kościoła, który jest
samotny? Odosobniony wierzący to też sytuacja kryzysowa.
„Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami” –
powiedział Jezus – „jeśli będziecie się wzajemnie miłować”
(Ewangelia wg św. Jana 13:35). Oczywiście, każdy z nas
lubi czasem samotność, ale samotność w kościele jest takim
samym oskarżeniem wobec naszych zgromadzeń, jak brak
modlitwy czy brak hojności. Jak możemy twierdzić, że
jesteśmy „jednym ciałem” (1 List do Koryntian 12:12), jeśli
nie potrafimy nawet usiąść razem i nawiązać ze sobą relacji
w kościele?
Przychodzę do kościoła z pięcioosobową rodziną. Ale
podstawową rodziną jaką widzimy w Nowym Testamencie
nie jest rodzina biologiczna, ale kościół. W rzeczywistości
Jezus obiecał, że każdy, kto opuści swój dom i rodzinę, aby
pójść za Nim, otrzyma o wiele więcej domów, braci, sióstr i
rodzin wśród Jego ludu (Ewangelia wg św. Marka 10:2930). Istnieją namacalne sposoby, poprzez które możemy to
wyrazić w kościele. Ci z nas, którzy przychodzą do kościoła
ze swoimi rodzinami, mogą zaprosić innych, aby usiedli
razem z nami, albo nawet, aby spędzili czas z innymi
członkami kościoła.
W ostatnią niedzielę, na przykład, postanowiła usiąść
pomiędzy dwiema siostrami w Chrystusie – jedną z Nigerii,
drugą z Ghany. Mogłam cieszyć się uwielbianiem Jezusa
razem z nimi. Bycie jednym ciałem z naszym duchowym
rodzeństwem oznacza więcej niż siedzenie razem z innymi
w kościele, ale z pewnością nie oznacza mniej niż to.
To wezwanie nie jest przeznaczone tylko dla osób
w małżeństwie. Jeśli przychodzisz do kościoła sam, nie
lekceważ tego, co Bóg może zrobić przez ciebie, by
błogosławić innych.
Jakiś czas temu, moja przyjaciółka, która żyje sama,

„Przepraszam, że ci przerwałam!”. Właśnie zaczęłam
rozmawiać z przyjaciółką z kościoła. Bardzo chciałam
nadrobić zaległości, ale kiedy ona mówiła, zauważyłam
kobietę siedzącą samotnie, która przeglądała biuletyn
z programem nabożeństwa.
Szczerze mówiąc, żałowałam wtedy, że ją zauważyłam.
„Przerwanie mojej przyjaciółce byłoby niegrzeczne. To
przecież dobrze, że inwestuję w przyjaciół! Ktoś inny
prawdopodobnie zauważy tę kobietę”. To były tylko
niektóre z wymówek, które przeszły mi przez głowę. Ale ta
kobieta była najwyraźniej nowa, i z tego co wiedziałam, nie
była wierząca. Więc, niechętnie, przerwałam mojej
przyjaciółce.
Gdy tylko usiadłam z nieznajomą kobietą, która przyszła na
nabożeństwo, podziękowałam Bogu, że to zrobiłam.
Wychowana jako katoliczka, nie chodziła do kościoła od
ponad dziesięciu lat. Jej narzeczony właśnie zerwał z nią tuż
przed ślubem, a ona potrzebowała w życiu czegoś innego.
Zaryzykowałam i zapytałam, czy nie zechciałaby przyjść na
spotkanie naszej małej grupy wspólnotowej. Zgodziła się.
Od tamtej pory przychodzi do kościoła i na studium biblijne.
To była jedna z wielu okazji, jakie mój mąż Bryan i ja
mieliśmy, by nawiązać kontakt z jeszcze nie-chrześcijanami
w budynku naszego kościoła. W dodatku, ja i mój mąż, nie
mamy ze sobą wiele wspólnego. Jestem ekstrawertyczką, on
jest introwertykiem. Ja pochodzę z Anglii, on z Oklahomy.
Ja zajmuję się literaturą, on jest inżynierem. Ale Bóg
połączył nas wokół wspólnego poczucia misji, a Bryan
ostatnio wyraził tę misję w trzech zasadach zaangażowania
w kościele. Te zasady sprawiają, że nasze niedziele są mniej
komfortowe, ale bardziej satysfakcjonujące. Jeśli jesteś
zmęczony wygodnym życiem, może spróbujesz zastosować
te pomysły u siebie!
1. Samotna osoba na naszych nabożeństwach to sytuacja
wyjątkowa
W czasie kryzysu robimy dziwne rzeczy. Przerywamy
rozmowy, odkładamy na bok społeczne konwenanse. Gdyby
ktoś zasłabł w budynku twojego kościoła, wszyscy by się
zmobilizowali. Ale każdego tygodnia ludzie przychodzą po
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podzieliła się swoim smutkiem z powodu siedzenia samotnie
w kościele. Jest wspaniałą, towarzyską ekstrawertyczką, a ja
powiedziałam jej, że nie ma prawa siedzieć sama, kiedy może
błogosławić innych swoim towarzystwem! Myślę, że każdy
z nas, w tym czy innym czasie, przyszedł na nabożeństwo
zastanawiając się: „Kto mnie pokocha?”. A co gdybyśmy
zamiast tego zadali sobie pytanie: „Kogo ja mogę kochać?”.
2. Przyjaciele mogą poczekać
Czy ominęła mnie jakaś bliska chwila z przyjaciółką, której
wtedy przerwałam, aby przywitać się z siedzącą samotnie
kobietą? Tak i nie. Biblia nazywa nas współbojownikami
(List do Filipian 2:25; List do Filemona 2), a niewiele więzi
jest silniejszych niż te, które powstają w walce. Żołnierze
rzadko zwróceni są do siebie twarzą. Raczej odwróceni są na
zewnątrz, stojąc ramię w ramię, a w ekstremalnych sytuacjach
– plecami do siebie. Walka zwiększa ich bliskość.
„Czy poznajesz tę kobietę?” zapytałam inną przyjaciółkę
kilka niedziel temu, gdy zaczęłyśmy rozmawiać. „Nie.
Powinnam pójść i porozmawiać z nią, prawda?” –
odpowiedziała. Gdy zobaczyłam, jak moja przyjaciółka
odchodzi, by przywitać się z nowo przybyłą osobą, poczułam
bliskość, której nie poznałabym bez naszego wspólnego
przedsięwzięcia.
Przyjaciele mogą wyczekiwać naszej uwagi w niedzielę.
Co więcej, mogą również zmobilizować się do wspólnej misji.
Wzajemne zachęcanie się do witania nieznajomych w imieniu
Chrystusa nie osłabi naszych przyjaźni, ale tylko je pogłębi.
3. Przedstawiaj nowe osoby innym
Kilka lat temu spotkałam kobietę stojąc w kolejce do kasy
w supermarkecie. Niedawno przyjechała z Chin i była
stypendystką na Harvardzie. Zaczęłyśmy rozmawiać
i postanowiłam zaryzykować zapraszając ją do kościoła.
Zgodziła się. Jej angielski był o wiele lepszy niż moja nikła
znajomość mandaryńskiego, ale mimo to nie udało nam się
pokonać bariery językowej, więc po nabożeństwie
przedstawiłam ją mojej znajomej, która potrafi mówić po
chińsku. Kilka minut później, moja siostra w Chrystusie
wymieniła się numerami z nowo poznaną osobą. Nie byłam
w stanie wyjaśnić tej sytuacji, ale moja koleżanka natychmiast
dostrzegła możliwość ewangelizacji, która się przed nią
otworzyła.
Nawet bez bariery językowej, nowe osoby mogą skorzystać
z wielu naszych znajomości. Kiedy jest to możliwe, szukam

