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„Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań 
nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce” (2 Tym. 4, 3)

GŁOŚ ŁOWOS

dowodzić, że Bóg Ojciec opisany w Starym „Głoś Słowo!” Takie stanowcze polecenie 
Testamencie nie jest Ojcem Jezusa. Ileż bluźnierstw otrzymał młody Tymoteusz od swego ojca wiary 
wypowiada ten człowiek, a inni przytakują mu i duchowego mentora apostoła Pawła. ,,Głoś Słowo, 
słowami: Amen, Alleluja! Wykład poprzedzony był bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy 
zbiorową głośną modlitwą „na językach”. niedogodny, karć, grom, napominaj z wszelką 
Twierdzi on ponadto, że jako chrześcijanie jesteśmy cierpliwością i pouczaniem.” (2Tym 4, 2)
oszukiwani, jeśli wierzymy Pismu. Pismo wg niego Jednocześnie ap. Paweł w poprzednim rozdziale 
nie jest Słowem Bożym, w dodatku jest ostrzegał, iż w dniach ostatecznych nastąpią trudne 
poprzekręcane, pogmatwane, wypaczone… i źle czasy” (2 Tym 3, 1). 
tłumaczone. Skąd bierze taką teorię? Cytując Opisywana charakterystyka dni ostatecznych nie 
List do Galacjan cytuje go w ten sposób: „Pismo pozostawia najmniejszych złudzeń, iż właśnie 
poddało wszystko pod władzę grzechu” (3, 22). żyjemy w tych czasach. 
Nie przejmuje się tym, że werset ten mówi: Jedną z tych charakterystycznych cech będzie 
„Lecz Pismo głosi, że wszystko poddane jest przybieranie pozoru pobożności, podczas, gdy życie 
grzechowi…”. A więc to nie Pismo poddało wielu będzie zaprzeczeniem jej mocy. 
wszystko grzechowi, ale Pismo mówi (głosi), Takich ludzi mamy się wystrzegać.
że wszystko jest poddane grzechowi. Dalej cytuje 
Ew. Jana gdzie napisane: „kto grzeszy jest Z przerażeniem oglądam w ostatnich latach „wysyp” 
niewolnikiem grzechu” (J. 8,34). Stąd wyciąga wszelkiej maści „nauczycieli”, „proroków”, 
wniosek, iż „Każdy kto grzeszy jest niewolnikiem „cudotwórców”, „uzdrowicieli”, głoszących 
Pisma”! Ot i nowa nauka, nowa teoria!wszystko, tylko nie Słowo Boże! Są wszędzie! 
Teraz już spokojnie można tłumaczyć słuchaczom, W powstających - jak grzyby po deszczu – małych 
iż Pismo nie jest wiarygodne, bo to nie Słowo Boże. grupkach zwolenników, na ulicach miast 
Słowo Boże to bezpośrednie mówienie Ducha i miasteczek, w dużych kościołach, nawet 
Świętego do naszych serc! Teraz można mówić, i tradycyjnych, jak kościół rzymsko - katolicki, 
co „duch” objawia i to jest prawdziwe Słowo Boże.wchodzą do Zborów ewangelicznych. Prorokują, 
Ktoś powie, to przecież jakiś „domorosły teolog”, mówią językami, uzdrawiają, wyganiają demony, 
nikomu nie znany. No cóż? A co myślimy o bardzo modlą się, a ludzie padają na wznak (pozostałości po 
znanym człowieku. Był jednym z założycieli tzw. Toronto blessing). Nie ma dla nich znaczenia, czy to 
Ruchu Wiary. Mam na myśli Billa Johsona, który co robią i to, czego nauczają, jest zgodne ze Słowem 
powiedział tak: „Nie będziemy jak pierwszy Kościół, Bożym. Nie ma dla nich znaczenia jakakolwiek 
jeśli cenimy bardziej księgę, którą oni nie mieli, przynależność wyznaniowa. Pełna ekumenia!
niż Ducha, którego mieli”. W Internecie można obejrzeć np. ks. Daniela Galusa 

ze Wspólnoty Miłości i Miłosierdzia Jezusa, który 
dokonuje egzorcyzmów, mówi językami, służy 

Dobrze, że w roku 500-lecia Reformacji jeszcze „prorockim” słowem poznania, prowadzi msze 
o uzdrowienie chorych, a potem zachęca ludzi raz na nowo przypominamy zasadę: sola 
np. do całowania krucyfiksu, modlitwy do Marii, Scriptura (jedynie Słowo - Pismo Święte). 
zachęca do spowiedzi i uczestniczenia w mszy itp.. Wierzymy bowiem, iż, „całe Pismo przez Boga 
W ostatnich latach jeden z liderów ruchu jest natchnione i pożyteczne do nauki, do 
charyzmatycznego, założyciel kościoła Słowo Życia wykrywania błędów, do poprawy, do 
w Szwecji, pastor Ulf Ekman przeszedł do kościoła wychowywania w sprawiedliwości, 
rzymsko - katolickiego urzeczony nauką 

(2Tym 3, 16) oraz chcemy naśladować uczni 
o oddawaniu czci Marii. Teraz chętnie bierze udział 

z Berei, którzy „codziennie badali Pisma, jako główny mówca w różnego rodzaju 
czy tak się rzeczy mają” (Dz.17,11).konferencjach ekumenicznych m.in. i w Polsce.
 Nie tak dawno natknąłem się na portal „Jezus bez 
Głośmy więc Słowo…religii”, gdzie jakiś dziwny człowiek próbuje 



Słowo Boże objawia, że z powodu grzechu każdy męża, bo nie wie, że on spotyka się z inną. Tak niejeden 
naturalny człowiek, pomimo tego, że fizycznie i człowiek nie odczuwa, że już jest prawie nieboszczykiem, 
psychicznie żyje – utracił życie duchowe i jest bo nie wie, że nosi w sobie wirusa śmiertelnej choroby. 

duchowo martwy. Obrazuje to brak dostępu do drzewa Także z innych względów, choćby takich, jak stan 
życia, obejmujący ludzi wypędzonych z raju. odurzenia narkotykowego lub alkoholowego, ludzie mogą 
Wcześniej Adam miał życie. Dostał je od Boga. nie zdawać sobie sprawy ze swojego faktycznego 
"Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi położenia. Słowo Boże tak opisuje "trzeźwość" oceny 
i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się własnego położenia przez człowieka pijanego: 
człowiek istotą żywą" [1Mo 2,7]. "Twoje oczy oglądać będą dziwne rzeczy, a twoje serce 
Dalej czytamy: mówić będzie opaczne słowa i wyda ci się, że śpisz na 
"I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz: Z każdego pełnym morzu i że jesteś jak śpiący przy sterze okrętu. 
drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania Bili mnie, a wcale nie bolało, tłukli mnie, a nic nie 
dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, czułem” [Prz 23,33-35].
na pewno umrzesz" [1Mo 2,16-17]. 
Jak Bóg zapowiedział i tak się stało. Tak właśnie jest z ludzką orientacją w kwestii śmierci 
"Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć" [Rz 6,23]. duchowej i utraconego żywota wiecznego. 

