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czy miłujesz to, co miłuje Jezus?

Na okładce: Hanna Dobrowolska z wnukiem

W

jednej pieśni śpiewamy; „Chce być jak Jezus…
tego pragnę by być jak On”. To piękne
pragnienie, piękne wyznanie, również wielkie
zadanie. I chociaż zdajemy sobie sprawę, że nigdy - nawet
w małym stopniu - nie dorównamy wspaniałości Jezusa,
to jednak jest to naszym głębokim pragnieniem - być jak
On, być choć trochę podobnym do Niego. Każdy człowiek,
który poszedł za Jezusem i stał się Jego uczniem, jeśli
zaczyna naśladować Swego Mistrza staje się do Niego
podobny. I to jest to wielkie wyzwanie jakie stawia przed
nami nasz Pan.
Apostoł Jan w I Liście w 3 rozdziale w 2 wierszu zapisał
takie zdanie:
„Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze
się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się
objawi, będziemy do niego podobni, gdyż ujrzymy go
takim, jakim jest.”
Będziemy do Niego podobni. Czy to nie fantastyczna
nowina?
To podobieństwo będzie najwyraźniejsze, kiedy - jak pisze
Jan - On się objawi, tzn. przy spotkaniu z Nim.
Dziś jeszcze – jak sądzę, nie widać tak mocno owego
podobieństwa, ale w końcówce naszego życia, albo wtedy
gdy przyjdzie po Swój kościół ma się okazać, że to
podobieństwo będzie wyraźnie dostrzegalne.
Jakim sposobem się to stanie? Czy Jezus „pstryknie
palcami” i nagle stanie się cud, że coś wtedy zmieni się
w naszej postawie, wyglądzie czy urodzie wewnętrznej,
czy nawet zewnętrznej i będziemy do Niego podobni?
Nie sądzę! W następnym wersecie ap. Jan rzuca nieco
światła, jaki jest Boży plan przekształcania tych, których
„stworzył na Swój obraz i Swoje podobieństwo”. To nie
jest łatwa i nagła przemiana, ale codzienne, mozolne
kształtowanie i przekształcanie w nas w Jego obraz.
Jan pisze: „I każdy, kto tę nadzieję w nim pokłada,
oczyszcza się, tak jak On jest czysty”. [1Jn 3, 2-3]
Przez grzech człowiek stracił owe wewnętrzne odbicie
Boga w Jego stworzeniu, ale teraz jesteśmy wezwani,
by stawiać się podobnym do Niego. To nie jest wcale taki
łatwy proces i nie trwa dzień, czy dwa, ale niemal całe
nasze życie. To ciężka i mozolna praca nad eliminowaniem
tego, co w naszym życiu nie podoba się Bogu i co nie
przypomina Jego charakteru i Jego piękna.

zmarnować.
Jakże więc ważnym jest, aby z jednej strony wpatrywać się
w ów wzór, którego mamy naśladować, patrzeć na
Chrystusa, a z drugiej strony patrzeć w lustro Bożego
Słowa, by dostrzegać i eliminować te cechy charakteru
oraz życia, które Chrystusa nie przypominają.
Zadajmy sobie jedno z istotnych pytań:
Czy miłujesz to, co miłuje Jezus i czy miłujesz tak, jak On
miłuje?

C

hciałbym zwrócić naszą uwagę na 4 obszary
miłości, tej miłości jaką widzimy w Bogu, a którą
mamy jako Jego dzieci naśladować i pielęgnować
w naszym życiu.

Słowo Boże nie pozostawia cienia wątpliwości,
że Bóg Ojciec miłuje swego Syna Jezusa Chrystusa.
Zresztą ta miłość jest miłością wzajemną.
Pan Jezus świadczy o miłości Ojca i miłości do Swoich
dzieci. Mówi o tym w Ew. Jana: „Jak mnie umiłował
Ojciec, tak i Ja was umiłowałem; trwajcie w miłości
mojej.” (15,9).
Ta miłość Jezusowa jest wieczną i nigdy nie kończącą się
miłością. I tak jak Bóg nas umiłował, tak oczekuje,
że i my będziemy tę miłość odwzajemniać. On pierwszy
nas umiłował i oczekuje, że tą miłość będziemy
pielęgnować w naszych sercach.
Lecz miłość człowieka do Boga nigdy nie była czymś
naturalnym, tym, z czym się urodziliśmy, z czym
przyszliśmy na świat. Dlatego też Bóg dał Swemu ludowi
pierwsze i największe przykazanie. Jak ono brzmi?
„Szema Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad”.
„Słuchaj, Izraelu! Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie!
(5): Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego
serca swego i z całej duszy swojej, i z całej siły swojej.”
[5Moj 6, 4- 5]
Te słowa stanowią największe i pierwsze przykazanie
dla każdego człowieka. Jego wypełnianie nie przychodzi
w naturalny sposób. To jest przykazanie, którego musimy
się uczyć.
A więc po pierwsze. Mamy miłować naszego Boga taką
miłością, jaką On nas umiłował.
Druga część największego przykazania brzmi:
mamy miłować bliźniego swego, jak siebie samego.
Pewien faryzeusz, który rozmawiał z Jezusem na ten temat
chcąc się przed Nim usprawiedliwić pyta Jezusa, a kto jest
moim bliźnim? I wtedy Pan Jezus opowiada mu historię
pewnego nieszczęśnika, którego zbójcy napadli, pobili,
obrabowali i zostawili na drodze na pół umarłego.
Ani kapłan, ani Lewita, którzy tamtędy przechodzili, nie
okazali miłości i pomocy temu poranionemu człowiekowi.

Owe zawołanie: „Chcę być jak Jezus” – nie jest więc
tylko chrześcijańską pieśnią. Nie jest jedynie pobożnym
życzeniem. Nie jest zadaniem, które z powodu swej
trudności nie warto podejmować. Bóg oczekuje, iż wtedy,
gdy przyjdzie po Swój kościół, ten będzie „bez skazy
i bez zmazy”, przygotowany i piękny, jak przygotowana
i piękna jest Oblubienica Pana. To przygotowywanie
zabiera czas naszego życia i nie można tego czasu
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Zrobił to Samarytanin, nie patrząc na swoją niewygodę,
swoje pieniądze, na pochodzenie człowieka, bo przecież
Żydzi i Samarytanie nie żyli w najlepszych stosunkach.
Oczywiście Ten, który daje przykazanie miłości do
bliźniego, sam najlepiej to przykazanie wypełnia, dając
przykład godny naśladowania. Bowiem prawdziwa miłość
- jak pisze Jan - nie wyraża się słowem ani językiem,
lecz czynem i prawdą (por. 1 J. 3, 18).
Jezus miłuje i pochyla się nad każdym potrzebującym
pomocy. Nie przeszedł obojętnie obok nikogo, kto wolał
i prosił o pomoc. Nie pozostał głuchy i nieczuły na
potrzeby tych, których spotykał na drodze Swego życia.
Ewangelie pełne są opisów owych mocarnych czynów
Jezusa, kiedy karmił głodnych, pocieszał strapionych,
uzdrawiał chorych, a nawet wskrzeszał martwych.
W końcu z miłości do człowieka oddał swoje życie na
drzewie krzyża.
Ktoś może w tym momencie pomyśleć tak: Och, gdybym
miał taką moc jak Jezus, czyniłbym podobnie. Ale przecież
nie musimy prosić o większą moc Bożą jeśli nie
wykorzystujemy tej, której nam Bóg już udzielił.
Ap. Paweł napisał: „Jeśli bowiem jest ochotna wola,
zasługuje ona na uznanie według tego, co ma, a nie według
tego, czego nie ma”. [2Kor 8, 12]. Słowo Boże zachęca,
byśmy czynili to, co leży w naszej mocy. Jeśli widzisz
głodnego nakarm go, jeśli spragnionego - napój go,
jeśli brakuje mu odzienia - przyodziej go, jeśli jest chorym
albo w więzieniu – odwiedź go.
A więc Słowo Boże uczy nas, iż jeśli chcemy być podobni
do Jezusa i miłować to, co On miłuje, winniśmy miłować
tych, którzy znajdują się w potrzebie.