kogoś, kto się z nimi pokrywa: ten sam stan rodzinny, szkoła,
zawód lub etap życia. Ale nasze starania w nawiązywaniu
relacji powinny przekraczać wszelkie różnice społeczne.
Musimy również zaangażować się w spotkania z tymi, którzy
nie są do nas podobni.

W rzeczywistości, jeśli niektóre z naszych niedzielnych
rozmów nie są trudne – nie wykraczają poza zwykłe tematy
rozmów, by dotrzeć do różnic – to prawdopodobnie nie
prowadzimy społeczności we właściwy sposób. Wskazując na
kulturowe, społeczne i rasowe podziały swoich czasów, Paweł
przypomniał Kolosanom, że w Chrystusie „nie ma Greka ani
Żyda, obrzezanego ani nieobrzezanego, cudzoziemca ani
Scyty, niewolnika ani wolnego, ale wszystkim i we wszystkich
Chrystus” (List do Kolosan 3:11).
Podejmij ryzyko
Dlatego w nadchodzącą niedzielę, zaryzykujmy. Wyjdźmy
ponad nasze małe podziały z innymi, naśladując Tego, który
pokonał dla nas wielką przepaść. I zachęćmy naszych
przyjaciół, aby zrobili to samo, ponieważ żniwo naszych
zgromadzeń może być obfite.
Możemy nigdy się nie dowiedzieć, jaką różnicę zrobił
niewielki akt powitania. Ale czasami Bóg pozwala nam
zobaczyć, jak wplata On nasze małe czyny w Swój o wiele
większy plan. W zeszłym miesiącu poprosiłam przyjaciół
z grupy biblijnej, aby podzielili się czasem w ich życiu, kiedy
Bóg przyniósł im błogosławieństwo poprzez trudności.
Najbardziej poruszająca była dla mnie odpowiedź kobiety, dla
której zostawiłam przyjaciółkę tamtej niedzieli: „Jestem tak
bardzo wdzięczna, że mój narzeczony ze mną zerwał. Gdyby
to się nie stało, nie odnalazłabym Boga”.

Zaufaj Panu i czyń dobrze, a będziesz mieszkał w kraju i zaprawdę będziesz nasycony.
Ps 37,3
Ufaj i rób – rób i ufaj

„Ufaj” i „czyń” - te dwa słowa bardzo do siebie pasują, jeśli
stoją obok siebie w kolejności ustalonej przez Ducha Świętego.
Powinniśmy mieć wiarę, która będzie działać. Zaufanie do
Boga nastraja nas do świętego działania; ufamy Panu w tym, co
dobre i potem czynimy dobro. Nie siedzimy z założonymi
rękami, ponieważ zaufaliśmy Bogu, ale wstajemy i oczekujemy,
że Pan będzie poprzez nas działał. Zamartwianie się
i czynienie zła nie jest naszym zadaniem - jest nim ufanie
i czynienie dobra. Tak więc ani
nie ufajmy bez czynienia,
ani nie czyńmy nic
bez zaufania.

Wrogowie wyrwaliby nas z korzeniami, gdyby mogli, ale
mieszkamy w kraju dzięki zaufaniu i czynieniu dobrze. Nie
pójdziemy do Egiptu, ale pozostaniemy w kraju Emmanuela pod opieką Boga, w Kanaanie przymierza miłości. Nie można
się nas tak łatwo pozbyć, jak mogłoby się to wydawać
wrogom Pana. Nie mogą oni nas wypchnąć ani podeptać,
ponieważ pozostaniemy w miejscu, które dał nam Bóg.
A co z zaspokojeniem naszych potrzeb? Pan użył w tej
obietnicy słowa zaprawdę. Jak pewne jest to, że Bóg jest
prawdą, tak pewne jest to, że Jego lud będzie nakarmiony.
Naszym zadaniem jest ufać i czynić, a do Pana należy
działanie zgodne z tym zaufaniem. Jeżeli lud nie zostanie
nakarmiony przez kruki ani przez Obadiasza, ani przez
wdowę, to jednak w jakiś sposób otrzyma pokarm. Niech
odejdą obawy!
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Życie w uciskach

istniejących Zborach. Tu i ówdzie słyszy się bowiem
o niegdyś gorliwych chrześcijanach, a dziś zwiedzionych
przez kusiciela na manowce życia bez Zboru i co za tym idzie
bez Chrystusa. Okres izolacji z powodu Covida spowodował,
iż wielu niegdyś wierzących, ślubujących Bogu wierność
Panu do końca swoich dni, zaprzestało interesować się życiem
duchowym i nie są już dłużej czynnymi w winnicy Pańskiej.
Praca kusiciela osiągnęła sukces i pozostał smutek u tych,
którzy walczą i nie chcą chwiać się w uciskach jakie przyszły
na Boży Kościół. Pan Jezus zapowiedział taki stan rzeczy
mówiąc o przesiewaniu Kościoła. Do Piotra Jezus
powiedział: „Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie,
żeby was przesiać, jak pszenicę. Ja zaś prosiłem za tobą, aby
nie ustała wiara twoja…” (Łk. 22, 31-32).
Jak to dobrze, że nie tylko Zbór, ale i sam Pan Jezus modli się
za tymi, którzy duchowo upadli. Bóg bowiem nie chce śmierci
grzesznika, ale oczekuje jego nawrócenia i powrotu do relacji
z Nim.
Czy powrót będzie możliwy? Pomimo oczekującego Boga
(Zboru także), może być tak, że serca tych ludzi będą coraz
bardziej zatwardziałe , a doczesne kłopoty i uciski oddalą ich
od życia przy boku Chrystusa. Przyjmijmy więc wszyscy
napomnienie słowa Bożego skierowaną przez kapłana
Ezdrasza do narodu izraelskiego: „Ręka naszego Boga
spoczywa dobrotliwie nad wszystkimi, którzy go szukają, lecz
jego moc i gniew dotkną wszystkich, którzy od niego
odstępują” (Ezdr. 8, 22).

