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„Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich
plemion, i ludów, i języków, którzy stali przed tronem i przed Barankiem, odzianych w szaty białe,
z palmami w swych rękach. I wołali głosem donośnym, mówiąc:
Zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie, i u Baranka” (Obj. 7, 9-10).

B

Na okładce: Tadeusz Witkowski z wnuczką Laurą

óg znowu pozwolił nam doczekać
szczególnego czasu, kiedy wspominać
będziemy największe wydarzenia jakie
ziemia mogła oglądać, to jest śmierć
i zmartwychwstanie Pana naszego Jezusa
Chrystusa. Trzyletnia misja Mistrza z Nazaretu
dobiegała końca, gdy wraz z uczniami wjeżdżał na
źrebięciu oślicy do swego umiłowanego miasta Jerozolimy. Ta pamiętna niedziela, zwana Niedzielą
Palmową, otwierała Wielki Tydzień.
Wielki, ze względu na zmieniające się jak
w kalejdoskopie i przybierającego formę crescendo
wydarzenia ostatnich dni życia Jezusa na ziemi.
Dla uczni Jezusa nieświadomych owych
nadchodzących wydarzeń, z którymi przyjdzie się
im zmierzyć, tryumfalny wjazd Jezusa (jak
określają go nagłówki biblijne) faktycznie wyglądał
na dzień wielkiego zwycięstwa. Tłumy ludzi ścieląc
szaty swoje na drodze, z palmami w rękach swoich
witały Jezusa z okrzykami radości wołając:
„Hosanna Synowi Dawidowemu! Błogosławiony,
który przychodzi w imieniu Pańskim. Hosanna
na wysokościach!” (Mat 21, 9). Tylko w opinii
faryzeuszy, zagorzałych przeciwników Jezusa, ten
dzień wydawał się ich osobistą porażką.
Sami zauważają między sobą, powiadając:
„widzicie, że nic nie wskóracie, oto cały świat
poszedł za nim.” (J. 12,19)
Jednakże tejże niedzieli nikt, oprócz Jezusa,
nie spodziewał się, że owe dni zakończą się
pojmaniem, swingowanym procesem, okrutnym
udręczeniem, biczowaniem i w końcu męczeńską
śmiercią na krzyżu Golgoty.
A co z radością i entuzjazmem Palmowej Niedzieli?
No cóż, zamieniła się w nienawiść tłumów
krzyczących: Ukrzyżuj Go! Znikła radość,
a pojawiło się szyderstwo, bicie po twarzy,
opluwanie, słowa bluźnierstwa, tworząc tanią
rozrywkę dla rozbawionej gawiedzi. Z kolei myśli
uczniów o bliskim Królestwie Bożym i zaszczytach,
jakie tam ich czekają, zmieniła się w rozgoryczenie,
rozproszenie, zdradę, zaparcie się, ucieczkę i strach
o swoje własne życie. Czy krzyż Golgoty był tym
„zwycięstwem”, którego wszyscy oczekiwali?
Owszem, był rozpoczynającym się największym
zwycięstwem i tryumfem nad grzechem, śmiercią
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i diabłem. Tego jeszcze nikt nie był świadomy,
gdy składano ciało Jezusa do grobu, aż do momentu
NIEDZIELI ZMARTWYCHWSTANIA!
Ta niedziela, to widoczny dla wszystkich ludzi
początek prawdziwego tryumfu Chrystusa.
To nowy rozdział w życiu ludzkości, szczególnie
zaś tych, którzy stali się świadkami
zmartwychwstania i spotkania z Nim! Prawdziwa
radość w sercach uczni powróciła potem z wielką
siłą na nowo w niedzielę wylania Ducha Świętego
i rozpaliła ich serca do głoszenia Ewangelii, aż po
krańce ziemi. Nadzieja, jaka zakotwiczyła
w sercach naśladowców Jezusa wyeliminowała
wszelki strach, przełamała wszelką bojaźń i obawę.
Pozwoliła w podniesionym czołem i radością znosić
prześladowanie dla Imienia Jego, a nawet
z pełną ufnością i spokojem iść na śmierć.
To Jezus, ukrzyżowany, ale i zmartwychwstały
okazał się ZWYCIĘZCĄ! To On zasiadł na tronie
chwały po prawicy Bożej w niebiesiech.
Czy więc to koniec tej pięknej historii? Nie!
Biblia mówi o wielkim tłumie, którego nikt nie
mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich
plemion, i ludów i języków, którzy staną przed
Barankiem, odziani w szaty białe, z palmami
w rękach swoich!
To oni właśnie będą głosem donośnym wołać:
„Zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na
tronie, i u Baranka”.
Z palmami w rękach swoich! Palma jest symbolem
zwycięstwa. Owa niedziela, kiedy rzucano palmy
pod nogi wjeżdżającego Jezusa do Jerozolimy była
jedynie obrazem i zapowiedzią tej właściwej
NIEDZIELI powracającego Chrystusa! To obraz
prawdziwej niedzieli jakim jest odpoczynek
w Jezusie Chrystusie (por. Obj. 7, 15-17).
Ubrani w białe szaty, trzymający palmy w swoich
rękach to ci, którzy nie dzięki swojej sile i mocy,
ale dzięki krwi Jezusa zdołali również pokonać
odwiecznego wroga ludzkości, to jest szatana.
(Obj. 12,11). „To ci, którzy przychodzą z wielkiego
ucisku i wyprali szaty swoje, i wybielili je we krwi
Baranka” (Obj. 7, 14).
Prawdziwi zwycięzcy!
Czy należysz do ich grona?

Edward Czajko

Nasze kościelne wyznanie wiary głosi, że zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa było zmartwychwstaniem w ciele.
Zmartwychwstały Jezus, który dał się widzieć, nie był duchem czy widmem.
Był w ciele. Tak mówi Pismo: „On sam stanął wśród nich i rzekł im:
Pokój Wam! Wtedy zatrwożyli się i pełni lęku mniemali, że widzą ducha. Lecz On rzekł im:
Czemu jesteście zatrwożeni i czemu wątpliwości budzą się w sercach waszych?
Spójrzcie na ręce moje i nogi moje, że to Ja jestem. Dotknijcie mnie i patrzcie:
Wszak duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam.
A gdy to powiedział, pokazał im ręce i nogi.
Lecz gdy jeszcze nie wierzyli z radości i dziwili się, rzekł im: Macie tu co do jedzenia?
A oni podali mu kawałek ryby pieczonej i plaster miodu. A On wziął i jadł przy nich”
(Łk 24, 36 -43). Nie było więc tak, że Jego zdjęte z krzyża i pogrzebane ciało leżało w grobie,
a On dawał się widzieć jako duch.
Wierzymy, że zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa było zmartwychwstaniem w ciele.

zostało ciało cielesne, które dzięki zmartwychwstaniu stało
się ciałem duchowym, podległym zupełnie innym prawom
(„I przyszedł Jezus, gdy drzwi były zamknięte” – J 20, 26);
ciałem przekształconym, przemienionym, chwalebnym.