Większość ludzi żyje w sensie fizycznym i psychicznym, 
Od tego momentu śmierć duchowa ogarnęła wszystkich a nie ma zielonego pojęcia o tym, co duchowe.
potomków Adama. Nigdy nie zaznali smaku duchowego życia w społeczności 
"Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na z Bogiem. Są jak kanarek urodzony w klatce, 
świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi w zadymionym mieszkaniu palacza i miłośnika przyrody. 
śmierć przyszła, bo wszyscy  [Rz 5,12]. Śpiewają, że jest fajnie, bo pojęcia nie mają, jak to jest, 
Utraciliśmy życie wieczne, tę najwyższą wartość daną gdy się ma prawdziwe życie i prawdziwą wolność.
człowiekowi przez Boga.  Taka jest prawda. 

Jednak my mamy jakieś pojęcie na ten temat! 
Ludzie wcale nie muszą tego odczuwać, aby można było Wiemy, co to znaczy odpuszczenie grzechów, czyste 
uznać to za fakt. Mogą nawet sobie mówić, że tak nie jest sumienie, nowy system wartości, życie bez wyrzutów 
– a jednak to nie zmienia faktu, że tak jest i że pewnego sumienia! 
dnia wszyscy się o tym przekonają. Wiemy, co to znaczy być usprawiedliwionym 
Jest wiele takich sytuacji życiowych, kiedy człowiek, i mieć uspokojone serce. 
pomimo faktycznej straty, wcale nie odczuwa, nie myśli, Wiemy, jak odczuwa się radość duchową i jak smakuje 
że coś stracił. owoc Ducha. 
Głównie z powodu niewiedzy tak się dzieje. Wiemy, więc możemy w głębi własnych serc dać sobie 
Tak niejedna zdradzana kobieta nie myśli, że już nie ma odpowiedź, czy to życie nadal mamy, czy też ktoś nam 

zgrzeszyli"

-3-

Marian Biernacki

Nieraz zdarza się nam przykrość utraty czegoś, co już mieliśmy, co wcześniej kupiliśmy albo dostaliśmy 
i co ma dla nas określoną wartość. Zachodzi wówczas konieczność ponownego zdobywania straconej 
wartości. Przykro jest stracić to, co do nas należało, ale też jakże miło jest, gdy uda się odzyskać coś, 

co wydawało się już być spisane na straty. Począwszy więc od drobnych przedmiotów, 
bardzo nam potrzebnych w codziennym życiu, aż po wartości wielkie i całkowicie niewymierne

 – gdy zdarzy się nam je utracić – podejmujemy starania o ich odzyskanie.
Pragnę w tym rozważaniu skierować naszą uwagę na wartość najwyższą, jaką jest nasze życie.

 swoje życie!
ODZYSKAJ



to życie podstępnie odebrał. upadki, ożywił wraz z Chrystusem - łaską zbawieni 
jesteście - i wraz z nim wzbudził, i wraz z nim posadził w 
okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie" (Ef 2,1-6)Bracia i Siostry! 

Jeżeli ulegamy grzechowi, jeżeli tkwimy w jakimś nałogu, 
Była więc możliwość odzyskania życia! jeżeli systematycznie i rozmyślnie popełniamy grzech – to 
Bóg określił plan i ścieżkę ratunku: Tylko poprzez Jezusa. nie wmawiajmy sobie, że jest w nas Boże życie. Tak robili 
Kto chce odzyskać życie, musi uwierzyć kiedyś faryzeusze. Nie wydawali wcale owoców takich, 
w Jezusa Chrystusa! Bóg posłał Syna swego, aby każdy, jakie ludzie wierzący powinni wydawać, a wmawiali 
kto w niego uwierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. sobie, że mają ojca Abrahama i jest z nimi O.K. 
Jezus obwieścił: "Jam jest zmartwychwstanie i żywot; Łudzili się, że blask dawnych przeżyć i doświadczeń 
kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie”narodowych im wystarczy. 
(Jn 11,25). To jest naprawdę dobra nowina! Dziś mamy podobnie myślących chrześcijan. 
Czy to widzicie?! Mają imię, że żyją, a są duchowo martwi. 
Ludzie, którzy już byli skazani na śmierć, na wieczne Albo nigdy naprawdę nie narodzili się na nowo, albo 
potępienie – otrzymali szansę odzyskania życia! przyszedł wróg i nie wiadomo jak i kiedy ukradł im życie. 
I je naprawdę odzyskali."To napisałem wam, którzy 
wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że Odnośnie wariantu pierwszego, 
macie żywot wieczny”(1Jn 5,13).Słowo Boże naucza, że na takich ludziach spełnia się 
Czy wobec tego współczesny chrześcijanin, który poprzez przysłowie: "Wraca pies do wymiocin swoich, oraz: 
nieposłuszeństwo Bogu utracił radość duchową i blask Umyta świnia znów się tarza w błocie" [2Pt 2,22]. 
życia, ma już na zawsze pozostać Świnia pozostała świnią. Umyto 

w mroku i nie ma dla niego nadziei? ją, przyozdobiono, 
O nie! Dopóki trwa czas łaski –nawet ryj trochę udało się 
 i on może odzyskać życie? schować – ale to wszystko
Jest nadzieja! tylko do czasu, gdy gdzieś 
Bóg ma dla nas plan ratunkowy! w pobliżu poczuje zapach błota. 

Po prostu, nie było żadnej 
Zobaczmy to w wyrazistym obrazie  wewnętrznej przemiany, a tylko 
Księgi Jeremiasza. Oto Bóg wydał zewnętrzne zabiegi 
wyrok na Jerozolimę. Miasto kosmetyczne.
zostanie zburzone, a wszyscy jego 
mieszkańcy będą wydani na śmierć! Jeżeli chodzi o wariant drugi, 
Postanowienie Pana jest ostateczne to było prawdziwe odrodzenie, 
i nieodwołalne. Setki razy Bóg ich wspaniałe i głębokie przeżycia 
wzywał do upamiętania i ostrzegał. z Bogiem. 
Teraz przyszedł czas sądu. Było cudowne, nowe życie 

W tej sytuacji każdy mieszkaniec Jerozolimy potencjalnie z Jezusem! Tak jak społeczność 
był już trupem. Lecz oto Bóg w swej miłości przedstawia z Bogiem i ogród Eden, i dostęp do drzewa życia było 
plan ratunkowy. prawdą, a nie jakąś iluzją Adama i Ewy. 
Zwróćcie uwagę, że nie ma on już charakteru zbiorowego, Co się więc stało? 
ale jest adresowany do jednostek, do poszczególnych osób. Przyszedł diabeł i podstępnie zwiódł na manowce. 
"A ludowi temu powiedz: Tak mówi Pan: Oto Ja daję Wpuścił w maliny! Okradł z życia! Bynajmniej, nie żeby 
wam do wyboru: drogę życia albo drogę śmierci.miał taką moc, aby nam zabrać życie i społeczność 
 Kto pozostanie w tym mieście, zginie od miecza albo z Bogiem. My sami, jak głupcy, zaczęliśmy robić rzeczy, 
z głodu, albo od zarazy; kto zaś wyjdzie i podda się które oddzieliły nas od naszego kochanego Zbawiciela 
Chaldejczykom oblegającym was, zachowa życie i doprowadziły nas do stanu, w którym życie Jezusa na 
i będzie mu jego życie zdobyczą" [Jr 21,8-9]. śmiertelnym ciele naszym się już nie ujawnia. (2Ko 4,11). 

