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K

iedy Jezus powoływał grono swoich uczni, pierwsze
słowa jakie kierował do każdego z nich indywidualnie,
to były słowa: „Pójdź za mną!”. Czasem, tak jak
w przypadku Piotra, Andrzeja, Jana czy Jakuba wskazywał
od razu cel owego powołania, powiadając: „Pójdźcie za mną,
a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi” [Mk 1, 17]
w Ewangelii Łukasza (5, 1-11) czytamy historię powołania
Piotra, który razem ze swoim bratem Andrzejem, a też
z synami Zebedeusza: Janem i Jakubem łowili ryby na jeziorze
Genezaret. Jezus wtedy przemawiał do tłumów, który tłoczył
się dookoła Niego i słuchał Słowa Bożego. Końcowym
efektem tego szczególnego dnia było powołanie owych
rybaków. A oni: „wyciągnąwszy łodzie na ląd, opuścili
wszystko i poszli za nim.
Czy jednak wszystko poszło tak gładko i „bezboleśnie”?
Nie zupełnie. Podjęcie decyzji pójścia za Jezusem nigdy nie
jest łatwym zadaniem. Czasem, jak mówimy: „musi upłynąć
wiele wody w Wiśle”, zanim człowiek ostatecznie podejmie
decyzję: chcę iść za Jezusem.
Popatrzmy jak to stało się z Piotrem. Gdy Jezus pojawił się
nad jeziorem w porannej porze dnia, już o tej godzinie tłum
zgromadził się, by Go słuchać. Na brzegu stały dwie łodzie,
z których jedna należała właśnie do Szymona Piotra. Rybacy
byli akurat zajęci płukaniem sieci. Być może nie byli
w najlepszych nastrojach, gdyż nocny połów nie przyniósł
oczekiwanych rezultatów. W zasadzie, jak potem powie Piotr,
„całą noc ciężko pracując, nic nie złowiliśmy”.
To może frustrować doświadczonego rybaka. Dochodzi jeszcze
zmęczenie, chęć szybkiego znalezienia się w pieleszach
domowych i potrzebę odespania pracowicie spędzonej nocy.
Tymczasem Jezus wybiera łódź Szymona i prosi go, by
odjechał nieco od brzegu gdyż postanowił nauczać siedząc
w łodzi. Nie wiemy czego to nauczanie Jezusa dotyczyło,
ale możemy wejść nieco w skórę Piotra i jego towarzyszy.
Jak każdemu zmęczonemu pracą chyba trudniej było się skupić
na słowach i kazaniu Jezusa. Kiedy czytamy dokładnie ten
fragment Bożego Słowa nie widać tam entuzjazmu Piotra.
Mogę sobie to wyobrazić, że Piotr jakby przez grzeczność
słuchał Jezusa przemowę. Być może myślał kiedy się ona
zakończy, kiedy wreszcie będzie mógł wrócić do domu
i odpocząć.Tymczasem Jezus skończył przemawiać,
ale na tym nie kończy się ta historia.
„A gdy przestał mówić, rzekł do Szymona:
Wyjedź na głębię i zarzućcie sieci swoje na połów.
A odpowiadając Szymon, rzekł: Mistrzu, całą noc ciężko
pracując, nic nie złowiliśmy; ale na Słowo twoje zarzucę
sieci.”
Piotr doskonale wie, że łowienie ryb o tej porze dnia jest
bezsensowne. Może przecież ufać własnemu doświadczeniu
i polegać na własnym rozumie. Czy zatem może nas dziwić
brak entuzjazmu dla polecenia Jezusa: „wyjedź na głębię
i zarzućcie sieci swoje na połów”? Piotr jakby chciał
wytłumaczyć Jezusowi, że to nie ma najmniejszego sensu,
bo przecież całą noc ciężko pracując nic nie złowili. Nazywa
Jezusa Mistrzem, ale pewnie nie sądzi, że Jezus jest Mistrzem
w łowieniu ryb! To on, Piotr, jest rybakiem i to on zna się na
swoim fachu. Dlatego też jego odpowiedź pozbawiona jest
entuzjazmu i wiary, że cokolwiek teraz mogą złowić,
a przecież to dodatkowa praca. Dodatkowy wysiłek. Potem
znowu będą musieli czyścić sieci… czy to ma jakiś sens?

Popatrzmy teraz na nasze zmagania. Być może wielu z nas
czuje się jak Piotr. Próbowaliśmy, pracowaliśmy według
najlepszego naszego zrozumienia, pracowaliśmy ciężko nie
zważając na trudności, siły i poświecony czas…a rezultat jest
taki:
NIC NIE ZŁOWILIŚMY! Albo niewiele złowiliśmy!
Ale to jezioro - jak się okazuje jest pełne ryb!
Niektórzy wprost powiadają: nie jest cudem, że ci rybacy
w końcu złowili mnóstwo ryb, cudem było to, że pracując całą
noc nic nie złowili. Czy wyobrażamy sobie ich rozczarowanie,
ich przygnębienie, frustrację, ich brak jakiegokolwiek
entuzjazmu, radości?
Nic nie idzie, tak jak powinno iść. Wszystko idzie jak po
grudzie.
Czasem tak się czujemy w pracy Pańskiej! Wielu niegdyś
zaangażowanych pracowników czuje się wypalonych, nie chcą
podejmować nowych zadań, są zmęczeni.
Być może Piotr w tym momencie czuł się podobnie.
Na szczęście decyduje się na współpracę. Chce zaufać
Jezusowi. Chce spróbować postąpić według Jego rady.
Powiada: Mistrzu, „na Twoje słowo zarzucę sieci”.
Na Twoje słowo!
Czy warto zaufać słowom Jezusa? Czy warto iść za Jego radą?
Czy warto chociażby spróbować? Choć u Piotra nie widać
w tym szczególnego entuzjazmu. Mówiąc to, nie podskakuje
z radości. Swoją drogą, dobrze jest wiedzieć, że posłuszeństwo
nie zawsze wymaga radosnych podskoków! A mówiąc
dokładniej posłuszeństwo słowom Chrystusa zawsze wymaga
zaparcia się siebie, pójścia pod prąd, narażenia się na pewne
trudności, wyrzeczenia i poświęcenia dotychczasowych
wartości, podjęcia walki z wszelkimi przeciwnościami,
przezwyciężania własnej słabości itd.
Warto jednak zaufać słowom Jezusa!: „A gdy to uczynili…”
Stał się cud! Po raz pierwszy w życiu doświadczyli, tak
wielkiego połowu, że od mnóstwa ryb zaczęły rwać sie sieci.
Musieli wezwać na pomoc inne łodzie i wszystkie napełnione
zostały tak, iż się zanurzały. W tym momencie serce Piotra
zostało złamane. Nigdy wcześniej tak głośno, nie wstydząc się
innych, którzy tam byli, wyznaje Jezusowi nędzę swego serca.
Przypada do nóg Jezusa, unosi wzrok i patrzy w oczy
Chrystusowi.
W tym momencie po raz pierwszy widzi przed sobą
prawdziwego Jezusa. Nie Jezusa – specjalistę od połowów, nie
Jezusa – nauczyciela. Piotr widzi Jezusa Pana. Pada na twarz,
nie zważając na cuchnące ryby. Bardziej dokucza mu teraz
jego własna nędza. Z jego ust wypływają słowa: „odejdź ode
mnie, Panie, bom jest człowiek grzeszny”! Na szczęście
Chrystus wcale nie ma zamiaru spełnić jego prośby. On nie ma
w zwyczaju opuszczać nieszczęśników wyznających swoje
grzechy. Przeciwnie, przyjmuje ich do swego grona. Widzi
w każdym z nich potencjał Bożego pracownika! Właśnie
wtedy do Piotra powiada: „nie bój się, od tej pory ludzi łowił
będziesz”. Spotkanie z Chrystusem, pójście za Nim zawsze
zmienia kierunek życia. To nie dotyczy jedynie życia Piotra,
ale każdego z nas. Czy już podjąłeś tą najważniejszą decyzję
pójścia za Chrystusem?
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On oczekuje twego wyznania: „Panie, na twoje słowo….”