chciałbym zwrócić naszą uwagę.
Bo moglibyśmy jeszcze długo przytaczać owe obszary
miłości Jezusa i pytać siebie:
Czy tak jak Chrystus miłujemy prawdę, czy miłujemy
pokój, czy miłujemy Słowo Boże? itd. itd.
Chcę jednak zapytać nie tylko o to, czy miłujemy Boga
całym sercem, czy swego bliźniego jak siebie samego,
czy miłujemy jak Chrystus - ludzi w potrzebie,
czy miłujemy naszych wrogów, ale chcę również zapytać,
czy miłujemy Kościół, czy miłujemy Pański Zbór?
Czy miłujemy tak, jak Chrystus umiłował kościół?
To bardzo ważny obszar miłości człowieka wierzącego.
Ap. Paweł kiedy pisze o miłości małżeńskiej odsłania jej
wzór. Tym wzorem jest właśnie miłość Chrystusa
do Swego kościoła. W Liście do Efezjan czytamy:
„Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował
Kościół i wydał zań samego siebie, (26):
aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez
Słowo, (27): aby sam sobie przysposobić Kościół pełen
chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju,
ale żeby był święty i niepokalany.” [Ef 5, 25-27]
Może to wydawać się dziwnym, ale Słowo Boże w wielu
miejscach zachęca nas do miłowania braci w Jego
kościele. Wydaje się, że to powinna być rzecz naturalna,
i oczywista, iż kochamy rodzinę zborową, że kochamy
Zbór, tj. kościół Jezusa Chrystusa, ale często okazuje się,
że to nie jest tak oczywistym, jakby tego spodziewał się
sam Pan. Dlatego też z naciskiem pytamy: czy miłujesz to,
co miłuje Jezus? Czy miłujesz Jego kościół?
Czy drogim ci jest ten zbór, w którym Pan cię postawił?
Czy miłujesz w nim braci i siostry? Ja wiem, że łatwiej
miłować przyjaciół, których możemy sobie wybrać.
Ale rodziny się nie wybiera, w rodzinie człowiek się rodzi,
a rodzeństwo bywa czasem bardzo różne.
Trwanie w miłości oznacza pewien wysiłek, oznacza też
troskę o duchowy Dom, oznacza pełne zaangażowanie
o sprawy Boże, oznacza pilne zabieganie o dobro braci
i sióstr.
Gdy Jezus w Swoim tryumfalnym pochodzie wjechał do
Jerozolimy, pierwsze kroki skierował do świątyni,
Domu Modlitwy. Czytamy, że zastał tam wielki harmider,
zgiełk tworzony przez handlarzy i kupców.
Co zrobił? Czy odwrócił się na pięcie i powiedział sobie:
nie podoba mi się tutaj, poszukam sobie lepszej świątyni,
lepszego kościoła albo zboru? Tak robią niektórzy
tzw. wierzący.
Ale nie Chrystus! Jezus miłował dom Swego Ojca,
a kiedy uczniowie Jego widzieli, jak bardzo zatroszczył się
o czystość i świętość tego miejsca:
„Wtedy przypomnieli sobie, że napisano: Żarliwość
o dom twój pożera mnie”. [Jan 2, 17].

Trzeci obszar miłości Jezusowej dotyczy ludzi,
którzy przejawiają wrogą postawę wobec Jezusa.
Chrystus okazuje miłość grzesznikom, okazuje miłość
Swoim wrogom, okazuje miłość ludziom, którzy są po
przeciwnej stronie barykady. W nauczaniu Chrystusa łatwo
dostrzec ową zmianę dotychczasowej postawy wobec
wrogów i tych, którzy nas krzywdzą.
W Kazaniu na Górze Pan Jezus powiada:
„Słyszeliście, iż powiedziano: Będziesz miłował bliźniego
swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego,
a Ja wam powiadam:
Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych,
którzy was prześladują,…” (Mt. 5, 43-44).
Postawa Jezusa Chrystusa jest dla nas wzorem. Jezus chce
byśmy miłowali również naszych wrogów i tych, którzy
w swej postawie do nas są pełni nienawiści, agresji
i złości. To nie jest łatwe zadanie. O wiele łatwiej jest być
dobrym dla dobrych, być dobrze ustosunkowanym do tych,
którzy są pokojowo nastawieni do nas i okazują nam swoją
życzliwość. Pan Jezus jednak daje na przykład, co to
znaczy kochać wrogów, kochać grzeszników. On nawet
w chwili Swojej śmierci na krzyżu modlił się za swoich
oprawców. Jego cała misja na ziemi jest dowodem miłości
do tych, którzy będą Mu się sprzeciwiać, którzy odrzucą
Jego zbawienie, którzy wzgardzą Jego miłością.
Ap. Paweł napisał: „Bóg zaś daje dowód swojej miłości
ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami,
Chrystus za nas umarł” [Rz 5, 8]

Czy mam tę samą żarliwość w sercach o własny Zbór?
Czy kocham to miejsce? Czy tęsknie wyczekuję
momentu, kiedy znów będę wśród moich braci i sióstr?
Czy dokładam starań, by moja duchowa rodzina miała
się jak najlepiej?
Psalmista Dawid powiada:
„Panie! Umiłowałem mieszkanie domu twego i miejsce
przebywania chwały twojej”. [Ps 26,8]
I dodaje: „Uradowałem się, gdy mi powiedziano:
Do domu Pana pójdziemy!” [Ps 122,1]
Czy jesteś podobny w tym do samego Jezusa?
Czy miłujesz to, co On miłuje?
Niech to pragnienie towarzyszy nam każdego dnia.

Ostatni obszar miłości Jezusa.
Oczywiście nie ostatni w sensie, że innych obszarów
miłości Jezusa już nie znamy, ale ostatni, na który
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życie

wstań i zmierz
W. Świątkowski

Obj. Jana 11,1-2

„I dano mi trzcinę podobną do laski mierniczej i powiedziano:
Wstań i zmierz świątynię Bożą i ołtarz, i tych, którzy się w niej modlą...”
Ten krótki fragment rzuca wiele światła na to, co jest u Boga najważniejsze, co jest istotą naszego
duchowego życia. Chyba każdy chrześcijanin ma takie chwile, kiedy zastanawia się nad tym,
co w życiu z Bogiem jest najważniejsze, na co Bóg zwraca największą uwagę,
co jest tajemnicą pobożności?