Widać natomiast oznaki duchowej śmierci.
Śmierć jest postanowiona. Życie już nikomu się nie należy. 
Życie trzeba zdobyć, odzyskać i to w jaki sposób?! Czy jest możliwość odzyskania życia? 
Teraz, od razu, zanim wyrok Pana się urzeczywistni, mają Czy można znowu cieszyć się społecznością z Panem, 
"wydać" swoje życia w ręce Babilończyków. jak jakąś wspaniałą zdobyczą?
To dla dumnych mieszkańców Jerozolimy było nie do Słowo Boże naucza, że każdy, kto nie wierzy w 
pomyślenia. To wymagało zaparcia się samego siebie. Syna Bożego, już jest osądzony [Jn 3,18] i że książę tego 
Tu jednak było sedno sprawy.Tajemnica zyskania świata został osądzony [Jn 16,11]. Krótko mówiąc, wyrok 
życia leżała w porzuceniu swoich racji i zaufaniuco do przyszłości tego świata już zapadł i koniec tego 
Bogu "na słowo". świata jest postanowiony. "A dzień Pański nadejdzie jak 
Każdy z nas, kto chce zyskać życie, stoi przed podobnym złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a 
wyborem. Jest on zarazem i dziwny, i wspaniały. żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na 
Dziwny, bo w imię zyskania życia prawdziwego i pełnego, niej spłoną" [2Pt 3,10].
Bóg żąda, abyśmy czym prędzej umarli dla tego świata. Wszyscy ludzie z powodu grzechu utracili życie! 
„Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest Następuje jednak coś zupełnie niesamowitego. 
ziemskiego: wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, "I wy umarliście przez upadki i grzechy [… ], ale Bóg, 
złą pożądliwość i chciwość, która jest który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości 
bałwochwalstwem, z powodu których przychodzi gniew swojej, którą nas umiłował, i nas, którzy umarliśmy przez 
Boży" [Kol 3,5-6]. -4-



Jest tylko jeden sposób na odzyskanie życia.                         Bracie i Siostro! 
Wyrzec się, zaprzeć się swoich praw na tym świecie. 
Zaufać Bogu, że to całkowite oddanie się Chrystusowi Każdy mieszkaniec Jerozolimy mógł wtedy odzyskać 
przywróci nas do życia! swoje życie. Wystarczyło uwierzyć, że Bóg daje im szansę 
"Kto bowiem chce zachować duszę swoją, straci ją, i zastosować się do Jego wskazówek. Ilu to zrobiło? 
kto zaś straci duszę swoją dla mnie, ten ją zachowa. Ilu zaufało Bogu i skorzystało z Jego planu ratunkowego? 
Bo cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat Naprawdę szkoda, że tylko ten jeden.
pozyskał, jeśli siebie samego zatraci lub szkodę 
poniesie? (Łk 9,24–25). Chcę ci dzisiaj z miłością powiedzieć, że możesz odzyskać 
Do tego potrzebna jest wiara. swoje życie. Bóg ci dał życie i nie chce, abyś pozostał 
Gdy Jeremiasz obwieścił Słowo Pana  natychmiast w śmierci. Nawet jeżeli przez nieposłuszeństwo Bogu 
powiedzieli do króla: dałeś się okraść z życia, póki co możesz je na nowo 
"Tego człowieka trzeba skazać na śmierć, gdyż zdobyć. W jaki sposób?  Zaufaj Bogu! 
pozbawia otuchy wojowników, którzy pozostali w tym Przestań koncentrować się na sprawach tego świata. 
mieście, i cały lud, mówiąc do nich takie słowa. 
Przecież człowiekowi temu nie chodzi "Troszczysz się i kłopoczesz o wiele rzeczy; 
o ocalenie tego ludu, lecz o jego klęskę" [Jr 38,4]. niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego" (Łk 10,41-42). 
W imię patriotyzmu, źle pojętej troski o przyszłość, niosąc "O tym co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi" 
ludziom złudną otuchę – posądzili Jeremiasza o działanie (Kol 3,2). Nie trzymaj się kurczowo tego życia, tego, 
na szkodę ludu i skazali go na śmierć. co tutaj masz! Wspomnij na żonę Lota. 
"Wtedy wzięli Jeremiasza i wrzucili go do cysterny "Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na 
syna królewskiego Malkiasza, znajdującej się na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości 
dziedzińcu wartowni, a spuścili Jeremiasza na Ojca. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała 
powrozach. W cysternie nie było wody, lecz tylko błoto; i pożądliwość oczu, i pycha życia, nie jest z Ojca, ale 
i ugrzązł Jeremiasz w błocie" (Jr 38,6). ze świata. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją; 
Skąd my znamy takie reakcje? ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki" (1Jn 215-17).
Tak dziś reagują wrogowie krzyża Chrystusowego, gdy jest Paweł uznaj wszystkie dotychczasowe wartości za śmieci, 
głoszona prawdziwa ewangelia! Aby tylko nie doszło do aby móc całkowicie skoncentrować się na Chrystusie. 
tego, że ktoś na 100 procent umrze dla spraw i wartości Zaprzyj się samego siebie.
tego świata i całkowicie odda się sprawie Chrystusa. "Kto miłuje życie swoje, utraci je, a kto nienawidzi 
Nie idź na krzyż, nie spiesz się tak do tego umierania dla życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi 
świata – dają czym prędzej do zrozumienia każdemu, wiecznemu" (Jn 12,25). Nie zabiegaj ciągle o sprawy tego 
kto gorliwie zmierza do krzyża. doczesnego życia. Nie rozmawiaj ciągle o jedzeniu, 

ubraniu, mieszkaniu, zarabianiu, podróżowaniu, 
Bóg przygotował plan ratunkowy, czy nie było chętnych, wypoczywaniu itd... Szukaj najpierw Królestwa Bożego 
by z niego skorzystać? Był jeden! Obcokrajowiec. i jego sprawiedliwości. 
Sługa królewski Ebedmelech uwierzył, że Jeremiasz 
naprawdę przemawiał w imieniu Pana i całym swoim Czas, by zająć się odzyskiwaniem życia! 
postępowaniem tę wiarę wyraził  (Jr 38,7-10). Pamiętaj, że Bóg dotrzymuje słowa! 
Ten murzyn miał odwagę, by myśleć inaczej niż wszyscy Chce tylko zobaczyć, że całą swoją ufność położyłeś 
mieszkańcy Jerozolimy. Miałby prawo, by się do niczego w Chrystusie Panu. Jezus przyszedł, aby jego owce życie 
nie mieszać. Należał jednak do mieszkańców Jerozolimy! miały i obfitowały! 
Należał do grona ludzi obłożonych klątwą, martwych już                       
za życia! To był jego czas, jego szansa na odzyskanie                    
życia. Trzeba było działać, trzeba było wyraźnie                       
opowiedzieć się po stronie Jeremiasza i wierzyć, że Pan to        
zauważy i w ten sposób będzie mógł zyskać swoje życie!
Gdy zapowiedziany sąd Boży spadł na miasto, gdy  A jak wygląda twoje życie? 
wszędzie była śmierć, ogień i zniszczenie 

Czy myślisz, że na tym polega ta obfitość życia 
„Doszło Jeremiasza słowo Pana, gdy był trzymany na duchowego, podarowanego nam w Chrystusie? 
dziedzińcu wartowni, tej treści: Idź i powiedz O, zapewniam Cię, że jest coś więcej! 
Ebedmelechowi, Etiopczykowi, tak: Tak mówi Pan 
Zastępów, Bóg Izraela: Oto Ja spełnię moje słowa nad Trzeba tylko oddać się Panu całkowicie!
tym miastem ku złemu, a nie ku dobremu, i sprawdzą Zastosuj się do Jego planu ratunkowego! 
się w owym dniu na twoich oczach. Nie żyj wspomnieniami, ani nie łudź się, że jakoś w końcu 
Lecz ciebie wyratuję w owym dniu i nie będziesz wszystko się dobrze ułoży. 
wydany w ręce mężów, których się boisz. 
Albowiem na pewno wybawię cię i nie padniesz od Zajmij się odzyskiwaniem swojego życia! 
miecza, i zyskasz swoje życie jako zdobycz, bo mi   Zdobądź je przez wiarę w Jezusa Chrystusa!
zaufałeś - mówi Pan" (Jr 39,15-18).