Charles R. Swindoll

życie

Muszę przyznać, że jestem ostatnio zaniepokojony sytuacją w naszym społeczeństwie.
Mój niepokój dotyczy tematu prawości. W naszym narodzie, czy w Kościele obserwujemy szereg
moralnych kompromisów, których konsekwencją jest osłabienie postawy prawości.
Zbyt często pozwalamy, by także w naszym codziennym życiu prawość traciła na wartości
na rzecz doraźnych, osobistych korzyści.

P

ozwól, że wyjaśnię, co rozumiem przez słowo
prawość. Słownik tłumaczy to pojęcie jako
szlachetność, uczciwość. Człowiek prawy to osoba,
która jest konsekwentna w tym, co mówi i w tym,
co robi. Cechę tę dobrze oddaje hebrajskie słowo „tom”,
które wyraża coś pełnego lub stałego.
On ich pasł w prawości [tom] swego serca i roztropnie
prowadził swoimi rękoma. (Psalm 78,72)
Prawość zawiera w sobie także ideę solidności
i rzetelności. W praktyce oznacza to na przykład: sumienne
wykonywanie pracy, nawet gdy nikt nie patrzy;
dotrzymywanie danego słowa; brak obłudy i podwójnych
standardów. Prawość przekłada się na uczciwe podejście
do finansów, osobistą odpowiedzialność i czystość
moralną. Osoba prawa nie manipuluje innymi.
Nie jest skłonna do arogancji ani spragniona pochwał.
Wręcz przeciwnie, zna wartość konstruktywnej krytyki,
która naprowadza na właściwe tory.

Prawość jest jak skała.
Nie zawali się, nawet jeżeli stoi osamotniona.
Nie skruszy się, pomimo ciężaru, jakiego doświadcza.
Nie obawia się tych, którzy zechcą się jej przyjrzeć bliżej,
zbadać wnikliwie, na czym się opiera.
Prawość to uczciwość za wszelką cenę.
Słowa Louisa Adamica wydają się właściwe:
Istnieje pewna mieszanka odwagi, uczciwości, charakteru
i zasad, której nie określa żadne zadowalające pojęcie
ze słownika. W różnych krajach nazywa się ją inaczej,
w zależności od lokalnego kontekstu.
Najlepsze amerykańskie określenie brzmi 'guts' - odwaga
cywilna”. Podoba mi się ta myśl.
Człowiek prawy ma odwagę mówić prawdę bez względu
na konsekwencje. Jest szczery i uczciwy, nawet jeżeli jemu
samemu może to zaszkodzić.
Są jednak sprawy, których prawość nie oznacza.

Prawość nie jest wyidealizowanym modelem oderwanym
od realiów życia. Prawy charakter to nie sterylna świętość
pozbawiona jakiegokolwiek grzechu. Żaden człowiek nie
jest w stanie tak żyć. Człowiek prawy nie boi się mówić
o swoich niepowodzeniach, nie ukrywa ich przed innymi.
Nie próbuję ich maskować. Jeżeli już rozmawiamy
o kwestii uczciwości, mogę dać słowo, że jeśli
w jakiejkolwiek sprawie zawiodę lub jeśli Fundacja Insight
for Living wpadnie w kłopoty finansowe, nie będę tego
tuszował. Nie będę udawał, że wszystko jest porządku,
jeśli w rzeczywistości będzie inaczej. To jest podstawowa
rzecz, którą mogę i chcę zrobić jako Boży sługa.

Prawość jest niezbędna w Kościele,
w szkole, w pracy, a zwłaszcza w domu. Jeżeli towarzyszy
ci w codziennym życiu jako istotna część twojej
tożsamości, przekażesz ją także następnym pokoleniom
jako niezwykle cenne dziedzictwo. (Prz 20,7)
To jest to, co nazywam często odciskiem palca ojca.
Jesteś szczęściarzem, jeżeli masz prawego ojca i matkę
o czystym, odważnym charakterze.
Jeżeli wykonujesz swoją pracę uczciwie, przynosisz Bogu
chwałę. Bez względu na wykonywany zawód, twoja
postawa i twoje postępowanie są służbą dla Boga.
Ponad 50 lat temu Elton Trueblood pisał:
„Trudno wskazać jakiś rodzaj pracy, w której brak jest
elementu moralnego. Umiejętności, które posiada
stomatolog, są całkowicie bez znaczenia, jeżeli on sam jest
nieodpowiedzialny. Cóż go wtedy zatrzyma przed
lekkomyślnym wyrwaniem zęba pacjentowi, który leży
bezradnie na fotelu dentystycznym?
Łatwo jest także wyobrazić sobie krzywdę, jaką może
wyrządzić prawnik o niegodziwym sercu.
Posiadając wiedzę o przepisach prawnych, może on zrobić
większą szkodę niż ten, który ich nie zna”
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Pracujesz w branży budowlanej? Naprawiasz samochody?
Jesteś przedstawicielem handlowym? Studiujesz prawo lub
medycynę? Najważniejsze jest nie to, co robisz,
ale jak to robisz. Czy wykonujesz swoją pracę
rzetelnie, z klasą? Być może pracujesz "za kulisami",
wykonując pracę, którą mało kto dostrzega.
Wiesz, że jest Ktoś, kto widzi twój trud i docenia twoją
uczciwość. Ale może nie masz problemu, by... ściągać na