Życie nie jest łatwe. I jest to chyba doświadczenie wszystkich
ludzi bez wyjątku. Zmagamy się z chorobami, ubóstwem
finansowym, brakiem czasu, kłopotami rodzinnymi,
wychowaniem dzieci i tysiącami innych problemów. Każdy
ma swoje nierozwiązane problemy, obawy i lęki, które bywają
różnorodnej natury.
Ap. Paweł nie mógł dłużej znieść barku wiadomości
o wierzących w Tesalonikach(1 Tes. 3, 1.5) i wysyła tam
Tymoteusza, by mógł utwierdzić tamtejszych uczniów
w wierze i dodać im otuchy .
Wbrew ostatniej szerzonej nauce niektórych chrześcijan
o powodzeniu i sukcesie w życiu człowieka wierzącego
ap. Paweł mówi o naszym przeznaczeniu. „Żeby się nikt nie
chwiał w tych uciskach. Sami bowiem wiecie, że takie jest
nasze przeznaczenia (1 Tes. 3,3). Wierzymy bowiem, że
ziemskie uciski jakie przeżywamy mogą wręcz wzmocnić
naszą wiarę, ale też mogą być wykorzystane przez szatana, by
oddalić nas od Chrystusa. Apostoł pisze: „Dlatego i ja, nie
mogąc tego dłużej znieść, wysłałam go (Tymoteusza – mój
dop.), aby się dowiedzieć o wierze waszej, czy aby czasem nie
zwiódł was kusiciel, a praca nasza nie poszła na
marne”(w. 5).
Zbór w Tesalonikach – jak się okazuje – miał się dobrze,
co stało się powodem do pociechy i dziękczynnej modlitwy
Pawła. Czytając ten tekst zastanawiam się jednak, czy takie
dobre wieści jakie przyniósł Tymoteusz o Zborze tesaloniczan
mogły by być przekazywane dzisiaj o naszych współcześnie

ufność

pastor senior Piotr Karel

we własne siły
„Bo zapomniałeś Boga swojego Zbawiciela, i nie pamiętałeś o skale swojego zbawienia” Iz 17:10.
Tu mamy zapomnienie, które rodzi się, kiedy odzyskamy siły po jakiejś słabości. Pycha z własnej
siły powoduje, że zapominamy o skale, z której zostaliśmy wycięci. Jest to najbardziej
powszechne i podstępne niebezpieczeństwo. Nasza słabość pomaga nam pamiętać o Bogu; nasza
siła jest przyjacielem zapominania. Jest to może najbardziej widoczne w naszej fizycznej słabości.
Kiedy jesteśmy słabi pamiętamy o Panu i przyćmione rzeczy z niewidzialnego świata stają się
wyraźniejsze. Ale kiedy odzyskamy swoje siły, blednie wtedy wyraźna wizja i czasem tracimy ją
całkowicie. Także nasza siła jest w rzeczywistości naszą przeszkodą. Jest to taki narkotyk, który
pomaga nam w duchowym zapominaniu. Odnosi się to do każdego rodzaju siły. Kruchość
w jakimś kierunku powoduje to, że pamiętamy o mocy Wszechmocnego i w słabości nasza pamięć
o nim jest wyraźna i jasna. Ale nasza siła pomaga nam w wytworzeniu uczucia niezależności
i przestajemy myśleć o naszym Bogu. Jest to powód, dlaczego człowiek, który nigdy nie zaznał
słabości ma trudności z utrzymaniem społeczności z Bogiem. Ludzie, którzy nigdy nie zaznali
tego, co to znaczy być słabym muszą pokonywać wiele barier w swojej społeczności
z Niewidzialnym.
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Dlaczego szatan chce, abyś
myślał , że jesteś sam?
„Jestem pewien,
że nikt ci tego jeszcze nie powiedział”.

Wierząc, że nikt nie potrafi cię zrozumieć lub pomóc ci
w twoich zmaganiach, przypisujesz sobie status super
bohatera. Na przytłaczające cię zmartwienia reagujesz
fałszywym przekonaniem, że jeśli tylko bardziej się postarasz
– lub wypróbujesz jeszcze ten jeden sposób – będziesz
w stanie sam rozwiązać swój problem. Ale twoje metody nie
są w stanie ci pomóc.

„To było takie złe.
Będziesz miał o mnie okropne zdanie”.
„Wszyscy by mnie znienawidzili,
gdyby dowiedzieli się, o czym myślałem”.

Czy martwisz się? Podnieś głowę.
Najpierw zwróć się do Boga, potem –
do Jego rodziny.

„Nie ma nikogo, kto by mnie naprawdę kochał”.
Słyszałem każde z tych bezradnych słów od ludzi, którzy
siedzieli w moim biurze. To słowa surowe, rozpaczliwe,
rozdzierające serce. Ujawniają paraliżującą samotność i lęk,
że są skazani na samotność.
Ja też tego doświadczyłem. Zniechęcenie przerodziło się
w depresję, a uwikłanie się w grzech pomnażało mój niepokój.
Myślałem, że nikt mnie nie zrozumie. Za bardzo bałam się
prosić o pomoc. Kłamstwa potęgowały grzech.
Kłamstwa szatana
Szatan posługuje się kłamstwami. Chce, żebyś uwierzył, że
Bóg nie jest dobry, że jesteś sam, a twój wstyd nigdy nie
zostanie usunięty. Wszystko to jest głębokim oszustwem.
W 1 Liście Piotra 5:8 słyszymy przypomnienie: „Bądźcie
trzeźwi! Czuwajcie! Wasz przeciwnik diabeł jak lew ryczący
krąży, szukając, kogo pożreć”. Nie dajcie się zwieść, mówi
Piotr; musicie walczyć, by trzymać się z dala od szczęk wroga.
Jest taki, który chce was zniszczyć.
Jak możemy walczyć z kłamstwami wroga? Napomnienie
Piotra, by strzec się szatana, nieprzypadkowo pojawia się
zaraz po słowach zachęty dla starszych, by paśli trzodę
i następującemu zaraz potem wezwaniu do pokory. Piotr wie
bowiem, że pokorna i trwająca w jedności „trzoda” jest
potężną siłą przeciwko podstępom szatana: „Upokórzcie się
więc pod mocną ręką Boga, aby was wywyższył w stosownej
chwili. Wszystkie wasze troski przerzućcie na Niego, gdyż
Jemu zależy na was” (1 Piotra 5:6-7).
Czyż nie jest to nieco dziwna rada? Jaki jest związek między
atakami szatana, uniżeniem się i zrzuceniem swoich trosk na
Boga? Piotr wskazuje na pewien konkretny, słaby punkt, który
atakuje szatan: nasze troski, które odciągają nas od Boga
i społeczności, a skupiają na nas samych.

