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(po 40 latach pilnowania owiec) zostaje przez 
Boga wyznaczony do wyprowadzenia narodu 
Izraela z niewoli Egipskiej. 

i bogatych  ludzi wschodu. W pewnym 
momencie traci wszystko, łącznie ze swoim 
zdrowiem. Życzył sobie nawet śmierci. 

i syty dni” (Hiob 42.10-17).

A może nawet z samym sobą jest ci źle. 

za swoimi przyjaciółmi… i rozmnożył Pan 
Hiobowi w dwójnasób wszystko co posiadał… . 
Pan błogosławił ostatnie lata Hioba więcej, 
aniżeli początkowe… i umarł Hiob stary 

Potrafi rozpocząć wszystko od nowa. 

Dla Niego nie istnieje takie słowo, jak „koniec”. 
On jest Panem czasu i wszystkich wydarzeń. 
Nie musisz być sam! Miej wiarę i oprzyj 
swoje życie na Bogu i chodź z Nim codziennie. 

Niezależnie od tego ile masz lat, gdzie 
pracujesz, jakie masz pasje, czy czujesz się 
szczęśliwy, czy nie… przyjdź do Pana Jezusa

Jest Ktoś, kto zna cię lepiej, niż ty sam. 

Kiedy stracono zupełną nadzieję, 100 letniemu 
Abrahamowi i 90 letniej Sarze urodził się 
obiecany przez Boga syn, 80 letni Mojżesz 

Chciałbym tą wiadomość zostawić nie tylko 
naszym nowo ochrzczonym, ale wszystkim. 

Niech rok 2023 będzie rokiem 
Bożej obecności w naszym życiu. 

A Jego oblicze 

Może uważasz, że twoje życie powinno 
przebiegać inaczej, lepiej. Może twój związek 
się rozpada, albo marzysz o lepszej pracy. 

(Kaz. Sal.3.15) . 

Hiob był jednym z najbardziej bogobojnych 

Ale „Pan zmienia los Hioba, gdy wstawiał się 

Bo „Bóg przywraca to, co przeminęło” –

Po prawie 15 letniej tułaczce po obcych krajach 
i pustyniach, Dawid za obietnicą Bożą zostaje 
wybrany na króla. 

On ma doskonałe rozwiązanie dla ciebie 
i twoich problemów. 

a On będzie zmieniał twoje życie. 

Niech Pan prowadzi. 

niech będzie nad każdym z nas. 

z jednego grzesznika, który się upamięta, 
niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu 
sprawiedliwych, którzy nie potrzebują 
upamiętania” – Łuk 15.7.

Pan Jezus na chwilę uchylił rąbka tego, co dzieje 
się w świecie duchowym, kiedy ludzie  
zaczynają kierować  się posłusznie słowami 
Chrystusa. „Większa będzie radość w niebie 

Świat nie poklepie nas po plecach i nie pochwali 
za to, że wybraliśmy drogę za Jezusem, a wprost 
przeciwnie - usłyszysz śmiech, kąśliwości, 
przykre uwagi, a nawet prześladowania. 
Natomiast w świecie duchowym jest odwrotnie. 
Wszyscy obywatele nieba radują się z każdego, 
kto jest posłuszny Chrystusowi. 
A tym bardziej tymi, którzy uwierzyli i przyjęli 
chrzest wiary, dołączając do wielkiej rzeszy 
usprawiedliwionych i zbawionych,  

Nowy rok powitał nas wspaniałą 
uroczystością. Byliśmy w naszej 
Społeczności świadkami wyjątkowego 

wydarzenia. Oto 8 osób kierowane 
posłuszeństwem Słowom Chrystusa przyjęło 
Chrzest Wiary. 
Tu na ziemi, może dla wielu to wydarzenie bez 
większego znaczenia. Świat bowiem cieszył się 
zupełnie czymś innym, ale w sferze duchowej 
ten akt wiary jest zupełnie inaczej odbierany. 

„A tym zaś, którzy Go przyjęli dał prawo, 

a w przyszłości uwielbionych przez Chrystusa. 
(Rzym 8.29-30). 

by stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy 
wierzą w imię Jego. Którzy narodzili się nie 

Musimy wiedzieć, że nigdy nie jest za późno, 

Bóg przebacza stare życie i tworzy nowego 
człowieka w Jezusie Chrystusie.

czy Hioba. Tak też może być i w twoim i moim 
życiu. 

Myśleli, że dla nich czas zmian się skończył. 
Nie oczekiwali już nic nowego, czy dobrego. 

by być szczęśliwym i doświadczyć Boga 

z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli 
mężczyzny, lecz z Boga”- (Jan 1.12-13) 

Chrzest, to początek nowego życia z Bogiem 
(Mk. 16.16). To, jak reset komputera. 

Z Bogiem można zacząć OD NOWA, ale też 
można przeżyć ODNOWĘ - (Łuk.15.17-18). 

Tak było w przypadku Abrahama i Sary. 
Tak było w przypadku Mojżesza, Dawida, 

Nowy czysty zeszyt z niezapisanymi jeszcze 
stronami. 

Oni doszli kresu swoich możliwości. 

w nowy sposób. 

Ale Bóg jest Mistrzem nowych początków!

Pastor
Zbyszek Babicz
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 od nowa, czy odnowa?
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Cóż za pytanie? Przecież mamy Nowy Rok! A więc, 
nowe marzenia, nowe postanowienia, nowe chęci, by 
cos zmienić. Bóg pozwala nam pisać nowy rozdział 

na czystej, białej stronie w otwartej księdze życia. Wydaje się, 
że wraz z ostatnią wyrwaną 31 grudnia kartką z kalendarza, 
wszystko staje się nowe. 
Ale cóż to? Wielki król Salomon sprzed ponad 3000 lat temu 
napisał: „Nie ma nic nowego pod słońcem. Czy jest coś, 
o czym można by powiedzieć: Oto jest coś nowego?” 
(Kaz. 1,9 -10).

Poza Nim wszystko jest beznadziejnie 
starą, szarą egzystencją trzymającą ludzi 
w świecie niepewnego jutra, w niewoli 

grzechu, lęku, strachu i coraz większej ciemności zataczającej 
kręgi śmierci i wiecznego potępienia.

I możemy być pewni, że NOWE może 
jedynie przynieść Jezus Chrystus. Nie ma 
życia wiecznego i wiecznej szczęśliwości 
poza Nim. Nie ma pokoju bez Księcia 
Pokoju. Nie ma powodzenia bez Jego 
łaski i dobrotliwości. Nie ma zdrowia bez 
Jego uzdrowienia. Nie ma zabawienia bez 
pojednania się z Nim. Jedynie ON – nasz 
Pan i Zbawca, przynosi NOWE. Dlatego 
ap. Paweł napisał Koryntianom: 

Nowym Szczęśliwym Rokiem jest jedynie Jezus Chrystus! 
On i tylko On!

„Tak więc, kto jest w Chrystusie, nowym 
jest stworzeniem; stare przeminęło, oto 
wszystko stało się nowe” (2 Kor. 5, 17 )

Kto się Jemu powierzył i Jemu zaufał, przeżył zupełną 
odmianę i zyskał nowe życie.

Od prawie ponad 70 lat w moim życiu 
oglądam tę zadziwiającą rzecz. Nowy 
Rok zamiast nowego, wciąż przynosi 
stare problemy, a z biegiem lat te 
problemy stają się coraz większe 
i coraz poważniejsze.

Czy Nowy 2023 Rok ma szansę przynieść coś nowego, 
lepszego, bardziej pożądanego? Nie jestem optymistą i jestem 
niemalże pewny, że będzie to trudny rok. Zresztą otwarcie 
mówi się o tym w środkach masowego przekazu.