egzaminach? Nie wystawiać faktur?
Zdradzać współmałżonka?
Niektórzy robiąc tak, dalej głośno nazywają się
chrześcijanami. Nic dziwnego, że świat się pogubił!
Chciałbyś zaszokować świat?
Rób to, co należy, nawet gdy nikt nie patrzy.
Potrzeba prawdziwej odwagi, by żyć prawym życiem
w kulturze skażonej hipokryzją.
Zacznij od dzisiaj.

Marian Biernacki

Statystyczny Polak spędza na czytaniu sześć i pół godziny w tygodniu, a więc niecałą godzinę dziennie.
Wprawdzie nie jest z nami aż tak źle, bo to 13. miejsce na świecie, ale już gdy chodzi o czytanie książek,
to tylko 17% Polaków zadeklarowało w 2015 roku przeczytanie przynajmniej jednej książki.
To znaczy, że 63 % Polaków książek zazwyczaj nie czyta w ogóle.
A jak jest z czytaniem Biblii?

N

ie mamy badań polskiego środowiska
ewangelicznego w tej dziedzinie. Statystyka
znaleziona w czasopiśmie Christianity Today
sprzed kilku lat, na podstawie badań przeprowadzonych
wśród blisko trzech tysięcy amerykańskich protestantów
pokazuje wszakże, że tylko 19% z tego grona czyta Biblię
codziennie. Czy polscy chrześcijanie są pilniejszymi
czytelnikami Słowa Bożego? Czytanie jest jedną
z najważniejszych umiejętności człowieka. Płynne,
wyraźne i należyte akcentowanie czytanego tekstu sprawia,
że przemawia on stosownie do swej treści. Jeszcze
ważniejsze jest to, że czytając ze zrozumieniem rozwijamy
się pod wieloma względami i coraz lepiej komunikujemy.
Tym bardziej w życiu chrześcijanina słowo pisane odgrywa
ogromną rolę. W poznaniu Boga i Jego woli, w rozwoju
osobistym, w ewangelizacji – we wszystkim potrzebujemy
Słowa Bożego, a kluczową rolę w tym pełni właśnie
czytanie! Dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania.
1Tm 4,13 – wezwał apostoł Paweł młodego Tymoteusza.

drogą, kładąc się i wstając. Przywiążesz je jako znak do
swojej ręki i będą jako przepaska między twoimi oczyma.
Wypiszesz je też na odrzwiach twojego domu i na twoich
bramach [5Mo 6,6-9]. Dlatego nowy przywódca Izraela
otrzymał instrukcję: Niechaj nie oddala się księga tego
zakonu od twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w
nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane,
bo wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci się
powodziło [Joz 1,8]. Dopiero po odczytaniu znalezionej
w świątyni księgi za czasów króla judzkiego Jozjasza,
doszło do wielkiej reformy [2Krl 22,8-13] i odnowienia
przymierza z Bogiem [2Krl 23,1-3]. Po latach niewoli
babilońskiej całymi godzinami publicznie czytano dla
wszystkich natchnione księgi [Neh 8,1-8].

Do czytania zachęca Nowy Testament

Dlaczego jest to tak ważne?
Przypomnijmy, że czytanie Pisma Świętego miało
odgrywać wielką rolę w życiu ludu Bożego Starego
Przymierza. Niechaj słowa te, które Ja ci dziś nakazuję,
będą w twoim sercu. Będziesz je wpajał w twoich synów
i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc
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Przykładem świeci tu przede wszystkim sam Pan.
I przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował, i wszedł
według zwyczaju swego w dzień sabatu do synagogi,
i powstał, aby czytać. I podano mu księgę proroka Izajasza,
a otworzywszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było
napisane: […] I zamknąwszy księgę, oddał ją słudze
i usiadł. A oczy wszystkich w synagodze były w niego
wpatrzone [Łk 4,16-20]. Jezus sam zgłosił się tam do
czytania. Niewątpliwy zwyczaj czytania widać też w
człowieku starannie wykształconym w zakonie ojczystym,

pełnym gorliwości dla Boga [Dz 22,3] – czyli w apostole
Pawle. Gdy pisał z Rzymu list do Tymoteusza, znajdował
się już w celi śmierci, a jednak wciąż miał potrzebę
czytania. Płaszcz, który zostawiłem w Troadzie u Karposa,
przynieś, gdy przyjdziesz, i księgi, zwłaszcza pergaminy
[2Tm 4,13]. Można się domyślać, że czytanie było
codziennym zwyczajem apostoła.
Nauka apostolska nie tylko zaleca czytanie, ale wręcz
do niego wzywa. A gdy ten list będzie u was odczytany,
postarajcie się o to, aby został odczytany także w zborze
Laodycejczyków, a ten, który jest z Laodycei, i wy też
przeczytajcie [Kol 4,16]. Zaklinam was na Pana, aby ten list
był odczytany wszystkim braciom [1Ts 5,27].

Buduje wiarę i charakter
Ludzie, którzy nie mają czasu na lekturę Biblii, mają
problemy z wiarą, bo, jak napisał Paweł:
"Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez
Słowo Chrystusowe" (Rzym.10:17).
Bóg zmienia ludzi na lepsze przez swoje Słowo.
Jeśli pragniesz takiej zmiany w swoim życiu, czytaj
Pismo Święte. Chcesz lepszego świata dla swoich
dzieci? Zachęć je do lektury Słowa Bożego.
Człowiek jest tym, czym się karmi. Jezus powiedział:
"Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym
słowem, które pochodzi z ust Bożych" (Mt. 4:4).

