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Takimi słowami  rozpoczyna się jedna z naszych pieśni ze Śpiewnika Pielgrzyma (ŚP. 670 ), a my 
moglibyśmy donucić jeszcze inną pieśń, która powiada: „O, dzień znów bliżej dom… wpatrzony w 
gwiezdny strop, przeżywam znów minione dni, radości, smutki, każdy krok do domu zbliża mnie”.

Faktycznie, również przeżyty dzięki Bożej łasce 2016 rok obfitował i w radości i w smutki, ale co 
najważniejsze, przybliżył nas do spotkania się z naszym Panem – Jezusem Chrystusem. Jesteśmy również  

przekonani, iż  „to, co najlepsze wciąż przed nami jest”.  

Niestety wiele osób z trwogą i bez nadziei spogląda w przyszłość i tą najbliższą, i tę ciut dalszą. 
Wydarzenia w świecie i w naszym kraju nie napawają optymizmem, czy też myślą o spokojnym 
i bezpiecznym życiu. Wojny, akty terroru, akty bezprawia, prześladowania, nienawiść wśród ludzi, 
podziały w narodzie i w rodzinach rysują czarny scenariusz dla dopiero co rozpoczynającego się 2017 roku. 
Biblia powiada o „strachu i lęku bezradnych narodów’’ (Łk. 21,25).
Nie ma dokąd uciekać, nie ma bezpiecznych miejsc na ziemi, nie ma sprawiedliwości. 
Fałsz, obłuda, kłamstwo, egoizm, cwaniactwo, wulgarny język – jakże się rozpleniły w kulturze bycia 
z sobą. 
Psalmista komentując ten stan dodaje: 
„Bezbożny ma mnóstwo cierpień, kto zaś ufa Panu, tego łaska otacza” (Ps. 32,10).

Czy więc jako ludzie wierzący mamy się bać, kiedy otacza nas łaska Pana? Pan wielekroć wzywa nas, 
byśmy się nie trwożyli jako drudzy, którzy nadziei nie mają. W rękach naszego Pana jesteśmy bezpieczni. 
Dlatego też Jezus powiada, kiedy „ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, 
które przyjdą na  świat” i kiedy „zacznie się to dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, 
gdyż zbliża się odkupienie wasze” (Łk. 21, 28).

Rozpoczynający się 2017 rok nie jest jedynie Nowym Rokiem. 

Jest  kolejnym, a może i ostatnim rokiem oczekiwania na powtórne przyjście naszego Zbawiciela. 

Co możemy sobie życzyć na początku tego roku? 
Zdrowia?.. By nie był gorszy od poprzedniego? Wszelkiej pomyślności? 
A cóż ta pomyślność miałaby oznaczać? 
Więcej pieniędzy? Lepszą pracę? Ukończenia studiów? Wymarzone mieszkanie? 
Najnowszy sprzęt AGD? 
Jakkolwiek rzeczy same w sobie nie są złe, ale to nie one decydują o naszej wieczności, do której 
z szybkością wiatru się zbliżamy. 
Czego więc powinniśmy sobie życzyć? Myślę, że głębszej relacji z Bogiem. 
Świętego codziennego życia. Doświadczania Bożej pomocy i opieki, gdy przychodzą trudne chwile życia. 
Przygotowania i tęsknego oczekiwania na spotkanie z przychodzącym po raz drugi na świat naszym 
Zbawicielem. A w tym czasie doczesnego naszego pielgrzymowania, jaki jeszcze darowany jest nam przez 
łaskawego Boga, harmonii życia w jedności z braćmi, przebaczania naszym winowajcom i radosnego 
chodzenia każdego dnia w mocy i zwycięstwie nad każdym grzechem i pokusami, jakie szatan chce 
sprowadzać na nasze życie.

Niech Bóg  poprowadzi nas w nowym roku i obdarza Swoim błogosławieństwem.



Józef z Marią chodzili co roku do Jerozolimy na Nadal służysz. Nadal stawiasz stopę obok stopy, 
Święto Paschy. W tym roku miało być podobnie. Jezus z determinacją pokonując kolejne kilometry. 
ukończył właśnie dwanaście lat, więc szedł do Przecież Jezus zawsze był z Tobą... 

Jerozolimy po raz dwunasty. Zawsze był obok rodziców Dlaczego teraz miałoby być inaczej?
podczas, gdy wykonywali religijne obowiązki. Jedenaście 
razy szedł z nimi i jedenaście razy wracał. Ale za Myślę o Józefie i Marii. 
dwunastym razem wszystko potoczyło się inaczej. Dwanaście godzin drogi. Spuchnięte nogi, spieczone 
„Zostało dziecię Jezus w Jerozolimie o czym nie wargi. Dlaczego nie zatrzymali się wcześniej? 
wiedzieli jego rodzice” Łuk 2:43. Rodzice nie zauważyli „A mniemając, że jest wśród podróżnych uszli dzień 
braku swojego syna. Wyruszyli w drogę powrotną. drogi” Łuk. 2:44. 

Jakże często popełniamy ten sam błąd! 
Pewnego dnia, gdy otworzyłem Biblię, Duch Święty Myślimy, że Jezus jest gdzieś pośród towarzyszy podróży! 
wskazał mi tą historię i zadał jedno pytanie: Gdzieś pośród chrześcijan w zborze! 
„Dlaczego idziesz dalej, skoro nie ma z tobą Jezusa?”. Gdzieś na nabożeństwach i konferencjach! 
Zagubiony w codziennym gwarze obowiązków nie Pytanie nie brzmi, czy Jezus idzie z resztą podróżnych. 
zauważyłem, że odszedł... Spotkania młodzieżowe, Pytanie brzmi, czy idzie dzisiaj z tobą? 
ewangelizacje, studia, tysiące obowiązków i pilnych Nie ma znaczenia, czy jest obecny w życiu twojego zboru 
zadań... Nie zauważyłem, że odszedł... Nie zauważyłem, lub w życiu chrześcijańskich przyjaciół. 
że Biblia stała się księgą historii, a nabożeństwa kolejnymi Nie ma znaczenia jak bardzo widoczna jest Jego obecność 
spotkaniami. Nie zauważyłem, że serce przestało bić na nabożeństwach. Pytanie brzmi: czy jest obecny 
szybciej podczas modlitwy. w twoim życiu? W twojej codzienności? 