Na 700 lat przed narodzeniem się Chrystusa na ziemi prorok 
Izajasz zanotował słowa samego Boga:

W sylwestrowy wieczór życzymy 
sobie: „Szczęśliwego Nowego Roku”. 
Czasami dodajemy: „oby nowy nie był 
gorszy od starego”. Jednak boleśnie 
doświadczmy tej rzeczywistości, że 
chociaż życzymy sobie szczęścia to 
dopada nas wiele nieszczęśliwych dni. 
Życzymy powodzenia, a dotyka nas 
coraz większa bieda. Życzymy pokoju, 
a doświadczamy wojen i wewnętrznych walk. Życzymy 
radości, a tymczasem codziennie musimy zmagać się 
z szarością życia i smutkiem.

Tej rzeczywistości doświadczyli Izraelici będący w niewoli 
egipskiej od 400 lat. W pewnym momencie zawierzyli Bogu, 
a Bóg obiecał: „ Ten miesiąc będzie wam początkiem miesięcy, 
będzie wam pierwszym miesiącem roku” (2 Mojż. 12,1). Ten 
nowy początek był związany z nocą, która stała się proroczym 
obrazem zbawienia dla każdego z nas, kiedy spożywali 
baranka paschalnego, a potem przeszli przez Morze 
Czerwone. I choć na pustyni jako wolni ludzie musieli zmagać 
się ze słabościami duszy i ciała, jak też z wszelkimi 
niedogodnościami, jednak Bóg był z nimi, zapewniając im 
Swoją ochronę „ pili bowiem z duchowej skały, a skałą tą był 
Chrystus” (1. Kor, 10,4). 

Niech więc moim życzeniem na Nowy Rok dla Ciebie, drogi 
Przyjacielu, będzie silne postanowienie zdobycia owego 
Chleba, którego spożywanie przyniesie Ci nowe, prawdziwe 
życie! To życie na ziemi i życie w wieczności.

„Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata” (J. 1,29 ).   
A głos z nieba zaświadczył „To jest mój Syn umiłowany – Jego 
słuchajcie.” (a propos: czy wiesz, kogo powinieneś słuchać?).

Apostoł Piotr napisał: „Ale my oczekujemy, według obietnicy 
nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka 
sprawiedliwość” (2 P. 3,13). 

„Słyszałeś o tym, zobacz to wszystko… Od teraz będę ci 
ogłaszał rzeczy nowe i rzeczy zakryte, o których nie 
wiedziałeś” (48,6). Z kolei w Księdze Objawienia Bóg 
zapowiedział – jak pisze ap. Jan, słowa pewne i prawdziwe: 
„Oto wszystko nowym czynię” (21,5). Czy ta Boża obietnica 
może odnosić się do 2023 roku? I tak. I nie. 

Czy składane życzenia na początku ubiegłego roku faktycznie 
uczyniły rok 2022 szczęśliwszym rokiem? Z całą pewnością 
dla wielu ludzi na świecie składane wtedy życzenia okazały 
się płonnymi nadziejami. W dalszym ciągu zmagaliśmy się 
z nieustępującą epidemią i w związku z nią licznymi 
obostrzeniami codziennego życia, czasem z przymusową 
izolacją. W lutym zastał nas nagły wybuch wojny w Ukrainie 
i napływ siedmiu milionów siedmiuset tysięcy ludzi 
szukających bezpieczniejszego miejsca w naszym kraju. 
Doświadczyliśmy również coraz gorszej sytuacji 
ekonomicznej w kraju i związanej z nią inflacji, którą obecnie 
mocno dotyka nasze portfele. W kraju toczyły się nieustanne 
spory polityczne. Życie komplikowało coraz trudniejszy 
dostęp do usług medycznych, dylematy z szczepionkami 
i utrudnione wyjazdy zagraniczne. Niemalże co miesiąc 
protesty wielu grup zawodowych. Kłótnie o brak 
zapodzianych miliardów złotych ze środków unijnych, 
kłopoty z brakiem węgla, przerażające wieści o coraz 
większych podwyżkach cen żywności, nośników energii 
i czego tam jeszcze. Te obrazy i informacje nie mogły czynić 
naszego życia bezpiecznym, wygodniejszym i szczęśliw-
szym. 

Po wielu wiekach Jan Chrzciciel widząc przychodzącego do 
chrztu Jezusa rzekł:

Ten zaś w rozmowie z Żydami wskazał na Siebie: „ Ja jestem 
chlebem życia, który z nieba zstąpił; jeśli kto spożywać będzie 
ten chleb, żyć będzie na wieki”... (J. 6,51).

Pastor senior Piotr Karel
Czy  jest  coś  nowego ?Czy  jest  coś  nowego ?Czy  jest  coś  nowego ?
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i głównych dróg. Gdy oczy wszystkich zwrócone były 

i trzymający nocne straże nad stadem swoim. I Anioł 
Pański stanął przy nich, a chwała Pańska zewsząd ich 
oświeciła; i ogarnęła ich bojaźń wielka i rzekł do nich 
anioł; Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, 
która będzie udziałem wszystkiego ludu. Gdyż dziś 
naradził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan, 

w niewielkiej nic nie znaczącej mieścinie Betlejem. 
wypełniła się obietnica dawno zapowiadanego Władcy, 
którego początki - jak to określił prorok Micheasz - 

A ujrzawszy, rozgłosili to, co im powiedziano 

I wrócili pasterze, wielbiąc i chwaląc Boga za wszystko, 
co słyszeli i widzieli, jak im powiedziano” – Łuk.2.8 -20

na wypełnianiu dekretu cesarza Oktawiana Augusta, 

są od prawieków i dni zamierzchłych. 

„A byli w tej krainie pasterze w polu czuwający 

w mieście Dawidowym. A to będzie dla was znakiem: 
Znajdziecie niemowlątko owinięte w pieluszki i położone 
w żłobie. I zaraz z aniołem zjawiło się mnóstwo wojsk 
anielskich chwalących Boga i mówiących: Chwała na 
wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których 
ma upodobanie. A gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, 
pasterze rzekli jedni do drugich; Pójdźmy zaraz aż do 
Betlejem i oglądajmy to, co się stało i co nam objawił 
Pan. I śpiesząc się, przyszli i znaleźli Marię i Józefa oraz 
niemowlątko leżące w żłobie. 

o tym dziecięciu. I wszyscy, którzy słyszeli dziwili się temu, 
co pasterze im powiedzieli. A Maria zaś zachowywała 
wszystkie te słowa, rozważając je w sercu swoim. 

Ponad 2000 lat temu ludzkość była świadkiem 
jednego z najważniejszych wydarzeń w historii 
ludzkości, z dala od utartych szlaków karawan 

Czy bardziej pobożni?
Czy byli bardziej religijni od innych? 

Na ogół nie ufano im i patrzono na nich podejrzliwie. 

Zwykli nic nie znaczący pasterze doświadczają 
największego przywileju, jakiego może dostąpić człowiek. 

A może mieli większą wiarę od innych? 

Oni usłyszeli jako pierwsi wspaniałą i radosną nowinę, 

Z religijnego punktu widzenia byli pogardzani, 

i chwałę. Ale nic bardziej mylnego.

Można by oczekiwać, że wieść o tak wielkim wydarzeniu, 

jak narodziny wielkiego Władcy, należałoby najpierw 
zanieść najważniejszym i zasłużonym osobistościom 

w środku nocy, gdy reszta świata zajęta swoimi sprawami 
odpoczywała po trudach dnia.

że narodził się Chrystus Pan w mieście Dawidowym. 

Pierwszymi osobami, które dowiedziały się o przyjściu 

w kraju. Królom, gubernatorom, sędziom, przywódcom 
religijnym, kapłanom, członkom żydowskiego 
Sanhedrynu, by przyszli i tak ważnej osobie oddali część 

Dokładne Jego przymioty i skutki przyjścia opisuje ponad 
700 lat p.n.e. prorok Izajasz 9. 1-6.

Bóg nie ogłosił przebycie Swojego Syna za zamkniętymi 
drzwiami poważanych osobistości, ale na polu i to 

Często oskarżano o drobne kradzieże. 
Co więcej, ich praca uniemożliwiała im uczestniczenie 

na świat Pana Jezusa nie byli żadni ważni monarchowie, 

w świętach religijnego kalendarza Żydowskiego. 

gdyż nie brali udziału w życiu wspólnoty religijnej. 