Z

acytowany fragment Pisma jest niezwykły, bowiem
odkrywa tą tajemnicę - Bóg wyznacza to, co
pozostanie na wieki.
Można to przyrównać do najazdu kamerą na szczegół.
Ekscytujące są filmy, gdzie kamera gdzieś z kosmosu robi
najazd w kierunku Ziemi. Na początku widzimy całą kulę
ziemską, potem następuje przybliżenie na kontynent państwo - miasto - ulicę - dom.
Ale Boża kamera nie zatrzymuje się na państwie Izrael.
Dlaczego? Przecież to ziemia wybrana przez Boga?
Nie zatrzymuje się także na Jerozolimie - Mieście
Świętym, wybranym przez Boga, jako Miasto Pokoju.
Och! Na pewno zatrzyma się na Wzgórzu Świątynnym!
Nie!? Dlaczego? Przecież tam jest Przybytek Pański,
Boże dziedzińce!
Czy jest na świecie ważniejszy skrawek ziemi, niż ten?
Boża kamera biegnie dalej...
Bóg jednoznacznie wskazuje, co jest najważniejsze,
co zostaje zapieczętowane na wieki.
„Wstań i zmierz”: Świątynię Bożą. Ołtarz i tych,
którzy się w niej modlą.
„Wstań i zmierz” - sugeruje bardzo ważną rzecz.
To, co jest mierzone (lub liczone) należy do Boga, jest
Jego własnością. Pamiętamy dramatyczną historię, gdy
Dawid rozkazał policzyć lud Izraela. Ściągnął tym samym
na siebie Boży gniew – Izrael nie był własnością Dawida
lecz należał do Boga.
Przyjrzyjmy się zatem tym trzem szczegółom, które Bóg
nakazał zmierzyć, które są szczególnie ważne.

„Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch
Boży mieszka w was” 1Kor 3,16.
Jesteśmy z tego dumni, prawda? Niczym sobie na to nie
zasłużyliśmy, to w pełni dzieło Boga.
Ciesząc się z tego, dziękując Bogu, że tak uczynił, musimy
o czymś pamiętać:
Cała świątynia jest według wyobrażenia Boga!
Nawet najdrobniejszy szczegół! (świecznik, ołtarz, szaty,
przybory, kolory).
Nic z ludzkiej inwencji! Nic z ludzkiej mądrości,
zdolności, wizji...
Do budowy pierwszej świątyni Bóg powołał Besalela
i Oholiaba, i dał im szczególną umiejętność.
Jednak nie po to, by fantazjowali i wymyślali czym by
można zadowolić Boga, lecz by wykonali wszystko
dokładnie jak im pokazał Bóg. (zob. 2M 31,1-11).
Jeśli twierdzisz, że jesteś świątynią Boga żywego – wiedz,
że będziesz kształtowany według Jego wzoru.
I nie tylko powierzchownie, nie tylko serce ...
Każdy szczegół twojego życia!
Jeśli tamta świątynia (cień przyszłej) była tak
pieczołowicie budowana, nie myśl, że ta będzie tylko
z grubsza przypominała świątynię Boga.
Nie myśl, że ważne jest tylko serce a cała reszta – według
swojego wzoru, według swoich upodobań.
Bóg nie powiedział do Jana: „idź i zmierz wszystko,
co przypomina moją świątynię”.
Powiedział: „Zmierz świątynię”. Moją świątynię!
A to znaczy: Zapieczętuj tych, którzy są Moją świątynią!
Przekładając to na aspekt budowania Kościoła:
pożałowania godni są budowniczowie kościołów, którzy
zamiast patrzeć na wskazówki Boże, i wiernie budować
Bożą świątynię, pytają się ludzi: „co się wam podoba,
co chcielibyście widzieć w kościele?”
Nie pytając Boga, wstawiają do kościoła muzykę rockową,
teatr, flagi, tańce – mówiąc:
„to na pewno będzie się Bogu podobało!”.

ŚWIĄTYNIA

N

asza Świątynia jest inną, niż ta, którą chlubił się
Izrael. Nie przychodzimy do świątyni jak Izraelici,
jak wędrowcy czy jako pielgrzymi. Jest niezwykła
różnica między starą świątynią a nową – to my jesteśmy
świątynią! Nie z kamieni, lecz żywą, duchową.
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Współcześni przywódcy mówią: trzeba znaleźć człowieka
z inwencją twórczą, z ciekawą (nawet szokującą) wizją,
charyzmatycznego przywódcę.
Bóg pyta: kto chce zadbać o to, by budować dokładnie
według mego wzoru?
Czy wiesz według jakiego wzoru masz budować?
Czy znasz ten wzór?
TEN WZÓR, TO JEZUS:
„Ten jest Syn mój wybrany, tego słuchajcie.” Łk 9,35.
W jego ciele została wybudowana nowa, święta i żywa
Świątynia. Stąd Jego obraz ma być wykształtowany w nas
(zob. Rz 8,29). Wtedy zostaną spełnione Boże wymagania
odnośnie świątyni.
Posłuchajmy uważnie: zmierzona będzie Boża świątynia –
nie nasza!
Jest jeszcze jedna ważna rzecz dotycząca świątyni:
WSZYSTKO było w niej poświęcone, mało tego –
ŚWIĘTE! (zob. 2M 40,9-11).
Czy dążysz do świętego życia?
Czy trwasz w uświęceniu, czy twoje życie zmienia się na
lepsze? A może pozostałeś na tym pułapie, gdzie twierdzi
się, że skoro mam taki
charakter, skoro taki jestem,
to nic dziwnego,
że często grzeszę, upadam.
Wielu wierzy, że Bóg
NAZWAŁ ich świętymi.
Jednak niewielu wierzy,
że Bóg UCZYNIŁ ich
świętymi...
OŁTARZ

N

asze życie w Bogu
jest związane z ołtarzem. Błędem jest
zrozumienie, że ofiarowanie skończyło się wraz ze
złożeniem największej w historii ofiary – wraz ze śmiercią
Pana Jezusa Chrystusa na Golgocie. Dla Pana Jezusa – tak.
On złożył jedną – doskonałą ofiarę. Ale dla nas – życie
ofiary zaczęło się od chwili poznania Jezusa Chrystusa.
Stąd pytanie: czy przychodzisz do ołtarza, kiedy można cię
tam zobaczyć?
Święty Apostoł Paweł pisząc: „tak ja codziennie
umieram...” (1Kor 15,31) - mówi o ofiarowaniu siebie
Bogu.
Jak powinna być nasza ofiara, co należy ofiarować Bogu?
Ciała swoje! Jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu.
(zob. Rzym 12,1). Tu nie rozchodzi się o ofiarę w postaci
śpiewu czy modlitwy dziękczynnej. To nie ten ołtarz –
śpiew, dziękczynienie są składane na ołtarzu
dziękczynnym. Ale ołtarz ten stał za ołtarzem ofiarnym,
za zasłoną.

Bez pierwszego ołtarza nie można stanąć przed drugim!
Ołtarz – to ofiara z życia! Baranek składany na ołtarzu
ofiarnym, kończył tam życie.
Jeśli chcesz złożyć Bogu ofiarę świętą i miłą – musisz
złożyć swoje życie, musisz je stracić, musi umrzeć twoje
JA. Wtedy popłynie miła woń dla Boga.
„Zmierz ołtarz” - to inaczej - „połóż pieczęć

na tych, którzy stracili duszę swoją dla
mnie!”. Którzy ofiarowali (stracili) swoje
życie. (zob. Łk 9,24).