W twoich modlitwach? W twoim czasie z Biblią? 
Wierzę, że Bóg pragnie przekazać to Słowo dla wielu 
szczerych chrześcijan. Jedenaście razy byłem z Tobą. Wielu przywłaszcza sobie obecność Jezusa na 
Jedenaście razy byłem z Tobą na ewangelizacjach. nabożeństwach, nie szukając intymnej i osobistej relacji 
Jedenaście razy byłem z Tobą na nabożeństwie. Jedenaście z Bogiem. Nie zaspokajaj się myślą, że Jezus idzie razem 
razy byłem z Tobą, gdy świadczyłeś sąsiadom i znajomym. z Twoim zborem lub rodziną! 
Gdy służyłeś. Gdy śpiewałeś. Gdy prowadziłeś szkółki. Czy widziałeś Go dziś rano? 
Jedenaście razy byłem z Tobą. Dzisiaj odszedłem. Straciłeś Czy płakałeś nad Jego miłością otwierając Biblię? 
mnie z oczu. Jednak Ty dalej idziesz swoją drogą. Czy Twoje serce biło radośnie, słysząc Jego głos? 
Idziesz jak gdyby nigdy nic się nie wydarzyło. Czy widziałeś Jego działanie w swoim życiu dzisiaj? 
Mimo że straciłeś moją obecność. Mimo że nie oglądasz Spójrz na ostatnie dwanaście godzin! Widziałeś Jezusa? 
mojej chwały. Mimo, że modlitwy stały się zimne i puste. Ile czasu z Nim spędziłeś? 
Mimo, że masz nad sobą ołowiane niebo, nadal idziesz O czym mówił? „Wiesz, byłem na nabożeństwie 
dalej! Mimo, że już od dłuższego czasu nie słyszałeś i spotkaniu młodzieżowym...” Nie! Nie o to pytam! 
mojego głosu. Mimo, że już dawno nie rozkoszowałeś się Czy przyszedł, aby rozmawiać z tobą? 
moim widokiem – nadal idziesz dalej! Czy czułeś Jego obecność podczas osobistej modlitwy? 
Nadal wstajesz każdego ranka, nadal odmawiasz prostą Przyjacielu, czas zadać sobie pytanie; 
modlitwę. Nadal idziesz na nabożeństwo. Nadal śpiewasz. Dlaczego idziesz dalej, skoro nie ma 
Nadal grasz. Nadal jeździsz na ewangelizacje. 

życie 
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   idziesz dalej, 

skoro nie ma z tobą                  

Nabożeństwa, ewangelizacje, spotkania młodzieżowe, braterskie, siostrzane, seniorów. 
Szkółki, konferencje, zjazdy. Idziemy prędko do przodu. Czas ucieka. 

Jeszcze tyle do zrobienia. Jeszcze tyle słów do wypowiedzenia, tyle pieśni do wyśpiewania. 
Stawiamy stopę obok stopy. Zaciskając zęby, idziemy do przodu. 

Ktoś już szedł taką drogą. I popełnił olbrzymi błąd. 

dlaczego

Jezusa?
Bartosz Sokół
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daj się 
na nowo  

FORMOWAĆ

Zabieram was do warsztatu garncarza, byśmy razem 
z prorokiem Jeremiaszem przyjrzeli się jego pracy. 

Oto bardzo charakterystyczna obserwacja w takim miejscu: 
A gdy naczynie, które robił ręcznie z gliny, nie udało się - 
wtedy zaczął z niej robić inne naczynie, jak garncarzowi 

wydawało się, że powinno być zrobione [Jr 18,4]. 

Z tą samą gliną czasem kilkakrotnie musi on ponawiać 
swoje wysiłki. Garncarz biorący w dłonie porcję gliny 
podejmuje decyzję, co z tej gliny uformuje. Nie każda 

glina do wszystkiego jednakowo się nadaje. Czasem zachodzi 
potrzeba, aby tę glinę ponownie ugnieść, tak aby stała się bardziej 
plastyczna i podatna rękom garncarza. Rzecz w tym, aby 
powstało z niej naczynie dobre i użyteczne. Inaczej glina, uznana 
za złą, zostanie wyrzucona.

Nawracając się do Boga, trafiamy w ręce wielkiego Garncarza. 
Nie od nas zależy decyzja, kim chce nas Bóg uczynić w swoim 
Domu i do jakich celów przeznaczyć. 
W wielkim zaś domu są nie tylko naczynia złote i srebrne, ale też 
drewniane i gliniane; jedne służą do celów zaszczytnych, a drugie 
pospolitych. Jeśli tedy kto siebie czystym zachowa od tych rzeczy 
pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, 
poświęconym i przydatnym dla Pana, nadającym się do 
wszelkiego dzieła dobrego [2Tm 2,20-21]. 

Od nas jednak zależy, jaką gliną jesteśmy 
w Bożych rękach. 
Wdzięczną, podatną, czy trudną i oporną?
W świetle Biblii widać,że Bóg chce nas ukształtować 
na wzór Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. 
Tylko naczynia uformowane w tym wyjątkowym stylu sprawiają 
Bogu przyjemność. Wszystkich ludzi, których bierze w swoje 
ręce, Bóg przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu 
Syna jego [Rz 8,29]. 
On z tego celu nie zrezygnuje, nawet jeśli miałby kilkakrotnie 
na nowo zaczynać pracę nad nami. 
Tę myśl Bożą wyraził apostoł Paweł, gdy napisał: 
Dzieci moje, znowu w boleści was rodzę, dopóki Chrystus nie 
będzie ukształtowany w was [Gal. 4,19].

Żle się dzieje, gdy jeszcze nie uformowani, zaledwie we wstępnej 
fazie Bożej pracy nad nami, zaczynamy uważać siebie za dzieło 
skończone. Jest nie lepiej, gdy spieramy się z Bogiem i na siłę 
próbujemy być kimś innym, niż On nas chce widzieć. 
O człowiecze! Kimże ty jesteś, że wdajesz się w spór z Bogiem? 
Czy powie twór do twórcy: Czemuś mnie takim uczynił? Albo 
czy garncarz nie ma władzy nad gliną, żeby z tej samej bryły 
ulepić jedno naczynie kosztowne, a drugie pospolite? 

Marian Biernackiz tobą Jezusa?
Nadszedł przykry moment, gdy rodzice chłopca zdali 
sobie sprawę z własnego błędu. 

Pewna straszna prawda musi wyryć się w naszych 
sercach. Jeśli idziemy przez życie pozbawieni 
obecności Jezusa, idziemy zupełnie na próżno! 
Jakże straszna musi być chwila, kiedy chrześcijanin 
spogląda wstecz i widzi wszystko oprócz Jezusa! 
Kiedy patrzy na całe dwanaście godzin ciężkiej 
pieszej wędrówki, musi spuścić ze smutkiem 
głowę... 
Każdy kilometr - na próżno! Każdy metr - na próżno. 
Każde wzniesienie i pagórek. Każda dolina 
i rzeczka. Każdy krok - na próżno! 
O, jak bardzo boję się takiej chwili, w której 
mógłbym spojrzeć wstecz na tysiące ewangelizacji, 
spotkań, konferencji i zawołać: na próżno! 
Wszystko na próżno! 

Wielu, wielu szczerych, zaangażowanych 
chrześcijan przyjdzie w dniu sądu wołając: 
„Boże, spójrz! Uzdrowienia, wypędzone demony, 
konferencje, spotkania... Spójrz na dwanaście godzin 
ciężkiej drogi!”
I wtedy straszna odpowiedź wstrząśnie komnatami 
nieba: „Nie znam was!”. 
„Nigdy nie szedłem razem z wami! 
Nie byłem obecny w waszym życiu! 
Nie oglądaliście mojej chwały, nie słyszeliście 
mojego głosu...” 
Kimkolwiek jesteś, zatrzymaj się, 
jeśli nie ma z tobą Jezusa!
Józef z Marią wyruszyli w drogę powrotną. 
Nie ma innej możliwości.