Czy wyróżniali się jakimiś specjalnymi zdolnościami, 
czy charakterem? 

czy duchowi przywódcy, ale zwykli Pasterze. 

W ludzkiej hierarchii pasterze raczej niewiele znaczyli. 
Nie cieszyli się społecznym zaufaniem. 

Ciągle się przemieszczali w poszukiwaniu nowych 
pastwisk i z tego też powodu nie utrzymywali stałego 
kontaktu z innymi ludźmi. 

 WSZYSTKICH

nie zwrócić uwagi na głębszy jej sens i cel. I chociaż ich historia jest opisana tylko w Ew. Łukasza, 
to jednak nie umniejsza to faktowi, że Bóg w jakiś sposób tą grupę podkreślił i wyróżnił. 

Ich obecność przy Nowonarodzonym tak mocno weszła w naszą kulturę ludową, że można 
Większość z nas zna historię mówiącą o pasterzach z Betlejem. 

Betlejem
 dla

Zbigniew Babicz
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Jego miłość skierowana jest do wszystkich.
Zwraca uwagę na pokornych i uniżonych, a jednocześnie 
potrafi poniżyć pysznych i zapatrzonych w siebie.

On nikogo nie faworyzuje, z nikim bardziej nie 
sympatyzuje, lecz kocha każdego równą i gorącą miłością.

w zależności od stanu posiadania, czy pozycji społecznej.

I być może byliby ostatnimi, po których można by się  
spodziewać, że Bóg ich zauważy. 

Dlaczego więc Bóg najważniejszą wiadomość dla 
ludzkości najpierw przekazał właśnie takim ludziom?

Zupełnie nie zasługiwali na to, by jako pierwsi, o tym 
ważnym wydarzeniu  się dowiedzieć.

Najważniejsza Boża wiadomość nie jest zarezerwowana 
tylko dla wielkich, czy ważnych ludzi, ale przede 
wszystkim dla tych pomijanych, ignorowanych, 
pogardzanych, czy zapomnianych .

Boża miłość skierowana jest do każdego. 

Nie nadaje rangi królom i książętom więcej niż zwykłej 
sprzątaczce czy robotnikowi. 
Nie zwraca uwagi na kapłanów, czy wielkich duchownych 
bardziej, niż na zwykłych wiernych siedzących w 
ostatnich ławkach kościoła. 

Myślę, że jest tylko jedno wytłumaczenie. 

Nie uznaje podziałów. Nie dyskryminuje nikogo 

Większość czasu spędzali na polach pilnując owiec 

Bardziej byli zżyci ze swoim stadem niż ludźmi. 
i chroniąc je przed drapieżnikami i złodziejami.

Ta cudowna obietnica  udzielenia wszystkim mnóstwa 
wesela i wielkiej radości jest z niczym nie porównywalna 
na ziemi. Dostępna dla każdego, niezależnie 

Czemu i komu dawać pierwszeństwo. 

Wysłuchali aniołów, uwierzyli i udali się we wskazane 
miejsce, by oddać pokłon Zbawicielowi.

Na czym skupiać swoją uwagę i poświęcenie. 

W ostatecznym rozrachunku liczy się tylko Bóg i nasze 
spotkanie z Nim.

Nie zasługujemy na Bożą miłość dlatego, że coś dla Boga 
robimy. On nas kocha  dlatego, że jesteśmy. 

i Jego doskonałą ofiarę na krzyżu. 

Może to jest twoja rodzina, może twoja praca, czy jakieś 
zasoby materialne. One są tylko na chwilę. 

od pochodzenia, pozycji społecznej, czy posiadanych 
dóbr. Wszyscy mogą mieć w tym udział. 

Wtedy ugnie się przed Nim wszelkie kolano i wszelki 
język będzie wyznawał, że Jezus jest Panem, 

Zawsze wykonuje to, z czym zostaje posłane.

Zostaw wszystko na czym dotychczas opierałeś swoje 
życie. Co uważasz, za istotne i co stanowi grunt twego 
bezpieczeństwa. 

Betlejem to mały początek wielkiego cudownego 
wydarzenia, które całkowicie zmieni porządek 
wszechrzeczy. To początek nowego okresu w dziejach 
ludzkości, w którym uwielbiony Chrystus zasiądzie na 
tronie swej chwały, wobec wielu narodów i języków, które 
żyły na przestrzeni wszystkich wieków. 

Poprzez swój czyn pokazali nam, jak właściwie 
powinniśmy ustawiać priorytety w naszym  życiu. 

ku chwale Bożej. 

Obdarzył nas wielkim przywilejem, że mogliśmy przyjść 
i poznać osobiście Pana Jezusa i oddać Mu pokłon, jako 
Panu i Zbawcy.

Może nie zobaczysz anioła, może nad tobą nie pojawi się 
jasność z nieba, ale może Bóg przemawia do ciebie 
poprzez swoje Pisma. 

Nie kładź ich na szali swojego wiecznego życia. 

Bóg jeszcze przyjmuje każdego nie ze względu na 
znaczenie, czy zasługi, ale ze względu na Pana Jezusa 

Przesłanie z nieba brzmiało: „zwiastuję wam radość 
wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu”. 

Bóg nie potrzebuje od nas lepszej reklamy. 

co powiedziano i zrobili to, co im powiedziano. 

Nie potrzebuje naszych zdolności, czy zaangażowania 
bardziej niż naszego posłuszeństwa Jego Słowom. 
Posłuszeństwo pasterzy doprowadziło do tego, że Maria 
zachowała wszystkie te słowa w sercu, a to początek 
przemiany. 

Kto się chlubi, w Panu się chlubił” -  1 Kor.1.26-31

o narodzonym Mesjaszu. 

Bo Boże Słowo nigdy nie wraca do Boga puste. 

Bo Bóg się pysznym sprzeciwia, jak pisze Piotr, 
a pokornym łaskę daje. 1 P.5.5

co u świata słabego wybrał Bóg, aby zawstydzić to, 

Nasz prawdziwy stan pięknie opisał Ap. Paweł liście do 
Koryntian;

Kiedy usłyszeli wieść o narodzeniu uwierzyli w to, 
Dziś są dla nas wzorem i zachętą do naśladowania. 

co mocne. I to, co jest niskiego rodu u świata 

Jezus powiedział „Kto się będzie wywyższał będzie 
poniżony, a kto się będzie poniżał będzie wywyższony.” 
Mat.23.12

i co wzgardzone, wybrał Bóg, w ogóle to, co jest 
niczym, aby to, co jest czymś nicestwić. Aby żaden 
człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. Ale wy 
dzięki niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał 
się dla was mądrością od Boga i sprawiedliwością 

Bóg chce i lubi posługiwać się zwyczajnymi i niczym nie 
wyróżniającymi się ludźmi, by cała chwała zawsze 
płynęła tylko dla Niego. Dlatego wybrał pozbawionych 
znaczenia pasterzy, by byli pierwszymi, którzy będą 
oglądać jego Syna.

„Przypatrzcie się zatem sobie, bracia i siostry, kim 
jesteście według powołania waszego, że nie wielu jest 
między wami mądrych według ciała, nie wielu 
możnych, nie wielu wysokiego rodu. Ale to, co u świata 
głupiego, wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych, i to, 

Nie bali się, nie wstydzili się, ale  rozgłosili wieść 

„A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, 
co pasterze im powiedzieli. Maria zaś zachowywała 
wszystkie te słowa, rozważając je w sercu swoim” - 
wiersz 18 -19.

i poświęceniem i odkupieniem. Aby jak napisano: 
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Wierzymy, że jako uczniowie Jezusa musimy nie 
tylko postępować zgodnie z Jego poleceniami, lecz 
również podążać za przykładem, który nam 

zostawił. Nowy Testament uczy, że mamy być dobrzy, 
cierpliwi i łagodni. Uczy nas, aby nastawiać drugi policzek, 
błogosławić tych , którzy prześladują nas. Niemniej, czytamy 
również, że Jezus powywracał stoły i nazywał ludzi 
„plemieniem żmijowym”. Jak to pogodzić? Czy twardy 
k r y t y c y z m  J e z u s a  i  g r o m i e n i e  c z y n i ą c y c h  z ł o 
usprawiedliwiają surowość i krytycyzm? Oto kilka rzeczy, 
nad którymi, jak sądzę, powinniśmy się poważne zastanowić.

Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek nad tym, dlaczego Jezus 
mówił uczniom, aby nikogo nie nazywali „głupcami”, jednak 
sam to robił? W Kazaniu na Górze wyraźnie wyjaśnił: „Każdy 
kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd, a kto by rzekł 
bratu swemu: Racha, stanie przed Radą Najwyższą” (Mt 
5:22). (W grece jest to wyraz „moros”, od którego pochodzi 
angielskie „moron” – debil, idiota.) Niemniej, następnym 
razem, gdzie znajdujemy ten wyraz to Ewangelia Mateusza 
23:17, gdzie Jezus nazywa faryzeuszy: „ślepymi głupcami”.

Mówię im, aby nie dotykały kuchenki, a jednak dotykam jej.

Domniemanie karcenia

Piszę to po to, aby powiedzieć, że musimy być bardzo 
ostrożni, aby, gromiąc (napominając?) innych nie wychodzić 
poza swój autorytet. Nie dysponujemy tym samym 
autorytetem/władzą, co Jezus, aby gromić/napominać innych. 
Nie mam w tej samej dziedzinie nawet tego samego autorytetu 
co Jan Chrzciciel. Nie mam autorytetu, aby kogokolwiek 
nazywać „plemieniem żmijowym”, czy wywracać stoły. Nie 
jestem Mesjaszem, ani nawet prorokiem. Jestem prostym 
sługą Pańskim.

Czy nie powinniśmy odważnie mówić prawdyNie jestem hipokrytą, korzystam z autorytetu (władzy), 
którego one nie mają. Są pewne zwykłe zachowania, które są 
właściwe dla zajmujących pozycję władzy, a nie są 
odpowiednie dla tych, którzy są jej podległe.

Wierzę, że chodzi tu o proste zrozumienie „autorytetu”. 
Bardzo często ktoś stojący u władzy mówi: „Nie rób tego”, 
lecz odwraca się i robi właśnie to, co przed chwilą zakazał, bez 
jakiejkolwiek hipokryzji. Jako rodzic robię to często wobec 
moich dzieci:

Co więcej, w Kazaniu na Górze Jezus naucza: „A Ja wam 
powiadam: Nie sprzeciwiajcie się złemu, a jeśli cię kto uderzy 
w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. A temu, kto chce się z 
tobą procesować i zabrać ci szatę, zostaw i płaszcz” (Mt 5:39). 
Jak to więc pogodzić z tym, że Jezus wywraca stoły 
wymieniających pieniądze? (Mt 21:12-17). Jak rozróżnić 
między tym, czego nauczał swoich uczniów, a tym, co robił?

Karcę i napominam swoje dzieci, a jednak nie pozwalam im 
tego robić wobec siebie nawzajem.

W Liście Judy jest werset odnoszący się do historii archanioła 
Michała i diabła pochodzący z apokryficznych pism. Choć 
sytuacja, do której odnosi się Juda jest inna niż nasza, myślę, 
że wers 9 jest ważny dla naszej dyskusji. „Tymczasem 
archanioł Michał, gdy z diabłem wiódł spór i układał się o 
ciało Mojżesza, nie ośmielił się wypowiedzieć bluźnierczego 
sądu, lecz rzekł: Niech cię Pan potępi”. Zwróć na to uwagę, że 
Michał anioł „nie ośmielił się wypowiedzieć bluźnierczego 
sądu” przeciwko diabłu. Dlaczego? Ponieważ nie miał 
autorytetu, aby to zrobić. Nawet „archanioł” Pana, Michał, 
wiedział, że jego władza jest ograniczona. Zamiast samemu 
zgromić diabła, zostawił to Panu, mówiąc: „Nie cię zgromi 
Pan”. Czy ośmielibyś się zgromić diabła? Michał, archanioł, 
nie.

Nauczanie, a przykład Jezusa

Mówię dzieciom, aby nie siadały w samochodzie na miejsce 
kierowcy, a jednak właśnie to robię.

Powtórzę: chcę, żeby to było zrozumiane, że jest miejsce na 
surowe „gromienie”. Paweł polecił ewangelistom, jak 
Tymoteuszowi i Tytusowi, aby „napominali” z autorytetem 

Gdy Jezus nazwał faryzeuszy „plemieniem żmijowym” czy 
„ślepymi głupcami” robił to samo, co Jan Chrzciciel, 
mówiący w proroczym autorytecie. Choć oczywiście, Jezus 
mówi ze znacznie większym autorytetem niż Jan, czy 
jakikolwiek inny prorok, jest Mesjaszem i Synem Bożym, 
wskutek czego ma władzę do tego, aby krytykować, sądzić i 
gromić, czego nie mają Jego uczniowie. Jezus nigdy nie uczył 
swych uczniów wywracać stołów, ponieważ nie zajmowali tej 
samej pozycji władzy, co On.

Oczywiście, nie chodzi o to, że nie powinniśmy mówić 
prawdy czy ujawniać błąd. Nie chodzi o to, że nie powinniśmy 
być odważni czy ostrzegać tych, którzy błądzą. Przede 
wszystkim, właśnie to teraz robię. Piszę tu przeciwko tym, 
którzy usiłują użyć przykładu Jezusa jako usprawiedliwienia 
swojego szorstkiego i krytycznego języka. Tak więc, nie mam 
nic przeciwko mówieniu prawdy, ostrzeganiu czy 
korygowaniu, lecz jest źle jeśli korygując czy mówiąc 
prawdę, nie jesteśmy łagodni, dobrzy i cierpliwi.

NIECH CI SIĘ NIE WYDAJE, ŻE NAPOMINAJĄC INNYCH, 
MASZ TEN SAM AUTORYTET CO JEZUS

Wes MacAdams
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Nadzieja

Nie jesteśmy tu po to, aby wymuszać prawo, reguły i przepisy. 
Mamy dzielić się EWANGELIĄ naszego Pana JEZUSA 
Chrystusa. Mamy przebaczać, a nie potępiać. Bądźmy 
wspólnie współpracownikami ku zbawieniu innych”.

…

„Pomyślmy o Jezusie Chrystusie, którego wyznajemy i chcemy 
n a ś l a d owa ć .  G dy  w i d z i my  ko g o ś  p r z y b i t e g o , 
zdesperowanego, w niewoli grzechu – nie dobijajmy go 
cytując mu prawo, bijąc go słowami, które znajdujemy 
w Piśmie. Podobni do naszego Pana, który był Mężem 
podnoszącym kalekich, bądźmy mężami i kobietami, którzy 
podnoszą ich miłosierdziem, współczuciem i miłością. W ten 
sposób będziemy naśladowcami Jezusa a zatem żyjącego 
Boga. Podobnie jak apostołowie, którzy podnosili, a nie 

deprymowali, uzdrawiali – nie ranili, byli miłosierni – nie 
osądzający. Jak ci, którzy rozumieli, że byli w tym samym 
stanie co cała reszta ludzkości, poza tym, że to Jezus Chrystus 
uwolnił ich.

Stwórca duszy twojej również ma dla ciebie opowieść. Jest 
to fabuła o planie zaopatrzenia, wzmocnienia i NADZIEI. Wróg duszy twojej chce ci dziś opowiedzieć pewną 

historię. Jest to sprawozdanie z frustracj i , 
niepowodzenia i bólu. Jest ono przepełniona wszelkimi 
przypadkami „gdybyż tylko” (tj.: gdyby tylko to się 
wydarzyło, gdyby tylko tamto się nie stało), co zawsze 
odciągnie cię jeden krok dalej od miejsca, w którym chciałbyś 
być.