To był prawdziwy zdobywca swego życia. 
Zyskał je, bo wcześniej zaufał Panu i uwierzył Mu 
"na słowo", nie oglądając się na nic i nie żądając jakiegoś 
logicznego uzasadnienia. -5-

(fragmenty)
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złowiek, którego opanowała pycha, na ogół nie jest  Nie potrzebuje by ktoś mnie uczył i napominał”. 
świadomy co się z nim dzieje. O ile łatwo Pycha wytwarza w nas ducha, który nie chce poddać się 
rozpoznać ten grzech u innych ludzi, tak we nauczaniu. W ten sposób stajemy się niezdolni do 

własnym sercu, pycha jest trudna do wykrycia. poprawy, a nasz rozwój i duchowy wzrost - stają w 
Związując nas, szatan przekonuje, że więzy nie istnieją miejscu. "Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki 
i zwiedzenie staje się więc bardziej niebezpieczne. nie ścierpią - pisze ap. Paweł w (2 Tm 4,3) - ale według 
Oto kilka praktycznych wskazówek, które pomogą nam swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni 
rozpoznać pychę. W modlitwie poproś, aby Duch Święty tego, co ucho łechce”. Grzeszymy pychą, ilekroć 
pomógł ci przetestować samego siebie. odrzucamy napomnienia. Jest straszną rzeczą, zagłuszać 
Zdobądź się na szczerość. Niechaj Bóg oświetli każdy głos Ducha Świętego, kiedy próbuje przywieść nas do 
zakątek twego serca, gdy punkt po punkcie będziesz upamiętania. Komplementy, które „łechcą ucho”, 
studiować o rozpoznawanie pychy. są trucizną dla serca.

      „Jestem niezależny, nie będę podporządkowany 
Każdy grzech zaczyna się w ludzkim sercu. autorytetom”. Pozostawanie pod autorytetem pewnych 
Stamtąd wychodzi to, co kala człowieka, tam biorą osób (pastora, lidera grupy domowej, przełożonych 
początek: nieczystość, bluźnierstwa, rozpusta w pracy, lub rządzących państwem) stanowi dla nas 
(Mk 7,15, Mt 15,19). Jako nowe stworzenia otrzymaliśmy zabezpieczenie. Pycha odrzuca życie w 
potencjał umożliwiający nam prowadzenie świętego życia. podporządkowaniu. Duch nieposłuszeństwa i buntu 
Nasz umysł powinien być przemieniony. Mimo to nasza wobec przełożonych, jest dla pychy bardzo 
stara natura i diabeł wciąż próbuje podsuwać nam pokusy, charakterystyczny. W tym stanie możemy posunąć się by 
które mogą się pojawiać  w formie nieodpowiednich myśli. podjąć próbę odwiedzenia od właściwej, uległej postawy 
Oto te, bezpośrednio związane z pychą. Jeżeli tylko naszych braci i siostry. Biblia opisuje przykład takiego 
stwierdzisz ich obecność, odrzuć je natychmiast. postępowania w (2 Sam.15,2-6). Syn króla Dawida, 

Absalom, starał się w podstępny sposób skłonić ku sobie 
serca poddanych, jednocześnie odwodząc ich od 
posłuszeństwa Dawidowi.

   „Jestem szczególny, niezwykły i unikalny”.
Ta myśl nie odnosi się do naszej wyjątkowości jako istot 

złowiek zaplątany w jej sidła, przypomina stworzonych na obraz i podobieństwo Boga. 
nadmuchany balonik, jakby unoszący się ponad To nasza przesadna samoocena chce wmówić nam, 
rzeczywistością. Temu nadmiernie wysokiemu że jesteśmy ważniejsi i więcej warci niż inni członkowie 

mniemaniu o sobie, towarzyszy jednak coś zupełnie Ciała Chrystusa.
przeciwnego: niepewność i kompleks niższości.Warto       „Jestem mądry, mogę polegać na swojej mądrości 
wiedzieć, że wąska droga za Panem jest równa. Kiedy i rozumie”. Słowo Boże w wielu miejscach poucza nas, 
patrzymy na wszystko tak jak Bóg, żyjemy stabilnym abyśmy nie polegali na własnym rozumie. (Prz 3,5). 
życiem; lecz jeśli zaczynamy opierać się na sobie samych - Lecz by to zrobić, trzeba mieć uniżoną postawę. 
wpadamy w „wyboje”. Nasze myśli raz wynoszą nas na Pycha czyni nas niezdolnymi do widzenia rzeczy w świetle 
„szczyty”, to znów spychają do „głębokich dołów”. Bożego Słowa i rozumienia tego, co mówi Bóg. 

myśli ludzkiego serca, które wskazują na 
grzech pychy

Pycha stawia w centrum uwagi nas samych.    

-6-

czy grozi mi 
 

Pycha próbuje wślizgnąć się do naszego życia i przybiera rozmaite formy. 
Nie jest łatwo rozpoznać to niebezpieczeństwo i szybko zareagować. Szepce „czułe słówka”, 

prawi komplementy i przekonuje, że jesteśmy kimś zupełnie wyjątkowym. 

Gary Stephens 

„Pycha chodzi przed upadkiem, 
a wyniosłość ducha przed ruiną”

(Przyp. Sal. 16,18) .

UPADEK



PAMIĘTAJ!

zachowania charakterystyczne dla pychy, 
wynikające z braku poczucia 

bezpieczeństwa i kompleksu niższości

dopełniono, a nasze uchybienia umykają nam pamięci 
bardzo szybko. Nie lubimy kiedy ktoś nam przypomina, 
o jakiejś odpowiedzialności, którą winniśmy podjąć.
        
          Osądzanie, krytycyzm, niecierpliwość. Błędy 
i potknięcia ludzi z naszego otoczenia, wykorzystujemy,
aby oskarżać i krytykować. Od liderów i zwierzchników       Lęk przed człowiekiem. „Bogu ufam, nie lękam się; 
żądamy nieomylności; od nowo nawróconych - wzrostu w cóż mi może uczynić człowiek?” (Ps 56,5). Jednak jeśli nie 
„tempie ekspresowym”. Studiując Biblię, trzymamy się ufamy Bogu, to boimy się ludzi. Zamiast mieć otwartą 
litery prawa, nie zaś Ducha. W ten sposób gotowi postawę na innych - wciąż zastanawiamy się co oni o nas 
jesteśmy zawsze udowodnić swą słuszność. Zamiast myślą i co mówią. Trudno nam uwierzyć, że mogą mówić 
przebaczyć, wolimy wszczynać dochodzenie „kto ma dobrze; jesteśmy podejrzliwi, nieufni, nasze kontakty 
rację”. Zamiast łagodzić, zaogniamy każdy konflikt.zaczynają przeżywać kryzys.
        