Musisz powrócić do miejsca, w którym zgubiłeś 
Jezusa. Powrócić do chwil pierwszej miłości, 
pierwszej fascynacji Bogiem. Były takie chwile, 
w których Boża obecność wypełniała wszystko. 
Kiedy modliłeś się na przystankach, w autobusie, 
w samochodzie, w pracy i we śnie! 
Były takie chwile, kiedy słyszałeś Jego głos 
i widziałeś niezwykłą, odmieniającą życie, moc. 
Musisz powrócić do tego miejsca. Zatrzymać się w 
codziennym biegu i jeszcze raz zapragnąć Jego 
obecności. Jeszcze raz zatęsknić, za dotykiem 
Ducha Świętego i miłością Najwyższego.

Stanowczo zbyt często Chrystus nie jest realny 
w naszym życiu. Myślę, że stajemy obecnie wobec 
potężnych możliwości, ale i równie potężnych 
zagrożeń. 
Nikt nie zabrania nam iść. 
Nikt nie zabrania nam spotkań, konferencji 
i ulicznych ewangelizacji. Obyśmy nie płakali na 
łożu śmierci patrząc na swoje życie. Obyśmy nie 
doszli do strasznej konkluzji: „Przeszedłem ciężką 
drogę. Ale nie było ze mną Jezusa.” Przyjacielu, 
może właśnie Ty usłyszałeś dziś głos Ducha 
Świętego. Może właśnie Ty stoisz naprzeciw 
pytania: „Dlaczego idziesz dalej, skoro nie ma z tobą 

Jezusa?”. Jeśli tak, zawróć. 
Chrystus jest tego warty!

[Rz 9,20-21]
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W pracy garncarza nieraz następuje niepowodzenie. świadomości, że gdy z naszą przemianą na obraz Syna 
Prawidłowo kształtowane naczynie ulega niespodziewanej Bożego coś pójdzie nie tak, jak trzeba, to Bóg chce nas 
deformacji. To ważny obraz i kryjąca się za nim myśl. formować na nowo. Jeśli nie chcielibyśmy trafić na 

zewnątrz, na wysypisko odpadów, nie opierajmy się Bogu. 
Bywa, że z różnych powodów nagle przestajemy zmieniać Raczej z podatnym i wdzięcznym sercem zaśpiewajmy: 
się na wzór Chrystusa. 
Czasem ulegamy poważnemu zniekształceniu. Dostajemy Przemień serce me. Uczyń szczerym je. Przemień serce 
się pod wpływ złych ludzi lub fałszywej nauki. Boże me. Pragnę być jak Ty. Tyś jest garncarzem. Jam gliną 
dzieło nad naszym życiem zostaje zepsute.W dzisiejszej Twą. Skrusz mnie, ukształtuj. O to modlę się.
wizycie u garncarza chodzi o pobudzenie w nas 

Chrystus wymaga od nas radykalnej, zupełnej Zatem nawrócenie polega z jednej strony na porzuceniu 
przemiany. Nie wystarczy zmienić przynależność grzechu, z drugiej - na zwróceniu się do Boga. 
organizacyjną lub wyznanie; konieczna jest Najgorętszym Jego pragnieniem jest, abyśmy się do Niego 

całkowita przemiana: nawrócenie. Wyraz "nawrócenie" zwrócili. "Powiedz im: Jakom żyw - mówi 
oznacza dosłownie zmianę kierunku ruchu; w tym sensie Wszechmocny Pan - nie mam upodobania w śmierci 
można go użyć mówiąc o człowieku, który zmienił bezbożnego, a raczej, by się bezbożny odwrócił od 
kierunek podróży na dokładnie odwrotny swojej drogi, a żył. Zawróćcie, zawróćcie ze swoich 
do dotychczasowego. złych dróg!" (Ez. 33:11). Tak wzywa nas Bóg, lecz bez 
Biblia mówi, że niegdyś (przed nawróceniem) żyliśmy Jego łaski nie jesteśmy w stanie na to wezwanie 
wszyscy "w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli odpowiedzieć. Bez Bożej pomocy jesteśmy niezdolni 
ciała i zmysłów, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, zwrócić się do Niego. Pan pociąga ku sobie wszystkich 
ak i inni" (Ef. 2:3). Według tych słów, człowiek jest ludzi (Jan 12:32); poleca wszystkim, gdziekolwiek się 
z natury synem gniewu. W tym stanie rzeczy nie możemy znajdują, aby upamiętali się (Dz. Ap. 17:30) 
bez zupełnej przemiany wejść do Królestwa Niebios. i aby uwierzyli w Niego (Dz. Ap. 16:31).
Bóg dał Apostołowi Pawłowi polecenie: "Posyłam cię aby 
otworzyć ich oczy, odwrócić od ciemności do światłości Prawdę tę ilustruje dobrze następujące wydarzenie. 
i od władzy szatana do Boga, aby dostąpili odpuszczenia Pewnego dnia Jezus, wchodząc do synagogi, spotkał tam 
grzechów i przez wiarę we mnie współudziału człowieka z uschłą ręką. Wtedy rzekł temu człowiekowi: 
z uświęconymi" (Dz. Ap. 26:18). "Wyciągnij swoją rękę!", a on wyciągnął i stała się znów 
Nawrócić się - to znaczy obrać nową drogę, przejść zdrowa jak druga (Mat. 12:9-13). Według ludzkiego 
"od ciemności do światłości", uczynić zwrot, oddalić się mniemania, człowiek ten nie mógł wykonać polecenia 
od czegoś dla dążenia do nowego celu; Jezusa. Jak bowiem mógłby wyciągnąć rękę, jeżeli była 
i ta zmiana jest koniecznością. sparaliżowana? Lecz on postanowił usłuchać i Pan 
Nawrócenie ma dwa aspekty: pozytywny, którym jest dopomógł mu. W nawróceniu człowiek "wyciąga rękę", 
wiara, (spojrzenie na Jezusa) - i negatywny, którym jest ponieważ pragnie być posłusznym wezwaniu Pana, który 
pokuta, (porzucenie grzechu). Apostoł Piotr kładzie nacisk daje mu taką możliwość. 
na tę stronę negatywną, stwierdzając: "Wam to Bóg Czy jesteś nawrócony, czy spojrzałeś na Jezusa Chrystusa 
najpierw, wzbudziwszy Syna swego, posłał Go, aby wam oczami wiary? Czy Twoje życie uległo przemianie? 
błogosławił, odwracając każdego z was od złości waszych" Jezus powiedział: "Jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie 
(Dz. Ap. 3:26). Stroną negatywną nawrócenia jest się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios" 
porzucenie grzechu i płynących z niego przyjemności. (Mat 18:3) 
Biblia kładzie nacisk również na stronę pozytywną: Jak dzieci z pokorą, z prostotą w posłuszeństwie musimy 
„Do mnie się zwróćcie, wszystkie krańce ziemi, abyście przyjąć słowo Boże i uznać Jezusa Chrystusa za 
były zbawione, bo Ja jestem Bogiem i nie ma innego” Zbawiciela - aby przejść z ciemności do światłości. 
(Iz. 45:22).

nawrócenie
potrzebuje zmian

im więcej wiesz i lepiej umiesz, tym surowiej będziesz sądzony, 
jeśli tym święciej nie żyjesz



Jesteśmy zadowoleni, kiedy Jezus chce nam pomóc, ale wśliznęła się do naszego serca (ducha), gdzie nabiera 
często przyjmujemy tylko część jego pomocy. realnego wymiaru. Zanim ludzie pojmą czy uwierzą 
Ściskamy mocno nasz ciężki plecak zmartwień, w jakąś duchową prawdę, można wiele razy wysłać 

zamiast pójść na całość i włożyć ciężar na Jego plecy. człowieka na Księżyc. Jedna pani powiedziała mi kiedyś 
Boże ramiona są o wiele mocniejsze od naszych. Możesz tak: "Bracie, trzeba mi było trzydziestu lat, żeby z głowy 
jechać sobie „na Bożym wozie drogą  życia” pozwalając dotarło to do mojego serca" 
Jemu dźwigać twój ładunek. To dosyć wolne tempo podróży!