Zmartwychwstanie a przywrócenie do życia

Z

martwychwstanie Jezusa Chrystusa nie było
resuscytacją, co oznacza przebudzenie się pacjenta
ze śpiączki czy też przywrócenie do życia kogoś,
u kogo stwierdzono śmierć kliniczną. Zmartwychwstanie
Chrystusa nie było przywróceniem do życia Jego zdjętych
z krzyża i pogrzebanych zwłok. Podczas swojej ziemskiej
działalności Jezus dokonał trzech resuscytacji: córki Jaira,
syna wdowy z Nain
i Łazarza z Betanii. Piotr w podobny sposób „wskrzesił”
Tabitę, a Paweł prawdopodobnie Eutychusa w Troadzie
(Dz 20, 9-10). Wszyscy oni zostali przywróceni do życia w
„ciele ziemskim”, „ciele cielesnym” (gr. soma psychikon),
skazitelnym i śmiertelnym (por. 1 Kor 15). Musieli jeszcze
raz umrzeć, gdy nadeszła ich godzina zejścia z tego świata.
Z Jezusem było inaczej. Ożył, aby już nigdy nie umrzeć,
ale by żyć na wieki. Powstał z martwych, by znaleźć się
na innym poziomie istnienia, które nie jest naznaczone
śmiertelnością. Zmartwychwstał, by żyć na wieki wieków
(por. Obj 1, 18). Przed zmartwychwstaniem i po
zmartwychwstaniu Jezus jest tą samą osobą, ma tę samą
tożsamość („Ja jestem” – Łk 24, 39). Ale przez
zmartwychwstanie Bóg zatrzymał naturalny proces
skażenia i rozkładu („I nie dopuścisz, by święty twój
oglądał skażenie” – Dz 2, 21), wyzwolił Jezusa spod
panowania śmierci i przemienił Jego ciało w nowy środek
dla Jego osobowości, wyposażonej w nowe moce i mającej
nieśmiertelność.
Ów wielki nowotestamentowy rozdział poświęcony
kwestii zmartwychwstania mówi, że sieje się ciało
cielesne, a wzbudzone zostaje ciało duchowe (gr. soma
pneumatikon – w. 44). W śmierci Jezusa zatem posiane

Żyjący i Nieśmiertelny

Z

martwychwstanie Chrystusa nie oznacza też po
prostu przetrwania Jego wpływu. Wielu ludzi
odznaczających się zdolnościami przywódczymi,
którzy za życia panowali nad sercami i umysłami swoich
zwolenników, również po śmierci było dla nich źródłem
ciągłej inspiracji. Odnosiło się to, na przykład, do
Che Guevary (jeden z przykładów podanych w związku
z tym przez Johna Scotta). Miał on nadzwyczajnych
naśladowców. W okresie trzydziestu dziewięciu lat swego
życia – zanim został zabity w dżungli – był lekarzem,
pisarzem, ekonomistą, bankierem, teoretykiem
politycznym i partyzantem. Stał się legendą jeszcze za
życia, ludowym bohaterem. W każdej klasie szkolnej na
Kubie dzieci recytowały: „Chcemy być jak Che”.
Po śmierci jego wpływ na masy wzrósł jeszcze bardziej.
Był on dla marksistów rodzajem świeckiego świętego
i męczennika. Przez lata całe na ścianach budynków
akademickich w Ameryce Łacińskiej można było
przeczytać napisy: Che żyje! Ale czy to właśnie mają na
myśli chrześcijanie, gdy wyznają, że Jezus żyje?
Wydaje się, że niektórzy teologowie tak właśnie usiłują
interpretować zmartwychwstanie Pańskie.
Ale nawet ewangelikalni chrześcijanie mogą zbliżać się do
granicy tego poglądu, gdy – na przykład – śpiewają
popularny dawniej refren: „Mój żyje Pan, Pan Jezus żyje
dziś! Kroczymy rozmawiając wraz w ten krótki życia czas;
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Mój żyje Pan, choć za mnie poniósł zgon! Zapytasz: skąd
tę pewność mam? W mym sercu żyje On!” (ŚP nr 148).

zemdlał. Potem zaś będąc w grobie, odzyskał
przytomność, wyszedł z grobu i ukazał się swoim
uczniom. Ta teoria również jest sprzeczna z faktami
przedstawionymi w Ewangeliach. To prawda, Piłat zdziwił
się, że Jezus tak szybko skonał, ale upewniony o tym przez
setnika, zezwolił Józefowi na zdjęcie ciała z krzyża.
Setnik zaś był tego pewien, bo widział na własne oczy,
jak „jeden z żołnierzy włócznią przebił bok Jezusa i zaraz
wyszła krew i woda”. Józef i Nikodem zdjęli więc ciało
z krzyża, zawinęli je w prześcieradła i złożyli w nowym
grobie będącym własnością Józefa.
Czyż naprawdę można uwierzyć w to, że przez cały ten
czas Jezus znajdował się jedynie w stanie omdlenia?
Czyż byłoby możliwe, aby po wyczerpującym i bolesnym
procesie, po biczowaniu i ukrzyżowaniu, w zimnym
kamiennym grobowcu, bez posiłku i opieki medycznej,
Jezus zdołał przeżyć przez trzydzieści sześć godzin?
A następnie potrafił przesunąć kamień zasłaniający grób
i to bez zwrócenia na siebie uwagi strażników?
Czy ukazując się uczniom jako skatowany, słaby i głodny,
mógł wywrzeć na nich wrażenie jako Ten, który pokonał
śmierć? Czy potem mógł twierdzić, że umarł
i zmartwychwstał, i wysyłać swoich uczniów na cały
świat, obiecując, że zawsze będzie z nimi?
Czy w ciągu czterdziestu dni ukrywał się
gdzieś przed nimi, od czasu do czasu
niespodziewanie dając się widzieć,
by wreszcie w zagadkowy sposób zniknąć
na dobre?
„Dlaczego uważacie za rzecz nie do wiary,
że Bóg wzbudza umarłych?” (Dz 26, 8).
Wysuwano też przypuszczenie, że złodzieje
skradli ciało. Nie ma żadnych dowodów na
potwierdzenie tego przypuszczenia.
W jaki sposób mogliby zmylić czujność
rzymskiej straży? Co więcej, jakimi
pobudkami mieliby się kierować?
Jakiż cel mieliby, pozostawiając nienaruszone całuny?
Niektórzy twierdzą też, że to sami uczniowie zabrali ciało
Jezusa z grobu. Jak mówi Mateusz, plotka ta od samego
początku była rozpowszechniana przez Żydów. Nie mogąc
zaprzeczyć zniknięciu ciała, arcykapłani przekupili
żołnierzy: „Powiedzcie, że uczniowie jego w nocy przyszli
i ukradli go, gdy spaliśmy. A jeśliby o tym usłyszał
namiestnik, my go przekonamy i wam bezpieczeństwo
zapewnimy. Wzięli więc pieniądze i postąpili tak, jak ich
pouczono. I rozniosła się ta wieść wśród Żydów, aż po
dzień dzisiejszy” (Mt 28, 13-15).
Ale gdyby tak się stało, to skąd uczniowie mieliby siłę do
głoszenia prawdy o zmartwychwstaniu i cierpienia za nią?
A byli przecież gotowi z jej powodu iść do więzienia,
znosić biczowanie i narażać się na śmierć.
Pismo zdecydowanie świadczy o szczerości uczniów.
Reasumując, grób był pusty, bo Chrystus zmartwychwstał.