Nie walcz sam
Gdy skupiamy się na samych sobie, wpadamy prosto w ręce
diabła. Jego taktyka jest prosta: oddzielić od stada tych, którzy
się zmagają, nakłaniając ich, aby zmagali się z grzechem
i zmartwieniem w samotności i dumie – zamiast z Chrystusem
i społecznością wierzących.

Gdy byłem chłopcem, uwielbiałem grać w koszykówkę.
Byłem dobry w zbiórce i całkiem nieźle rzucałem, ale słabo
radziłem sobie z utrzymaniem piłki. Nie lubiłem grać
z drużynami, które stawiały na pełne krycie. Trener przenosił
mnie wówczas na tył boiska, by pomóc nam przełamać
obronę. Gdy obrona na ciebie naciska, naturalną pokusą jest
zatrzymać drybling i przycisnąć piłkę do brzucha, by ją
ochronić. To najgorsze, co możesz zrobić. Drybluj, by
wydostać się z pułapki, albo jeszcze lepiej, podaj komuś piłkę.
Cokolwiek zrobisz, nie opuszczaj głowy i nie ściskaj
kurczowo piłki, by ją zachować.
Tak samo jest wtedy, gdy dopadnie cię niepokój. Może
pojawić się pokusa, by się wycofać i odizolować i starać się
samemu znaleźć drogę wyjścia z tarapatów.
Czy martwisz się? Podnieś głowę. Najpierw zwróć się do
Boga, potem – do Jego rodziny.
Przekonanie, że jesteś sam, zamyka cię w pułapce wstydu.
Wciąga w myślenie, że możesz sam wydostać się z kłopotów.
Przerwij ten cykl. Wołaj do Boga. Zadzwoń do swojego
pastora. Odezwij się do zaufanego, chrześcijańskiego
przyjaciela. Skontaktuj się z doradcą. Nigdy nie jesteś sam.

Pokorna i trwająca w jedności „trzoda”
jest potężną siłą przeciwko podstępom
szatana
Kiedy próbujemy sobie poradzić ze stresem i strachem będąc
kierowani naszą dumą, szatan depcze nam po piętach.
Gdy się martwimy, pycha nie wydaje się nam naszą
największą pokusą. Czujemy się przygnębieni. Zauważ
jednak, jak pełne niepokoju uwagi mogą być subtelną formą
pychy. Spójrzmy na takie słowa: „Nie ma nikogo, kto by mnie
naprawdę kochał”. Czy jesteś wszechwiedzący? Czy
dostrzegasz osąd w takim stwierdzeniu? Mówiący stawia się
ponad tymi, którzy próbują go kochać, i orzeka ich brak
współczucia.

John Beeson
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Kiedy wybiegłem z domu, Lisa miała mnie dość, a ja miałem
dość jej. Teraz chciałem po prostu wrócić i powiedzieć jej, jak
wdzięczny byłem, że mogłem być z nią. Kiedy wracałem
szybko do domu, myślałem sobie, że może nie przyjąć mnie
dobrze, ale że muszę jej powiedzieć, jak wdzięczny jestem
Bogu za nią.
Kiedy przyjechałem do domu, znalazłem Lisę i
wykrzyknąłem: „Lisa, tak mi przykro! Byłem takim idiotą.
Proszę, wybacz mi. Jesteś niesamowitą matką i wspaniałą
żoną. Jesteś tęsknotą mojego serca.” Podzieliłem się z nią
tym, co Bóg mi przypomniał i zacząłem ją chwalić za
wszystkie jej zalety, cechy i dary. Słowa wypływały z mojego
serca jak rzeka.
Kiedy tak mówiłem, Lisa zmiękła i zaczęła płakać. Czego nie
wiedziałem, to było to, że w trakcie mojej nieobecności Lisa
się modliła: „Boże, jeśli sprowadzisz tu Johna z powrotem i
mnie przeprosi, to ja znowu otworzę na niego moje serce”.
Byłem w stanie osobiście doświadczyć przemieniającej mocy
wdzięczności. Kiedy podjąłem świadomą decyzję, by
koncentrować się na tym, jaką Bóg Lisę stworzył – jaką była
według Jego planu – i zacząłem Mu dziękować za to, moje
serce, moje uczucia zmieniły się względem niej. Wdzięczność
stała się katalizatorem uzdrowienia i odnowienia intymnej
relacji w naszym związku.

Był taki czas w naszym związku, gdy z Lisą byliśmy na
siebie obrażeni przez około 18 miesięcy z rzędu. Ten sam
powód kłótni wracał do nas raz za razem. Pozwalaliśmy
sobie nawet na drobne uszczypliwości w obecności
naszych dzieci…

Bez względu na to, gdzie znajdujesz się w swoim
małżeństwie, zwróć uwagę na słowa Pawła z 1 listu do
Tesaloniczan 5:18:

Starsze z nich nie były nieświadome tego, co się dzieje
i czasem mówiły: „Proszę, czy możecie o tym nie rozmawiać
w trakcie obiadu?”. Nasz ból i rozdźwięk były źródłem
ciągłego napięcia w naszym domu, trawiły nasze małżeństwo
i rodzinę.

„Za wszystko dziękujcie; taka jest bowiem wola Boża
w Chrystusie Jezusie względem was.” (BW)
Za co możesz być wdzięczny/a w życiu małżonce/
małżonkowi? Bez względu na to, czy zdaje się to trudne,
zacznij wyrażać tę wdzięczność Bogu w modlitwie. Potem
pójdź o krok dalej i powiedz swojej żonie/mężowi za co ją/go
cenisz. Zarówno, jeśli szukasz uzdrowienia małżeństwa, jak
i głębszej relacji z małżonkiem/małżonką, obiecuję ci, że
rezultat będzie wart podjętych starań.