Niektórzy nie są wcale zadowoleni, kiedy się im Pewien misjonarz opowiedział historię tubylca, który 
przypomina, że Jezus chce nieść nasze ciężary. przyszedł po lekarstwo dla swojej chorej żony. 
Z uporem chcą je dźwigać sami. Bo to upokarzające Po kilku dniach wrócił z wieścią, że stan jego żony się nie 
pozwolić komuś zrobić coś dla nas. Dzięki naszej dumie polepszył. Misjonarz wtedy zapytał: - Czy podawałeś jej 
i ludzkiej sile jakiś czas to się nam udaje, ale często lekarstwo zgodnie z zaleceniem? - O tak, Bwana. 
przychodzi taka chwila, kiedy już nie możemy iść dalej. Na butelce było napisane "mocno wstrząsnąć" i jeszcze 
Czy nie słyszałeś nieraz takich słów: "Zrobię to, nawet "trzy razy dziennie", więc potrząsałem mocno moją żoną 
gdyby miało mnie to zabić", i kłopot polega na tym, że trzy razy dziennie, ale wcale nie czuje się lepiej.
rzeczywiście często tak się właśnie dzieje! Nie jest to 
mowa pełna wiary i zaufania. To po prostu ludzki wysiłek Człowiek ten myślał, że postępuje właściwie. 
i duma z naszych własnych możliwości; zawziętość i upór, Był szczery w tym, co robił, ale równie szczerze był 
żeby ślepo brnąć dalej drogą, którą wybraliśmy, zamiast w błędzie. Nie wydobył lekarstwa z butelki i nie 
z zadowoleniem i pokorą przyjąć pomoc, jaką nam zaaplikował go swojej żonie, by jej pomogło. 
proponuje Jezus. Czego dowiedziesz, jeśli twoje troski My także często robimy wiele hałasu wokół Biblii, ale nie 
w końcu cię zabiją? Zupełnie niczego, z wyjątkiem twojej wydobywamy z Pisma prawd i nie wkładamy ich do swego 
własnej niewiedzy! serca, jedynego miejsca, gdzie będą mogły nam pomóc.

Możesz mieć nad swoim łóżkiem ten werset: "Wszelką 
troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On ma o was Ten werset stwierdza również, że powinniśmy złożyć 
staranie" (1P 5,7), jeśli jednak nie wprowadzisz tego wszelką troskę i zmartwienie. Nie chodzi tu o to, żeby 
w czyn, to nic a nic ci to nie pomoże. Będzie tylko pięknie oddać Jezusowi rzeczy niemożliwe, podczas gdy sami 
brzmiącą teorią, gdy tymczasem Boże Słowo jest Księgą, wciąż wleczemy za sobą sprawy drobniejsze. 
z której trzeba robić użytek osobiście. Nigdy nie była "Wszelką" znaczy wszelką; Jezus będzie niósł i martwił 
pomyślana tak, żeby ją tylko czytać, czy na nią patrzeć. się za nas. Ta część wersetu może stać się rzeczywistością 
Czasami mawiam, że najdalej jest nie od Ziemi do tylko wtedy, kiedy odrobimy nasze zadanie domowe. 
Księżyca, ale od głowy do serca. Ile czasu trzeba, by Tak długo jak zmartwienia są nasze i nie chcemy ich oddać 
prawda, którą znamy w teorii (w naszym umyśle) Jezusowi, nie ma sposobu na to, żeby On podjął się za nas -6-

życie

Kiedyś w Szwajcarii pewien rolnik jadący wiejską drogą, zobaczył starą kobietę obarczoną ciężkim plecakiem. 
Wkrótce zrównał się z nią i zatrzymawszy konia zaproponował, że ją podwiezie. Kobieta przyjęła pomoc przy 

wsiadaniu na wóz i zaraz ruszyli w dalszą drogę. Po jakiejś chwili rolnik spojrzał na nią i wykrzyknął:
- Ależ babciu, cały czas trzymasz na plecach swój plecak! 
- No tak - powiedziała - chciałam, żeby koniowi było lżej.

Nie zdawała sobie sprawy z tego, że koń i tak dźwigał ten plecak, bez względu na to, 
czy znajdował się on na jej plecach, czy na podłodze wozu. 

Różnica polegała tylko na tym, że przez cały czas to ona dźwigała ten ciężar na swoich plecach. 
Rolnik chciał jej pomóc, ale ona przyjęła tylko część jego pomocy - podwiezienie.

 George i Helen Jesze  

ODDAJ
 brzemię Jezusowi



martwienia i niesienia naszych problemów. mówiąc, nie ma na to szans. 
Kiedy ludzie pytali nas, czy znaleźliśmy już dla siebie 

Jakże często ograniczamy Jezusa, bo nie jesteśmy gotowi mieszkanie, odpowiadaliśmy: 
powierzyć mu naszych potrzeb. W Liście ap. Piotra „Pan ma coś dla nas. Wkrótce to zobaczymy". 
czytamy: "Ukorzcie się więc pod mocną rękę Bożą, aby Mówiliśmy to w wierze, chociaż niczego nie widzieliśmy. 
was wywyższył czasu swego. Wszelką troskę swoją Skupiliśmy się na Panu i uwielbialiśmy go za rozwiązanie 
złóżcie na niego, gdyż On ma o was staranie" (1P 5,6-7). naszej sytuacji, zamiast wpatrywać się w piętrzące się 
Innymi słowy: korzyć się, to znaczy poddać wszystkie przed nami przeszkody. Złożyliśmy nasz ciężar na Niego.
swoje uczucia, umysł, dumę, przeświadczenie, że sam 
wiem najlepiej - dosłownie wszystko pod panowanie Któregoś niedzielnego poranka po nabożeństwie 
Jezusa i jego Słowa. To jest prawdziwa pokora - chęć zadzwoniła do nas pewna siostra i powiedziała nam 
złożenia wszystkiego na nim i zawierzenia, że on potrafi o pewnym mieszkaniu. Zadzwoniłem do właściciela, który 
zająć się całą sprawą o wiele lepiej niż ja! oznajmił, że już je komuś obiecał, ale że możemy 