Przy czytaniu Pisma Świętego trzeba wszakże pamiętać, że
nie wystarczy je odczytywać rozumowo. Trzeba przy tym
pomocy Ducha Świętego, który by nam odsłonił głęboki
sens Pisma i dawał właściwe jego zrozumienie. Bo do dnia
dzisiejszego ta sama zasłona pozostaje nieodsłonięta przy
czytaniu starego przymierza. Jest tak dlatego, że znika ona
dopiero w Chrystusie. A zatem aż do dzisiaj, ilekroć
czytany jest Mojżesz, zasłona leży na ich sercach, a ilekroć
ktoś nawróci się do Pana – zasłona opada [2Ko 3,14-16].
Po prostu, Biblia powstawała pod natchnieniem Ducha
Świętego i tylko pod Jego natchnieniem może być
właściwie zrozumiana.

Pismo Święte zawiera Dobrą Nowinę, dlatego buduje
wiarę i charakter. Jeśli nie znajdziesz czasu na Dobrą
Nowinę, świat zarzuci Cię złą nowiną.
Media mają to do siebie, że koncentrują się na tym,
co złe, bo zło lepiej się sprzedaje. Telewizja przerywa
dobry program, aby powiadomić widzów, że właśnie
stało się coś złego!
Niech Biblia nie zbiera kurzu na Twojej półce.

Serdecznie namawiam do czytania.
Czytanie
bardzo dobrze na nas wpływa.
Czyni nas mądrzejszymi.
Nasz mózg wolniej się starzeje. Poprawia
się nasza inteligencja emocjonalna.
Czytanie również łagodzi stres.
Nade wszystko jednak, dzięki czytaniu
Biblii poznajemy wolę Bożą i uczymy
się żyć. Całe Pismo natchnione jest przez
Boga i pożyteczne do nauki,
do wykazania błędu, do poprawy,
do wychowywania w sprawiedliwości,
aby człowiek Boży był w pełni gotowy,
wyposażony do wszelkiego dobrego
dzieła [2Tm 3,16-17]

Pewien młodzieniec skończył szkołę średnia z bardzo
dobrymi ocenami. Starał się, bo ojciec w zamian za
dobre stopnie, obiecał mu używany samochód, jak to
jest w USA zwyczajem.
Wybrali się na poszukiwanie auta.
Znaleźli takie, które przypadło im do gustu.
Jakże wielkie było rozczarowanie młodzieńca, kiedy
wieczorem ojciec wręczył mu nową Biblię zamiast
upragnionego czeku. Chłopak tak liczył na to auto,
że rozeźlony położył Biblię na półce, spakował się
i odjechał bez pożegnania.
Nigdy już nie zobaczył ojca, bo jego tata zmarł
niespodziewanie, niedługo później. Syn przyjechał na
pogrzeb, a przy okazji zabrał resztę swoich rzeczy
z domu rodziców, w tym Biblię, którą dostał od ojca.
Kiedy ją otworzył, ze środka coś wypadło.
Schylił się i podniósł czek bankowy.
Data na czeku zgadzała się z dniem, w którym oglądali
auto, a suma pokrywała się z ceną tego auta.
Młodzieniec ten utracił wiele błogosławieństw, a przede
wszystkim kontakt ze swoim ojcem.
Niech Biblia nie zbiera kurzu w Twoim domu, bo
stracisz błogosławieństwa, które Bóg ma dla Ciebie.
Studiuj Biblię z modlitwą, jeśli pragniesz duchowego
wzrostu, ponieważ Pismo Święte nie jest zwykłą księgą
mimo, że pisali ją zwykli ludzie, lecz jest natchnionym
Słowem Bożym, jak napisał Paweł z Tarsu:

Tak więc, może mniej oglądania, bracia i siostry,
a więcej czytania? Tak jest. Wręcz pilnujmy czytania
Bożego Słowa.

"Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne
do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do
wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży
był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła
przygotowany" (2Tm 3:16-17).
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nadesłał Józef Stępień

(Fil. 4,1-9)
Terry Boyle

L

ist Apostoła Pawła do Kościoła w Filippi
przepełniony jest optymizmem, a radość jest
jednym z jego głównych tematów, zaraz obok
wytrwałości i nadziei.
W takim kontekście nie spodziewalibyśmy się raczej
wzmianki o kłótniach. A jednak, w rozdziale czwartym
Paweł wymienia z imienia dwie kobiety, które sprzeczały
się ze sobą z jakiegoś powodu.
Apostoł zwraca się do nich z konkretnym przesłaniem:
Wzywam Ewodię i wzywam Syntychę, aby były
jednomyślne w Panu. Także proszę i ciebie, prawdziwy
Syzygu, pomagaj im, bo one razem ze mną trudziły się
dla Ewangelii wraz z Klemensem i pozostałymi moimi
współpracownikami, których imiona są w księdze życia.
(Flp 4,2-3 - Biblia Tysiąclecia)
Otwierając czwarty rozdział Listu do Filipian, często
przechodzimy od razu do wersetu czwartego.
Tymczasem właśnie w pierwszych trzech wersetach
rozdziału zawarty jest kontekst tematu łaski oraz życia
przepełnionego pokojem.
Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam:
radujcie się! Niech będzie znana wszystkim ludziom
wasza wyrozumiała łagodność: Pan jest blisko!
(Flp 4,4-5) A zaraz potem czytamy:
O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej
sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w
modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem! (Flp 4,6)
Te piękne słowa zachęcały i podtrzymywały wierzących
przez całe wieki. Są one także praktycznym przykładem
tego, w jaki sposób chrześcijanie powinni rozwiązywać
wzajemne spory.