Podstawowym przesłaniem tych, którym Jezus dał się
widzieć, było przede wszystkim to, że On
zmartwychwstał, a w drugiej kolejności – że żyje.
Zmartwychwstanie staje się naszym przeżyciem,
doświadczeniem (łac. experientia) tylko dlatego, że było
najpierw wydarzeniem. Wydarzeniem, które
zapoczątkowało nowy porządek rzeczywistości.
„Dlaczego uważacie za rzecz nie do wiary, że Bóg
wzbudza umarłych?” (Dz 26, 8). Jezus nigdy nie
wspominał o swojej śmierci bez dodania wzmianki
o powstaniu z martwych. Pismo zaś mówi o „licznych
dowodach” (Dz 1, 3) Jego zmartwychwstania.
Jakie są to dowody?

pusty grób

P

*

o pierwsze, zniknięcie ciała Jezusa, pusty grób.
Ewangeliczne opowiadania o zmartwychwstaniu
zaczynają się wzmianką o pewnych kobietach,
które pierwszego dnia po sabacie poszły
do grobu. Po przybyciu na miejsce
stwierdziły ze zdziwieniem, że ciało Pana
zniknęło z grobu. Niewiele dni później
uczniowie zaczęli głosić, że Jezus powstał
z martwych. Nie mogliby jednak
spodziewać się, że ich poselstwo spotka
się z pozytywnym przyjęciem, gdyby
w grobowcu Józefa z Arymatei wciąż
znajdowało się ciało Jezusa. Ale Jego
ciała tam nie było, ono zniknęło.
Grób był pusty. Co do tego nie było
żadnej wątpliwości. Nawet wrogowie nie
mogli temu zaprzeczyć (zob. Mt 23, 13).

Próby wyjaśnienia zmartwychwstania
W ciągu wieków podejmowano próby wytłumaczenia tego
faktu. Powstało w związku z tym wiele fałszywych teorii
usiłujących zaprzeczyć prostemu faktowi
zmartwychwstania. Głoszono więc, że kobiety przyszły
do niewłaściwego grobu. Mogły, powiada się, pomylić
grób, gdyż było jeszcze ciemno, a ponadto przygniatał je
ciężar smutku. Z pozoru stwierdzenie to ma cechy
prawdopodobieństwa. Nie da się jednak utrzymać
w zestawieniu z faktami. Wprawdzie Jan pisze, że kobiety
przyszły do grobu, „gdy było jeszcze ciemno”, jednak
w Mt 28, 1 było to „o świcie”, u Łukasza – „wczesnym
rankiem”, u Marka zaś – gdy już „wzeszło słońce”.
Ponadto przynajmniej dwie z nich widziały, jak Józef
i Nikodem składali ciało do grobu. „Siedząc naprzeciwko
grobu”, przyglądały się całemu procesowi pogrzebania.
Ponadto nie przyszły tam, kierując się tylko sentymentem,
ale z bardzo praktycznym zadaniem.
Miały namaścić ciało Pana, bo przed dwoma dniami nie
zdążyły tego uczynić ze względu na zbliżający się sabat.
Te roztropne kobiety nie dałyby się zbić z tropu ani
zniechęcić. Jeżeli jednak pomyliłyby grób, to czyż Piotr
i Jan, którzy później tam pobiegli, też popełnili ten sam
błąd? A także ci, którzy przyszli tam już za dnia, łącznie
z Józefem z Arymatei i Nikodemem?
Teoria ta jest nie do utrzymania. Jest fałszywa.
Inną próbą wyjaśnienia zagadki pustego grobu jest teoria
omdlenia. Głosi ona, że Jezus nie umarł, lecz tylko

świadkowie

Z
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martwychwstały Jezus dał się widzieć. Jak
wiadomo, Ewangelie zawierają również
opowiadania o ukazywaniu się zmartwychwstałego
Jezusa swoim uczniom. Zmartwychwstały Pan dał się
widzieć tym, których Piotr nazywa „wybranymi
świadkami” (Dz 10, 41): Marii Magdalenie (J 20, 1118;Mk 16, 9), kobietom wracającym od grobu (Mt 28, 9),
Piotrowi (Łk 24, 34), dwom uczniom idącym do Emaus
(Łk 24, 13-35; Mk 16, 12-13), dziesięciu zebranym

w górnej izbie (Łk 24, 36-42; J 20, 19-23), jedenastu
łącznie z Tomaszem (J 20, 24-29; Mk 16, 14), „więcej niż
pięciuset braciom naraz” (1 Kor 15, 6; Mt 28, 16-20),
Jakubowi (1 Kor 15, 7), grupie uczniów, łącznie z Piotrem,
Tomaszem, Natanaelem, Jakubem i Janem nad jeziorem
galilejskim (21, 1-23), wielu innym na Górze Oliwnej
niedaleko Betanii w czasie wniebowstąpienia
(Łk 24, 50-53; Dz 1, 6-12).Wymieniając tych, którzy
widzieli zmartwychwstałego Pana, Paweł dodaje siebie,
gdy mówi o swoim przeżyciu na drodze do Damaszku.

uznany za godnego cierpieć dla Chrystusa.
Szymon Piotr jest teraz nowym człowiekiem.
Co dokonało w nim tak wielkiej zmiany?
Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

Dzień Pański

wiadectwem o rzeczywistości zmartwychwstania
Chrystusa jest też istnienie Dnia Pańskiego (Obj 1,
10). Dzień Pański, niedziela, to nie sabat. Kto to
odważył się zmienić święty sabat na niedzielę i na jakiej
podstawie? Bo przecież Żydzi byli raczej gotowi umrzeć
niż na przykład walczyć w dniu sabatu. I żaden Żyd, a
pierwsi chrześcijanie byli przecież w większości Żydami,
nie zamieniłby świętego dnia sabatu na „pierwszy dzień
tygodnia”, gdyby nie fakt, że w dniu tym
Chrystus zmartwychwstał. Dowodem
zmartwychwstania Chrystusa jest również
istnienie Nowego Testamentu. Czyż ktoś
zadałby sobie trud pisania tych ksiąg, gdyby
Jezusa spotkał li tylko los ukrzyżowanego
„rewolucjonisty”? Każde opowiadanie
o Jezusie zostało napisane przez ludzi, którzy
wierzyli w zmartwychwstałego Pana! „Nie to
lub tamto w Nowym Testamencie – upraszcza
problem J. Denney – nie opowiadanie
o pustym grobie lub o ukazaniu się Pana
w Jerozolimie czy Galilei, stanowi dowód
zmartwychwstania; dowodem jest sam Nowy
Testament” (Jesus and the Gospel).

Ś

Łukasz w Dz 1, 3 powiada, że Jezus „po swojej męce
objawił się jako żyjący i dał liczne dowody, ukazując się
im [to znaczy swoim uczniom] przez czterdzieści dni”.
Zmartwychwstały Jezus dał się widzieć swoim wybranym
świadkom.

przemiana

W

*

*

ielkim dowodem
zmartwychwstania Jezusa
jest też przemiana
wewnętrzna uczniów. Ludzie, których
spotykamy w Dziejach Apostolskich,
to już zupełnie inni niż na stronach
Ewangelii. W Ewangeliach –
rozczarowani i zrozpaczeni, natomiast
w Dziejach ryzykują własnym życiem
i odwracają cały świat do góry
nogami (Dz 15, 26; 11, 6).
Co sprawiło tę zmianę?
Owszem, częściowo niewątpliwie
Pięćdziesiątnica, wylany
Duch Święty.
Ale Duch Święty zstąpił tylko wtedy,
gdy Jezus zmartwychwstał i wstąpił do nieba.
Zmartwychwstanie wyzwoliło duchowe siły u uczniów.
Spójrzmy na dwa przykłady.
Pierwszym jest Szymon Piotr. Trzy razy zaparł się
Chrystusa. Później gorzko płacząc wyszedł w ciemność
nocy. Po śmierci Jezusa wraz z innymi przebywał w górnej
izbie za zamkniętymi drzwiami „z bojaźni przed Żydami”
(J 20, 19). Był całkowicie zrezygnowany.

nasza rękojmia

Z

*

martwychwstanie Chrystusa daje nam pewność co
do przebaczenia naszych grzechów. Albowiem
Chrystus „został wydany za grzechy nasze i
wzbudzony z martwych dla usprawiedliwienia naszego”
(Rz 4, 25).
Zmartwychwstanie Chrystusa jest też podstawą nadziei
naszego zmartwychwstania w dniu Jego chwalebnego
przyjścia, Jego paruzji. „Chrystus został wzbudzony
z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli
[…] w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni.
A każdy w swoim porządku: jako pierwszy Chrystus,
potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie jego przyjścia”
(1 Kor 15, 21-23).