przyjechać je obejrzeć. Cała rodzina ochoczo wgramoliła 
Tylko wtedy, kiedy nasze problemy stają się Jego się do samochodu i już wkrótce właściciel oprowadzał nas 
problemami, Jezus może zacząć je rozwiązywać. po tym lokum. Miało osiem pokoi, przestronnych i dobrze 
Do nas należy wybór. oświetlonych, trzy toalety, dużą łazienkę i osobną 
Możemy zamartwić się na śmierć i utonąć w naszych umywalnię. Kuchnia była duża, z szafkami od podłogi do 
trudnościach, albo też powierzyć nasze problemy Jezusowi sufitu, lodówką z dwoma zamrażalnikami, elektrycznym 
i uwielbiać go za cud jakiego zamierza dokonać! piecem i zmywarką do naczyń. Schody i hol były 

wyłożone dywanem, a pokojom brakowało zaledwie paru 
drobiazgów.
Mielibyśmy mieszkać w sporej wsi, ale zaledwie pięć 
minut samochodem od miasta. Zaraz za drogą pienił się 
i pluskał płynący po kamieniach strumień, a sam dom 
otaczały drzewa. Po sześciu latach mieszkania w bardzo 
zimnym, szarym mieszkaniu w centrum miasta, to miejsce 
wydawało nam się pałacem - przy tym wysokość czynszu 
była do przyjęcia. Powiedziano nam, że jeśli ludzie, 

 czasie pewnej konferencji w maju 1986 roku którym ten dom obiecano, zrezygnują, będzie należał do 
jeden z braci poinformował mnie, że Pan mu nas. Nie mogliśmy zrobić nic innego jak tylko czekać 
powiedział, iż się przeprowadzimy. Kiedy więc i ufać, że Jezus uczyni dla nas cud! 

w czerwcu Helen zadzwoniła do mnie - a usługiwałem 
Najgorsze jest oczekiwanie. Właśnie w trakcie 

wtedy w Anglii - mówiąc, że z pewnych względów 
czekania nasza wiara, poprzez cierpliwość, musimy się przeprowadzić, ta wiadomość nie była dla 

mnie żadnym zaskoczeniem. sprawia, że cud staje się rzeczywistością.
Gdzie się powinniśmy przenieść? Przez prawie rok 
szukaliśmy odpowiedniego miejsca. Czas mijał. Kiedy już postanowiono wynająć nam dom, poczekaliśmy 
Modliliśmy się szczególnie o to, żeby ten problem został jeszcze parę dni, zanim ostatecznie odpowiedzieliśmy 
rozwiązany zanim wyjadę z usługą do Wielkiej Brytanii właścicielowi. Helen wyjechała na konferencję dla kobiet 
23 kwietnia 1987 roku. Poproszono nas o wyprowadzenie i kilka dni później zadzwoniła do mnie i powiedziała, 
się do 1 marca, a ta data już minęła! że ona też czuje, iż powinniśmy wziąć ten dom. Cóż za 

ulga. Napięcie opadło! Po kilku tygodniach mogliśmy się 
Zaproszono Helen do usługi na jednej z konferencji dla przeprowadzać.
kobiet w pobliżu Frankfurtu. Miało jej nie być przez Miałem szczególną prośbę do Pana, aby w mieszkaniu był 
prawie tydzień. Staliśmy przed problemem, który wydawał dodatkowy pokój na pisanie. Jezus spełnił to życzenie 
nam się niczym Morze Czerwone, rzucał nam wyzwanie. i teraz mamy "pokój do pisania". Wszystkie nasze 
Szukaliśmy już na wszystkie sposoby: daliśmy ogłoszenie potrzeby są dla niego tak ważne. "Cud mieszkaniowy" 
w lokalnej gazecie, byliśmy u agenta od nieruchomości, zachęcił nas do tego, by ufać, że Pan dokona w przyszłości 
ale nic nie dawało rezultatu. Wszystkie miejsca, jakie większych rzeczy.
znaleźliśmy były albo nieodpowiednie, albo za drogie. Często tonący czepia się w panice osoby ratującej go 
Sytuacja stawała się coraz bardziej napięta. Pojawiła się i wtedy obaj są zagrożeni pójściem na dno. Aby 
pokusa, żeby w szaleńczych poszukiwaniach biegać od bezpiecznie dotrzeć do brzegu, musi się uspokoić 
jednego agenta do drugiego. Czas również działał na naszą  pozwolić ratownikowi przejąć kontrolę. 
niekorzyść. Nie stać nas było na bieganie i szukanie 

Nauczmy się składać nasze troski na Pana miejsca, gdzie moglibyśmy zamieszkać. 
i pozwólmy mu martwić się za nas. Nieprzyjaciel robił wszystko, co w jego mocy, żeby 

wpędzić nas w panikę, ale ja czułem, że Pan ma dla nas 
właściwe miejsce, do którego nas zaprowadzi.

"Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na 
własnym rozumie"(Prz 3,5). Oto dobra rada prowadząca 

do cudu! Kiedy znajdujemy się pod presją, 
wtedy powinniśmy zaufać Panu i uwierzyć, 
że On wytyczy drogę tam, gdzie, po ludzku 

W
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moje 
świadectwo

Zdaj się w milczeniu 
na Pana i złóż 
w Nim nadzieję

Ps.37.7



Niesamowity jest Bóg i to, że mamy poprzez Jego Natomiast obrażanie Boga na każdy możliwy sposób 
Syna przystęp do Niego samego, dzięki ofierze dziesiątki razy na dzień jest ok, bo tak każe reguła, czy 
Jezusa Chrystusa. To, że mogłam się narodzić na przełożeni, czy okoliczność. Jak ktoś postępuje jak każą, 

nowo widzę jako cud i wielką łaskę od Boga, zważywszy to jest nagradzany - czy to lepszą pracą, czy otrzymaniem 
na to, co się ze mną działo i jak bardzo byłam związana lepszej pozycji w hierarchii zakonnej, czy też 
z kościołem rzymskokatolickim. najzwyczajniej może cieszyć się tzw. świętym spokojem. 