Jednego wieczoru, po tym jak zrobiliśmy sobie nawzajem
taką aferę jak zwykle, wybiegłem z domu. Byłem wściekły na
Lisę i błyskawicznie zacząłem skarżyć się Bogu. Narzekałem
na wady Lisy i na jej krótkowzroczne zachowanie. Miałem
wrażenie, że Bóg pozwolił, bym utknął w tym miejscu w życiu
z żoną, która nie chciała mnie wspierać i niepotrzebnie
przyjmowała postawę krytyczną. Jak – zastanawiałem się –
mogę dalej żyć z taką żoną?
Nigdy nie zapomnę tego, jak Bóg odpowiedział. Duch Święty
nie powiedział nawet słowa o tym, czy jest Mu mnie żal, nie
odpowiedział na ból, który czułem. W zamian za to po prostu
mi szepnął: „Synu, chcę, żebyś pomyślał o jednej rzeczy,
którą doceniasz u Lisy, a potem podziękował Mi za nią.”
Odpowiedź zajęła mi chwilę, ale w końcu wymamrotałem:
„Jest dobrą mamą”. Kiedy te słowa wyszły z moich ust,
poczułem, jak życie porusza się w mojej duszy. Bóg zachęcił
mnie do tego, bym ciągnął dalej. Powiedziałem: „Panie,
dziękuję Ci, że Lisa naprawdę świetnie gotuje”, a potem:
„Dziękuję Ci, że jest piękna”. Coraz więcej słów ze mnie
płynęło, a ja zacząłem z wdzięcznością wyliczać dobre cechy
Lisy i robiłem to z prędkością karabinu maszynowego. Po
pewnym czasie nie byłem już zdenerwowany na Lisę, byłem
zdenerwowany na siebie. Pomyślałem: „Jesteś kompletnym
idiotą! Twoja żona jest niesamowita, a ty zachowałeś się
wrednie. Co jest z tobą nie tak?”
Zacząłem być boleśnie świadomy tego, jak strasznie
potraktowałem Lisę. Była moją wybranką, matką naszych
dzieci, absolutnym Bożym błogosławieństwem, a ja ją
potraktowałem jako przeszkodę na drodze mojego powołania.
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Boże wybranie

C

zęsto, gdy składamy
świadectwa mówimy, że
podjęliśmy wybór pójścia za
Jezusem. To jest prawda, nikt nie
rodzi się uczniem Jezusa i nikt nie
jest wnukiem Boga. Trzeba podjąć
decyzję i osobiście opowiedzieć się
po stronie Boga. Jednak, gdy
czytamy Pismo Święte zauważamy,
że za nim cokolwiek my zrobimy, to
już o wiele wcześniej Bóg coś dla
nas uczynił. W tej sytuacji nasze „tak” jest tylko
odpowiedzią na Boże wybranie. Stary Testament także
wiele mówi o Bożym wybraniu. Poprzez całe dzieje
ludzkości Bóg wybierał. Początkowo jednostki: Noe,
Abraham, Jakub, a później cały naród – Izrael. Z Izraela
Bóg wybierał poszczególnych ludzi: proroków, sędziów
i królów. Słowo „wybrany” znaczy także umiłowany.
Boży wybór jest pewny i mocny (Rzym.11,29). Także
w Nowym Testamencie tym, który także wybiera jest Bóg.
To On wybiera, dając usprawiedliwienie i obdarza Swoją
chwałą (Rzym. 8,28-30).
Nauka o Bożym wybraniu powinna być nie tylko przyjętą
nauką biblijną, ale prawdą, która powinna wywierać
wpływ na całe nasze życie. To nie ja wybrałem Boga, to On
mnie osobiście wybrał, a to zobowiązuje. Nasze priorytety
i decyzje, słowa i czyny powinny być często filtrowane
przez te cudowne biblijne prawdy:

Życie i miłość
Ja wiem, że jesteś wciąż przy mnie Boże,
wiem, że nie jestem w moim życiu sama,
nie boję się wieczorów co trwają do rana.
Nie czekam od kogoś na telefon, który milczy
i na listy, których nikt nie pisze.
Jesteś przy mnie, gdy zasypiam, jesteś rano,
witam Cię Panie moją myślą pierwszą
a żegnam na dobranoc.
Jesteś, kiedy piszę długo nocą,
moje myśli napełniasz swoją mocą.
I nie patrzę już w okno z tęsknotą,
nie biegnę do drzwi, gdy ktoś dzwoni.
Już nie jestem sama, mam Ciebie Panie,
dajesz mi siłę, moc, spokój i to mnie chroni.
Wszystkie myśli moje mogę oddać Tobie,
nikt mi wtedy już ich nie zabiera.
Do Ciebie w modlitwie wysoko je wznoszę,
niech nad chmury każda myśl moja dociera.
Nic nie ma sensu bez Twojej miłości,
bo jestem bezsilna bez Twej mocy.
Błądzę bez Ciebie i światła w ciemności
i nic nie znaczę bez Twej pomocy.
Bo kim ja jestem, gdy nie będę z Tobą,
gdy nie wzywam Twojego imienia,
czuję wtedy pustkę a wewnątrz ból zwątpienia.
Cichą zadumą nad tym wierszem się skłaniam,
w pokorze dziękuję Ci przed Twym obliczem.
Nieporadne słowa dla Ciebie układam,
bo łask Twych Panie w sercu swym nie zliczę.
Bo wiersze pisać zawsze będę, wszystkie w darze
Tobie chcę Panie składać.
A słów zbyt mało jest na całym świecie,
by o Twych łaskach ludziom opowiadać.
Kiedy z Tobą Panie spędzam chwile,
wszystkie me smutki zostawiam w tyle.
Ty pamiętasz i czuwasz zawsze nad nami,
choćbyśmy czuli, że jesteśmy sami.
s.Terenia Kaliś

„To nie wy mnie wybraliście, ale Ja was, abyście szli
i owoc wydawali, aby owoc wasz był trwały.” J. 15,16
„To co u świata głupiego wybrał Bóg, aby zawstydzić
mądrych i to co u świata słabego, wybrał Bóg, aby
zawstydzić to co mocne” 1 Kor. 1,27
„do wybranych wg postanowienia Bożego” 1 P. 1,1-2
„W Chrystusie wybrał nas Bóg, abyśmy byli święci
i nienaganni” Ef. 1,4 „przed założeniem świata” Ef.1,4
„od początku” 2 Tes. 2,13.

Co daje nam Boże wybranie?
ZBAWIENIE - 2 Tes.2,13
CHWAŁĘ - 2 Tes. 2,14
SYNOSTWO - Ef. 1,5
Czy każdy z nas może być pewny Bożego wybrania?
Jeśli tak, to czy wiemy do czego zostaliśmy wybrani?
I w jaki sposób zamierzamy odpowiedzieć Bogu
na Jego wybranie ?