Odwracając kilka stron Pisma widzimy go stojącego
prawdopodobnie na kamiennych schodach prowadzących
do tej samej górnej izby w Jerozolimie i przemawiającego
z taką odwagą i mocą do zgromadzonego tłumu, że trzy
tysiące osób przyjmuje Chrystusa i daje się ochrzcić.
Dalej w Dziejach widzimy go sprzeciwiającego się
postanowieniom Sanhedrynu i cieszącego się, że został

Przesłanie Wielkiej Nocy powiada nam, iż pokonani są nasi wrogowie:
przekleństwo oraz śmierć. W końcu nie mogą już dłużej wyrządzać krzywd.
Nie musimy się też ich bać.
Liczy się tylko jedno, a mianowicie to, że
– Jezus jest Zwycięzcą.
Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał!
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Marian Biernacki
Kto dziś przejmuje się posłuszeństwem Słowu Bożemu? Oczywiste, że wśród ludzi
niewierzących, albo takich, którzy są chrześcijanami jedynie z nazwy, respekt dla Pisma
Świętego jest postawą raczej nieznaną. Dla osób ewangelicznie wierzących natomiast
Biblia jest Słowem samego Boga, a elementarnym wyrażeniem prawidłowego
nastawienia do Boga, jest posłuszeństwo Jego Słowu.

K

ażdy akt szczerego respektu dla Słowa Bożego
zostaje zauważony przez Boga. Ja patrzę na tego,
który jest pokorny i przygnębiony na duchu i
który z drżeniem odnosi się do mojego słowa [Iz 66,2].
Nigdzie w Biblii nie mamy przyzwolenia na to, by
stosownie do zmieniających się czasów wybierać
i dowolnie interpretować sobie poszczególne przykazania
Słowa Bożego. Co do mnie, to świadczę każdemu, który
słucha słów proroctwa tej księgi: Jeżeli ktoś dołoży coś do
nich, dołoży mu Bóg plag opisanych w tej księdze;
a jeżeli ktoś ujmie coś ze słów tej księgi proroctwa, ujmie
Bóg z działu jego z drzewa żywota i ze świętego miasta,
opisanych w tej księdze [Obj 22,18-19].

Z ust wielu współczesnych kaznodziejów, pastorów
i przywódców chrześcijańskich słyszeć będziemy coraz
więcej słów wzniosłej troski o rozwój Kościoła i bardziej
efektywne głoszenie ewangelii. Wszakże w imię starań
o namaszczenie duchowe, liczebność wspólnoty oraz
pozyskanie w zborach nowych i oddanych pracowników,
będą oni coraz mniej dbać o podporządkowanie się nauce
Nowego Testamentu. Powołując się na swoje
wykształcenie i najnowsze metody interpretacji
Pisma Świętego dokonają rewizji szeregu
fundamentalnych poglądów i zwyczajów obowiązujących
w zborach Pańskich od samych narodzin Kościoła.
W duchu własnych pomysłów na nowoczesny Kościół
poprowadzą całe rzesze młodych, nieugruntowanych
w wierze chrześcijan, budując w nich święte przekonanie,
że Kościół ma dopasowywać się do współczesnego świata.
Już dzisiaj, jak grzyby po deszczu, powstają wciąż nowe
wspólnoty młodych ludzi przekonanych o powołaniu do
szczególnej misji zmieniania świata, a zwerbowanych niestety - głównie w istniejących zborach.

Są jednak wokół nas chrześcijanie, którzy coraz śmielej
dopuszczają się uchybień w stosunku do Pisma Świętego.
Wciąż podkreślają swój osobisty związek z Jezusem
Chrystusem, deklarują całkowite oddanie się sprawom
Królestwa Bożego, ale w wielu dziedzinach mówią i robią
rzeczy, które znacznie już odbiegają od ewangelii
Chrystusowej. Pod szyldem służenia Bogu realizują swoje
własne pomysły i plany. Owszem, bardzo pragną zrobić
coś wyjątkowego dla Boga, ale przy tym zaczynają
przekraczać granice, poza które sługom Bożym wychodzić
nie wolno. Nawet król Izraela po samowolnym wyjściu
poza ramy Słowa Bożego usłyszał:
Czy takie ma Pan upodobanie w całopaleniach
i w rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu
Pana? Oto: Posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara,
a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani.
Gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem,
jak czary, a krnąbrność, jak bałwochwalstwo
i oddawanie czci obrazom. Ponieważ wzgardziłeś
rozkazem Pana, więc i On wzgardził tobą i nie będziesz
królem [1Sm 15,22-23].

W obliczu tego co nadchodzi pragnę niezmiennie pozostać
na fundamencie nauki apostołów i proroków
Nowego Testamentu. Choćby posądzano mnie o nie wiem
jak uwstecznioną teologię, brak wiedzy, stosowanie złych
metod interpretacji Biblii, czy o wszystko naraz, wciąż
będę wzywać do opamiętania, nowego narodzenia, chrztu
wiary, chrztu w Duchu Świętym i uświęcenia.
Nadal będę głosił, że zbliża się powtórne przyjście
Jezusa Chrystusa, a wraz z Nim pochwycenie Kościoła
oraz sąd Boży nad bezbożnym światem.
Wciąż wierzę w Tysiącletnie panowanie Jezusa Chrystusa
na ziemi.Obstawać też będę przy nowotestamentowym
modelu zboru Pańskiego, ewangelicznych normach
moralności i takim podziale zadań w Ciele Chrystusowym,
który rozróżnia płeć, wiek, obdarowanie i doświadczenie
poszczególnych członków zboru.

Chciał dobrze, ale zrobił to kosztem uchybienia względem
Słowa Bożego. Proszę zauważyć, że Saul długo jeszcze
stał na czele Izraela, lecz w oczach Bożych przestał być
namaszczonym królem z chwilą owego nieposłuszeństwa.
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Moim najświętszym obowiązkiem nie jest tworzenie
nowoczesnego zboru, lecz pozostanie aż do końca
wiernym i posłusznym sługą Słowa Bożego.
Centrum Chrześcijańskie NOWE ŻYCIE nie będzie
wobec tego z żadną wspólnotą ścigać się na liczebność
niedzielnego audytorium, atrakcyjność programu dla
dzieci czy profesjonalność zborowych muzyków. Duch
Święty nie gromadzi nas, żeby nas zabawiać, lecz zbawiać
i kształtować w nas Jezusa Chrystusa. Niech naszą

domeną w każdej dziedzinie życia będzie prostolinijne
podejście do Biblii. Pozostańmy posłuszni Słowu Bożemu,
choćbyśmy z tego powodu znaleźli się na szarym końcu
wszelkich rankingów. Któregoś dnia, gdy przyjdzie Pan
wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga, oraz tym,
którzy nie są posłuszni ewangelii Pana naszego Jezusa
[2Ts 1,8] przekonamy się, że posłuszeństwo Bogu warte
było zapłacenia w doczesnym świecie każdej ceny.