TYCH, CO SIĘ MODLĄ

D

ożyliśmy czasów, kiedy modlitwa w
zgromadzeniu prawie zanikła. Dożyliśmy czasów,
gdzie ludzie nie chcą się modlić (nie mają o co?)
Dożyliśmy czasów, gdzie ludzie wstydzą się modlić na
głos. To na nabożeństwie... A co w życiu osobistym?
Co z komorą modlitewną?
Jest wiele kościołów, w których nawet nie wspomina się
o konieczności modlitwy w komorze. Myślisz wtedy,
że komora jest potrzebna tylko wybranym, szczególnie
uduchowionym ludziom a dla ciebie jest potrzebna tylko
w „czarną godzinę” (tragedia, choroba, załamanie).
Brak modlitwy na zgromadzeniach, osobista modlitwa
zredukowana do okruchów zaledwie - to jakiś koszmarny
paradoks naszych czasów.
Czytając Biblię widzimy, że jest przepełniona modlitwą,
pełna cudownych świadectw związanych z modlitwą.
Wspomnę choćby niektórych: Eliasz, Mojżesz, Dawid,
Daniel, Anna modląca się o syna, prorokini Anna,
Ap. Paweł, wreszcie - Pan Jezus! Czy się modlisz?
Może zapytasz: Po co?
Bez modlitwy też żyję”.
Ale jak żyjesz?
Upadając ciągle w grzech?
Nie znając prawdziwej
społeczności z Jezusem?
Nie tocząc walki duchowej,
czyli bez krzyża
(wtedy modlitwa nie jest
potrzebna, jest co najwyżej
zwykłą formułą).

„Zmierz tych co się modlą” – to położenie pieczęci Bożej
własności na tych, którzy nie mogą bez modlitwy przeżyć
choćby dnia.
Można by było na tym zakończyć, jednak nie byłoby to
w porządku, bowiem zacytowany na początku fragment
Słowa Bożego zawiera jeszcze niezmiernie ważną
przestrogę:
„ZEWNĘTRZNY PRZEDSIONEK WYŁĄCZ I NIE
MIERZ GO”
Jest w tym coś dziwnego, zastanawiającego.
Przedsionek należał przecież do świątyni.
Był otoczony tym samym murem, co świątynia.
Dlaczego ma być wyłączony?
Przedsionek zewnętrzny był inaczej nazwany dziedzińcem
pogan. Mogli tam wejść poganie, turyści, handlarze,
kupcy, ludzie nie związani przysięgą z Panem Bogiem.
To z tego miejsca Pan Jezus wygonił handlarzy i kupców
w dniu oczyszczania świątyni.
Przenosząc to na nasze czasy - wielu „członków zboru”
przychodzi tylko na dziedziniec, do przedsionka.
Nie są za bardzo zainteresowani tym, co się dzieje
z przodu – przy ołtarzu, w miejscu świętym
i najświętszym. Raczej chcą pooglądać jak kto jest ubrany,
jak wygląda, chcą wymienić plotki, chcą porozmawiać
o interesach lub błahych sprawach.
W przedsionku zajmują również miejsce kupcy i handlarze
– ci, co chcą się na Ewangelii wzbogacić, którzy domagają
się od Boga ziemskich luksusów (vide - ewangelia
-5- sukcesu).

Nie modlą się, nie składają
świadectwa, nie śpiewają.
Nie szukają głębszej społeczności
z Bogiem, z ludem Bożym. Nie są
zainteresowani złożeniem ofiary.
Może chętnie popatrzeliby jak zostaje
ofiarowany ktoś inny, byleby nie oni.
Słowo Boże – jako chleb żywota raczej do nich nie trafia, nie porusza
serca bo jest znane, nudne.
Przyczyną tego, że Słowo nie porusza
wnętrza jest najczęściej: serce
napełnione pokarmem świata
(wtedy nie odczuwa się głodu),
duchowa choroba (człowiekowi
choremu nie chce się jeść).
Ci, którzy stoją w przedsionku,
czekają niecierpliwie, aż skończy się
nabożeństwo, a gdy się przeciąga,
zaczynają się niecierpliwić i jak
najszybciej wymykają się do domu.
Przedsionek to symbol:
pomieszania tego, co duchowe z tym,
co świeckie, braku zaangażowania
w życie z Bogiem („z całego
serca..duszy..siły..myśli swojej”),
letniego życia, chwiania się na obie
strony. Eliasz zapytał: „jak długo
będziecie chramać... jeśli Pan jest
Bogiem, idźcie za nim, a jeżeli Baal,
idźcie za nim!” (zob. 1Krl 18,21)
Przedsionek zostanie wyłączony
na zagładę.

Uciekaj z przedsionka!
Przejdź do przodu - tam,
gdzie jest ołtarz, miejsce
święte i najświętsze!
Trzy punkty, trzy szczegóły, które są
najważniejsze w oczach Boga świątynia, ołtarz oraz modlący się.
W geometrii, trzy punkty wystarczą,
by został wydzielony jakiś obszar.
Powyższe szczegóły wyznaczają Boży
święty obszar, świętą ziemię.
Ci, którzy są na niej, będą pochwyceni
jako Oblubienica - na obłoki, na
wesele Baranka.
To są ci „zmierzeni”, pierwociny dla
Boga. (Obj 14,4).
Wejdź na tą świętą ziemię: bądź żywą
Świątynią uświęconą obecnością
Ducha Świętego, stój przy ołtarzu,
składając w ofierze swoje życie i bądź
wytrwały w nieustannej modlitwie –
a wejście do wiekuistego Królestwa
Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa
Chrystusa, będzie ci szeroko otwarte!
(zob. 2P 1,11).

Marian Biernacki

ZADBAJ
o własne podwórko!

P

rzemówienie inauguracyjne nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych
Ameryki Północnej z oczywistych powodów wywołało wielkie
zainteresowanie na świecie. Przez media przewala się fala sprzecznych
opinii i komentarzy, jakim faktycznie Donald Trump będzie prezydentem.
Nie mając najmniejszego zamiaru włączać się w tę polemikę, pragnę jedynie
zwrócić uwagę na słowa - "America First. America First", które jakoś szczególnie
przykuły dziś moją uwagę.

Ogólnie rzecz ujmując, 45. Prezydentowi USA chodziło o to, że Amerykanie
powinni bardziej zająć się własnym krajem. Za dużo pieniędzy, czasu i krwi
poświęcają pilnowaniu porządku w różnych regionach świata, a za mało u siebie.
Od lat walczą o dobro innych narodów, a za mało energii wkładają w troskę o
pomyślność rodaków na własnej ziemi. Donald Trump zapowiada wielką zmianę.
Ameryka ma w aktywności Amerykanów znaleźć się teraz na pierwszym miejscu.
Pomyślałem, że powyższe słowa dobrze ilustrują naukę apostolską, wzywającą
wierzących do zadbania o należyte wypełnianie obowiązków na własnym
podwórku. Zbyt często tak bywa, że jedziemy na misję do innego miasta, a nawet
kraju, a tuż po sąsiedzku pełno jest ludzi, którym jeszcze nikt nie głosił ewangelii.
Z pasją zajmujemy się ratowaniem i wychowywaniem tzw. trudnej młodzieży,
a własne nasze dzieci całymi dniami nie mają mamy i taty w domu. Zbyt często
angażujemy się w działalność społeczną, charytatywną i ewangelizacyjną
rozmaitych grup i fundacji parakościelnych, a w naszej własnej wspólnocie cała
praca spada na ramiona wąskiej, ciągle tej samej grupy osób.
Dlaczego to zjawisko ma miejsce? Może dlatego, że praca na własnym podwórku
jest mniej atrakcyjna, wymaga większej dbałości o osobiste świadectwo życia
i nie dostarcza nam aż tylu pochwał..?
Słowo Boże jednak nie schodzi nam tu z drogi. Wręcz przeciwnie. Staje
w poprzek i zmusza nas do zajęcia się przede wszystkim swoim najbliższym
otoczeniem. A jeśli kto o swoich, zwłaszcza o domowników nie ma starania,
ten zaparł się wiary i jest gorszy od niewierzącego [1Tm 5,8]. Żaden wierzący
mężczyzna nie powinien zabierać się za przywództwo i pouczanie innych, zanim
wcześniej należycie nie zadba o własny dom, by własnym domem dobrze
zarządzał, dzieci trzymał w posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości, bo jeżeli ktoś
nie potrafi własnym domem zarządzać, jakże będzie mógł mieć na pieczy Kościół
Boży? [1Tm 3,4-5].
A dzieci lub wnuki, często tak chętne do rozmaitych akcji pomocy na zewnątrz?
Niech się one najpierw nauczą żyć zbożnie z własnym domem i oddawać
rodzicom, co im się należy; to bowiem podoba się Bogu [1Tm 5,4].
Jeśli kto z wiernych ma w swej rodzinie wdowy, niech je wspomaga, aby zbór nie
był obciążony i mógł wspierać te, które rzeczywiście są wdowami [1Tm 5,16].
Nie namawiam do zaniechania aktywności społecznej. Zwłaszcza pomoc
potrzebującym nie cierpi zwłoki i często wymaga szeregu poświęceń.
Za dużo jednak mamy rozmaitych aktywistów i poprawiaczy świata, którzy
świetnie się prezentują podczas wystąpień publicznych, natomiast zupełnie
zawodzą w swojej rodzinie i domu, od lat zaniedbując własne podwórko.
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Irena Lamprycht