Ta opowieść jest przepełniona wszelkimi przypadkami: 
„nawet jeśli” (tj.: nawet jeśli to się stało, nawet jeśli tamto nigdy 
się nie zdarzy), co uwolni cię od ograniczeń okoliczności, 
w których się znalazłeś.

To, jaki będzie twój dzień, sprowadza się do tego, która z tych narracji bardziej przykuje twoją uwagę.
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   Wes McAdams

W I w. grzech panował wszędzie wokół nich: niemoralność, 
bałwochwalstwo, chciwość i ucisk. Jednak, pomimo tych 
wszystkich grzechów na świecie kościół nigdy nie został 
pouczony, aby iść na zewnątrz i „gromić” wszystkich 
niewierzących, mówiąc im jak są źli i niedobrzy. Kościołowi 
powiedziano raczej, aby starał się zdobywać niewierzących 
swoim „pełnym szacunku i czystości postępowaniem” (1 Ptr 
3:2), chrześcijanie powinni nawet swoim prześladowcom 
odpowiadać: „z szacunkiem i łagodnością” (1 Ptr 3:13-17). 
Powiedziano im, żeby błogosławili tych, którzy ich 
prześladują (Rzym 12:14), prowadzili ciche życie (1Tes 4:11) 
i czynić wszystkim dobrze (Gal 6:10).

(P. 1 Tym 5:1, 1 Tym 5:20, 2 Tym 4:2, Tyt 1:13, Tyt 2:15). 
Powiedział również do starszych, że powinni „gromić” tych, 
którzy sprzeciwiają się Słowu (Tit 1:9). Niemniej, jest istotna 
różnica między napominaniem tych, którzy są w kościele, 
a tymi poza (p. 1 Kor 5:9-13). Co więcej, napominanie innych 
nigdy nie znalazło się na Pawła liście owoców Ducha 
(Gal 5:22-23) i Paweł nigdy nie dał kościołowi ogólnego 
polecenia, aby napominać według uznania.

Wniosek

Wiem, że chcemy wyzywać polityków, artystów, publiczne 
osoby, a nawet naszych sąsiadów wszystkimi możliwymi 
nazwami. Wiem, że chcemy upuścić nasze „święte 
oburzenie”. Wiem, że chcemy postawić ludzi na ich 
właściwym miejscu. Wiem, że nawet chcemy ściągać na ich 
głowy ogień z nieba. Wiem, że chcemy wrzeszczeć i krzyczeć, 
i mówić ludziom jakimi są ignorantami i jak błądzą. Wiem, że 
chcemy stanąć w naszej własnej sprawie i nie dać się 
zadeptać. Wierzcie mi, również często jestem kuszony do 
tego.

Łatwo nawet przekonać siebie samych, że „walczymy 
w dobrym boju” i czynimy dzieło Pańskie, gdy jesteśmy 
surowi, lecz co robić, jeśli robiąc równocześnie ignorujemy 
polecenie  Pańskie ,  jak  to  robić?  Jeś l i  mówimy 
w niewłaściwym czasie?

   Kocham Was i Bóg Was kocha

Panie, nikt z nas nie jest doskonały, kilka razy potknęłam się o skały.

On daje nam dobro i powody do radości, a każde zło przechodzi do 
przeszłości. s. Terenia K.

Gdy los nam sprzyja, szczęście spada w dłonie,

Gdy opuści cię nadzieja i nie słyszy cię już nikt,

każdy smutek łzą obmyje, radością zabarwi dni szare.

Lecz gdy los się odwraca, to smutek naszą duszę ogarnia,

On daje nadzieję na piękne chwile, a czas nasz nieustannie płynie.

W Bogu nadzieja na lepsze dni, bo On miłości jest bezmiarem,

Z Tobą w kłopotach się nie poddaję, biegnę drogą wyboistą do celu,

Bóg ukochał nas bardzo i ofiarował nam siebie,

niemoc wkracza do serca, niszczy wnętrze i siły zagarnia.

miej nadzieję zawsze w Panu a z radością twe 
serce będzie bić.

Gdy jest nam smutno, gdy jest nam źle, 
z naszym Panem łączymy się.

z Twoją pomocną dłonią jest mi lżej mój Panie i przyjacielu. Kołyszesz Panie dusze zranione, obdarzasz siłą i mocą,

to jest piękna chwila, bo z radości serce płonie.

daje nam nadzieję, prowadzi za rękę, byśmy kiedyś zamieszkali w niebie.

nie każdy ją przyjmuje i wciąż przeciw Tobie ktoś spiskuje.

On nas kocha, On nas rozumie, 
poszarpane serce 
naprawić umie.

Ty Panie wszystkich miłujesz, dajesz nadzieję, miłość darmo rozdajesz,

zawracasz myśli zgubione, jesteś nadzieją i naszą pomocą.



 Na szczęście Bóg wiedział i czuwał, dlatego zawsze 
przechodziłam z klasy do klasy. Pamiętam jak po kazaniu 

o ubogiej wdowie oddałam całe 
kieszonkowe na tacę. Ktoś się ze 
mnie śmiał, że oddałam wszystko 
tym, którzy mają i tak dużo, a ja 
przecież nie dałam pieniędzy tym 
obcym ludziom, dałam je Panu Bogu. Nikt z bliskich nie 
chodził ze mną do kościoła. Nikt mi nie kazał, a ja sama 
chciałam. Ciągnęło mnie tam i zapragnęłam tak jak inne 
dzieci iść do komunii, a nie byłam ochrzczona. Bóg mi 
pokazał, że jest wiele niesprawiedliwości na tym świecie. 
Nawet żeby zostać ochrzczoną (rodzice nie mają ślubu 
kościelnego), trzeba było pojechać do innego miasta, bo nasz 
ksiądz nie wyraził na to zgody. Co ksiądz, to inny obyczaj. 
Mając osiem lat zostałam ochrzczona, na własne życzenie 
i w wieku świadomym. Zostałam pokropiona wodą i parę dni 
później przystąpiłam do komunii.

Pomimo tego miałam już jakiś zarys, obraz Najświętszego. 
Wymagający, poważny, surowy, mieszkający w kościele, 
w obrazie, w opłatku, może nawet i w święconej wodzie, bo 
po kolędzie nie wolno jej było wylać, była święta, dlatego 
w niektórych domach była wypijana. No cóż, nikt przez to nie 
stawał się lepszy. Kiedyś też usłyszałam „pocałuj Pana 
Jezuska”, całować obrazek dziecka na rękach jego matki albo 
stopy rzeźby na krzyżu przy wejściu do kościoła. W pewien 
sposób wierzyłam, że to prawda, że całuję samego Boga.
Byłam grzecznym i śmiałym dzieckiem, poznawałam coraz 
bardziej świat z tej gorszej strony. Nie podobał mi się, ludzie 
nie zawsze byli mili, mama czasem płakała przez tatę, 
a czytane bajki były tylko bajkami; czułam, że czegoś mi brak. 
Łatwo było mnie zranić i coraz bardziej zamykałam się 
w sobie. W szkole miałam jedną koleżankę, ale nasza przyjaźń 
się skończyła, kiedy Martusia nie zdała do kolejnej klasy. 
Zobaczyłam, że już w podstawówce ludzie chodzili parami, 
dzielą się na lepszych i gorszych, lubianych, popularnych 
i odrzucanych. I nawet nauczyciele potrafili wyśmiewać się 
z jakiegoś dziecka przy całej klasie, a nawet je poniżać. 
Problemy rodzinne sprawiły, że trzymałam się z boku, na 
przerwie raczej z książką w ręku niż w gronie rówieśników. 
Było mi w tym czasie bardzo ciężko, szkoła to nie było 
miejsce przyjazne. Byłam pracowita, uczyłam się ciężko, ale 
z matematyki miałam słabe rezultaty. Kiedyś nawet przeszła 
mi przez głowę myśl, tylko przez chwilę, że jeśli nie zdam do 
następnej klasy, to skończę z życiem. Nigdy nikomu o tym nie 
powiedziałam. 