Charles R. Swindoll

(Obj. Jana 20,12)

"Księga życia" to nowotestamentowe pojęcie swoimi korzeniami sięgające Starego Testamentu
(zob. Wyjścia 32,32-33; Daniel 12,4; Mal. 3,16). Ucząc swoich uczniów zasad nowego przymierza,
Jezus zachęcał, by cieszyli się, że ich imiona zapisane są w niebie. (Łukasz 10,20) Apostoł Paweł przypominał
swoim przyjaciołom w Filippi, że imiona wszystkich chrześcijan są odnotowane w księdze życia (Filipian 4,3).
Autor Listu do Hebrajczyków pisał z kolei, że Kościół składa się z tych, którzy są zapisani w niebiosach.
(Hebr. 12,23)

J

ak to się dzieje, że czyjeś imię zostaje zapisane w
księdze życia? Z pewnością nie jest to nagroda za
osiągnięcie określonego poziomu moralności czy
przekroczenie masy krytycznej dobrych czynów. Apostoł
Paweł stwierdził kategorycznie: Człowiek osiąga
usprawiedliwienie nie przez wypełnianie Prawa za pomocą
uczynków, lecz jedynie przez wiarę w Jezusa Chrystusa.
(Galatów 2,16)
W 12 wersecie 20 rozdziału księgi Apokalipsy św. Jana
odkrywamy, że w czasie sądu ostatecznego zostaną
otwarte dwie księgi. Jedna z nich to właśnie księga życia.
Jest i druga księga - księga, w której odnotowane są
wszystkie dobre i złe czyny każdego człowieka,
jaki kiedykolwiek żył na ziemi.
Dowiadujemy się więc, że przy końcu czasów ludzie
zostaną osądzeni na podstawie jednej z tych dwóch ksiąg.
Każdy z nas może za życia wybrać, na jakiej podstawie
będzie sądzony. Nasze imię może zostać wpisane do księgi
życia, ale jeśli to się nie stanie, zostaniemy ocenieni
według zapisu w księdze dobrych i złych czynów.
W takim jednak przypadku, aby wejść do nieba, potrzeba
aby w niebiańskim archiwum pod naszym nazwiskiem
znajdowały się tylko i wyłącznie dobre uczynki.
Taki jest bowiem Boży standard - nieskazitelna moralna
czystość. Jeśli Sędzia odkryje, że za życia popełniliśmy
choć jeden grzech, wyda wyrok skazujący.
Na ziemi żył tylko jeden człowiek, który nigdy nie
zgrzeszył - Syn Boży, Jezus Chrystus (zob. 2 Kor. 5,21).
Poza nim, wszyscy ludzie znajdują się pod wpływem zła.

Jest jasne, że nikt nie potrafi sam z siebie spełnić
kryterium doskonałości.
Pismo Święte podkreśla jednak, że mamy wpływ na to,
na jakiej podstawie będziemy sądzeni.
Musimy jednak dokonać wyboru teraz. Po śmierci będzie
za późno. Kiedy staniemy przed obliczem Boga,
usłyszymy jednoznaczny werdykt, który będzie
konsekwencją decyzji, jakie podjęliśmy za życia.
Jak więc możemy otrzymać życie wieczne i zostać wpisani
do księgi życia? Jednym słowem: Chrystus.
Musimy całym sercem wierzyć w Chrystusa - poprosić
Go o przebaczenie, przyjąć Jego dar sprawiedliwości,
uchwycić się Go, zawierzyć Mu siebie.
W swoim pismach Apostoł Jan wielokrotnie powtarzał,
że kto ma Syna, ma życie. (zob. 1 Jan 5,12)
Kiedy najlepiej podjąć tę decyzję?
Znów jednym słowem: teraz.
Opisując wizję wielkiego białego tronu w niebie i sądu,
który przed nim przebiega, Apostoł Jan miał w głowie
jasny cel. Chciał w bardzo dobitny sposób ukazać wieczne
konsekwencje odrzucenia Bożego daru zbawienia.
Daru, który jest wyrazem Bożej łaski, a nie nagrodą
za dobre uczynki. Daru, który otrzymujemy przez
zawierzenie życia Chrystusowi.
Wezwanie, by pojednać się z Bogiem, jest aktualne przez
całe nasze życie. Nie warto jednak odkładać tej decyzji na
później. W momencie śmierci wybór, którego dokonaliśmy
za życia, zostanie zapieczętowany na wieki.
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Fot. M.J. Karel

świadectwo

Zbyszek Babicz

N

azywam się Zbyszek i mam 57 lat. Kiedyś nie
należałem do ludzi zbytnio wierzących, a wiarę
traktowałem raczej jako coś niepraktycznego,
niepotrzebnego i archaicznego. Jako nastolatek, a później
człowiek dorosły byłem nastawiony na życie, które kręciło
się wokół pracy i pieniędzy. Używałem życia, jak mogłem
i jak pozwalały na to moje finanse. Bardzo często miały
miejsce sytuacje, w których ciężko zapracowane pieniądze
traciłem w kilka dni. W towarzystwie alkohol lał się
strumieniami i do dziś wstydzę się tego, co wtedy robiłem.
Ale kiedy pieniądze się kończyły okazywało się,
że towarzystwo, w którym się obracałem także znikało.
W takich momentach czułem pustkę i bezsens
wszystkiego, co robiłem.
Co jakiś czas pojawiało się we mnie jakieś przemożne
i nieopisane pragnienie, którego nie potrafiłem określić.
Jakaś wewnętrzna tęsknota, jakiś głód innego życia.
Im więcej rozmyślałem, tym więcej rodziło się pytań.
„Przecież życie nie może tylko na tym polegać, by jeść,
pić, pracować i używać! Musi istnieć coś jeszcze, jakiś
głębszy sens tego, że żyję”. Kiedyś będąc w stanie
„małej depresji” szedłem ulicą i nie wiedzieć dlaczego,
zacząłem głośno wołać, (aż ludzie się oglądali) „Boże jeśli istniejesz pomóż mi! ”.

Kiedy codzienna szarość i problemy mnie przytłaczały,
to uciekałem w krainę fantazji, w świat „namalowany”
przez tych zdolnych pisarzy. Tam było inne życie,
bardziej cudowne, niż te szare za oknem.
Czytając doznawałem ulgi, …ale tylko na chwilę.
Pewnego razu trafiłem na jakąś książkę
Jana Dobraczyńskiego. Jak może niektórzy wiedzą,
napisał on wiele książek na podstawie historii biblijnych.
I tak się zaczęło. Jedna książka, druga, trzecia i nie
mogłem się oderwać. Czytałem je po kilka razy.
Później pojawiło się pragnienie, by samemu przeczytać
Biblię i sprawdzić, czy tak się rzeczy miały.
Z tym jednak był problem - w czasach socjalizmu
w sklepach dostępne były różne książki, tylko nie Biblia.
A w moim rodzinnym domu pomimo, że uważał się za
religijny, Biblii nie było i jej nie czytano.
Po wielu zabiegach jakoś zdobyłem Pismo Święte
i zacząłem czytać. Ale znowu pojawił się problem z jej
zrozumieniem. (Dziś wiem, że podchodziłem do Niej
w niewłaściwy sposób). Wtedy… , gdzieś tak w połowie
czytania poddałem się i rzuciłem ją w kąt.
Wróciłem do „mojego świata”- do dobrze znanej mi
fantastyki naukowej.