świadectwo

W

moich przemyśleniach chcę się cofnąć aż do czasów mojego dzieciństwa.
Pierwsze siedem lat wychowywali mnie dziadkowie Aleksander i Marianna,
ponieważ moja mama Krystyna wyjechała za pracą do Kołobrzegu.
Dziadek surowo karał każde moje nieposłuszeństwo.
Natomiast babcia od najwcześniejszego dzieciństwa uczyła mnie na pamięć modlitwy
„Ojcze Nasz”. Zabierała mnie ze sobą do kościoła, który był oddalony o klika
kilometrów od wioski Sulikowo, w której mieszkaliśmy. Gdy zaczęłam chodzić do
szkoły, dziadek zachorował. Z powodu tego, że pracował jako młynarz, rozwinęła się
u niego choroba płuc. Pewnej zimowej nocy zbudził nas ze snu głos dziadka, który
powiedział: „Matka ja umieram”. Babcia wręczyła mi gromnicę i kazała mi czuwać
przy konającym dziadku.
Gdy powróciła z księdzem, dziadek się wyspowiadał i zmarł.
Po pogrzebie, syn mojej babci - Kazimierz, zabrał nas do siebie do Podlesia
za Warszawą, gdzie mieszkał z dwoma synami, córką i żoną Martą.
Tam kontynuowałam naukę w szkole.
Nie otrzymałam jednak świadectwa ze względu na niedostateczne oceny.

Gdy skończyłam 8 rok życia, moja mama zabrała mnie do Kołobrzegu,
gdzie mieszkała w jednym pokoju przy ulicy Lenina (obecnie Armii Krajowej)
wraz ze swoim mężem, a moim ojczymem. Naukę szkolną rozpoczęłam
w szkole nr 3 powtarzając ponownie 1 klasę. Mój ojczym, podobnie jak dziadek,
surowo karał nieposłuszeństwo. Na naukę religii uczęszczałam do Kościoła
Katolickiego. Wielokrotnie i wieloma sposobami Bóg przemawiał do mnie w życiu.
Miałam marzenie, żeby mówić o Bogu tak jak siostra zakonna, która prowadziła
z nami lekcje religii. Gdy na moją pierwszą komunię zjechała się rodzina, ktoś
niespodziewanie zadał mi pytanie: „Kim ty Ircia będziesz?”. Bez namysłu
odpowiedziałam: „Ja będę siostrą i będę mówić ludziom o Bogu”.
Życie toczyło się dalej.
W 1974 roku wyszłam za mąż za Mariana Lamprycht. Wzięliśmy ślub cywilny
oraz kościelny. W krótkim czasie po ślubie przestaliśmy chodzić do kościoła
i zaczęliśmy żyć tak jak nam się podobało.
Tymczasem moja babcia Marianna modliła się o moje nawrócenie.
Odeszła do wieczności w 1981 roku. Bóg przemawiał do mnie także poprzez sny,
które po kolei wypełniały się w moim życiu. W 1984 roku, gdy życie w świecie mnie
zmęczyło, postanowiłam wrócić do kościoła. Tam, za pożyczone od mamy pieniądze,
kupiłam Pismo Święte. Poruszyło mnie słowo z Ewangelii Mateusza 10;32-33
„Każdego więc, który mnie wyzna przed ludźmi i Ja wyznam przed Ojcem moim,
który jest w Niebie”. Ogarnął mnie wtedy Boży strach, że jeśli ja teraz nie wyznam
Jezusa Chrystusa, to po śmierci będzie za późno. Mówiłam wtedy niektórym ludziom
o Chrystusie, ale było to słowo zmieszane z plewami zwodniczej literatury kościelnej.
Pod koniec 1995 roku Bóg przemówił do mnie przez Syna swego Jezusa Chrystusa.
Usłyszałam bowiem zwiastowanie Bożej Ewangelii z ust wierzącej osoby z Kościoła
Chrystusowego.
Odpowiedziałam na zaproszenie odwiedzenia tej wspólnoty chrześcijańskiej.
Po pewnym czasie postanowiłam zawrzeć przymierze z Panem Bogiem poprzez
chrzest wiary, który odbył się 30.06.1996 roku.
Od tego czasu minęło już 20 lat jak chodzę z Panem Jezusem Chrystusem.
W tym czasie mój ojczym, moja mama, brat mojego męża oraz teściowa i wielu moich
znajomych odeszło w Bożym pokoju do wieczności, wzywając Imienia Pańskiego
dopiero na łożu śmierci. Serdecznie Bogu za nich dziękuję.
Proszę was bracia i siostry w Chrystusie o modlitwę do Pana Boga naszego
o wytrwanie w wierze do końca moich dni, abym będąc zwiastunem dla innych
sama nie została odrzucona.
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W. Świątkowski

wrzawa

w kościele

Ale Pan jest w swym świętym przybytku.
Umilknij przed nim, cała ziemio!” Hab. 2,20
„Ziemio, ziemio, ziemio, słuchaj słowa Pańskiego!” Jr. 22,29

Jaka atmosfera powinna panować w Kościele Jezusa Chrystusa?
Milczenie, skupienie, nabożna cześć, czy wrzawa, rozgardiasz i hałas?

W

ważnych gabinetach, na salach kongresowych,
a także w kuluarach świata wrze jak w
podskakującym na ogniu garnku. Debaty, spory,
dyskusje, głośne okrzyki. Ot, jarmarczna wrzawa...
Pełno jej wokół nas, słychać ją w każdym zakątku świata.

„Gdy mówić będą: Pokój i bezpieczeństwo, wtedy
przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę
brzemienną, i nie umkną” 1Ts 5,3. Czyż usłyszenie takich
słów nie skłoniłoby ludzi do pokuty a w rezultacie
do cudownego, Bożego rozwiązania problemów?
Świat jednak nie ma zamiaru zamilknąć.