         Odrzucanie pomocy, której potrzebujemy.       Perfekcjonizm, nie przyznawanie się do popełnionych 
Choć pragniemy miłości, jesteśmy zanadto dumni aby ją błędów. Człowiek, który z powodu pychy, ma zagrożone 
przyjąć. W słabości i prawdziwej potrzebie wolimy raczej poczucie własnej wartości, pragnie uchodzić za absolutnie 
odsunąć się od braci. Nie chcemy aby ktokolwiek widział doskonałego. Chce być takim w swoich oczach i w oczach 
nas jako tych, którzy przyjmują pomoc. Wolimy utrzymać innych ludzi. Taka osoba „przyłapana” na jakiejś wadzie 
mit o naszej sile i samowystarczalności.lub omyłce, za wszelką cenę próbuje ukryć swój błąd. 
         
         Szukanie poczucia innej wspólnoty i jedności poza       Niezadowolenie, samoużalanie, niewdzięczność. 
krzyżem Jezusa Chrystusa. Prawdziwa jedność możliwa Pycha jest zawsze z czegoś niezadowolona. Jeśli nawet 
jest tylko przez krzyż naszego Pana. Lecz gdy grzeszymy Bóg znajduje sposób, by wciąż nas błogosławić, sądzimy, 

pychą, szukamy poczucia że robi to w stopniu 
wspólnoty na innych niewystarczającym. Na skutek 
płaszczyznach.porównywania się z innymi ludźmi, 
Sądzimy, że  podstawą do dochodzimy do wniosku, że nasze 
jednoczenia się z ludźmi są: położenie jest najgorsze. Wpadamy 

zdolności, w samo użalanie i zgorzkniałość.
powołania, dary, doktryny Czy przez twój umysł przepływają 
teologiczne lub denominacja. myśli Chrystusowe? 
Czy zdarzyło ci się być Czy zgodnie z zaleceniem Biblii, 
szczególnie dumnym, że należysz myślisz tylko o tym 
akurat do tego kościoła?co prawdziwe, co poczciwe, 
 Czy myślałeś, że twój zbór jest co czyste? (Flp 4,8). 
„lepszy”" niż inne zbory?Odpowiedź na te pytanie znają ci, którzy są w twoim 

otoczeniu. Tam gdzie nasze życie styka się z innym , 
powstaje swojego rodzaju „napięcie”: Może być ono 
skierowane pozytywnie (jeśli innych miłujesz tak jak 
siebie), lub negatywnie (jeśli innym zazdrościsz i miłujesz 

Mówi: „zrównam się z Najwyższym” (Iz 14,14); chce nam tylko swoje „ja”). 
udowodnić, że wszelkie osiągnięcia, w których mamy 
udział są naszą osobistą zasługą.
Może położyłeś ręce na człowieku nieuleczalnie chorym 
i został on uzdrowiony. Jeśli tak było - oddaj chwałę Bogu. 
To nie ty jesteś taki specjalny, to Boża moc sprawiła 

      Zatwardziałość serca, egoizm, brak wrażliwości na oczywisty cud. Jezus powiedział, że sami z siebie nic 
potrzeby ludzi. Stajemy się skąpi, myślimy o zaspokojeniu uczynić nie możemy. Warto pamiętać, że cokolwiek Pan 
tylko własnych potrzeb i modlimy się tylko o siebie. czyni przez nas - On to czyni i  Jemu należy się 
Nie zdarza nam się pościć lub wstawiać o kogoś wszelka chwała z dokonanego dzieła.
bezinteresownie. Zranieni, zazwyczaj odmawiamy 

Jeżeli jesteś poddanym Bogu naczyniem, będziesz przez przebaczenia i „obnosimy” nasz ból, by był on widoczny 
Niego coraz bardziej używany. Wiedząc o tym, diabeł dla całego zboru. Lubimy, aby proszono nas długo o 
będzie chciał cię usidlić pychą. zrobienie czegoś, co leży w zasięgu naszych możliwości.
W tej pułapce, zamiast służyć Panu w pełni swoich        
możliwości, po prostu „sam odstawiasz siebie na boczny        Zazdrość i zawiść. Egoizm i porównywanie się 
tor”. Nie pozwól aby tak potoczyło się twoje życie. z innymi - zawsze prowadzą do zawiści. Nie bez powodu 
Jeśli zgrzeszyłeś pychą - pokutuj i przyjmij przebaczenie. Biblia mówi abyśmy unikali tego typu porównań 
                             (2 Kor 10,12). Gdy zazdrościmy, nie umiemy cieszyć się 

z błogosławieństw, jakimi Pan obdarza naszych braci. 
Siedzimy wówczas w kącie, smutni i obrażeni, myśląc, że Naczynie, jakim uczynił cię Stwórca - to glina. 
wszelkie dobre dary Bóg powinien dawać tylko nam. A jego wartość jest tak ogromna ze względu na Jezusa - 
        bezcenny skarb, który został umieszczony w środku.
       Koncentrowanie się na swoich prawach bardziej niż 
na obowiązkach. Długo pamiętamy czego wobec nas nie 

PYCHA ZAWSZE PRÓBUJE PRZYWŁASZCZYĆ 
SOBIE CZĘŚĆ BOŻEJ CHWAŁY 

na płaszczyźnie kontaktów, pycha 
manifestuje się poprzez:

własne upodobania 

( 2Kor.4.7)-7- (fragmenty)



Czasami trudno jest powiedzieć "przepraszam". Łatwiej 
jest przebaczyć komuś, kto nas prosi o wybaczenie.      
Jezus mówi nam, że mamy wybaczać nawet naszym 

wrogom. Nie mamy wyboru. Albo przebaczamy i wtedy Jezus 
nam przebacza, albo nie przebaczamy i sami nie otrzymujemy 
przebaczenia. A co się stanie, jeśli moje przeprosiny nie zostaną 
przyjęte? Jezus mówi wyraźnie - mamy przebaczać, 
a resztę zostawić Jemu. 

Wcześniej czy później w swoim życiu chrześcijańskim 
odkrywamy, że uczucia częściej nam przeszkadzają niż 
pomagają, a nasza wiara musi być niezależna od emocji. 
Musimy przebaczać ludziom bez względu na to, czy ich lubimy 
czy też nie - nasze preferencje nie mają tu żadnego znaczenia.
Najważniejsze jest to, że Bóg chce w nas widzieć gotowość do 
przebaczania: - Panie, spraw, żebym przebaczył... - to dobry 
początek modlitwy kiedy czujemy, że nie jesteśmy w stanie  
wybaczyć. Powinniśmy jeszcze zrobić coś więcej - zacząć 
błogosławić osobę, która nas źle potraktowała. Nawet jeśli 
nasza modlitwa jest początkowo bardzo formalna, po jakimś 
czasie, gdy będziemy wytrwali, Bóg sprawi, że nasze słowa 
będą wypływać prosto z serca.
Duch Święty nie może przez nas działać tak jak chce, 
ponieważ brakuje przebaczenia. Jezus powiedział: 
"A gdy stoicie i zanosicie modlitwy, odpuszczajcie, jeśli 
macie coś przeciwko komu, aby i Ojciec wasz, który jest 
w niebie, odpuścił wam wasze przewinienia" (Mk 11,25). 
Odpowiedź na nasze modlitwy zależy od tego, 
czy przebaczamy innym!