perspektywa + odpowiednia postawa dwoma zdaniami:
O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie
wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie
i błaganiu z dziękczynieniem!
A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie
strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie.
Prawdziwy pokój można odnaleźć tylko w Chrystusie.
Nie jest możliwy do osiągnięcia o naszych własnych siłach
czy staraniach. Pokój, który sami próbujemy wypracować,
jest kruchy i nieuchwytny. Prawdziwy pokój jest cechą
Boga i tylko od Niego pochodzi. Jezus jest Księciem
Pokoju. Tak więc głęboki wewnętrzny pokój (płynący
z właściwej perspektywy i właściwej postawy)
jest pierwszym elementem w Pawłowej strategii radzenia
sobie z konfliktem.Przejdźmy do kolejnej zasady.
- To, co prawdziwe, godne, sprawiedliwe, czyste, miłe,
zasługujące na uznanie, doskonałe...
Imponujący zbiór cech. Jesteśmy zachęcani przez Pawła
w wersecie ósmym, aby zakorzeniły się one w naszym
myśleniu. Wszystkie są obrazem Bożego charakteru.
Jakie to ma przełożenie na konflikt? Koncentruj się
na tym, co dobre. Szukaj oznak Bożego działania.
Nie wypatruj potknięć i nie wyszukuj negatywów.
Skupiając się na błędach drugiej osoby, stajemy się coraz
bardziej uprzedzeni. Tracimy nadzieję na rozwiązanie
sytuacji. Jeśli pozwolisz rozgościć się temu w twojej
głowie, możesz stać się osobą rozgoryczoną i zawziętą.
-Wreszcie, w wersecie dziewiątym Paweł zachęca nas,
byśmy to, czego się uczymy, przekładali na praktykę:
Czyńcie to, czego się nauczyliście, co przejęliście, co
usłyszeliście i co zobaczyliście u mnie, a Bóg pokoju
będzie z wami.
Przekuj swoje dobre intencje w czyny. O czym dokładnie
jest tu mowa? Jakie działanie wypłynie z właściwej
perspektywy i życzliwej postawy?
Przebaczenie. Pojednanie i odbudowa relacji.
Prawdziwa troska o siebie nawzajem.
Zrób wszystko, co możesz, by być w dobrych stosunkach
z ludźmi wokół ciebie. Każdego dnia bądź gotów
przebaczyć i dać nową szansę.
Bądź pomocny dla innych. Zachęcaj dobrym słowem.
W Liście do Efezjan 2,10, czytamy, że dla każdego z nas
Bóg przygotował dobre czyny, abyśmy je spełniali.

Zarysowane są tu 3 uniwersalne zasady.

- Pierwszą z nich jest pokój. Pokój pochodzi z dwóch
źródeł. Rozpoczyna się od właściwej perspektywy. Paweł
opisuje to w wersetach od czwartego do siódmego. Werset
czwarty zachęca nas do "radości w Panu". Oznacza to,
że nasza perspektywa powinna być szersza od kłopotów
i trudności dnia dzisiejszego. Gdy stoimy blisko problemu,
mamy złudne wrażenie, że jest on znacznie większy,
niż w rzeczywistości jest. Zrób krok wstecz i uświadom
sobie, że dla Boga żadne wyzwanie nie jest zbyt wielkie.
Werset piąty wzywa z kolei do przyjęcia odpowiedniej
postawy, jaką jest wyrozumiałość i łagodność.
Chrześcijanie są bacznie obserwowani przez otaczający
nas świat. Pamiętajmy, że służymy Bogu, który nie jest
mściwy, ale raczej cierpliwy i miłosierny.
Czy nasza postawa odzwierciedla Jego charakter?
Wersety szósty i siódmy podsumowują pakiet właściwa

Czy jesteś gotów, by w sytuacjach konfliktowych
postępować według Jego zasad?
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Charles R. Swindoll

Decyzje podejmowane w pośpiechu zwykle nie są dobre.
W chwili, gdy nasze emocje sięgają zenitu i poddajemy się
frustracji, która w nas stopniowo narastała,
mówimy lub robimy rzeczy,
których potem żałujemy.

P

ewien mężczyzna regularnie wysyłał do mnie
napastliwe listy pełne oskarżeń i wyrzutów.
Niekiedy podpisywał je swoim nazwiskiem, innym
razem nie. Z czasem przestałem je nawet otwierać,
tylko od razu wyrzucałem do kosza, mając świadomość,
co znajdę w środku. Raz przytrafił mi się moment słabości.
Otworzyłem list, a jego treść wyjątkowo mnie
zdenerwowała. Chwyciłem więc kartkę papieru
i napisałem naprawdę ostrą odpowiedź na jego zarzuty.
Zabrało mi to całe dwie godziny. W swoim mniemaniu
wyraziłem się wyjątkowo klarownie i pokazałem temu
mężczyźnie, gdzie jego miejsce! Następnie podałem list
mojej asystentce, prosząc, by przepisała go na komputerze
i wydrukowała. Przejrzała go, po czym zapytała:
"Czy mogę coś zaproponować?"
"Tak?" - odpowiedziałem zaciekawiony.
"Czy nie byłoby dobrze odczekać jeden dzień przed jego
wysłaniem? I dać sobie czas na przemyślenie całej
kwestii?" Jej zachowanie
było wyjątkowo rozważne.
Wiedziała, że gdy emocje
opadną, łatwiej będzie
zareagować na tę sytuację
w mądry sposób.

mrugnięcia okiem poddał się swoim popędom. Na skutek
tego uległ uwodzicielskiej Dalili. Odrzuć mądrość,
a nieszczęście nadciągnie jak burza. (Prz 1,27)
W przeciwieństwie do Samsona, Salomon z całą pasją
zabiegał o mądrość. (Przynajmniej, gdy był młody.
Gdy się zestarzał, było już z tym gorzej).
Gdy Bóg zaproponował młodemu królowi, aby poprosił
o cokolwiek, czego pragnął, Salomon poprosił o serce
pełne rozsądku do sądzenia ludu i rozróżniania dobra od
zła. (1 Krl 3,9) Bóg uhonorował jego prośbę, dając mu
serce mądre i rozsądne (3,12)
Bóg w dalszym ciągu chce użyczać mądrości tym, którzy
jej poszukują. Pamiętaj, że musisz o nią prosić! (Jk 1,5)
Gdy już ją otrzymasz, podążaj za nią. Pielęgnuj ją.
Nie pozwól, by twoja determinacja, by ją zdobywać,
zanikła. Dlaczego? Cóż, zapytaj Salomona...

Prawdziwa
mądrość ma swoje
źródło poza nami.

Nie znajdziesz jej w
zakamarkach naszej
egoistycznej,
impulsywnej natury.
Pochodzi ona od Boga,
prosto z Jego serca,
a dociera do nas przez
Jego Słowo.
Potrzebujesz mądrości, jak zareagować na krytykę
w pracy? Zmagasz się z problemami w małżeństwie?
Walczysz ze strachem i zniechęceniem?
- Czytaj regularnie Biblię, nasycaj swój umysł Słowem
Bożym.
- Poświęć czas na modlitwę, uważnie słuchaj tego,
co Bóg mówi do ciebie.
- Proś Boga o zrozumienie, szukaj odniesień do swojej
sytuacji.
- Cierpliwie zdobywaj mądrość, a następnie
wprowadzaj ją w życie.

Mądrość

Słowniki proponują
różne jej definicje.
Myślę jednak, że mądrość
można opisać niezwykle prosto.

Jest to patrzenie na życie z Bożej
perspektywy.