Pochodzę ze wsi spod Białegostoku, z rodziny na wskroś Niepokornym, którzy widzą co się dzieje i nie chcą brać 
katolickiej, a wręcz dewocyjnej. Wszystkie ściany za bardzo w tym udziału łamie się psychikę, niszczy się 
poobwieszane różnej maści obrazkami, kościół 200m od ducha u danej osoby. Niestety, smutna prawda. Odeszłam 
domu... Byłam związana z kościołem na tyle, że chcąc iść stamtąd, bo po ludzku nie dało się tam żyć. Łaska Boża, 
za Jezusem byłam przez 5 lat we wspólnocie zakonnej, że mnie tam już nie ma i że nic poważniejszego mi się tam 
opartej na objawieniach św. Faustyny i kulcie obrazu nie stało, choć nadal jest wiele do prostowania w moim 
Jezusa Miłosiernego. życiu.
Niestety Boga tam nie ma, ludzie zajęli tam Jego miejsce - W tym miejscu warto przytoczyć słowa apostoła Pawła do 
tzw. przełożeni, czyli lokalni pośrednicy do Boga - kto ich Rzymian. Dotyczą one co prawda Żydów, ale doskonale 
słucha ten słucha Boga - bez komentarza. oddają też to, co się dzieje we wspólnotach zakonnych:
Czytanie Słowa Bożego - a gdzież tam, lepiej iść na mszę, Daję im bowiem świadectwo, że mają gorliwość dla 
odmówić 3 różańce, pięć koronek, a potem poznawać Boga, ale gorliwość nierozsądną; bo nie znając 
i czytać objawienia, bo przecież Jezus się ukazał Faustynie usprawiedliwienia, które pochodzi od Boga, a własne 
i taki ładny i słynącymi łaskami obraz dał w darze. usiłując ustanowić, nie podporządkowali się 
A jeszcze tzw. medytacja chrześcijańska była codziennie usprawiedliwieniu Bożemu. Albowiem końcem zakonu 
praktykowana - otwieranie się na Boga. jest Chrystus, aby był usprawiedliwiony każdy, 
Słowo Boże czytało się 15 minut i to nie codziennie, kto wierzy. Rzym. 10:2-4
bo wszystko robiło się według ustalonego planu.  
I bynajmniej cały dzień nie klepało się paciorków – Po powrocie do domu, po tygodniu słuchania żalów 
jak się przyjęło ogólnie w myśleniu, ale praca od rana  krytyki moich bliskich o tym jak wielką hańbę im 
do wieczora z przerwami na posiłki i ustalone modlitwy . przyniosłam, przyjechałam do Białegostoku. Z Bożą 
I żeby to jeszcze jakoś żyć razem, jak przystało na pomocą udało mi się znaleźć pracę, jako opiekunka 
wspólnotę, ale gdzie tam. Osobiste wojenki między sobą, (którą mam do teraz - opiekuję się babcią u jednej rodziny 
kłamstwa, obłuda, ale do takiego stopnia, że aż wręcz i mieszkam razem z nimi).
namacalnie można było dotknąć zła. 
Jak nie dało się kogoś przerobić na swoją modłę, Zainteresowałam się jakiś czas temu teoriami spiskowymi, 
zaczynało się go niszczyć - i to nie są tylko słowa. kosmitami, channelingami, ale po jakimś czasie 

przypadkowo trafiłam na pewną stronę internetową. 
Tak dzieje się w przeważającej większości tego typu Tam zaczęłam prostować te wszystkie informacje, jakie 
miejsc - wiem co mówię. Przełożeni mogą kazać robić coś wcześniej zdobyłam. Jednocześnie zaczęłam zauważać, 
nie po Bożemu, a ludzie to robią myśląc, że wypełniają jak innym językiem posługują się ludzie, którzy tam piszą. 
ślub posłuszeństwa, bo jak go złamią to grzech. 
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świadectwo

Czy można być bliżej Boga, niż we wspólnocie zakonnej? Okazuje się, że tak. 
Mało tego, będąc w zakonie można w ogóle Boga nie znać... Zachęcamy do przeczytania 
świadectwa nowego narodzenia Iwony, która chcąc iść za Jezusem była 5 lat w zakonie. 

Jednak dopiero po opuszczeniu tej wspólnoty prawdziwie poznała Chrystusa, który przebaczył 
jej grzechy i sprawił, że stała się dzieckiem Bożym. 

Mamy nadzieję, że to świadectwo dotrze do wielu osób, również tych, które w swoim odczuciu 
poświęcają życie Bogu, ale w sposób nierozumny, zamykając się za murami klasztorów, 

czy składają śluby, których Bóg wcale nie oczekuje.
Przeczytajcie zresztą sami! 

  
do Chrystusa 

z  akonuz



Jak Chrystus może stać się 
twoim Zbawicielem?

Nie spotkałam się wcześniej z takim patrzeniem na świat, wiąże się z przyłączeniem człowieka do danego zboru. 
Boga i Biblię. Chciałam też z taką pasją mówić o Bogu Na szczęście Wojtek się zgodził i razem z jeszcze jedną 
i dzielić się Nim, ale widziałam, że we mnie jest jakaś rodziną dostąpiliśmy tej łaski.
pustka i smutek. Do czytania Słowa musiałam się 
zmuszać. Zadowalałam się tym, że chodziłam regularnie Mam większą pomoc do walki z grzechem we mnie, nie 
do kościoła na mszę, do spowiedzi i odmawiałam różańce jest już tak, że bezwiednie wchodzę w zło. Łaska Boża 
i koronki. A pomimo tego czułam się daleko od Boga. pomaga mi w walce z pokusami. Uczę się na nowo żyć. 
Wiedziałam, że coś jest nie tak i jednego dnia Bóg Tak na dobrą sprawę wszystko jest nowe dla mnie, nawet 
poruszył na dobre moim sercem, pokazał mi ogrom zła to, że dzięki łasce Pana mogę poznawać i studiować jego 
jaki popełniałam i stan w jakim byłam. Tego dnia oddałam Słowo (bo mimo, że byłam w zakonie, to wcale nie znałam 
Mu się na własność, prosząc o zmazanie tego zła, go). Dzielę się też Jezusem, nie obchodzą już mnie jak 
jakie dzięki Jego łasce mogłam zobaczyć. dawniej opinie ludzi, nie mam też takiego lęku 
Niesamowite jest to, jak wielką łaskę mi Jezus okazał. o przyszłość, jaki mi ciągle dawniej towarzyszył. Jest we 
Zaczęłam poznawać kłamstwa, w jakich żyłam, choć nie mnie pewność, że moim Panem jest Jezus i że już nie ja 
od razu zrezygnowałam z np. chodzenia do kościoła, ale o sobie stanowię, bo On mnie wykupił z tego świata i od 
te wybory już mam za sobą - z pomocą Jezusa udało się - trosk, jakie mnie pochłaniały. Najważniejsze stało się dla 
jestem wolna. Jest we mnie radość z tego, że jestem Jego mnie poznawanie Go, trwanie w Nim i w posłuszeństwie 
dzieckiem i przynależę do Niego. Poznaję Go codziennie Jego Słowu. Naprawdę mam Bogu za co dziękować.
i karmię się Nim poprzez Jego Słowo, które jest żywe 
i pomaga mi widzieć siebie w prawdzie i poznać jak wielki Po przyjęciu chrztu Pan włożył mi na serce pragnienie 
i dobry jest Pan Jezus. wspólnoty, to by mieć społeczność z innymi braćmi 

i siostrami w wierze (brat Wojtek mieszka w Opolu i siłą 
Na innym forum poznałam kilku chrześcijan, między rzeczy to nie było to, choć kontakt z nim i z tą drugą 
innymi brata Wojtka, który pomagał mi, gdy nie rodziną z jaką wspólnie przyjmowałam chrzest utrzymuję). 
rozumiałam czegoś lub miałam jakieś wątpliwości. Wcześniej miałam opory w tym, bo cały czas miałam 

przed oczyma tamtą wspólnotę zakonną i bałam się, że 
będzie po prostu tak samo, ale Pan uzdrowił we mnie i to. Później zrodziło się we mnie pragnienie przyjęcia 
Dzięki Jego łasce trafiłam na społeczność, w której 

chrztu. Chciałam już to dawne życie zostawić na dobre za 
usługuje brat Darek. Cieszę się, że na nią trafiłam, 

sobą i przypieczętować to, co w we mnie się dokonało. 
że możemy razem spotykać się i wspólnie pochylać sie nad 

Jednocześnie chciałam chodzić w Bożym Duchu i by On 
Słowem Pana, dzielić się tym co nasz Pan czyni w nas 

był pierwszy w moim życiu i pomagał mi żyć zgodnie z 
i co nam pokazuje.