 Idąc do szkoły średniej postanowiłam być inna, otwarta, 
towarzyska, wesoła i tak też było. Czułam, że nareszcie życie 
ma sens, miałam koleżanki, cieszyłam się zainteresowaniem 
kolegów; świat mnie naprawdę polubił. Gdzieś czasem po 
powrocie do domu pojawiała się znowu samotność, ale tak 
łatwo było ją odgonić. Tyle ciekawych rzeczy się działo, tyle 
trzeba było sprawdzić, spróbować, choć to właśnie samotność 
pobudzała do dobrych refleksji.

On, sam Pan Bóg utkał mnie w łonie mojej mamy, stworzył 
mnie tak jak chciał i w Jego oczach byłam i jestem zawsze 
piękna. Bóg dał mi też wrażliwe serce, dał mi rodziców, 
zagwarantował dach nad głową, jedzenie i opiekę. Jaki to 
wspaniały dar na początek drogi, dla dziecka , jak to wiele.
 Kiedy świat mnie zobaczył po raz pierwszy nie przyjął mnie 
łaskawie, chorowałam i może nawet szybko zamieszkałabym 
w domu Pana, ale Bóg miał plan. Na świecie niewiele 
usłyszałam dobrego o mym Stworzycielu, trochę od babci, od 
katechetki na religii, od księdza. Nikt mi nie powiedział jaki 
jest tak naprawdę Bóg, nie mam żalu, myślę, że po prostu nikt 
o Nim nie wiedział.

Bóg wiedział co do mnie przemawia, wzbudził mój lęk – czy 
jestem gotowa? Pokazał innych ludzi, serdecznych, 
uśmiechniętych i ta muzyka, te Słowa, które sprawiły, że 
w sercu jest tak ciepło i dobrze i ta herbata, którą z nimi 
wypiłam. To było zadziwiające – w kościele herbata. 
 Zakochałam się w Nim, w Panu Jezusie, krok po kroku 
coraz bardziej, zobaczyłam, że Jest taki dobry, wspaniały. 
Mówiłam o Nim wszystkim znajomym i rodzinie i dziwiłam 
się, dlaczego oni tego nie widzą. Dlaczego nie są tak 
podekscytowani jak ja.

To trochę jak stracić pamięć i zgubić najcenniejsze 
wspomnienia.

 A świat nawet to tolerował, rodzina przyzwyczaiła się, 
chętnie słuchano tego co mówię, ale w moje ślady nikt nie 
miał pragnienia iść. 

On dał mi tyle radości, tyle pięknych chwil. 

Potem przyszedł czas na próbę mojej wiary. Bolesne rozstanie 
z nawróconym chłopakiem, dziwne pomówienia, 
zobaczyłam, że wierzący wcale nie są tacy doskonali, że ich 
język, plotki, zachowanie jest jak próchno, w które może się 
zamienić nawet zdrowy las. Pozwoliłam, żeby świat 
pociągnął mnie, a Biblia odłożona została na regał. Ważne 
fakty i inne ciekawe i też codzienne sprawy pochłaniały mnie. 

Miałam wielu przyjaciół, spędzałam miło czas. A Bóg na to 
patrzył i nic nie mówił lub nie słyszałam.

Ślubowałam Panu Jezusowi miłość i wierność w prawdziwym 
chrzcie wiary przez zanurzenie. Bardzo poważnie i na zawsze. 
Mimo 18 lat byłam duchowym dzieckiem w tamtym czasie. 
Nie zdawałam sobie z mojego przyrzeczenia sprawy .

Tak minęło ponad dwadzieścia lat dni dobrych i złych. Lat, 

 Pewnego dnia wysłał do mnie dziewczynę, która zaprosiła 
mnie do kościoła innego niż mój, na film „Jak złodziej 
w nocy.”

Prawdziwy BohaterPrawdziwy BohaterPrawdziwy Bohater

Justyna Jakubik
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Świadectwo nawrócenia to nie opowieść o mnie, ja gram tu drugą 

rolę, to opowieść o szczególnej Osobie, która jest głównym bohaterem 

mojej historii o Panu Jezusie i to Jemu chcę podziękować, że nigdy ze 

mnie nie zrezygnował, oddać Mu Chwałę i Cześć.

16 grudnia minęła kolejna rocznica od dnia, kiedy świadomie 

rozpoczęłam swoje życie z Panem Jezusem. To już 32 lata. Ktoś powie 

wieloletnia wierząca, ja dopowiem ze smutkiem - wielo letnia.

Świadectwo



Byłam uparta. To On wyciągnął do mnie rękę, chociaż, 
wiele się wydarzyło sama nie prosiłam o Jego pomoc. 

(NPD) Rzym 11:30-32 „…Bóg pozwolił bowiem na to, 
aby wszyscy pogrążyli się w nieposłuszeństwie, po to by 
każdy w swoim czasie miał szansę skorzystać z Jego 
zmiłowania”.

 On widział, że zostałam zdradzona, jedyny odczuwał 
mój ból, tylko On mnie rozumiał i kiedy ucichł już mój 
płacz i krzyk, kiedy przyszła bezradność, pustka, kiedy 
pozamykałam już drzwi zaczął pocieszać, choć nie prosił 
Go nikt, nawet ja sama. On leczył, uczył jak na nowo żyć, 
jak stawiać kroki dwa w przód, jeden w tył. Jest taki 
dobry, cierpliwy, przebaczył mi, On nigdy nie 
wypomina tych złych dni, nie rozgłasza co mówiłam, 
jaka byłam i co przeszłam, nie mówi też, co zrobili inni.

(NPD) Rzym 10:20 „Dałem się znaleźć tym, którzy 
mnie nie szukali: objawiłem się tym, którzy o mnie 
nawet nie pytali”.

To On ją zapłacił, nie ja i oddał z nawiązką to, co 
oddałam tamtego dnia, ale zupełnie inne, zdrowe, 
prawdziwe i szczere – męża, dom, stabilizację, na skale 
mój dom, uśmiech dzieci, braci, siostry, największy Skarb 
– dał mi Siebie.

 Jak On musiał cierpieć, że o Nim nie pamiętałam, 
o mojej największej miłości. Moja zdrada musiała Go 
boleć, ale pozwolił mi na to, pozwolił mi odejść.

Dba o mnie na tej drodze uświęcenia i Jego miłość jest siłą 
moją, która mnie na nowo Stworzyła. 

Teraz On idzie przede mną i kiedy tylko lekko skręcam 
w ślepy zaułek, On jest tuż obok i nie pozwala zejść 
z obranej drogi. 

Mój JEZUS, Mój PAN i BÓG.

Justyna Jakubik

Teraz już wiem jak wielka jest cena, teraz rozumiem więcej 
niż kiedyś.

A świat? No cóż przestał mnie lubić. Starzy znajomi 
trzymają się z daleka, ale jakie to ma znaczenie, kiedy On 
na mnie czeka, cieszy mnie każda wspólna chwila, nasze 
rozmowy. Do wysłuchania mnie On zawsze jest gotowy.

które są cenne, ale i takich za które mi wstyd. 

Minęło dużo czasu, około 25 lat. On patrzył i nic nie 
mówił, ale pewnie prosił za mną swego Ojca: uratuj ją, 
uświęć, wybacz, to ja zapłaciłem za jej grzech. Dzisiaj 
wiem, że nie tylko On prosił, ale jeszcze jedna siostra 
i jeden brat.