To są pytania, na które musimy sobie sami odpowiedzieć.
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Jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony
pastor senior Piotr Karel
I nikt nie będzie się spodziewał, gdy Syn Boży się objawi! Ku
„Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna
zaskoczeniu wszystkich nieprzygotowanych na ten dzień!
Człowieczego. Bo jak w dniach owych przed potopem jedli
Właśnie drugą rzeczą, na którą Jezus zwraca uwagę – to
i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe
zaskoczenie nagłością wydarzenia! Na ziemi jesteśmy
wszedł do arki, i nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł
czasem zaskoczeni nagłością śmierci! Nagłością pewnych
wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego.
tragicznych wydarzeń o jakich słyszymy, czy jakich jesteśmy
Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi
świadkami. Na świecie robi się coraz bardziej niebezpiecznie!
zostawiony. Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta,
Wojny, walki plemienne i całych narodów... przynoszą swoje
a druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego
śmiercionośne żniwa! Nie ma na ziemi spokojnego miejsca,
dnia Pan wasz przyjdzie” Mat. 24,37-42.
gdzie nie ginęliby ludzie. A jeśli nawet nie wojna... to przecież
statnie nauczanie Jezusa zapisane w 24 i 25 rozdz.
nagle i niespodziewanie kończy swoje życie wiele ludzi,
Ew. Mat. dotyczy Jego powtórnego przyjścia. Nie
młodych, starszych, a nawet dzieci....
znaczy to, że wcześniej Jezus nic o tym nie
wspominał swoim uczniom, ale znaczy to, że tuż przed swoją
Nekrologi na mieście codziennie informują o ludziach
Męką, cierpieniem, ukrzyżowaniem, a potem wydarzeniami
umierających i to w różnym wieku. Raporty policyjne z kolei
takimi jak zmartwychwstanie, wniebowstąpienie i zesłanie
informują o dziesiątkach ofiar wypadków drogowych. Jadąc
Ducha Świętego – Pan Jezus chciał zwrócić uwagę Swoich
po naszych szosach, któż nie widział z boku stawianych
uczniów na czasy ostateczne, gdy znów w chwale i w Swojej
krzyży, zniczy i kwiatów – miejsc upamiętnionych tragiczną
mocy wróci po tych, którzy Mu
śmiercią? Z całą pewnością żaden
zaufali. W tym nauczaniu Jezusa
z nich nie spodziewał się wyjeżdżając
widzimy szczególną troskę o grono
z domu, że już nigdy do niego nie
Jego naśladowców.
powróci.
Czyż Jezus nie wiedział jak będą
Pytanie więc brzmi nie tyle, czy jesteś
reagować uczniowie na wydarzenia
gotowy na śmierć? Ale czy jesteś
związane z Jego męką? A jednak, choć
gotowy stanąć przed Panem? To może
również chciał ich przygotować do
stać się w każdej chwili...
Ludzie za czasów Noego, chociaż
trudnych dla nich przeżyć związanych
uprzedzani o Bożym sądzie, „nie
z Jego śmiercią, i zapowiadał po co
spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich... (w. 39)
zdąża do Jerozolimy i co Go tam czeka, to jednak o wiele
bardziej w nauczaniu uczniów zwraca uwagę na
Dlaczego o tym Jezus przypomina? Odpowiedź mamy
przygotowanie ich serc na Swoje powtórne przyjście na
w owym 39 wierszu: „tak będzie i z przyjściem Syna
ziemię, by zabrać Swój Kościół, Swoją Oblubienicę na wesele
Człowieczego”.
Baranka!
O przyjściu Jezusa Chrystusa Biblia mówi, że :
W przeczytanym fragmencie Bożego Słowa możemy zwrócić
1. nikt nie zna dokładnej daty (dnia, ani godziny),
uwagę na przynajmniej kilka bardzo istotnych uwag
2. już jest ono bliskie,
związanych z czasem przyjścia naszego Pana.
3. będzie w godzinie, której się nikt nie spodziewa (i nikt się
Chrystus mówi o szeregu znaków na ziemi i na niebie. które
nie domyśla),
mają zwiastować Jego rychłe przyjście. Nie miejsce, by
4. będzie ono nagłe, jak błyskawica na niebie. Dzień Pański
omawiać poszczególne znaki, które przepowiedział Jezus,
przyjdzie jak złodziej w nocy.
które miały się wypełnić i które się już wypełniają. Dziś
Ap. Paweł napisał w Liście do Tesaloniczan (4, 16-17):
z łatwością możemy oglądać i doświadczać tego, że
„Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby
przepowiednie Jezusa spełniają się co do joty i nikogo nie
Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy
trzeba przekonywać, że czasy są naprawdę ostateczne...
umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy
Nawet ludzie, którzy nigdy nie czytali Biblii i nigdy nie
życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach
słyszeli o znakach, na które Jezus wskazywał ...jakby „czuli
w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze z Panem
pod skórą” że koniec wszystkiego zbliża się milowymi
będziemy”.
krokami..., że coś się musi stać, że tak dalej być nie może, że
Czy wyobrażamy sobie to wydarzenie, gdy otworzą się groby
zło sięga swego apogeum.
ludzi zmarłych w Chrystusie, naszych Braci i Sióstr, którzy
Coraz większy strach i lęk – jak Biblia pisze „lęk bezradnych
nas poprzedzili do wieczności oraz rzesze zbawionych
narodów” – wobec rzeczy, które nastają i których jesteśmy
żyjących na ziemi, gdy nagle zostaną porwani na obłoki na
świadkami...
spotkanie z Panem?
Jezus powiedział: „Tak i wy, gdy ujrzycie to wszystko,
Jakie będzie zamieszanie z powodu tego wydarzenia?
wiedzcie, że blisko jest, tuż u drzwi” (w. 33).
Ale jakie też będzie zaskoczenie, gdy ockną się rodziny ludzi
Odnoszę jednak wrażenie, że jakkolwiek mamy świadomość,
zbawionych, przyjaciele, znajomi, że nagle część ludności
iż czasu jest niewiele, że czas jest najwyższy, to jednak – jako
świata w tajemniczy sposób zniknęła?
ludzie – tkwimy w pewnym marazmie, letargu, jakby we śnie,
Jezus przecież powiedział: „Wtedy dwóch będzie na roli,
i tak się zachowujemy jakby to nas nie dotyczyło.
jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie mleć będą na
W dalszym ciągu ważniejsze jest dla nas, ludzi, „sadzenie,
żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona” (w. 40szczepienie, sprzedawanie i kupowanie, wychodzenie za mąż
41). A nawet „Tej nocy dwaj będą na jednym łożu, jeden będzie
i żenienie się, jedzenie i picie” niż myśl o przygotowaniu się
zabrany, a drugi pozostawiony” (ŁK. 17,34)
na rychły koniec. A ten szybko przyjdzie. Biblia mówi, że
stanie się to wszystko „w oka mgnieniu”!
-9- Co stanie się z ludźmi, którzy pozostaną?
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stnieje na ten temat wiele teorii i spekulacji. Niektórzy
powiadają: „a ja się wtedy nawrócę” „wtedy będę wołał
do Boga” „dziś mam czas, nie chcę myśleć ani o śmierci,
ani o byciu gotowym na przyjście Pańskie”... może pomyślę o
tym jutro!
Gdy czytamy dalsze wypowiedzi Jezusa, a szczególnie
25 rozdz. Ew. Mat. To pierwsze wersety tego rozdziału mówią
o 10 pannach. Pięć z nich było mądrych, pięć zaś głupich...
Biblia mówi, że te które były gotowe weszły z Oblubieńcem
na wesele, i zamknięto drzwi!(w. 10). A później nadeszły
i pozostałe panny, mówiąc: Panie! Panie! Otwórz nam. On
zaś, odpowiadając, rzekł: Zaprawdę powiadam wam, nie
znam was (w. 11-12).
Co za tragiczna pomyłka u panien, które nie były gotowe.
Może sądziły, że zdążą. Może sądziły, że jeszcze mają czas ...
Może myślały, jakoś tam będzie.
Chciały zaliczać się do panien Oblubieńca, ale nimi nie były.
Co za straszne odkrycie?
Biblia mówi o ludziach, którzy będą sobie rwać włosy na
głowie... Będą próbować mocno stukać w zamknięte drzwi.
krzycząc: „Panie w twoim imieniu prorokowaliśmy,
wyganialiśmy demony, czyniliśmy wielkie cuda.” „Panie,
jadaliśmy i pijaliśmy przed tobą i na naszych ulicach
nauczałeś.” (Łk.13,26) Ale drzwi pozostaną zamknięte!
Może i wtedy ktoś z nas będzie krzyczał: Panie, przecież
chodziłem do kościoła. ...Moja żona czy mąż byli nawet tam
członkami... Przecież dawałem na kolektę co niedzielę.
W moim domu często bywali bracia i siostry... Panie, przecież
już prawie byłem takimi jak oni... A Chrystus powie: Nigdy
cię nie znałem!
W jednej nocy, w jednej chwili, w oka mgnieniu, Kościół
będzie zabrany z ziemi na powietrze na spotkanie z Panem!