Lekarze stwierdzają, że ogromny procent zachorowań na 
chorobę wieńcową i raka są bezpośrednim wynikiem 
nieprzebaczania i zawziętości. 
Harold Hill opowiadał kiedyś o kobiecie, która została 
uzdrowiona z raka. Jednakże zaraz po uzdrowieniu zachorowała 
ponownie, aż wierzący ludzie, którzy się o nią modlili zaczęli 
pytać, jak mogło do tego dojść. Odpowiedź brzmiała: 
"Ta kobieta nienawidzi swojej synowej!" Kiedy ją spytano, czy 
to prawda, odpowiedziała:  "Wolałabym umrzeć, niż jej 
wybaczyć!". Wkrótce potem umarła.

Jak szybko moglibyśmy rozwiązywać nasze problemy rodzinne 
i kościelne, gdybyśmy w naszym życiu wszystkim przebaczali? 
Paweł pisze, że wielu chrześcijan jest słabych, chorych, a nawet 
dotyka ich przedwczesna śmierć tylko dlatego, że niewłaściwie 
traktują Wieczerzę Pańską - "nie rozróżniając ciała Pańskiego" 
(1Kor 11,29-30). Jedną z dróg upadku jest noszenie w sobie 
urazy i żalu do braci i sióstr w Chrystusie, którzy są przecież 
częścią Ciała Chrystusowego. Zamiast przyjmować uzdrowienie 
i błogosławieństwa w czasie Łamania Chleba, spożywają własne 
potępienie. Naprawdę nie jesteśmy w stanie przewidzieć 
następstw tego nieposłuszeństwa wobec Pisma.

Wybacz swemu współmałżonkowi i swoim dzieciom. 
Wybacz pastorom i kościołom i w ten sposób wesprzyj proces 
uzdrawiania Ciała Chrystusowego.
Wybacz sobie - zapomnij o rozgoryczeniu i zaprzestań użalania 
się nad sprawami, które już minęły. 
Podporządkuj swoje życie przebaczaniu - i to od zaraz!

-8-
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Czytając psalm 143 zatrzymałam się na 
wersecie 8a „Daj mi Panie o świcie 
doznać łaski Twojej, bo Tobie ufam”. 

Wzięłam to sobie głęboko do serca i modląc się 
wołałam” - „ Panie -nadszedł nowy dzień, znowu 
potrzebuje Ciebie. Potrzebuję doświadczać Twojej 
łaskawości. Przez wiarę podnoszę duszę moją i … 
ufam Ci w moich potrzebach. Pokaż mi – proszę -  
jak mam żyć, aby podobać się Tobie. Ty Panie 
widzisz moje zdrowie. Ty wiesz, jak się czuję 
- że ciśnienie mi „skacze”, coś złego się dzieje. 
Nawet mój stary ciśnieniomierz, jak na złość, źle 
wskazuje. Ty wiesz, że nowy kupić mogę dopiero 
w maju....”, ale… nie do wiary! 
Bóg nie dał mi czekać do maja. Już po południu 
otrzymałam nowy ciśnieniomierz (wcale nie tani). 
Kupiły mi go kochane siostry. 
Cóż za szczęście. Dziękuję Bogu i siostrom. 

Kochani pamiętajcie, jeśli przyjmiemy miłość 
Bożą, to będziemy złączeni z tymi, w których 
miłość ta mieszka. Dlatego Apostoł Paweł prosi, 
aby bracia, siostry połączeni byli w miłości. 
„Powinniśmy zawsze dziękować Bogu, za was 
bracia. Jest to rzecz słuszna. Wiara wasza 
bowiem bardzo wzrasta, a wzajemna miłość 
wasza pomnaża się w was wszystkich”
(2 Tes.1.3). 
         Ja to znalazłam i tym się z wami dzielę.

 G.Jesze 
( fragmenty)

prze- myślenia   e

„PRZEBACZ MI NATASZO”

Barbara Głembska

Książka opowiada autentyczną historię 
młodego pracownika KGB – Sergieja 
Kudrakova, który wraz z innymi 

członkami tej organizacji, odpowiadał za 
organizowanie tzw. „akcji” mających na celu 
zwalczanie chrześcijaństwa w czasach istnienia 
ZSRR i komunizmu. 
Kudrakov szczegółowo opisuje, jak ówczesna 
władza patrzyła na chrześcijan i jak bezwzględnie 
się z nimi obchodziła robiąc wszystko, aby ich 
zniszczyć. Ze szczególną szczerością wyjawia 
także swoją znaczącą rolę w tym procesie, oraz 
opisuje swoją przemianę jaka dokonała się 
podczas kolejnej „akcji”, kiedy to na jego drodze 
staje pewna młoda chrześcijanka.
Książka jest świadectwem wiary i przemiany,
jaka dokonała się w życiu jej autora. Jest także 
publicznym przyznaniem się do winy i próbą 
rozliczenia się z wyrządzonych krzywd. 
Opowiada historię człowieka, który za swoją wiarę 
zapłacił życiem.
        (Książka jest dostępna w naszej zborowej Bibliotece)

przepraszam



N
a początku marca odbyło się w 
naszym zborze „spotkanie 
siostrzane”, którego dawno nie 
było. Pięknie udekorowana sala 

kolorowymi tulipanami, zapach parzonej 
kawy, słodkości na stole i cukiereczek na 
filiżance sprawił, że poczułyśmy się 
bardzo wyjątkowe. Spotkanie 
rozpoczęłyśmy modlitwą i uwielbieniem, 
które poprowadziła Magda Karel.
Kiedy zgasły światła i usłyszałyśmy 
'List od Boga do Kobiety'', który nas 
wzruszył, ale i uniósł w poczuciu piękna 
i bezpieczeństwa wiedziałyśmy, 
że to spotkanie przygotował 
dla nas sam 
Pan Bóg. 

Prawdziwą ucztę 
duchową 
przygotowała 
nam 
Ewa Babicz, 
która zaprosiła 
nas do Drugiej 
Księgi Królewskiej i zapoznała z kobietą 
z Szum „Szunamitką”. 
Kobietą gościnną, silną, wielkiej wiary. 
Z kobietą, która przeżyła śmierć swojego 
wymarzonego syna. Nie załamała rąk, 
nie zamknęła się w swojej izdebce, ale 
czym prędzej zaprzęgła oślicę i ruszyła 
do męża Bożego do Elizeusza. 
Wierzyła, że Elizeusz wskrzesi jej 
ukochane dziecko. I tak też się stało. 
Werset jaki nam towarzyszył zapisany 
jest w Jeremiasza 29;11 „Ja wiem jakie 
myśli mam o was – mówi Pan - myśli 
o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować 
wam przyszłość i natchnąć nadzieją”

Bardzo dziękujemy Ewie, że zapoznała 
nas z tak wartościową kobietą, którą była 
Szunamitka. Prośmy Boga, abyśmy choć 
troszkę mogły być do niej podobne.
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Szunamitka
Abigail

modlitwa i uwielbienie

spotkanie  
             

     udekorowana sala

 ''List od Boga 

             
do Kobiety”

wspaniały zapach 

z kuchni śi stró

Tak się za sobą stęskniłyśmy, że 
pod koniec marca miałyśmy 

nasze kolejne spotkanie 
siostrzane. I na tym spotkaniu nie 

brakowało niespodzianek. 
Już wchodząc na naszą salę powitał 
nas wspaniały zapach, który unosił 

się z kuchni i okazało się, że to 
Marta Zawadzka przygotowała dla 

nas przepyszne rarytasy, a były to 
bruchetty z pomidorami i bazylią.