Zrozumiałam, że moje życie to ruina, że muszę udawać, 
robić dobrą minę do złej gry, tylko po to, żeby pozornie 
było dobrze, ale wiedziałam, że jest źle, coraz gorzej i była 
to droga donikąd. Zostałam przez świat doprowadzona pod 
ścianę i nareszcie stało się. Bóg dał mi odwagę 
powiedzieć „dość, nie chcę tak żyć, nie chcę udawać, 
koniec z kłamstwami tego świata, chcę żyć tylko 
w prawdzie nawet jeśli poniosę ogromny koszt, zapłacę 
go”. Zrezygnowałam ze związku bez przyszłości, 
z poniżania samej siebie, z samotności we dwoje, ale też 
i ze stabilizacji materialnej, z bycia z kimś, nadziei na 
poprawę, byłam sama.

ChciałabymChciałabymChciałabym

Tak bardzo tego pragnę, 

Justyna Jakubik

Chciałabym  iść tak prosto – jak Ty

nieporadnie mi to wychodzi.

Dwa kroki w przód, jeden w tył.

Kochać i wybaczać, przykład brać.

Każdy egzamin w terminie zdawać.

cóż innego mogłabym CI dać?

Ratować z Tobą zagubionych, 

Ciągle widzę jakieś przeszkody.

pocieszać smutnych i strapionych.

Iść i patrzeć tylko w Ciebie Panie mój.

I tylko do Ciebie zawsze gnać.

Chwałę chcę oddać tylko Tobie

Tyś zawsze Wierny mi.

Z Tobą chcę spędzać wszystkie dni.

Tak daleko mi do Twojej Świętości.

Zamykać usta w porę i otwierać je na czas.

Kłaść u Twych stóp, to co i tak Twoje, 

A kiedy ciemność próbuje swych gierek 

i podsuwa mi pięknie opakowany grzech,

kiedy się robi strasznie i ciemno – 

Tyś Jasnością, 

 żyć w czystości, tak chciałabym...

Obrońcą i Przyjacielem moim Jest.

Znowu uczę się chodzić, kolejny raz,

O Boże, tego właśnie pragnę, tego chcę.
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Z powodu wielkiej frekwencji zebranych musieliśmy 
dostawiać dodatkowe krzesła. Cieszyliśmy się z odwiedzin 
naszych byłych członków Zboru obecnie mieszkających 

w innych 
miastach, a 

Z wielkim wzruszeniem 
słuchaliśmy i oglądaliśmy program dzieci przygotowany przez 
nauczycieli Szkoły Niedzielnej. Wysłuchaliśmy również tria 
sióstr z Ukrainy kolędy w języku ukraiński pt. „Radość dziś 
nastała” i wierszy Teresy Kaliś oraz Andrzeja Podkowicza. 
Przepięknym kazaniem dzielił się pastor Zboru – Zbigniew 
Babicz. 

odwiedzających 
swoje rodzinne 
domy. 
Nabożeństwo 
pełne 

radosnych śpiewów 
(dzięki zespole za 
piękne kolędy) 
prowadził starszy Zboru 
br. Mariusz Polakowski. 

Bogu dzięki za wspaniały czas świat.

Dzień 25 grudnia ubiegłego już roku przypadał w niedzielę. 
W ten świąteczny czas wielu zebranych zgromadziło się 
na uroczystym nabożeństwie, by dziękować Bogu za cud 
narodzenia się naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. 

Nabożeństwo świateczne

Wzruszyła mnie Boża dobroć i łaska okazana obu mężczyznom, 
moc przebaczenia i odmiana losu. Film wywołał we mnie 
wspomnienia z mojego życia – jak Bóg przygotował moją mamę 
i mnie do tego, abym mogła z nią zamieszkać i zaopiekować się 
nią, gdy ciężko zachorowała. Mnie Bóg uleczył emocjonalnie 
kilka miesięcy przed tym na konferencji chrześcijańskiej dzięki 

modlitwie o trudne 
relacje córek z mat-
kami. A moja mama, 
w skutek choroby, stała 
się cicha i łagodna. 
Spędziłyśmy ze sobą 
9 miesięcy odkupując wcześniejszy utracony czas. Na pewno nie 
aż w takim stopniu jak Bart, ale dla mnie i tak to już było cudem. 
Po obejrzeniu filmu i powrocie do domu na wszelakie sposoby 
rozesłałam swoim znajomym link do filmu zachęcając ich do 
obejrzenia. Zachęcam do tego i Ciebie, jeśli jeszcze go nie 
widziałeś. Być może obejrzysz go z całą rodziną podczas Świąt, 
co może dać temat do wartościowych rozmów o działaniu Boga 
w naszym życiu.

W czwartek 8 grudnia mieliśmy okazję obejrzeć film „Dotknij 
nieba”, który opowiada prawdziwą historię powstania 
największego chrześcijańskiego przeboju „I Can Only Imagine”. 
Twórcą tego utworu jest Bart Millard, wokalista zespołu 
MercyMe. Jak sam powiedział słowa utworu zapisał w 10 minut i 
drugie tyle zajęło mu napisanie muzyki. Ale tak naprawdę do 
powstania piosenki potrzeba było całego jego 30-letniego życia. 

Alina Marulewska

W filmie stosunkowo mało jest bezpośrednio mowy o Bogu co 
wywołuje pewien niedosyt. Ale tak jak w księdze Estery 
wprawne i wrażliwe serce dopatrzy się ukrytego Bożego 
działania w życiu Barta i jego taty.

Projekcja filmu

Z życia Zboru

29 grudnia ubr. nasza sala znów została szczelnie wypełniona zebranymi, tym 
razem za przyczyną koncertu Kolęd i Pastorałek wykonaniu 30 osobowego 

chóru  MAYOL dz ia ł a j ącego  p rzy  Klub ie 
Garnizonowym w Kołobrzegu. To był niezwykle 
piękny koncert z nowym programem chóru 
prezentowanym w naszym kościele po raz pierwszy. 
Z wielkim zaangażowaniem chór składający się z 
dorosłych, młodzieży i dzieci wykonywał kilkanaście 
pięknie zaaranżowanych kolęd i pastorałek. To 
niezwykłe, że niemal wszyscy członkowie chóru 
mogli na jego tle wystąpić jako soliści. Podziwiamy 
dwumiesięczne przygotowanie do występu członków 
chóru, a szczególnie jego założycielkę i dyrygentkę p. 
Jolantę Wójcik-Oszmaniec, prowadzącą koncert. 
Życzymy dalszych sukcesów w kolejnych występach. 
Za koncert serdecznie, serdecznie dziękujemy.

Wieczór Kolęd
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„O cudny dzień, o, cudny czas, gdy sam Pan Jezus pierwszy raz, 
przybliżył się do duszy mej, blask mi zajaśniał w chwili tej” (ŚP. 
310)

W naszej zborowej rodzinie witamy: Mirelę Marcinowicz, Martę 
Bortnik, Kamilę Dzikowską, Angelikę Kleist, Edytę Pabich, 
Małgorzatę Szpilkę, Julię Zajler i Tadeusza Węglewskiego. 

Nowy Rok kołobrzeski Zbór rozpoczął uroczystym 
nabożeństwem, w którym 8 dusz ślubowało Bogu miłość 
i wierność poprzez chrzest wiary. Dzięki łasce naszego Pana 
drzwi do Jego Królestwa jeszcze są otwarte, choć wiemy, że 
nadchodzi „ostatnia godzina”, kiedy Gospodarz zamknie drzwi, 
a ci, którzy zwlekają nie będą mogli wejść do radości Pana. 
Nabożeństwo noworoczne prowadzone przez starszego Zboru 
Sławomira Kulczyńskiego zgromadziło wielu uczestników, w 
tym gości z rodzin chrzczących się sióstr i brata. Wzruszający był 
widok katechumenów, gdy na wyznanie swojej wiary zostali 
ochrzczeni w wodze przez br. Daniela Miszke. „Ci co w Jezusa 
chrzczeni są, w Jego moc przyodziani są, Alleluja”. Słowem 
Bożym w oparciu o fragment Ew. Mateusza 28,18-20 dzielił się 

pastor Zboru br. Zbyszek Babicz. Po nabożeństwie jak zwykle 
rozmowy toczyły się w naszej kawiarni przy pysznych ciastach 
i tortach. 