Zacząłem swoje poszukiwania szczęścia.
Często przesiadywałem w antykwariatach, bibliotekach
i tym podobnych miejscach, zaczytany w książkach
o egzystencji.
Zafascynowany impresjonistami (Impresjonizm - kierunek
w malarstwie), czytałem ich historie i biografie szukając
czegoś, co nadawało sens ich życiu i pracy, a w moich
poszukiwaniach mogłoby pomóc. Podobała mi się bohema
tamtych czasów. Ta demonstracyjna pogarda dla
konwenansów, utartych norm społecznych i materializmu
trafiała w mój stan. Inspirowany takim życiem
zajmowałem się malowaniem, rzeźbieniem
projektowaniem, w nadziei, że w tym znajdę to „CoŚ”,
ten „płomień”, który by i mnie dotknął.
Jednak po bliższym przyjrzeniu, okazało się,
że „moi impresjonistyczni bohaterowie” sami są
nieszczęśliwi i poszukujący. Ciągle spragnieni i stale
niezadowoleni ze swojego artystycznego życia.

Życie płynęło dalej. Poznałem wspaniałą kobietę.
Ożeniłem się i przeprowadziłem do Kołobrzegu.
Na świat przyszła córka. Mieliśmy gdzie mieszkać
i miałem dobrze płatną pracę. I wydawało się, że wszystko
powinno być dobrze… powracały jednak stare
przyzwyczajenia – (alkohol, towarzystwo i imprezy).
A moje małżeństwo w tym momencie chyba nie
wytrzymywało próby czasu.
I tutaj - nie przypadkowo myślę - spotkałem ludzi,
którzy czytali Biblię i zaczęli mi zwiastować
Dobrą Nowinę o Panu Jezusie Chrystusie.
Zacząłem się modlić do Boga i czytać Słowo Boże.
To, co kiedyś było dla mnie niezrozumiałe i archaiczne,
teraz stawało się realne i prawdziwe.
Podczas czytania czułem, że to Prawda. Że to jest TO,
czego szukałem przez prawie całe moje życie.
Pewnego razu (gdy byłem sam) po lekturze Słowa Bożego,
odczułem bardzo silną potrzebę. Padłem na kolana
i zacząłem wyznawać Bogu swoje grzechy - nic nie
ukrywałem. Moje pijaństwa, cudzołóstwa, moje kradzieże.
Moje kłamstwa, oszustwa czy zajmowanie się
spirytyzmem. Wszystko to, co obrażało i uwłaczało Bogu!
Całe moje rozwiązłe życie. Płakałem, wyznawałem i
prosiłem Boga o przebaczenie.

Oprócz „zwykłej pracy” handlowałem obrazami i
książkami na jarmarkach i bazarach. Kupowałem,
sprzedawałem i czytałem książki.
Począwszy od prostych powieści, a kończąc na książkach
filozoficznych. Szczególnie zainteresowałem się literaturę
fantastyczno - naukową. Między innymi książkami
St. Lema i braci Strugackich. To był inny świat!
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Wtedy świadomie doświadczyłem duchowego spotkania
z Bogiem. W jednej chwili, w jednym momencie
poczułem, że wszystkie moje grzechy zostały mi
przebaczone. Zacząłem odczuwać pokój i radość, którego
nigdy przedtem nie przeżywałem. Bóg dał mi pewność
przebaczenia grzechów i życia wiecznego.
Na Spotkaniu Ewangelizacyjnym oddałem swoje życie
Jezusowi, a po modlitwie braci Bóg uwolnił mnie od
pragnienia alkoholu i papierosów.

Moje małżeństwo, które było na skraju rozpadu, zostało
odbudowane. Moja żona także przyjęła Jezusa do swojego
życia. Dziś mamy dwie dorosłe córki, które tak samo
podjęły podobną decyzję.
Od tamtego czasu minęło 28 lat.
Jestem człowiekiem wolnym i zbawionym.
Sens życia, pokój i szczęście, którego poszukiwałem
odnalazłem w Jezusie.
On jest moim prawdziwym życiem!

Ryszard Tyśnicki

"I rzeczywiście, pobożność jest wielkim zyskiem, jeżeli jest połączona z poprzestawaniem na małym"
(1 Tym 6:6)

J

ednym z przemożnych pragnień człowieka jest
osiągnięcie sukcesu w życiu. Dążymy do osiągnięcia
tego celu za wszelką cenę. Czasami nasze pragnienie
sukcesu jest tak potężne, że dążenie do niego powoduje
poważne komplikacje. Warto może zadać sobie pytanie:
jaki powinien być ten sukces?
Jest to istotne pytanie, gdyż sukces, jako taki, nigdy nie
jest celem samym w sobie.
Sukces lub klęska to elementy realizacji priorytetów w
życiu. Co więcej, źle wybrane cele mogą prowadzić do
osiągnięcia jedynie względnych sukcesów.
Obrabowanie banku to sukces dla włamywacza, ale czy
rozpatrywany w kategoriach moralnych jest nim nadal?
Wyznaczenie sobie celów i priorytetów zadecyduje o
naszym spełnieniu lub porażce. W dzisiejszym świecie
dobrze wyznaczone priorytety to dość trudne zadanie.
Powodem tego jest dość duży wybór celów, zagubienie
człowieka, grzech, złudne wartości, jakie dzisiaj oferuje
nam świat.

momencie, gdy był u szczytu powodzenia, zignorował
Boga i Jego słowo. Efektem końcowym było odrzucenie
i kara, jaka spotkała nie tylko jego, ale i całą jego rodzinę.
Ponownie więc widzimy, że sukces związany jest z dobrze
ustawionymi priorytetami. Tak długo, jak długo Saul trwał
przy Bogu i słuchał proroka Samuela, przemawiającego
w imieniu Boga, tak długo był człowiekiem sukcesu.
Gdy postawił na siebie, poniósł klęskę.
Jego następca na tronie nie popełnił już takiego błędu.
Dawid był wierny Bogu do końca swoich dni.
Ta wierność Bogu zaowocowała sukcesem jego życia.
Osiągnął cel, dożył sędziwych lat, a jego królestwo zostało
umocnione na następne pokolenia.
Właściwy wybór priorytetów zapewnił mu sukces
i powodzenie.
W Liście do Hebrajczyków znajduje się niezmiernie
ciekawy rozdział 11. Jest to lista ludzi sukcesu, tych,
którzy dobrze wybrali cele dla swojego życia i osiągnęli
sukces, choć trzeba przyznać, że w niektórych opisanych
tam przypadkach możemy mieć wątpliwości co do
właściwego użycia słowa „sukces”.
Przecież męczeństwo trudno jest uznać w naszych
kategoriach za sukces. A właśnie jest ono sukcesem,
gdyż ludzie ci osiągnęli cel.
Współczesny świat wyznaczył pewne kryteria sukcesu.
Na liście sukcesów światowych jest wykształcenie,
kariera, bogactwo, wolna miłość, szpan, sukces
polityczny, gruby portfel, super auto, jacht, prywatny
odrzutowiec, sława i wiele innych.