Później nasze oczy zatrzymały się na 
pięknie udekorowanych stołach, na 

których stały pięknie ozdobione 
bratkami i mchem kobiałki. 

Po uwielbieniu, które prowadziła 
Magda każda z nas dostała kartkę na 
której było napisane: „Nowy dzień 

to prezent od Boga. Za co jesteś 
wdzięczna Bogu…” Kilka sióstr 

podzieliło się za co jest Bogu 
wdzięczna. Dało nam to do myślenia, 

czy każdy dzień traktujemy jak prezent 
od samego Stwórcy.

Rysia Pilichowska zaprosiła nas do 
Pierwszej  Księgi Samuela - która 

pokazała nam historię Abigail, kobiety 
mądrej, pięknej, i roztropnej – która 
uratowała swój lud przed złą decyzją 
jej męża Nabala, który był porywczy 

i niezrównoważony. 
Szybka interwencja i odwaga Abigail 
powodują, że Dawid, którego Nabal 
tak żle potraktował, zlitował się nad 

nią i jej ludem. Historia Abigail 
pokazuje nam jak można zachować 
pokój bez użycia siły, dużo możemy 
zdziałać kiedy przychodzą problemy, 
ale rozwiązanie ich zależy od naszej 

mądrej decyzji. 
Nie traćmy wiary – nigdy nie wiadomo 

jakie plany ma wobec nas Bóg!

Dziękujemy Rysi za wspaniale 
przygotowany temat i już możemy 

czuć się zaproszone na kolejne 
październikowe spotkanie siostrzane, 

które tym razem poprowadzi…?, 
 a to będzie niespodzianka.      

                            
uczestniczka uczestniczka 

fot. Magda Karel



-10-

fot.M.J. Karel

Arba Mnicz - Etiopia

“Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo godny jest zaufania Ten, który dał obietnicę.”
 Hebr 10:23 

Wyobrażam sobie wiosenną świeżość, nieśmiałą zieleń i pierwsze kwiaty w Europie... U nas sucho i tęsknota za 
deszczem - gdyby nie to, świeża zieleń byłaby i u nas, w Etiopii. Jest jednak coś, co nas teraz łączy: oczekiwanie na 

Wielkanoc - święta Zmartwychwstania Pana Jezusa, sprawcę i dokończyciela naszej wiary. 
Oby czas tych świąt był dla nas wszystkich czasem odnowionej nadziei i silniejszej wiary w Jego powtórne przyjście 

oraz czasem radości z tego, że jesteśmy po stronie zwycięskiego Króla królów i Pana panów, 
który pokonał szatana, grzech i śmierć.

Nowy sezon w służbie (po otrzymaniu nowego pozwolenia na pracę w Etiopii) rozpoczęłam z zespołem tłumaczy 
Pisma Świętego na język nyangatom. Soya, John i Lokoro dzielnie tłumaczą kolejne fragmenty Biblii, zmagając się 
z różnymi problemami w zapisie swego rodzimego języka, który tak naprawdę nie został jeszcze dokładnie 

przeanalizowany. Jest nadzieja, że wkrótce jedna z lingwistek dołączy do tego zespołu na jakiś czas i pomoże im uzupełnić 
te braki. Tymczasem zaś zespół przetłumaczył scenariusz Filmu Jezus, więc spędziliśmy razem trochę czasu na sprawdzaniu 
jego zgodności z oryginałem, czyli z Ewangelią Łukasza. W chwili, kiedy piszę te słowa, ścieżka dźwiękowa do filmu jest 
już nagrana, a cały film w wersji językowej Nyangatom wkrótce będzie dostępny w wersji na duże projekcje oraz na DVD.

P
ołowa marca upłynęła mi na 
pracy z nowymi zespołami i 
częściowo w nowym 
miejscu. Zespoły Ale, 

Dirashe 
i Konso rozpoczęły pracę nad 
przygotowaniem elementarzy 
w swoich językach, a ja służę im 
w tym zadaniu technicznym 
wsparciem. Pierwszy tydzień 
warsztatów spędziliśmy 
w Arba Mincz, ale na drugi tydzień 
przenieśliśmy się do Gumayde, 

do miasta Segen w nowym okręgu administracyjnym, 61 km. na połudnowy-wschód od Arba Mincz. To tam zespoły mają 
swoje biura i zajmują się swoją codzienną pracą, którą kontynuują teraz, po zakończeniu warsztatów. Czeka ich kilka miesięcy 
pracy nad przygotowaniem elementarzy, które mają być gotowe do próbnego nauczania w klasie 1 szkoły podstawowej od 
września 2017 r.

BSM (Biblijne Stowarzyszenie Misyjne) ul. Cieszyńska 47 43-450 Ustroń  www.bsm.org.pl
Dary można przekazywać na konto BSM: ING Bank Śląski o/Ustroń Nr IBAN: 

Kod BIC (SWIFT): 32 1050 1096 1000 0001 0178 4874; PL32 1050 1096 1000 0001 0178 4874 INGBPLPW

wo_poland@bsm.org.pl

Drodzy w Panu:

Boże prowadzenie i zaopatrzenie
na co dzień; postępy w pracy nad 

książkami w językach aari i daasanach,
postępy w pracy nad podręcznikami do 
klas 1 i 7 i bezpieczeństwo w podróżach.

Obfite i długotrwałe opady deszczu (susza jest tu zmorą ludzi 
i zwierząt, bo nie ma nawet trawy dla krów), dalsze boże 

prowadzenie alfabetyzacji wśród ludów Daasanach i Gamo, 
przygotowanie i realizację kolejnych warsztatów, 

produkcji materiałów szkolnych dla klas 1 i 7. 

Chwała Bogu za: Módlmy się o:

Z życzeniami Bożego błogosławieństwa, Iza Karpienia i Tamyru Tybebu.

kobiety z ludu Dirashe

http://wo_poland@bsm.org.pl


fot.M.J. Karel
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Rezerwacja i informacje:   tel.  Olga Polakowska 793 434 456
Pokoje gościnne w budynku kościelnym; stały dostęp do internetu; miejsce do parkowania samochodu

Zapraszamy 

z życia zboru

3 kwietnia br. w siedzibie naszego Zboru odbyło się spotkanie pastorów Okręgu zachodniopomorskiego.
Pastorzy spotkali się, by omówić czerwcową wizytę gości z Polish Christian Ministry na naszym terenie. 
Goście przebywać będą w naszym województwie w dniach 2.05-  8.05 i odwiedzą Zbory w Koszalinie, Kołobrzegu, 
Białogardzie, Połczynie i Gryficach. Dyrektor PCM - pastor David Hatfield będzie spotykał się z Radami Zboru 
w każdym odwiedzanym miejscu.
Przy okazji pastorzy wymienili się informacjami na temat sytuacji w poszczególnych Zborach.