I będzie tak, że jeden będzie wzięty, a drugi pozostawiony.
Może być tak, że żona będzie wzięta, a mąż zostawiony. Może
być też odwrotnie, mąż wzięty, a żona zostawiona. Może być
tak, że twój współpracownik będzie wzięty, a ty
pozostawiony.
Kiedy przyjdzie ten dzień, nie będzie już czasu na
jakąkolwiek odmianę. Wtedy będzie za późno by cokolwiek
zmieniać, poprawiać, szukać właściwej drogi... Dlatego
Słowo Boże powiada: „dziś, jeśli głos Jego słyszycie nie
zatwardzajcie serc waszych”...
Jako ludzie codziennie myślimy o różnych rzeczach, różnych
sprawach, różnych pracach, jakie mamy do zrobienia. Jakże
wiele jest tych rzeczy pilnych, ważnych w naszym
mniemaniu. Gdy przyjdzie śmierć wszystko ustanie, nic już
nie będzie ważne.
Dlatego też, musimy siebie zapytać: czy myślimy o Tym
dniu? Czy jesteśmy gotowi na ten dzień?
„Czy będziesz też zabrany, czy spotkasz Go w tym dniu”?
To ważne pytanie jakie dziś Bóg stawia przed każdym z nas.
Dlatego też mówi: „Czuwajcie! Bo nie wiecie, którego dnia
Pan wasz przyjdzie” (w. 42).
Głupie i mądre panny były do siebie bardzo podobne.
Podobnie się zachowywały, miały podobne stroje, miały
podobne lampy.
To, co je różniło było widoczne jedynie dla Pana. Jedne miały
olej w swych lampach, drugie dopiero gdy Pan już nadchodził
pobiegły oleju szukać..., ale było już za późno!
Prośmy Pana o duchową trzeźwość! O to, by wlewał bojaźń
Swoją w nasze serca.
By ten dzień nas nie zaskoczył.
Piotr Karel

Z życia Zboru
Spotkanie Rady Zboru z nauczycielami Szkoły Niedzielnej i Liderami Młodzieżowymi
W dniu 16 września 2022 r. celem omówienia nowego roku szkolnego 2022/2023, Rada Starszych wraz z żonami spotkała się
z nauczycielami Szkoły Niedzielnej i Liderami Młodzieżowymi. Przy wspólnym posiłku rozmawiano na tematy związane
z nauczaniem i pracą wśród dzieci i młodzieży. Dzielono się problemami i radościami z pracy nauczycielskiej, a także omawiano
przyszłe zamierzenia. Całość zakończono modlitwą, by Bóg wspierał i błogosławił ich oraz ich rodziny, a także, by trudności
z jakimi się spotykają nie zniechęcały ich, ale by jeszcze mocniej trwali przy Chrystusie, który jest siłą nas wszystkich i naszą
niebiańską nagrodą.
„ ...Lecz roztropni jaśnieć będą, jak jasność na sklepieniu niebieskim,
a Ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieczne”
Daniela 12.2- 3
I tu apel do całej naszej społeczności Zborowej:
Drodzy w Panu
Nauczyciele i Liderzy Młodzieżowi
podjęli się wielkiego zadania, jakim jest
ratowanie młodych istnień ludzkich dla
Chrystusa. To żmudna i ciężka praca,
która powinna być doceniona
przez wszystkich.
Dlatego Rodziców prosimy
o zrozumienie i współpracę
z nauczycielami
i liderami młodzieżowymi.
Wasze wsparcie duchowe i modlitewne
jest w tej służbie niezbędne.
Módlmy się za nich! Wszak oni pracują
dla Bożej chwały i dobra naszych dzieci.
Pastor Zbyszek Babicz

Piknik zborowy
Na zakończenie lata w niedzielę 11 września został zorganizowany zborowy
piknik. Tuż po zakończeniu porannego nabożeństwa na zborowym parkingu
rozpoczęło się wielkie grillowanie. Nie zabrakło sałatek warzywnych, ciasta,
kawy itp. Nasi dzielni „kucharze” upiekli kiełbaski, karkówkę, skrzydełka
kurczaki, ziemniaczki, chlebek. Nikomu nie spieszyło się do własnych
domów, a rozmowom nie było końca. Jakże piękne są takie chwile, kiedy
możemy dzielić społeczność z naszymi braćmi, siostrami i przyjaciółmi.
Szkoda, bo pewnie na kolejny piknik będziemy musieli czekać do następnego
roku. Dziękujemy braciom i siostrom za trud przygotowania tego dobrego czasu.