Gdybyśmy widzieli nasze życie tak, jak widzi je Bóg, nie
pozwolilibyśmy, by rozpraszały nas nieistotne problemy
czy niepotrzebnie rozdmuchane emocje. Skupialibyśmy się
na tym, co dobre i w danej chwili naprawdę ważne.
Czy nie chciałbyś patrzeć na swoje problemy z Bożej
perspektywy? Możesz to zrobić! Jak?
Przez soczewkę Jego Słowa!
Mądrość woła na ulicach, na placach głos swój podnosi.
(Prz 1,20) Mądrość woła o naszą uwagę:
"Chcę być z tobą! Wpuść mnie do swojego życia!".
Jednakże mądrość nie będzie się nikomu narzucać.
Stoi na odległość ręki i tak już może pozostać na zawsze.
Czasem jest jak odrzucona kobieta, który mówi przez łzy:
Prosiłam, lecz wyście nie dbali, rękę podałam, a nikt nie
zważał... (Prz 1,24)
Naszym problemem nie jest dostępność mądrości,
ale raczej brak determinacji, by ją zyskać.
Pamiętasz Samsona, olbrzymiego siłacza wyjątkowo mało
odpornego na uroki kobiet? Odrzucił mądre rady i bez

***

Tak na marginesie, znalazłem kiedyś fragment w
Księdze Przysłów, który postanowiłem zastosować zawsze,
gdy tylko stanę w obliczu bezlitosnej krytyki:
Nierozważnie mówić - to ranić jak mieczem, a język
mądrych - lekarstwem. (Prz 12,18)
Dokładnie tak! Szkoda, że sobie tego nie przypomniałem
w sytuacji, którą opisałem na początku artykułu.
Nie straciłbym dwóch cennych godzin na pisanie
nierozważnego listu.
Nawiasem mówiąc, jestem bardzo wdzięczny mojej
asystentce za to, że... nigdy go nie wysłałem.
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Cierp wespół ze mną jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Żaden żołnierz nie daje się wplątać w sprawy
doczesnego życia, aby się podobać temu, który go do wojska powołał. Bo nawet, jeśli ktoś staje do zapasów,
nie otrzymuje wieńca, jeżeli nie walczy prawidłowo. 2 Tym2:3-5

P

rzed nami jest cel, a my robimy wszystko, aby ten
cel osiągnąć. Nie marnujemy czasu na zbędne i
uboczne rzeczy, które nie służą celowi. „Cierp
wespół ze mną dobry żołnierzu.” Słowo cierp w tym
wersecie nie oznacza cierpienia w sensie bólu, ale raczej
cierpliwe znoszenie przeciwności, stawianie czoła
trudnościom, które stają na drodze żołnierza Jezusa
Chrystusa. Odniesienie do życia żołnierza, które uczynił
Paweł jest bardzo celne, gdyż żołnierz ma tylko jeden cel
wykonać rozkaz dowódcy za wszelką cenę. Naszym
dowódcą, naczelnym wodzem jest Jezus. On wydaje

rozkazy, a my je wykonujemy za wszelką cenę. Jeśli jesteś
dobrym żołnierzem to podporządkowujesz wszelkie
sprawy swojego życia Jezusowi. Nic nie stawiasz ponad
rozkaz swojego dowódcy Jezusa. Z wersetu 5 wynika,
że można być żołnierzem i nawet walczyć, ale jeśli nie
czynisz tego prawidłowo, zgodnie z zasadami
wyznaczonymi przez dowódcę nie otrzymasz nagrody!
Choć poniesiesz trudy walki i wykonasz pewną pracę,
nie otrzymasz końcowej nagrody.
Więc zdążaj do celu i trzymaj się Bożych zasad.

świadectwo

Natalka Julka Celińska

K

iedy się urodziłam mój tato, Bartłomiej - żołnierz
Wojska Polskiego wyjechał na sześć miesięcy na
Misję Stabilizacyjną do Iraku. To był 2003 rok.
Ja z mamą mieszkałyśmy w tym czasie u moich dziadków,
rodziców mojej mamy Aleksandry. Gdy przyjechał
pierwszy raz nie mógł się nadziwić, że ma już taką
córeczkę. Gdy dorastałam tato jeszcze dwa razy wyjeżdżał
do Iraku. W 2006 roku ponownie na sześć miesięcy
i w 2008 roku na dziewięć miesięcy. Ciężko z mamusią
przeżywałyśmy te rozłąki. Gdy szłam do pierwszej klasy
podstawówki urodziła mi się siostra Lenka. Tato nigdy nie
pił alkoholu, czasami wychodził z kolegami i dużo palił.
Gdy tato na stałe powrócił z misji w Iraku nie zawsze było
sympatycznie. Krzyczał na mnie co rujnowało moją
psychikę, obrywałam też lanie. Było źle pomiędzy
rodzicami. Słyszałam jak tato przepraszał mamę, a później
znowu źle postępował.
Będąc uczennicą 5/6 klasy nachodziły mnie myśli
o ucieczce z domu, wiele płakałam. Tato co jakiś czas
zapewniał nas, że nas kocha. Od dawna chodziłam na
nabożeństwa do Kościoła Chrystusowego
w Kołobrzegu, ale wiary nie brałam na poważnie.
Był taki czas, że nie lubiłam mojego taty i mówiłam
mamie, aby go zostawiła.
Razem z dziadkami modliliśmy się do Boga, aby On
zmienił mojego tatę. Rodzice otrzymali propozycję

wyjazdu na kilkudniowe
spotkanie dla małżeństw
organizowane przez "Almę".
Po powrocie przyjechali po nas do mojej przyjaciółki,
u której w tym czasie przebywałam. Gdy zatrzymaliśmy
się przed naszym domem tato powiedział, że chce się
pomodlić. Zaczęłam płakać z radości, zaczęli płakać
również rodzice.
Płakaliśmy ze szczęścia jakiego doświadczaliśmy.
Pan Bóg scalił nasza rodzinę.
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Będąc w szkole następnego dnia na lekcji geografii nie
mogłam się skupić i praktycznie nie słyszałam głosu
nauczycielki. Usłyszałam wtedy głos Boga: "Natalio,
czy wierzysz we Mnie?” Nagle usłyszałam Panią i po
chwili zadzwonił dzwonek na przerwę. Podjęłam decyzję
odpowiadając Panu Bogu na Jego pytanie - tak wierzę
i chcę pójść za Tobą, Panie Boże, Jezu! To Ty umarłeś za
moje grzechy. Mając 13 lat zapragnęłam być ochrzczona
i takie wydarzenie miało miejsce w naszym Kościele.
Cieszę się, że jeszcze tyle przede mną oraz z tego powodu,
że mogę być wzorem do naśladowania dla moich
koleżanek i kolegów z naszego gimnazjum. Dziękuję
również moim dziadkom, że od maleńkości kropla po
kropli nasączali moje życie Słowem Bożym zapisanym
w Piśmie Świętym.