Jego wolą. Nie chciałam, by grzech i moje złe skłonności 
wodziły mnie za nos. Chciałam być Jemu poddana 

Napisałam to wszystko, bo chciałam podzielić się tym,
i dopełnić tego, co należy według Słowa, a chrzest jest 

co Jezus uczynił dla mnie i jak zmienił moje życie.
ważny. Ale nie znałam nikogo u siebie, a z tego co mi 
wiadomo, to w zborach najczęściej chrzest 
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M Po trzecie, oznacza to pokładanie wiary w Chrystusie, usisz pokutować 
poleganie na Nim i tylko na Nim jako Tym, który może 

Oznacza to zupełną zmianę nastawienia do grzechu. Musi 
pojednać cię z Bogiem. 

nastąpić zmiana sposobu myślenia. Pokutować to 
Twoja duma, grzeszna natura będzie walczyć przeciwko 

przyznać, że jesteś grzesznikiem, 
porzuceniu wiary w twoją własną "dobroć" czy religię. 

i że jesteś w stanie buntu przeciwko świętemu 
Nie masz jednak innego wyjścia. Musisz przestać wierzyć 

i kochającemu Bogu. Musi nastąpić zmiana twojego serca, 
we wszystko inne i uwierzyć tylko Chrystusowi, który 

szczery żal i wstyd za nikczemność twojego grzechu. 
może zbawić na zawsze tych, którzy przez niego 

Następnie trzeba wyrazić chęć porzucenia swoich 
przystępują do Boga.

grzechów i zmienić kierunek swojego życia. 
Zwróć się do Chrystusa i zrób to teraz! 

Bóg wzywa ludzi, aby spełniali uczynki godne upamiętnia. 
Najlepiej, jeśli będziesz modlił się do Niego głośno; 

Musisz to zrobić. Bóg nie wybaczy ci żadnego grzechu, 
może ci to ułatwi zdać sobie sprawę z tego, co robisz. 

którego nie chcesz się pozbyć. 
Przyznaj, że jesteś winnym, straconym i bezsilnym 

Pokutować za grzechy, to iść w nowym kierunku, próbując 
grzesznikiem, i z całego serca proś Chrystusa o Zbawienie 

z całego serca żyć w sposób miły Bogu.
i o to, żeby zajął należne Mu miejsce Pana twojego życia, 

Musisz ufać Chrystusowi który umożliwia ci odwrócenie się od grzechu i życie dla 
Oznacza to akceptowanie faktu, że Jezus to Mesjasz, Syn Niego samego.
Boga żywego, i że Chrystus umarł za bezbożnych. Biblia mówi, że jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest 
Po drugie, oznacza to wiarę, że w swej mocy i miłości Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go 
Chrystus może i chce cię zbawić. z martwych, zbawiony będziesz.  

John Blanchard   
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Zima nie sprzyja osobom bezdomnym. Dzięki staraniom i opiece grupie ludzi ze zboru takich jak: Natan Polakowski, 
Marta Zawadzka, Ade Oyedemi i pastor Andrzej Ostrowski, dwoje bezdomnych mężczyzn mogło wyjechać na roczne 
leczenie do Chrześcijańskiego Ośrodka Uzależnień w Łękini.

Bóg pomógł pokonać wszelkie trudności związane z procedurą przyjęcia do Ośrodka wobec braku i potrzeby badań 
lekarskich, dokumentów tożsamości i innych, by Darek i Rafał mogli skorzystać z tej formy leczenia. 
Módlmy się o ich fizyczne i duchowe zdrowie, by mogli poznać Pana i zmienić swoje dotychczasowe życie.

„Czy pójdziesz z tym mężem?”
To pytanie zadane niegdyś Rebece, przyszłej żonie patriarchy 
Izaaka, było tematem kazania ślubnego Aleksandry Kłyś 
z Natanem Polakowskim. 
Uroczystość ślubna miała miejsce w dniu 9 grudnia. 
Parze Młodej usługiwał pastor Zboru Piotr Karel.  
W przepięknie udekorowanej kaplicy (to dzieło 
Ewy i Zbyszka Babiczów oraz ich dzieci), Ola i Natan 
ślubowali sobie dozgonną miłość, wierność i uczciwość 
małżeńską. Oprawę muzyczną zapewnił zespół Aleksandry 
Piechoty. 
Nowożeńcom życzymy samych pięknych dni i lat 
w błogosławieństwie Bożym. W niedzielę Zbór został 
ugoszczony pysznymi ciastami i kawą.

z życia zboru

W pierwszą niedzielę grudnia (4. 12) Zbór 
przeżywał radość z powodu chrztu dwójki 
młodych sióstr. 

Aleksandra Kłyś i Natalia Celińska powierzyły swoje 
życie Panu. Aktu chrztu dokonał pastor Zboru Andrzej 
Ostrowski, zaś nad całością nabożeństwa czuwał 
br. Sławomir Kulczyński. 
Kazanie  pod tytułem: „Jaka przeszkoda?” wygłosił 
pastor Piotr Karel. Módlmy się o inną młodą osobę 
(Julię), której rodzice nie zezwolili na przystąpienie do 
chrztu. Powierzamy  nasze nowe siostry w Chrystusie 
Bożej opiece i modlimy się o ich duchowy wzrost.

ślub Oli i Natana

pobyt w Łękini

chrzest

Jest taki dzień, jeden z nielicznych w roku, gdy do swoich rodzinnych domów zjeżdżają studenci, czy też dzieci,                      
które gdzieś w kraju lub na świecie założyły już swoje gniazda, oraz inni goście. 

Taki dzień to 25 grudnia - święto Bożego Narodzenia. Zbór kołobrzeski w tym dniu „pękał w szwach”.
 Nabożeństwo prowadził straszy zboru - Mariusz Polakowski. Podczas nabożeństwa kilka osób przypomniało nam teksty 
biblijne mówiące o narodzinach Jezusa. Jak zwykle bywa w takich nabożeństwach przepięknym programem usługiwały 

nam dzieci ze Szkoły Niedzielnej. Dziękujemy Magdzie Karel za przygotowanie wystąpienia naszych najmłodszych. 
Kazanie na temat „zepsutych świąt” wygłosił pastor Piotr Karel. 

Jesteśmy Bogu wdzięczni za piękny czas świąt. Jakże szybko on minął.