świat polityki
Rozgorączkowany w pilnych lub bardzo pilnych
dyskusjach, dotyczących rozwiązań pokojowych,
zażegnania światowego kryzysu, czy ochrony środowiska.
Ciągłe debaty, obrady, rozmowy. Próżne! Podjęte przez
międzynarodowe gremia rezolucje
nakazujące zaprzestania przelewu
krwi, niczego nie zmieniają. Wojny,
ludobójstwa, trwają nadal, co gorsze –
powstają nowe, jeszcze bardziej
zaognione i niebezpieczne zarzewia
wojen. I znowu – nowe, puste
oświadczenia, gorączkowe szukanie
innych rozwiązań, nowi mediatorzy...
Polityczna debata jest coraz gorętsza.
„Ziemio, ziemio, ziemio, słuchaj
słowa Pańskiego!”
Gdyby ci, którym wydaje się, że
pociągają sznurki historii zamilkli, usłyszeliby, co mówi
Bóg:
„Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi
i królestwo przeciwko królestwu i będą miejscami
trzęsienia ziemi, będzie głód. To jest początek boleści”
Mk 13,8
Jestem przekonany, że to skłoniłoby ich do radykalnej
zmiany postępowania. Jakże wielu zwróciłoby się ku
Bogu, szukając w Nim rozwiązania spraw i ocalenia.
Lecz świat nie chce szukać Boga. Wolą bezowocne, ale
własne wysiłki, własną mądrość. Mają nadzieję, że znajdą
wyjście. I przyjdzie czas, że będą blisko upragnionego
celu... Gdyby umilkli i posłuchali Słowa Pańskiego,
usłyszeliby już dziś:

życie społeczne
Ileż tu wrzawy i rozgardiaszu! Dokonują się przecież
wiekopomne zmiany! Przewartościowanie zasad
moralnych, istna rewolucja w pojęciu małżeństwa, rodziny,
wychowania... Marsze wolności, bunty
pacyfistów, krzyki homoseksualistów,
ideologia gender, itp. Towarzyszy
temu jarmarczna wrzawa
i przekrzykiwanie się.
Pan Bóg wzywa: „Umilknij cała
ziemio! Słuchaj słowa Pańskiego!”
To, co było na początku ustanowione
przez Boga, nie może być zmienione!
Wszelkie wyłomy, ludzka ignorancja
i hardość spotkają się z surowym,
ale sprawiedliwym sądem Bożym.
Tak było na przestrzeni wieków
(potop, Sodoma i Gomora, Niniwa) i tak będzie do końca.
Ziemio, posłuchaj, póki jest czas!

kościół
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Prorok Habakuk woła: „Kościele, czy nie widzisz, że Pan
jest w swym świętym przybytku? Umilknij przed Nim!”
Ten przybytek – to Kościół.
Lecz Kościół nadal pełen jest wrzawy:
Rozwody i powtórne małżeństwa – jaka gorąca i głośna
dyskusja! Jak to?
Czy Bóg rzeczywiście na to nie pozwala?
Czy ktoś rozwiedziony nie może zawrzeć powtórnego

związku? Czy Bóg nie przebacza grzechu rozwodu?
Nawiasem mówiąc – oczywiście, że przebacza grzech
rozwodu. Zdejmuje winę z tego, kto do rozwodu
doprowadził. Jednak nie godzi się na życie w stanie
cudzołóstwa, a to zachodzi w przypadku poślubienia
„opuszczonej”. Łk 16,18
Gdyby rozgorączkowani dyskusją zamilkli, na pewno
usłyszeliby słowa Jezusa:
„Co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza” „... ale od początku tak nie było” Mt 19,4-8.
Mało tego – dzisiejsi entuzjaści „klauzuli Mateuszowej”
usłyszeliby, że Jezus bezpośrednio po daniu przyzwolenia
na odprawienie żony (z przyczyny wszeteczeństwa),
w tym samym zdaniu zamyka bezpowrotnie drogę
do drugiego małżeństwa, mówiąc:
„..a kto by odprawioną poślubił, cudzołoży” Mt 19,9.
Usłyszeli to uczniowie, dlatego powiedzieli:
„Jeśli tak się przedstawia sprawa męża i żony, nie warto
się żenić” w. 10.
To tragedia, że dzisiejszy Kościół tego nie słyszy.
Za głośno krzyczy...
Prawo kobiet do nauczania – stosunkowo świeża,
lecz natarczywa dyskusja.
Gdyby Kościół nie zapomniał, że „Pan jest w swym
świętym przybytku” i jako jedyny ustanawia zasady i
prawa, nie byłoby problemu, gdyż w tej kwestii Bóg mówi
wyraźnie: „Bo nie pozwala im się mówić... Hańbą bowiem
jest dla kobiety mówić w kościele” 1Kor 14,34-35 (BG)
Jednak rozognieni w dyskusji ludzie rzucają na arenę
sporu coraz to nowe argumenty, np: „Kobieta ma prawo
nauczać w autorytecie pastora”. Dziwna „charyzmatyczna
nowomowa”, nie znana nikomu wcześniej. Swoją drogą –
wysoko winduje siebie taki pastor, zbyt wysoko...
Inny argument: „a jeśli Bóg obdarował darem
pasterzowania i nauczania kobietę?” Śmieszne pytanie,
gdyż Bóg się nigdy nie zmienia, a Jego Słowa są trwalsze
niż Niebo i Ziemia! Mt 5,18. Było hańbą za dni Apostołów
i będzie hańbą, póki istnieje Niebo i Ziemia.
Dyskusja w tej sprawie jest tak skuteczna, że chociaż nie
ma udokumentowanego zezwolenia władz kościoła na
nauczanie kobiet – w wielu zborach jest to już normalną
praktyką.
Przerażające jest to, jak wrzawa wokół (w tym przypadku)
emancypacji, potrafi zaślepić oczy i znieczulić serce na
Boże Słowo!
„Umilknij przed nim, cała ziemio!”
Cała ziemio – to także Kościół, który jeszcze jest na ziemi.
Ekumenia – bardzo niebezpieczny problem, jednak
dyskusja ostra jak nóż.
Już nie raz były podejmowane próby „przemycenia”
tematu i zawiązania „braterstwa” z niebiblijnymi
kościołami, jednak zawsze spotykały się z ostrym
sprzeciwem. Dyskusja wraca jednak jak bumerang – a nuż
tym razem się uda?
Wielu kościołom ... „udało się”. Przerażające!
Tak, wrzawa i przekrzykiwanie się zasłania Boże słowa.
Kościele, „umilknij przed Nim!”.
Wtedy bez problemu usłyszysz: „Nie chodźcie w obcym
jarzmie z niewiernymi, bo co ma wspólnego...? Jakiż układ
między świątynią Bożą a bałwanami?” 2 Kor 6,14-16
Chciałoby się jeszcze napisać o dyskusjach, wręcz
kłótniach o nakrywaniu głowy, ubieraniu się, miłowaniu
świata, jednak w obliczu powszechnej, ostrej dyskusji,
głośnych sprzeciwach a nawet szyderstwach i kpinach
z Bożych przykazań – nie wydaje się to właściwe.
Niczego się nie zmieni dopóki będzie wrzawa w Kościele.

Kto może tę wrzawę wyhamować?
Czyżby tylko Jezus? Gdy wszedł do świątyni i ujrzał
handlarzy, i przekupniów, gdy usłyszał zgiełk targowiska –
zdecydowanie oczyścił świątynię.
Daj Boże taki dzień oczyszczenia!
Póki co, zwracam się z prośbą do poszczególnych osób.
W naszych sercach również może mieć miejsce
dyskusyjna wrzawa. Cielesna natura ma ogromne zacięcie
by bronić swoich praw i przywilejów. Słowo Boże uczy,
że „zamysł ciała jest wrogi Bogu; nie poddaje się bowiem
zakonowi Bożemu...” Rzym 8,7. Utnij więc wszelkie
dyskusje i sprzeciwy wobec Boga, swojemu „ja” powiedz
NIE! Zamiast bronić swoich egoistycznych praw, swojej
racji, oddaj Bogu całe serce i życie, i poddaj się Jego woli.
Zamiast wrzawy, niech zalegnie czci cisza.

Umilknij przed Panem,
a usłyszysz wiele słów,
które przyniosą ci pokój i radość.