świadectwo

„Bo zaprawdę powiadam Wam, gdybyście mieli wiarę,
jak ziarnko gorczycy, to powiedzielibyście tej górze:
Przenieś się stąd tam, a przeniesie się i nic niemożliwego
dla was nie będzie.” Mat. 17,20

O

dkąd zostałam wdową i przyszło mi żyć w pojedynkę, moim pragnieniem
było zamieszkać w mieście. Uważałam, że wtedy życie dla mnie stanie się
odrobinę łatwiejsze. Moje pragnienie spełniło się, jednak bardzo szybko
okazało się, że nie do końca tak jest. Niestety, przyszło mi przez czternaście lat żyć
w mieszkaniu pełnym wilgoci, która przysparzała wiele chorób i złe
samopoczucie.
Przez kolejne lata modliłam się do Boga, płakałam i pomoc zdawała się znikąd nie
przychodzić. Modliłam się o mieszkanie, w którym mogłabym poczuć się
spokojnie, bezpiecznie, w którym będzie sucho i ciepło. I - co prozaiczne, a dla
mnie bardzo ważne - modliłam się o miejsce, w którym będę miała gdzie
przechowywać rower. Przez wiele lat mieszkania z dala od centrum miasta, stał on
się moim jedynym środkiem lokomocji, który dawał szansę na przywożenie
zakupów czy załatwienie spraw.
U progu 2015 roku, zmęczona, smutna, nie wiedziałam, jak piękny, pełen cudów
Bożych będzie to rok. Nie wiedziałam, że od marca tego roku zamieszkam
w suchym, ciepłym mieszkaniu, w którym będę się czuła bezpiecznie, gdzie będzie
tak cicho i spokojnie, pomimo sąsiedztwa wielu rodzin i samochodów z pobliskiej
ulicy.
Wielkim cudem Bożym okazała się dla mnie propozycja sąsiadów o odkupieniu
przez nich mojego mieszkania, dzięki któremu mogliby powiększyć swoje.
Jednak zaproponowana przez nich kwota była zbyt, niska abym mogła kupić inne.
W styczniu 2015 roku przyszła mi pewna myśl. Dziś wiem, że to była Boża myśl
i Boży plan. Poczułam w sercu pokój, wiarę i odwagę, których wcześniej zaczęło
brakować. Otóż, wiedząc, że nie mam żadnych dodatkowych środków,
zadzwoniłam do jednej z sióstr w Chrystusie z prośbą, aby pomogła mi poszukać
poprzez internet mieszkania dla mnie. Już po piętnastu minutach dostałam
wiadomość, że znalazła mieszkanie i następnego dnia będziemy je oglądać.
Każdy kolejny dzień, to było działanie Boże. Nie ludzkie. Choć brakowało mi
kwoty, aby pokryć różnicę, sprzedająca opuściła cenę. Pan mój, Ojciec, który mnie
prowadzi i chroni, postawił na mojej drodze osobę, która pożyczyła mi kwotę,
której tak bardzo brakowało.
Od 7 marca 2015 roku mieszkam w MOIM MIESZKANKU – ciepłym, suchym,
pełnym słońca, a nade wszystko bezpiecznym, spokojnym, cichym miejscu.
Ma to, czego w poprzednim tak strasznie mi brakowało.
Na początku bardzo trudną wydawała się myśl, jak spłacić dług z tak niskiej renty.
Jednak dziś wiem, że nie moja to myśl, nie moje zmartwienie, bo Bóg w swej
wspaniałości da mi tyle, ile będzie mi potrzeba do życia. I daje.
Każdego dnia. Pozwala żyć. I choć jestem osobą bardzo doświadczoną przez życie,
to dobry Bóg daje mi siły na każdy dzień mojego życia.
Bardzo ciężko pracowałam po dwanaście godzin, w dzień i w nocy, aby oddać mój
dług. Było mi bardzo trudno. Czasem wydawało się, że nie dam rady dłużej
pracować ponad siły. Jednak wiedziałam, że to była szansa dana przez Boga, abym
mogła spłacić swoje długi.
Dziś pragnę podziękować przede wszystkim Bogu za Jego dobroć, łaskę, opiekę.
Pragnę również podziękować za okazaną pomoc osobie, która tak bardzo mi
zaufała. Dziękuję również braciom i siostrom w Kościele, dzięki którym miałam
gdzie przechowywać rower – mój jedyny środek transportu, kiedy mieszkałam
z dala od centrum miasta. BÓG JEST WIELKI! Dzięki NIEMU wiele
przetrwałam. Teraz – z ludzkiego punktu widzenia – w niemożliwym, wołam do
Boga o remont mojego małego mieszkanka. Dziś wiem to na pewno, że modlitwa
i wiara, zdaje się być tak mała, jak ziarnko gorczycy, a potrafi góry przenosić.
To Bóg przenosi te góry…
Danuta Fortuńska (Bezłada)
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John Adair

W

głębiając się w treść
Modlitwy Pańskiej jednego z najbardziej
znanych fragmentów Pisma Świętego
(zob. Mateusz 6,9-13) - mamy
tendencję pomijać pewne istotne
szczegóły, a to dlatego, że znamy tę
modlitwę tak dobrze, słuchaliśmy
i wypowiadaliśmy ją w naszym życiu
setki razy. Jednym z takich
niedocenianych elementów tej
modlitwy jest niepozorne słowo:
Nasz
NASZ uświadamia nam, że nie
jesteśmy niezależnymi jednostkami,
które w izolacji pielęgnują swoją
prywatną więź z Bogiem, ale częścią
wspólnoty wiary, która istnieje,
by razem oddawać Bogu chwałę.
Zwracając się do Boga NASZ Ojcze,
odwracamy naszą uwagę od siebie
samych. Deklarujemy,
że w duchowym sensie jesteśmy
nierozerwalnie połączeni z innymi
chrześcijanami. To zresztą jest istotą
modlitwy - wyjście poza siebie,
otwarcie się na kogoś innego,
rozmowa z kimś. Tym kimś "poza
nami" jest oczywiście Bóg - do Niego
zwracamy się w modlitwie. Ale
jednocześnie, wypowiadając słowa
Ojcze NASZ, wchodzimy głębiej
w relację z ludźmi, razem z którymi
przychodzimy przed tron Boga.
Ten prosty zaimek przypomina nam,
że potrzebujemy siebie nawzajem,
że nie jesteśmy samowystarczalni.
Napomina nas, że nierozwiązane
konflikty między nami są sprawą
poważną i należy się nimi zająć.
Zaprasza do odkrywania bogactwa
wspólnoty, do korzystania z darów
i talentów innych wierzących,
do przyjmowania pomocy, porady,
pociechy.
Pobudza do zaangażowania się na
rzecz innych, wzywa do dawania
z siebie, a także do służenia Bogu
i ludziom.