Film: „Bóg nie umarł” cz. III
To już trzecia część
tej serii filmów pod
wspólnym tytułem
„Bóg nie umarł”
wyświetlona
w Zborze w dniu
22 września.
Film nosi nazwę: „Światło w ciemności”.
Wokół 150 letniego kościoła św. Jakuba narasta coraz więcej
sporów. Przeciwnikom wiary przeszkadza fakt, że świątynia
stoi na terenie uniwersytetu. Gdy pewnej nocy pożar pustoszy

kościół, władze uczelni postanawiają wykorzystać okazję, by
usunąć parafię ze swojego terenu. Pastor Dave zmaga się
z pogróżkami i szykanami. Mimo poparcia parafian, zaczyna
rozważać przeniesienie świątyni.
Film w odróżnieniu od dwóch poprzednich odcinków
wyreżyserował Michael Mason. Zmiana reżysera musiała
odbić się na recenzjach widzów po filmie. Obok zachwytu
pojawiły się liczne głosy ostrej krytyki głównie z powodu
„rozwodnienia” ewangelii i dążenia do miłości i pokoju
z pominięciem wezwania do pokuty i dzieła Chrystusa.
Czekamy na IV część, która będzie wyświetlona w Zborze
w czwartek 20 października. Zapraszamy.

Nowi członkowie Zboru
Na niedzielnym nabożeństwie w dniu 25 września odbyła się miła uroczystość przyjęcia do zboru nowych członków Zboru.
Oficjalnie zostali przyjęci Natalia i Wowa Zhabiak z Ukrainy, którzy od dłuższego czasu przebywają w Polsce, a w naszym
Zborze włączyli się do pracy wśród ukraińskich uchodźców. Do Zboru została również przyjęta s. Alina Marulewska, która
osiedliła się na stałe w naszym mieście. Siostra Alina złożyła przed Zborem budujące świadectwo swego nawrócenia.
Cieszymy się, że Boża rodzina w Kołobrzegu powiększa się, a nowym członkom życzymy wszelkiego Bożego
błogosławieństwa.
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październik
02 – Niedziela godz.10.00 – Nabożeństwo
06 – Czwartek godz.18.00 – Studium Ew. Łukasza
09 – Niedziela godz.10.00 – Nabożeństwo
„ŚWIĘTO ŻNIW” i Błogosławieństwo dzieci
13 – Czwartek godz.18.00 – Spotkanie modlitewne
16 – Niedziela godz.10.00 – Nabożeństwo
20 – Czwartek godz.18.00 – Film „Bóg nie umarł” – cześć 4
23 – Niedziela godz.10.00 – Nabożeństwo
27 – Czwartek godz.18.00 – Studium Ew. Łukasza
28 – Piątek godz.18.00 – Spotkanie dla kobiet
zaangażowanych w służbę
30 – Niedziela godz.10.00 – Nabożeństwo

urodziny obchodzą
01 Angelika Sękowska
05 Artur Dziadosz
06 Janina Grudzińska
08 Bartłomiej Celiński
09 Zbigniew Babicz
13 Irena Rosińska
14 Tadeusz Cymerman
17 Kornela Downarowicz
21 Teresa Szyszka

23 Agnieszka Froncala
23 Marcel Górski
26 Jan Lewandowski sen.
27 Wiktor Kluzik
28 Helena Stępniewska
29 Magdalena Karel
29 Marek Stasiak
29 Włodzimierz Górski
30 Ryszard Kakowski

Najlepsze życzenia urodzinowe
składamy również:
Wiesławie Wasilewskiej (03), Mateuszowi i Dorocie
Witkowskim (03 i 31), Julii Wiśniewskiej (06), Liliannie
Graban (08), Magdalenie Seń (09), Ruth Zagrodnik (10),
Czesławowi Dobrowolskiemu (10), Teresie Kalinowskiej (15),
Marcinowi Kulczyńskiemu (16), Nastazji Kieruzel (17),
Monice Kityńskiej (19), Joannie Piejko (23), Sylwii
Kurkierewicz (23), Darkowi Lewandowskiemu (27), Magdzie
Żukowskiej (29), Zygmuntowi Karel (31)
20 lecie ślubu w dniu 5.10.
świętują Natalia i Bartek Celińscy
5 lecie zaś 6.10. Angelika i Hubert Sękowscy
Obydwom Parom życzymy dalszych szczęśliwych lat
w Bożym błogosławieństwie.
„Miłuję tych, którzy mnie miłują, a którzy mnie gorliwie
szukają, znajdują mnie” (Przyp. 8,17)

– o nabożeństwa i uroczystości we wrześniu
– o nabożeństwa i uroczystości w październiku
– o dzieci i młodzież, nauczycieli w rozpoczętym roku

szkolnym
– o sympatyków i osoby myślące o chrzcie wiary
– o sytuacje na świecie i wojnę w Ukrainie
– o pokój Boży w coraz trudniejszej rzeczywistości

ekonomicznej w naszym kraju
– o finanse Zboru
– 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.
J. Witkowskiej, R. Słodownik, J. Calów,
H.J. Matulewiczów, M. Bakowicz, M. Januszewskiego
– o Karolinę Walczak w szpitalu
fot.M.J. Karel
– o s. Ewę Janiszewską po ulegnięciu wypadkowi
drogowemu
– o s. Ruth Zagrodnik i Marka Stasiaka w DPS-ach
– o zdrowie s. Anety Kulczyńskiej
– o rodzinę Dziadoszów i ich córeczkę
– o dalszą poprawę zdrowia p. Jacka Wiśniewskiego
– o wyniki badań s. Danuty Ostrowskiej
– o życiem brata Konrada Kolonowskiego
– o problemy zdrowotne s. Ani Dobrowolskiej
– o transmisje nabożeństw na on-line

Chwała Bogu:
– za rozpoczęcie nauki w szkole Niedzielnej
– za pastorów usługujących w naszym Zborze we wrześniu
– za udaną operację i powrót do zdrowia s. Wali z Ukrainy
– za udaną operację pastora Henryka Wasilewskiego
– za powrót sprawności złamanej rączki Blanki Kaczmarek
– za powrót do zdrowia s. Marii Kułakowskiej i br. Ryszarda

Kakowskiego
– za braci i siostry usługujących przy zborowym pikniku
– za nowych członków Zboru
– za syna s. Bożeny Kamińskiej
– za działające z poświęceniem służby zborowe
– za zdany egzamin zawodowy siostry Aliny Marulewskej
– za udaną operację brata Jerzego Kulczyńskiego

Usługujący pastorzy

Zazwyczaj w każdy okres lata mamy w Zborze
możliwość goszczenia pastorów usługujących
w czasie niedzielnych nabożeństw. Również tego
roku we wrześniu (wymarzony miesięcy do
odpoczynku w Kołobrzegu) mieliśmy okazję
gościć i korzystać z usług pastorów: Stanisława
Blanka, Remigiusza Neumanna, Krzysztofa
Kuczerę. Jesteśmy wdzięczni Bogu za
przekazywane Słowo Boże i za społeczność
na naszych niedzielnych nabożeństwach.
W ostatnią niedzielę miesiąca pastorzy i starsi Zboru modlili się o dzieci, młodzież oraz nauczycieli Szkoły Niedzielnej,
w związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym w naszym Zborze.
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