Naszym nowym siostrom i bratu życzymy radości podążania 
za Panem do końca swoich dni.

Chrzest

Różnorodność, jaką tworzymy przekładała się 
na małe dzieła, które powstawały z naszych 
rąk. Dumnie, z szerokimi uśmiechami na 
twarzy, mogłyśmy się z nimi ustawiać do 
zdjęcia. Tego wieczoru nasza Kawiarenka 

przepełniona była 
gwarem. 

Przedświąteczne WARSZTATY 
MANUALNE dla kobiet. 

Nasze artystki stanęły na wysokości zadania. Mnóstwo 
pracy, którą włożyły w przygotowanie, przyniosło 
efekty – radość z tworzenia i zacieśnianie więzi. No 
i wymierna korzyść – świąteczny wieniec.

Na początku grudnia miałyśmy przemiłe 
spotkanie, na którym mogłyśmy wykazać 
swoje rękodzielnicze zdolności.

Ewa Babicz

Dziewczyny – wspaniała praca. Mogłyśmy poznać się 
zupełnie z innej strony.

Czekamy na następne WARSZTATY.

W Kawiarence na Poddaszu nasze zborowe 
ar tys tki  –  Agnieszka Miszke i  Ania 
Grabowska – przygotowały wszystkie 
niezbędne przybory, pomoce i gadżety, jakie 
mogły przydać się przy robieniu  wieńców, 
czy innych ozdób świątecznych. Długi na 
kilka metrów stół po brzegi wypełniony był 
wszystkim, co niezbędne. Szyszki, sznurki, 
kolorowe wstążeczki, małe bombki, czerwone 
jabłuszka,  suszone tykwy,  p las terki 
pomarańczy, laski cynamonu – oj było tego 
sporo. Tego wieczoru mogłyśmy  się twórczo 
realizować. Każda w inny dla siebie sposób. 
W taki, jaką jest. I to było piękne.

Przed wyjściem każda z nas obdarowana została … 
małym domkiem na sznureczku, a w nim… wypalone 
w piecu gliniane serduszko, choinka i gwiazdka. Każda 
figurka w innym kolorze. Piękny, świąteczny prezent 
dla każdej uczestniczki WARSZTATÓW.

Dziękujemy.

Czuć było 
unoszący się 
zapach igliwia, 
herbaty 
z cynamonem, 
korzennych 
ciasteczek 
i pierników. Iście przedświąteczny klimat. 

WARSZTATY MANUALNE dla Kobiet



fot.M.J. Karel

styczeń

Najlepsze życzenia urodzinowe 
składamy również: 

Damianowi Piela (03), Ani i Zenowi Schweda (06, 26), 
Dorocie Peła (08), Korneli Sękowskiej (10), 

Marianowi Dwulat (12), Władysławowi Zapotocznemu (14), 
Włodkowi Tasakowi (14), Dawidowi Karel (16), 

Laurze Prociak (20), Tomaszowi Jakubowskiemu (20), 
Marii Karel (21), Henrykowi Kufeld (26), Ninie Hury (27), 

Magdzie Wronisz (30), Lucynie Zborowskiej (31)

Chwała Bogu:

– za 7 nowych sióstr i 1 brata w Zborze

– za słuchaczy naszych nabożeństw na on-line

– za szczęśliwie zakończony rok 2022

– za program dzieci w czasie świąt

– za zaangażowanie braci i sióstr w służby zborowe

– za braci i siostry z Ukrainy uczęszczający na nasze 
nabożeństwa

– za koncert zespołu Moyol

– za szczęśliwe powroty do domu braci i sióstr spędzających 
święta poza Kołobrzegiem

– za siły i chęci do dalszego redagowania naszej gazety

– za wysłuchane modlitwy w sprawie zdrowia Janusza 
Buszki ze Szwecji

„ B L I S C Y S O B I E ”

Zespół redakcyjny: E.Z. Babicz, P. Karel, E.T. Kociela
Nr. konta 76 1240 6508 1111 0000 5412 1733 BANK PEKAO S.A o Kołobrzeg
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Wydawca: Kościół Chrystusowy, ul. Jedności Narodowej 62, 78-100 Kołobrzeg.

12 – Czwartek 18.00 – Film – „Sprawa Chrystusa”

  5 – Czwartek 18.00 – Spotkanie Dziękczynne

  8 – Niedziela 10.00 – Nabożeństwo Niedzielne 
          – Życzenia Braci

15 – Niedziela 10.00 – Nabożeństwo – Gość Henryk Dedo

29 – Niedziela 10.00 – Nabożeństwo Niedzielne

26 – Czwartek 18.00 – Studium Słowa Bożego

   – Gość Daniel Harasym

19 – Czwartek 18.00 – Studium Słowa Bożego

22 – Niedziela 10.00 – Nabożeństwo Niedzielne  

21 – Sobota 9.00  – Śniadanie Braterskie 

 „Charakter - to kim jesteś ma znaczenie” 

14 – Sobota 18.00 – Spotkanie Braterskie 

   – kolacja i wykład Henryka Dedo 

– o pocieszenie dla rodziny br. Lewandowskiego po 
odejściu żony, Lucyny

– o naszych seniorów i w ich potrzebach dla: 
J. i T. Świercz, Cz. Zawołek, I. Rosińskiej, L. Puc, 
T. Szyszki, Z. Dołkowskiej, J. Grudzińskiej, 
J. Lewandowskiej, M. Wasylów, H. Paprockiej, 
J. Witkowskiej, R. Słodownik, M. Bakowicz, B. Froncali, 
R. Kakowskiego, M. Kułakowskiej, H. i J. Matulewiczów, 
M. Bakowicz, E. Janiszewskiej, H. Wójcik

– o pokój dla Ukrainy i świata

– o nowe siostry i brata na ich nowej drodze życia
– o nowe siły dla wszystkich służb zborowych

– o nabożeństwa i uroczystości w styczniu

– o ochronę zdrowia w okresie wzmożonych zakażeń

– o zdrowie dla Karoliny Walczak
– o Anetę Kulczyńską w problemie zdrowia

– o przyszłe mamy (A. Dobrowolska, A. Bora)

– o sytuację ekonomiczną w naszym kraju

– o Transmisje nabożeństw na on-line

– o nowych sympatyków w Zborze

– o Boże zaopatrzenie dla ludu Bożego

– o błogosławieństwo Boże dla Nowego 2023 Roku

– o redaktorów naszej gazety

– o s. Ruth Zagrodnik i Marka Stasiaka w DPS-ach
– o rodzinę braterstwa Sekowskich

27 Zbigniew Kaliś

19 Marianna Bakowicz

06 Lucyna Lewandowska
26 Grażyna Kwiatkowska

07 Ola Polakowska

15 Danuta Ostrowska
15 Ade Oyedemi

13 Piotr Karel

04 Natalia Staszewska

31 Zofia Dołkowska

02 Andrzej Ostrowski

01 Janina Witkowska

03 Danuta Rapacz

01 Arkadiusz Ostrowski

urodziny obchodzą

Wyrazy najgłębszego współczucia składamy bratu 
Janowi Lewandowskiemu i całej rodzinie po odejściu 
do wieczności w dniu 1 stycznia 2023 najukochańszej żony, 
matki, babci i prababci Lucyny Lewandowskiej. 
Niech Bóg pociesza i darzy Swoim pokojem. „Błogosławieni 
są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę, mówi 
Duch, odpoczną po pracach swoich; uczynki ich bowiem idą 
za nimi.” (Obj. 14,13 ).

Z ostatniej chwili

Babcia Basia Glapińska zaś policzyła na palcach, że to już 
5 wnuk. 
Niech rośnie na 
chwałę Pana.

Dla Magdy i Alana Wronisz z powodu urodzenia się w dniu 
6 grudnia drugiego syna – Konstantego. Ziemowit doczekał się 
brata, choć ten dopiero ma 55 cm wysokości i waży 3600 gr. 

Gratulacje
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