Adam i Ewa w raju też chcieli być ludźmi sukcesu
i za namową szatana dopuścili się grzechu.
W ustach diabła propozycja zerwania „owocu poznania
dobra i zła” jawiła się jako wyśmienite narzędzie
osiągnięcia celu.
Jednak ten sukces okazał się iluzoryczny, a efekty
przekroczyły oczekiwania i to w tym najgorszym
z możliwych kierunków. Przypadek Adama i Ewy jest tu
dobrym przykładem dokonania złego wyboru priorytetów
w życiu, prowadzącego na manowce.

Czy jednak te elementy są sukcesem?

Następną biblijną ilustracją źle ulokowanych celów
w życiu są dzieje króla Saula. Jako skromny młodzieniec,
znalazł łaskę w oczach Boga i został wyniesiony do
godności króla. Wzbudziło to w nim poczucie siły i mocy,
władzy i zdecydowania w działaniu. W pewnym

Z perspektywy 75 statystycznych lat naszego życia pewnie
tak, ale przecież nasze życie ma o wiele większy wymiar.
Co z tego wszystkiego będzie naszą własnością za tysiąc
lat?
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Apostoł Paweł napisał: Albowiem niczego na świat nie
przynieśliśmy, dlatego też niczego wynieść nie możemy
(1 Tm 6:7).
To wszystko, co możemy osiągnąć tu na ziemi, to jedynie
ułuda sukcesu, gdyż i tak skończy się to tak samo, jak
skończyło się dla naszych dziadków czy pradziadków.
Źle wybrany cel prowadzi jedynie do iluzorycznego
sukcesu. Czy w związku z tym jesteśmy zawsze skazani na
porażkę? Niekoniecznie, sięgnijmy ponownie do Biblii:
Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie
mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion,
i ludów, i języków, którzy stali przed tronem i przed
Barankiem, odzianych w szaty białe, z palmami
w swych rękach. [...] Któż to są ci przyodziani w szaty
białe i skąd przyszli? I rzekłem mu: Panie mój, ty
wiesz. A on rzekł do mnie: To są ci, którzy przychodzą
z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje, i wybielili je
we krwi Baranka. Dlatego są przed tronem Bożym i
służą mu we dnie i w nocy w świątyni jego, a Ten, który
siedzi na tronie, osłoni ich obecnością swoją. Nie będą
już łaknąć ani pragnąć, i nie padnie na nich słońce ani
żaden upał, Ponieważ Baranek, który jest pośród
tronu, będzie ich pasł i prowadził do źródeł żywych
wód; i otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu (Obj 7:9.13-17).
Oto ludzie sukcesu. To właśnie ci w białych szatach
odnieśli sukces, osiągnęli cel i szczęście, do którego dąży
każdy człowiek. Doszli do celu, gdyż dobrze wybrali,
prawidłowo zdefiniowali priorytety. Ich życie pewnie
przebiegało z dala od tego, co świat uważa za sukces,
ale to właśnie oni go osiągnęli. Czy warto było podjąć się
ryzyka wiary, kroczenia drogami Bożymi, życia
w niedostatkach, a czasami nawet na granicy śmierci?
Pewnie warto było, gdyż po tych statystycznych 75 latach
nastąpiły miliardy lat szczęścia. Właściwie ustawiony
priorytet życia zaowocował sukcesem.
Wróćmy z nieba na ziemię.

Nasz kraj wszedł w niesamowity okres rozwoju.
Przed naszymi oczami roztoczono perspektywę niczym
nieograniczonej konsumpcji, kuszą nas oferty zrobienia
niezwykle błyskotliwych karier. Wielu, szczególnie
młodych ludzi, ulega pokusie reklamy, ale jakże często ta
reklama przypomina ofertę spod drzewa poznania dobra
i zła: wygląda zachęcająco, ale jest to jedyna wartość tej
oferty.
Coraz częściej obserwuję w naszym Kościele ludzi, dla
których przestał on być interesujący, nie widzą żadnego
powodu, aby do niego uczęszczać, nie chcą się wiązać
ze zborami, nabożeństwa ich nudzą, a kaznodzieje
rozczarowują. Kościół przestaje być ciekawy, bo tam
ciągle mówią o grzechu, o wyrzeczeniach, a na
nabożeństwach nie stawiają „małego nieszkodliwego
piwka”. Kościół jest przecież taki szary, a oferta świata tak
kolorowa i zachęcająca, więc może Kościół nie jest warty
naszej uwagi? Młodzi, pochłonięci robieniem kariery
i zdobywaniem niedzielnego wykształcenia na studiach
zaocznych, zapominają powoli o Bogu i celu, jaki jedynie
ma wartość. Być może za kilkanaście lat osiągną szczyty
powodzenia, będą mieli drogie samochody, piękne domy,
a ich twarze będą się do nas uśmiechały z ekranu
telewizora, ale co zostanie z ich sukcesu za następne
50 lat? Może jedynie mała wzmianka w encyklopedii
i miejsce w alei zasłużonych, a może nawet mniej.
Jedną z moich ulubionych części Biblii jest Apokalipsa,
gdyż jest to księga sukcesu, choć nie dla wszystkich.
Objawienie Jana pokazuje prawdziwy cel i prawdziwy
sukces, choć miasto - Nowe Jeruzalem nie będzie otwarte
dla wszystkich. Może warto jeszcze raz zadać sobie
pytanie o cel życia, o to, co jest naszym priorytetem,
co uznalibyśmy za życiowy sukces, i wszystko to dobrze
wyrysować w sercu.

Jedyny bowiem sukces odnoszą ci, którzy
w białych szatach stoją przed tronem Boga
i Baranka.

Mat.5,3-12

- Błogosławieni niezależni i samowystarczalni
- Błogosławieni, którzy ciągle się śmieją, albowiem śmiech
to zdrowie
- Błogosławieni, którzy nie poddają się innym, ale walczą
o swoje, albowiem czego zapragną to mieć będą.
- Błogosławieni, którzy myślą tylko o sobie, albowiem
o nich nikt nie pomyśli
- Błogosławieni, którzy nie zwracają uwagi na swoje
wnętrze, albowiem liczy się tylko to co przed oczyma
- Błogosławiony człowiek, który wszystkiego ma pod
dostatkiem, albowiem takiego żadna bieda nie dosięgnie
- Błogosławieni, którzy nie zwracają uwagi na to, jak się
inni mają, albowiem mniej kłopotów przez to mieć będą
- Błogosławieni, którzy wystrzegają się i uciekają od
wszelkiego rodzaju cierpienia, albowiem ono tylko
osłabia
- Błogosławieni jesteście, gdy innych bez powodu
szkalujecie, albowiem satysfakcje wielką mieć będziecie
Bądźcie dobrej myśli, postępując tak jak wam się
podoba. Używajcie tego świata i pamiętajcie, że życie
jest tylko jedno i trzeba je maksymalnie wykorzystać. -10-

- Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest
Królestwo Niebios.
- Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą
pocieszeni.
- Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię.
- Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości,
albowiem oni będą nasyceni.
- Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia
dostąpią.
- Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga
oglądać będą.
- Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami
Bożymi będą nazwani.
- Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu
sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios.
- Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć
i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was
wszelkie zło ze względu na mnie!
Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita
jest w niebie; tak bowiem prześladowali proroków,
którzy byli przed wami.
B.Z