B

óg jest w swoim świętympełna przybytku, a tym
przybytkiem jesteś także ty: „Czy nie wiecie, że
świątynią Bożą jesteście...?” 1Kor 3,16
Jaka atmosfera powinna panować w Kościele Jezusa
Chrystusa? Bez wątpienia - cisza pełna czci i zachwytu.
Nawet jeśli przynosimy Bogu chwałę i uwielbienie,
powinno to odbywać się „tak, jak mu się to podoba, z czcią
i bojaźnią”. Hbr 12,28 (BG) Gdyby umilkli przed Panem
niektórzy kościelni muzycy, wiele by zrozumieli.
Póki co – to Bóg powinien zrozumieć ich i przyjąć to,
co mu przynoszą...
„Pan jest w swym świętym przybytku” - nie przyszedł
po to, by złożyć kurtuazyjną wizytę, wypić kawę i chwilę
porozmawiać o rzeczach nieważnych. Nie przyszedł,
by zasiąść nieruchomo jak posąg. To bogowie tego świata
są nieruchomi, bo ... martwi! Nie czują, nie widzą i nie
słyszą. Żywy i prawdziwy Bóg jest w swoim przybytku,
by mówić do nas, pocieszać nas, a także kierować nami
i uczyć zasad i praw, które sam ustanowił przed wiekami.
Jego celem, prócz usprawiedliwienia i uświęcenia
(Ef 5,26-27) jest uczynić Kościół sobie poddanym
(tak - poddanym! Ef 5,24).
„Ale Pan jest w swym świętym przybytku. Umilknij
przed nim, cała ziemio!”
Nie przekrzykujmy Boga namiętnymi dyskusjami
i jarmarcznym hałasem.
Umilknijmy i posłuchajmy...
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książka nie dla każdego
Bartek Celiński

S

am pewnie nie znalazłbym czasu i tej konkretnej
książki, gdyby nie Ala Babicz. Muszę przyznać, że
trafiła w dziesiątkę, tym bardziej, że ostatnimi czasy
jedyne, co czytałem to Biblia. Głównie, jak nie przede
wszystkim, czytam Pismo Święte. Oczywiście z przyczyn
duchowych, czego bardzo teraz potrzebuję. Na inne
lektury po prostu mi brak czasu. Tematyka książki
„Mocni ojcowie, mocne córki” jest mi bardzo bliska, gdyż
jestem ojcem dwóch wspaniałych córek.
Znalazłem w niej wiele potwierdzających zachowań, które
stosuję od jakiegoś czasu w swoim domu.
W książce zawarte jest wiele ciekawych porad, jak
utrzymać się na fali sztuczności oferowanej przez
dzisiejsze mass media.
Muszę przyznać, że wstęp autorki zniechęcił mnie
do czytania, ale pewnie dlatego, że od czasów
szkoły nie czytałem wiele i mam w tym spore
zaległości.
Pomyślałem, że po takim początku pouczanie
jakiejś tam Pani da mi się we znaki i okaże się,
że tak naprawdę to nic nie wiem o wychowaniu
dzieci. Nie podobała mi się taka wizja.
Jednak sama zawartość książki zaskoczyła mnie
bardzo pozytywnie.
Początek lektury jakoś mnie nie przekonywał, ale okazało
się, że im bliżej końca tym treść była ciekawsza
i bardziej wciągająca. A w niej opis zachowania mojej
osoby, które choć częściowo już zmienione, wymagało
dużo pracy, aby poprawić relacje ze starszą córką - Natalią.
Skorzystała na tym również młodsza córka - Lena. Jednym
słowem - cała rodzina.
Bardzo zainteresowały mnie opisywane przez autorkę
Meg Meeker historie spotkanych w jej życiu i pracy ludzi
oraz osobiste przykłady z życia jej samej. Poruszyła mnie
historia ojca Alexa i jego córki Ady:

jej ucieczki z domu, uporczywie jeżdżący ojciec przez
długi czas do córki i nieudane próby namówienia jej do
powrotu do domu. Historia ta po różnych perypetiach
skończyła się w miarę szczęśliwie. Stało się to dzięki
konsekwencji mocnej postawy ojcowskiej Alexa.
Istotne jest przekazywanie dzieciom swojej wiedzy
o Bogu. Ciągłe rozwijanie jej. Ona jest bardzo ważna
w codziennym życiu. Ważne jest, by dzieciom przekazać,
iż mają wsparcie nie tylko we mnie, tak słabym czasami
człowieku, ale w Bogu i jego naukach.
Wtedy kiedy nie zawsze mogę być przy swoich dzieciach,
Pan nasz jest przy nich zawsze i wszędzie.
I o tym też należy im mówić.
Teraz też wiem, że świadectwem moich zmian
w życiu wywieram wpływ na swoją rodzinę,
a zwłaszcza na dorastające, charakterne i tak
odmienne córki.
Oto wybrane cytaty z książki:
,,Nie pozwoliłbyś przecież swojej córce przygotować
na świąteczny obiad kaczki z jabłkami, gdybyś
wcześniej nie nauczył jej gotować i nie dał byś jej
przepisu.
A Bóg jest naprawdę o wiele ważniejszy od obiadu'',
,,Gdy Ty się zmieniasz, ona również. A gdy będziesz
naprawdę blisko Boga, ona pójdzie do Niego za tobą.
Nic innego nie zbliży was do siebie bardziej''.
- Prawda, że trafne?
Książka „Mocni ojcowie, mocne córki” zostawiła trwały
ślad w moim życiu. Pragnę zmieniać się dla Boga i swojej
rodziny. Gorąco polecam tę książkę wszystkim ojcom
i matkom - (ale koniecznie w tej kolejności).
Chcę jeszcze tylko dodać jak bardzo wiele zawdzięczam
swojej żonie Oli. To ona przez poświęcenie, modlitwę
i wyrzeczenia sprawiła, że Jezus wyzwolił mnie od zła
i dał mi życie wieczne.

więcej niż bon żywieniowy

G

dy byłem nastolatkiem, nazywałem siebie
chrześcijaninem. Wierzyłem, że Jezus był Bożym
Synem, ale w moim życiu raczej Boga
„używałem”. Chciałem, żeby On zaspokoił moje potrzeby.
Czy było to zwycięstwo w ważnym meczu, zdanie
egzaminu, czy powodzenie na ważnej randce – chodziło
o mnie. „Boże, czy możesz po prostu dać mi to, czego
pragnę?”. Podobnie jak wielu odwiedzających dzisiejsze
kościoły, nic nie rozumiałem.
Ale Jezus nie przyszedł po to, by zaspokoić moje prywatne
czy materialne zachcianki. Jezus nie przyszedł po to, by
być bonem żywieniowym w moim życiu.
Tak, On troszczy się o nasze potrzeby, ale Jego główną
misją, to być Zbawicielem. Przyszedł na ziemię, by
wybawić nas od grzechu i pojednać nas z Bogiem.
Po tym, jak dokonał cudów uzdrowienia i nakarmienia

tysięcy, Jezus zaczął nauczać o tym, kim był i po co
przyszedł. Wkrótce ludzie odeszli zawiedzeni.
Pragnęli, by Jezus został ich królem i rozwiązał wszystkie
ich problemy ze zdrowiem, finansami i sprawiedliwością.
Chcieli, by Jezus zaspokoił ich wszystkie potrzeby.
Nie rozumieli, że Jezus miał dużo ważniejsze zadanie.
Nie rozumieli, więc odeszli (patrz - J 6:66-69).
Jezus zadał pytanie uczniom: Czy wy również chcecie
odejść? A Piotr odpowiedział: Panie, do kogo mielibyśmy
odejść? Piotr zrozumiał. Jezus oferował coś więcej niż
tylko szybkie rozwiązanie problemów. Jezus jest
Mesjaszem - Zbawicielem. A to znaczy o wiele więcej
Nie przegap prawdziwego powodu, dla którego Jezus
przyszedł na ziemię. Wybawienie od grzechów,
byśmy żyli w Bożej woli i znaleźli się tam, gdzie On jest.
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Zapraszamy