W ostatnim czasie z inicjatywy sióstr: Justyny Kaczmarek i Agnieszki Ostrowskiej odbyły się w naszym Zborze           
dwa spotkania dla kobiet. Pierwsze, w którym uczestniczyło ponad 60 kobiet odbyło się 3 marca br.                 
Wykładem na temat Szunamitki z czasów Elizeusza usłużyła s. Ewa Babicz. Siostry zostały tak zachwycone

i zachęcone spotkaniem, iż postanowiły spotkać się powtórnie tj. 31 marca. Na tym spotkaniu tematem przewodnim 
prowadzonym, przez s. Ryszardę Pilichowską była postać Abigail, żony Nabala. 

Obecnie kobiety planują Konferencję dla Kobiet, na którą zaproszone zostały siostry Lidia Czyż i Bogumiła Król. 
Tematem spotkania jest: Uroda serca. Konferencja połączona wspólnym obiadem odbędzie się w sobotę 6 maja 
w godzinach 10,00 do 16,00. Opłata konferencyjna wynosi 30 zł. (niech jednak nie będzie przeszkodą w jej uczestniczeniu.) 

Organizatorki proszą o telefoniczne powiadomienie o zamiarze uczestnictwa. Grażyna Witkowska tel. 793 019 815

Jak co roku w Wielki Piątek zgromadził się 
Zbór, by wspominać śmierć naszego Pana 
Jezusa Chrystusa. Nabożeństwa te mają 

szczególną oprawę. Kilkanaście osób czytało 
fragmenty z ostatnich dni życia Jezusa, które  
przeplatane były pieśniami pasyjnymi. 
Uroczyście obchodzono również Wieczerzę 
Pańską. Kazanie pt. „Wychłostać niewinnego ?”  
wygłosił  pastor Zboru - Piotr Karel. 

spotkanie pastorów okręgu

* 

Niedzielę wielkanocną rozpoczęliśmy uroczystym śniadaniem 
przygotowywanym przez br. Zbigniewa Gutkowskiego i 
siostry: Martę Zawadzką, Alinę Babicz, Olę Polakowska 

i Danutę Ostrowską. To był dobry czas przygotowania do uroczystego 
nabożeństwa. To radosne nabożeństwo poprowadził br. Tadeusz 
Witkowski. Uroczystość była uświetniona pantominą młodzieży 
i śpiewem pieśni, którą usłużyli Krzysztof Kaczmarek oraz Pola Rapacz 
i Grażyna Walczak. 
Kazanie pt. „Wzięli Pana mego” wygłosił pastor Piotr Karel. 

Wielki Piątek Niedziela Wielkanocna* 

Zarówno w Wielki Piątek, jak i w Niedzielę Zmartwychwstania sala z ledwością pomieściła 
uczestników nabożeństwa. Dziękujemy Bogu za przeżyty dobry czas. 

spotkania kobiet



fot.M.J. Karel

  BLISCY SOBIE 

módlmy się:maj

urodziny obchodzą:

Wydawca: Kościół Chrystusowy, ul. Jedności Narodowej 62, 78-100 Kołobrzeg.
Kontakt telefoniczny: 094 3517981, lub tel. dom. 094 3528301.

                                               Adres e-mail: piotr.karel@gmail.com, strona zborowa www.kch.pl.
Nr konta  BANK PEKAO 

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

M.J. Karel 

Najserdeczniejsze życzenia urodzinowe 
składamy również:

Niedzielne nabożeństwa o godz. 10,00

Czwartkowe studium 
Słowa Bożego o godz. 18,00

- o nabożeństwa i uroczystości w maju
- o  katechumenów i kandydatów do chrztu
- o Konferencję dla Kobiet
- o Grupy Domowe i ich liderów
- o bezpieczny wyjazd rodziny Polakowskich                      
- o  finanse kościoła
- o pracownika do Zboru w Koszalinie
- o pomoc w chorobie i w wieku starszym dla: 

 I. Rosińskiej, Z. Soboń, A. Wąsewicz,  
, J.E. Witkowskich, J. Lewandowskiej, 
  Z. Dołkowskiej, J. Grudzińskiej, R. Kijewskiej, 
  E. Janiszewskiej, Z. Buczyńskiego, 

 
- o pomoc w problemie zdrowotnym Zuzi Pilichowskiej 

Aleksandrze Polakowskiej 
  i pastora Pawła Cieślara

 do USA

 J. Świercz, T. Puca

  pastora  A. Ostrowskiego

  Barbary Głembskiej, 

W dniu 24 kwiatnia zmarł Witold Koziak, 
mąż siostry Zofii, a ojciec brata Mariusza. 
Rodzinie składamy wyrazy współczucia. 

Niech Bóg pociesza.
Uroczystość pogrzebową w Gościnie 

prowadził pastor Piotr Karel

W niedzielę, 9 kwietnia tuż po zakończonym  
nabożeństwie pastor Andrzej Ostrowski został odwieziony 
do szpitala, gdzie stwierdzono mały udar niedokrwienny. 

Obecnie sytuacja jest opanowana. 
Brat Andrzej przebywa aktualnie na oddziale 

rehabilitacyjnym, pozdrawia wszystkich
i dziękuje za modlitwy. 

18 Józef Graban
21 Grzegorz Piecha
25 Oliwia Stępniak
30 Stenia Mazur
30 Daniel Miszke
31 Grażyna Walczak

04 Sławomir Kulczyński
09 Grzegorz Mazur
11 Estera Stasiak
12 Karolina Walczak
12 Adam Kowalczyk
13 Mateusz Szymański

Krzysztofowi Pietroń (03), Czesławie Zawołek (07), 
Tomaszowi Gutkowskiemu (08), 

Henrykowi Sacewicz (10), Arturowi Klinieckiemu (15),  
Ryszardowi Zagrodnik (15), 

Henrykowi Wasilewskiemu (16), Poli Rapacz (22), 
Robertowi Browarny (26), 

Janowi Krzywoń (27), Marlenie Chajduk (28), 
Renacie Weiss (30)

01 Piątek g. 18,00 wspólne grillowanie

06 Sobota     -  Konferencja dla Kobiet

07 Niedziela -  Fundusz Misyjny
09 Wtorek    -  Grupy Domowe. T: Korach, Datan i Abiram
                                                    (czytamy: 4 Mojż. r. 16)
14 Niedziela -  Pomocny Kosz
23 Wtorek    - Grupy Domowe. T: Hagar  
                                                    (czytamy: 1 Mojż r. 16)

wyrazy współczucia

W niedzielę 4. 06. 2017 r. 
odbędzie się Chrzest Wiary. Osoby, które 

chciałyby zawrzeć przymierze z Panem poprzez 
Chrzest proszone są o kontakt z pastorem 

lub starszymi Zboru.

          wspominają: 
Janina Witkowska, Karolina Kołosowska, 

Bożena Sock 
i Artur Rapacz. 

„Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, 
który ma przyjść, i nie będzie zwlekał: 
a sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie” 

(Hebr. 10,37-38)  

Życzymy dalszych sił do wędrówki za Panem, 
aż do pełnego zwycięstwa i spotkania się z Nim.

rocznicę chrztu wiary15
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