świąteczne nabożeństwo



Szerokim echem odbiła się druga kołobrzeska Wigilia 
dla Samotnych. 24 grudnia w największej hali 
Kołobrzegu około 500 osób zasiadło do stołów, by 

cieszyć się sobą i społecznością z drugim człowiekiem, 
a przede wszystkim wspominać i świętować pamiątkę 
przyjścia na świat Bożego Syna – niezwykłego wieczoru. 
Dzięki zaangażowaniu ponad 60 wolontariuszy oraz  
pomocy wielu darczyńców i sponsorów, na stołach nie 
zabrakło tradycyjnych potraw świątecznych i innych 
smakołyków. Każdy z uczestników wigilii otrzymał 
również prezent świąteczny. 
Hala Milenium na ten czas została przepięknie 
udekorowana. W wybudowanej szopce znalazły się nawet 
zwierzęta, choć te akurat wykonane zostały 
z papieroplastyki. 
Wieczór poprowadziła Barbara Glapińska - koordynatorka 
przedsięwzięcia. 
W programie wigilii nie zabrakło życzeń, kolęd, 
świadectw wolontariuszy mówiących o osobistym 
spotkaniu z Jezusem, zaś  przesłanie wigilijne skierował 
do obecnych pastor Piotr Karel. Wigilię rozpoczął koncert 
w wykonaniu  zespołu dziecięcego „Schola” z konkatedry 
kołobrzeskiej. 
Życzenia do zebranych skierował  prezydent miasta – 
Janusz Gromek oraz duchowni obecni na wigilii. 
Z wielkim zaciekawieniem uczestnicy wigilii obejrzeli 
krótką, świąteczną sztukę teatralną w wykonaniu 
uzdolnionych wolontariuszy. W programie oczywiście nie 
brakowało wspólnego kolędowania prowadzonego przez 
zespół wokalno - muzyczny Kościoła Chrystusowego. 
Wiele osób uczestniczących w wigilii było pod wielkim 
wrażeniem tego wydarzenia przekazując mnóstwo miłych 
i serdecznych słów podziękowań organizatorom spotkania. 
Ci zaś chcą, by cała chwała płynęła dla Boga, który tak 
umiłował świat, że Syna Swego jednorodzonego dał, aby 
każdy kto weń wierzy nie zginął, ale miał żywot wieczny.

wigilia dla samotnych

fot.M.J. Karel

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

Zapraszamy 

W wielu miastach, na ulicach, placach, przed wielkim scenami ustawionymi na ten szczególny wieczór,  tłumy ludzi  
witające Nowy Rok z butelkami szampana… Myślę jednak, że ten cały huk i zgiełk nie przeszkodził Bogu, by 
słyszeć modlitwę tych, którzy mają świadomość, iż powodzenie, czy szczęście nie zależy od wypowiadanych 

głośno życzeń: „szczęśliwego Nowego Roku”, lecz od łaski Boga, jaką okazuje tym, którzy Mu ufają. 
W scenerii odgłosów strzelających petard i świszczących lecących w górę sztucznych ogni, kilkanaście osób w nocy zebrało 
się na modlitwę w kościele, by podziękować Bogu za mijający 2016 rok i prosić Go o Nowy 2017 Rok.
Wieczór przygotował i prowadził pastor Andrzej Ostrowski. O stronę kulinarną zaś zadbał br. Zbyszek Gutkowski. 
Uczestnicy spotkania otrzymali pięknie wypisane przez s. Reginę Kijewską wersety Słowa Bożego, którymi mogło dzielić się 
w czasie sylwestrowego spotkania. 
                                                        Niech Boże błogosławieństwo spoczywa na ludziach wierzących w Nowym 2017 Roku.

sylwester
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fot.M.J. Karel
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M.J. Karel 

życzenia  urodzinowe składamy również: 

Niedzielne nabożeństwa o godz. 10,00.
Czwartkowe studium Słowa Bożego o godz. 18,00

spotkanie członkowskie

11 Monika Ołów
13 Piotr Karel
15 Danuta Ostrowska
15  Ade Oyedemi
19 Marianna Bakowicz
20 Krystyna Flisiewicz
26 Grażyna Kwiatkowska
30 Marcin Rozmarynowski
31 Zofia Dołkowska

01 Janina  Witkowska
01 Arkadiusz Ostrowski
02  Andrzej Ostrowski
02 Tadeusz Puc
03 Damian Piela
04 Natalia Staszewska
06 Lucyna Lewandowska
07 Olga Polakowska
07 Beata Sienkiewicz-   
     Jabłońska

 Annie i Zenonowi Schweda (06 i 26),
 Leszkowi Żukrowskiemu (11), Marianowi Dwulat (12), 

Władysławowi Zapotocznemu (14), 
Dawidowi Karel (16), Małgorzacie Łagowskiej (17), 

Laurze Prociak(20), Marii Karel (21), 
Henrykowi Kufeldowi (26), Ninie Hury (27), 

Magdzie Wronisz (30), Lucynie Zaborowskiej (31)

01 Niedziela
       - g. 11,00 NABOŻEŃSTWO NOWOROCZNE   
         Życzenia Braci. Fundusz Misyjny
02 - 08 Tydzień Modlitwy
       -  Spotkania g. 18,00 .
04  Środa 
   -  Odwiedziny br. Mikołaja Rykowskiego 
       z gośćmi z Kanady.
08 Niedziela -  Pomocny Kosz.
11 Środa
   - Spotkanie dla wolontariuszy wigilii dla samotnych
17 Wtorek
   -  Grupy Domowe. T: Obed. Czytamy: 2 Sam. 6 roz.
31 Wtorek -  Grupy Domowe. T: Hiskijasz. 
                      Czytamy: 2 Kron. 29 - 32

każdego dnia 

- o nabożeństwa i uroczystości w styczniu
- o Tydzień Modlitwy
- o spotkanie wolontariuszy wigilii dla samotnych
- o naszych sympatyków
- o nowego pracownika dla Zboru w Koszalinie
- o pomoc w chorobie i wieku starszym dla: 
  s. J. Świercz, I. Rosińskiej, K. Flisiewicz, 
  Z. Soboń, A. Wąsewicz, Z. Dołkowskiej 
  J. Grudzińskiej, J. Lewandowskiej, 
  J.E. Witkowskich, L.T. Puców, E. Janiszewskiej,
  J. Calów. M. Bakowicz, Z Koziak.
- o planowaną operacje s. Marii Lewandowskiej
- o problemy zdrowotne Darka Lewandowskiego
- o pomoc w rehabilitacji p. Krystyny Nowackiej
- o uzdrowienie p. Witolda Kolczewskiego
- o dalszą pomoc w powrocie do zdrowia wnuczki 
  br. Grzegorza Piechy
- o zdrowie i Bożą opiekę dla braterstwa Elżbiety,  
  Anity i Gustawa Kiparskich, a także Eriki 
  i Henryka Jablonskich
- o zbawienia  dzieci i wnucząt rodziny  
  Sękowskich

Zapraszamy wszystkich członków 
Zboru Kościoła Chrystusowego na spotkanie 
członkowskie, które odbędzie się  w Czwartek 

2 lutego 2017 r. o godz. 18,00

biblioteka poleca

Autorka przeżyła groźną powódź 
w 1976 roku, w której zginęły jej 
koleżanki, stanęła przed wyborem – 
albo zgorzknieć, domagając się od 
Boga odpowiedzi na pytanie, 
dlaczego tak się stało, albo, kierując 
się wiarą, a nie uczuciami, 
podziękować Bogu za przyjaźń tych 
kobiet i zaufać Mu, że może 
On zdziałać dobre rzeczy nawet 
w obliczu tragedii.
Ney Bailey dzieli się swoimi 
doświadczeniami, nie poucza, 
nie chwali osiągnięciami. 
Daje świadectwo życia wiarą na co dzień, ale także swojej 
słabości i tego, jak sobie z nią radzi. Prostota przekazu i 
uczciwość wewnętrzna autorki są wielkimi atutami tej książki.

Jest to jedna z niewielu książek czytanych również przez 
mężczyzn.                                                            POLECAMY!
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