Rezerwacja i informacje: Olga Polakowska tel. 793

434 456

Pokoje gościnne w budynku kościelnym; stały dostęp do internetu; miejsce do parkowania samochodu

z życia zboru
fot.M.J. Karel

W

*

Spotkanie członkowskie

dniu 2 lutego br. odbyło się doroczne spotkanie członków Zboru. Zebrani mogli wysłuchać sprawozdania pastora
życia Zboru w 2016 roku oraz sprawozdania finansowego. W czasie spotkania poruszono szereg zagadnień
dotyczących funkcjonowania naszej społeczności. W dyskusji nad poszczególnymi zagadnieniami padały wnioski
i propozycje, które chcemy wykorzystać w najbliższej przyszłości. Ważnym punktem spotkania członkowskiego był wybór
nowego członka Rady Starszych Zboru. W tajnym głosowaniu został nim wybrany brat Sławomir Kulczyński. Gratulujemy.

*

goście

W

niedzielę 5 lutego odwiedził nas br. Józef Stępień z Małżonką.
Jego niedziela usługa skupiła się na temacie potrzeby
świadczenia o Jezusie również poprzez szerzenie świadectw
osób nawróconych.
Brat Józef jest redaktorem książki „Szczęściarz z PRL-u” zawierającym
132 takie świadectwa. W chwili obecnej w przygotowaniu do druku jest
druga część tej książki. Każdy z nas został zachęcony do spisania swego
świadectwa spotkania się z Bogiem. W czasie nabożeństwa miało miejsce
również wprowadzenie w urząd Starszego Zboru br. Sławomira
Kulczyńskiego, który przed Bogiem i Zborem złożył stosowne ślubowanie.
Bratu Sławkowi życzymy siły, mądrości i wytrwałości w tej trudnej pracy
dla Boga.

kondolencje

*Z

Zbór w Polkowicach

radością informujemy, że decyzją
zebrania członkowskiego w dniu
5 luty Zbór w Polkowicach
dołączył do grona rodziny Kościoła
Chrystusowego w RP.
Witamy naszych Braci i Siostry
w Chrystusie i życzmy Bożego
prowadzenia, rozwoju i owocnej służby
dla Królestwa Pana naszego Jezusa
Chrystusa.

W

yrazy współczucia składamy bratu Ryszardowi
Kakowskiemu po śmierci małżonki Władysławy.
Pogrzeb odbył się 21 lutego. Prowadził go pastor Andrzej
Ostrowski.
Również serdeczne wyrazy współczucia składamy siostrze Irenie
Lamprycht po śmierci męża Mariana.
Nabożeństwo żałobne w dniu 2 marca prowadził pastor Piotr Karel.
Niech Boży pokój i Jego pocieszenie będzie udziałem zasmuconych.

Pastor Ferdynand Karel

*

19 lutego ukończył 93 lata! Mimo że miniony rok obfitował w różnego rodzaju problemy zdrowotne, Pan zachował jego
życie. W dalszym ciągu, pełen witalnych sił i trzeźwego myślenia, może służyć Bogu zwiastowaniem Słowa Bożego
i pieśniami wykonywanymi wraz z małym zespołem, z którym odwiedza okoliczne Zbory.
W czasie niedzielnego nabożeństwa Jubilat został uhonorowany pięknymi kwiatami wraz z życzeniami dalszych, pięknych lat
w służbie dla Pana. Osobiście miałem okazję, razem z moją siostrą Lilianną, zaśpiewać Jubilatowi stosowną, urodzinową
pieśń, jak również służyć Słowem Bożym Zborowi katowickiemu.
Natomiast w niedzielę 26 lutego miałem przywilej odwiedzić i usłużyć Zborowi Braci Baptystów w Koszalinie.
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PK.

módlmy się:

marzec
02 - Czwartek - Spotkanie odwołane

- o uroczystości i nabożeństwa w marcu
- o Ewangelizację
- o sympatyków i osoby myślące o chrzcie
- o zakup mebli do sali społecznościowej
- o finanse Zboru
- o obrady Rady Kościoła w Zakościelu
- o pomoc w chorobie i w wieku starszym
dla: J. Świercz, I. Rosińskiej, K. Flisiewicz,
Z. Soboń, A. Wąsewicz, L.T. Puców,
J.E. Witkowskich, E. Janiszewskiej,
J. Lewandowskiej, J. Grudzińskiej, Z. Dołkowskiej,
- o problemy zdrowotne s. Reginy Kijewskiej
i małej Abigail Pachnik
- o p. Krystynę Nowacką w powrocie do domu
fot.M.J. Karel
- o służbę Gedeonitów Kołobrzegu
- o nowego pracownika do Zboru w Koszalinie
- o błogosławieństwo dla rodziny Braterstwa
Sękowskich

03 - Piątek - godz. 18,00 spotkanie dla kobiet
04 -05 Sobota godz. 18,00; Niedziela godz. 10,00
EWANGELIZACJA,
Fundusz misyjny
12 - Niedziela - Usługa Gedeonitów
Pomocny Kosz
14 - Wtorek

- Grupy Domowe. Temat: Debora
(czyt. Sędziów 4 rozdział)

28 - Wtorek

- Grupy Domowe. Temat: Bileam
(czyt. 4 Mojż. 22-24 )

Niedzielne nabożeństwa o godz. 10,00.

urodziny obchodzą:

Czwartkowe studium
Słowa Bożego o godz. 18,00

08 Mirosław Januszewski
08 Maria Podgórska
10 Grażyna Sękowska
12 Janina Lewandowska
13 Rafał Gromski
14 Lidia Świątkowska
16 Estera Pachnik
18 Maria Wasylów
18 Zofia Soboń
20 Ewa Rapacz

rocznice chrztu

30 rocznicę chrztu wiary
w dniu 12 marca wspominają siostry:
Janina Grudzińska, Zofia Soboń, Regina Słodownik
i Janina Lewandowska.

20 lecia uroczystości

20 Bogumiła Buczyńska
21 Justyna Kaczmarek
23 Aleksandra Piechota
25 Irena Lamprycht
25 Aneta Piela
26 Irena Olczak
28 Danuta Borzyszkowska
29 Ewa Babicz
31 Halina Kowalczyk

Najserdeczniejsze życzenia urodzinowe
składamy również:

chrztu w dniu 30 marca

obchodzą: Teresa Piechota, Katarzyna Koziak oraz
Krzysztof Kaczmarek.
Izie Kowalczyk (05), Danucie Ćwik (06),
Martynie i Bogumiłowi Karel (06 i 15),
Ani Gutkowskiej (11), Leszkowi Furmanek (12),
Józefowi Klamut (13), Markowi Prociak (14),
Sandy Hatfield (14), Sylwii Pietroń (17),
Gregory Karpusiuk (20), Natalii Bąk (22),
Marii Bassara (21), Zbigniewowi Milkiewiczowi (24),
Teresie Basiak (30), Elenie Czarnokoja (31)

Naszym Jubilatom składamy najszczersze życzenia
Bożego błogosławieństwa, Jego obecności w dalszych
latach życia oraz w wiernym kroczeniu
za naszym Zbawicielem.
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