„Szczęściarz urodzony w PRL-u”
Urodziłam się w 1950 roku, więc czasy PRL-u nie są mi obce. W tym też czasie i ja poznałam realną
prawdę o Bogu i oddałam swoje życie ślubując Mu wierność i miłość. Fabuła książki
„Szczęściarz urodzony w PRL-u” ma jeden temat: niejednokrotnie trudna droga do poznania Boga.
Każde świadectwo jest inne, nie raz ściska serce, a nawet wyciśnie łzę.
Osobiście bardzo przeżywałam czytając tę książkę, jest bardzo budująca pod względem duchowym.
Dużo w niej refleksji i zadumy dla każdego czytelnika. Z zaciekawieniem wertowałam, gdyż każde
kolejne świadectwo ma do zaoferowania swoją historię.
Książkę polecam tym, którzy nie podjęli jeszcze tak ważnej decyzji, jak oddanie swojego życia Panu
Bogu.
fot.M.J. Karel
z Bożym błogosławieństwem siostra w Chrystusie Janina Świercz

z życia zboru

*

PODZIĘKOWANIA

C

hcę wyrazić wdzięczność za okazaną mi pomoc. Otóż mieszkam sama, a mieszkanie, które otrzymałam było w
bardzo złym stanie technicznym. Wymagało ono kapitalnego remontu, a to z kolei dużych nakładów
finansowych, na co mnie po prostu nie było stać. Nie mając bliskich mi osób długo żyłam w prymitywnych
warunkach i straciłam jakąkolwiek nadzieję na ich polepszenie. Ale Bóg jest Ojcem sierot i wdów. Zlitował się nade
mną i okazał mi swoją łaskę. Bracia i siostry z Kościoła Chrystusowego pomogli mi w mojej ciężkiej sytuacji –
bezinteresownie sfinansowali i wykonali remont mieszkania. Pragnę podziękować Pastorom, Siostrom i Braciom,
którzy pomogli mi doprowadzić mieszkanie do użytku. Dziękuję Siostrom, które sprzątały i Braciom, którzy wykonali
prace hydrauliczne, malarskie, instalację elektryczną i położyli kafelki.
Niech Bóg Was wszystkich błogosławi - wdzięczna Grażyna Kwiatkowska

,,Jeśli będziesz czysty i prawy, wtedy na pewno ocknie się On, ku twemu dobru
i przywróci ci godne mieszkanie. A choć twój początek będzie niepozorny,
jednak twój koniec będzie wspaniały.” (Job. 8,6-7)

*

Uroczystość w USC

Z

prawie rocznym opóźnieniem w kołobrzeskim Urzędzie Stanu Cywilnego
odbyła się miła uroczystość. W dniu 18 marca Prezydent Miasta Janusz Gromek
wręczył braterstwu Halinie i Janowi Matulewicz odznaczenia za długoletnie
pożycie małżeńskie. Braterstwo Matulewiczowie zwarli związek małżeński w dniu
14 maja 1966 roku. Z okazji Złotych Godów Jubilaci otrzymali również piękny dyplom
uznania od Prezydenta RP .
My dołączamy do życzeń, by następne 50 lat przeżywane były w miłości, zgodzie i
błogosławieństwie Bożym.

*

Ewangelizacja

Z

*

Wizyta Gedeonitów

W

niedzielę 12 marca gościliśmy w Zborze
grupę braci Gedeonitów. Z informacją o ich
działaniu w naszym mieście, kraju i na
świecie wystąpił br. Jerzy Kurdek. Jesteśmy Bogu
wdzięczni za kołobrzeski obóz Gedeonitów, którzy
rozprowadzają Nowe Testamenty w naszym mieście
i okolicy. Modlimy się, by trafiały one do ludzi
potrzebujących poznania Słowa Bożego.

wielką radością mogliśmy gościć w
dniach 4-5 marca br. prezbitera
Henryka Skrzypkowskiego, obecnie
pracującego w Zborze Baptystów
w Chełmie Lubelskim. Był to czas spotkań
ewangelizacyjnych, w których
słuchaliśmy prawd Ewangelii.
Bogu dzięki za błogosławiony czas.
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módlmy się:

kwiecień
01 niedziela - Fundusz Misyjny
09 niedziela - Pomocny Kosz
11 wtorek - Grupy Domowe
Temat: Królowa Saby
(czytamy: 1 Król. 10)
13 czwartek - Spotkanie przełożone
14 Piątek
- 18,00 nabożeństwo wielkopiątkowe
16 Niedziela - 11,00 nabożeństwo wielkanocne
o godzina 9,30 - śniadanie wielkanocne
25 wtorek - Grupy Domowe.
Temat: Nabal

(czytamy 1 Sam. 25)

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

- o nabożeństwa i uroczystości w kwietniu
- o czas świąt wielkanocnych
- o naszych sympatyków i osoby myślące o chrzcie
- o finanse kościoła
- o pomoc w chorobie i wieku starszym dla: J.

Świercz, I. Rosińskiej, Z. Soboń, A. Wąsewicz, L.T.
Puców, J.E. Witkowskich, J. Lewandowskiej, Z.
Dołkowskiej, J. Grudzińskiej
- o pomoc w chorobie dla s. Reginy Kijewskiej,
Ewy Janiszewskiej, Bogumiły Buczyńskiej
- o służbę i chętnych do pomocy w kołobrzeskiej
„Jadłodzielni”
- o nowego pracownika do Zboru w Koszalinie
- o błogosławieństwo dla rodziny Braterstwa
Sękowskich
fot.M.J. Karel

ZAPOWIEDŹ
Konferencja dla Kobiet - 6 maja - sobota
Spotkanie z s. Lidią Czyż.

ROCZNICE
35 rocznicę chrztu wiary

urodziny obchodzą:

w dniu 18.04 obchodzą:
Mariusz Polakowski, Marek Stasiak,
Barbara Głembska i Tadeusz Świercz.

01 Leokadia Puc
04 Ania Gromska
10 Ryszarda Pilichowska
11 Grażyna Witkowska
13 Ewa Kulczyńska
14 Maria Sznajder
18 Małgorzata
Lewandowska

„Mając tedy wielkiego arcykapłana, który przeszedł
poprzez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się
mocno wyznania” (Hebr. 4,14).

Dalszych sił do kroczenia za Panem
i wytrwałości w biegu wiary.

18 Andrzej Podkowicz
21 Jerzy Kulczyński
24 Maria Szymańska
28 Bożena SurmaPodkowicz
29 Jolanta Antczak
30 Joanna Sadowska
30 Marta Zawadzka

45 lat razem!
W dniu 2.04 braterstwo
Wiesława i Lucjan Łukomscy
obchodzą piękną rocznicę
swego pożycia małżeńskiego.

Najserdeczniejsze życzenia urodzinowe
składamy również:
Liliannie Dwulat (05), Lidii Gutkowskiej (10),
Darii Borzyszkowskiej (12),
Jadwidze Marciniak (21), Jerzemu Kurdkowi (21),
Krzysztofowi Łachwa (22),
Danielowi Ostrowskiemu (24),
Waldemarowi Świątkowskiemu (27).

10 rocznicę ślubu w dniu 14.04 obchodzą
Kasia i Mariusz Koziakowie.
Świętującym parom życzymy dalszych błogosławionych
lat życia w zgodzie, radości i opiece naszego Pana.
„Miłość niechaj nie ustaje… (1 Kor. 13)
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