Arba Mnicz -

Etiopia
fot.M.J. Karel

Drodzy w Panu

P

owyższe słowa Pana Jezusa były mottem
tegorocznego Kursu Akademickiego w ramach
programu i-DELTA w Ruiru, Kenia. Był to trzeci
i już ostatni kurs, na którym Tamyru zgłębiał tajniki
alfabetyzacji, która jest niezbędna, żeby ludzie byli
w stanie czytać Boże Słowo, które jest tłumaczone na ich
rodzime języki.
Rok temu Tamyru ciężko przechodził stres i trudy
intensywnej nauki, tym razem jednak Pan Bóg
odpowiedział na moje gorliwe modlitwy (w sercu, nikomu
o tym nie mówiłam!) i sprawił, że mi również
zaproponowano udział w tym kursie!
Pojechałam tam jako nauczyciel wspomagający jednego
przedmiotu, a przy okazji mogłam zatroszczyć się o
zdrowie Tamyru, dzięki czemu nauka w tym roku szła mu
znacznie lepiej. Ale co to takiego i-DELTA?
(Instytut Rozwoju Języków i Tłumaczenia w Afryce).
Program ten powstał w celu zaspokojenia potrzeb

szkoleniowych w Afryce i przygotowuje do służby
afrykańskich liderów, zainteresowanych rozwojem
lokalnych języków (lingwiści, specjaliści alfabetyzacji,
antropolodzy) oraz dostępem do Bożego Słowa (tłumacze
oraz promotorzy Biblii).
Jak dotąd, dwie grupy liderów (ok. 30 osób każda)
ukończyły pełny, 3-letni program Instytutu.
(Więcej o tym na stronie internetowej
http://www.sil-africa-lps.org/i-delta-studies.html)
Kurs Akademicki i-DELTA w tym roku trwał od 29 maja
do 21 lipca. Każda z trzech grup specjalistów (tłumacze
Biblii, promotorzy Biblii oraz specjaliści alfabetyzacji)
miała trzy przedmioty do zaliczenia.
Ja asystowałam koleżance w nauczaniu przedmiotu
Edukacja Wielojęzykowa (Multilingual Education - MLE)
dla specjalistów alfabetyzacji, czyli jednym z naszych
studentów był Tamyru...

Z rodzicami Tamyru w Arba Minch

Chwała Bogu za:

Módlmy się o:
Obfite i długotrwałe opady deszczu na tych terenach
Etiopii, gdzie wciąż jest go za mało, dalsze Boże
prowadzenie alfabetyzacji wśród ludów Aari,
Daasanach i Gamo, przygotowanie i realizację
kolejnych warsztatów produkcji materiałów
szkolnych dla klas 1 i 7.

Pomyślne zakończenie i-DELTA przez Tamyru,
możliwość udziału Izy w programie DELTA w tym
roku, postępy w pracy nad podręcznikami do klas 1 i 7,
obfite deszcze w tym sezonie, na znacznym obszarze
całego kraju,

BSM (Biblijne Stowarzyszenie Misyjne) ul. Cieszyńska 47 43-450 Ustroń wo_poland@bsm.org.pl www.bsm.org.pl
Dary można przekazywać na konto BSM: ING Bank Śląski o/Ustroń Nr IBAN:
Kod BIC (SWIFT): 32 1050 1096 1000 0001 0178 4874; PL32 1050 1096 1000 0001 0178 4874 INGBPLPW
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Zapraszamy

Rezerwacja i informacje: Olga Polakowska tel. 793

434 456

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

*

fot.M.J. Karel

29 lipca w Nowielicach koło Trzebiatowa, w prześlicznym „Dworku nad Regą” miał miejsce ślub Natalii Polewskiej
z Łukaszem Dobrowolskim. Uroczystość ślubna miała miejsce w plenerze i Pan Bóg zsyłając deszcz Swego błogosławieństwa
zesłał również trochę deszczu zraszającego miejsce odbywania się uroczystości. Pastor Piotr Karel, który usługiwał Młodym,
mówił na temat „Małżeństwa jako Ogrodu Pana”, który codziennie musi być zraszany, pielęgnowany
i doglądany. Uroczystość miała piękną oprawę muzyczną za sprawą zespołu Mateusza Witkowskiego
i Agaty Maksińczyk. W tym samym miejscu odbyła się potem uroczystość weselna, podobna do tej opisanej w Ewangelii
Łukasza „z pysznym jedzeniem, muzyką i tańcami” (15,25).
Młodej Parze życzymy wiele lat w szczęściu, radości Pana i Jego błogosławieństwie.

J

Goście w lecie

*

ak zwykle każdego lata Kołobrzeg jest odwiedzany przez mnóstwo turystów. Nasze niedzielne nabożeństwa w tym czasie
gromadzą sporą grupę gości. Niektórzy zatrzymują się naszych pokojach gościnnych, inni wynajmują kwatery w na
mieście i w okolicy. Miło nam jest, kiedy z różnych stron przywożą dla nas pozdrowienia.
Wśród gości mamy również tych, którzy dzielą się Słowem Bożym lub świadectwem. Tego lata byli to:
Mateusz Jakubowski ze Zboru w Polkowicach, potem młodzież tego Zboru z jej liderem Tomaszem Jakubowskim,
Prezbiter Naczelny KCH - Andrzej Bajeński, Marek i Piotr Pyszniakowie z Ukrainy, Wiesław i Elżbieta Meller z Augustowa,
Andrzej Kwaśny, Ania Skrobarczyk, Remigiusz Neumann.
Jesteśmy wdzięczni Bogu za społeczność i usługę naszych gości.

W nocy 27 sierpnia br. Pan odwołał do Swego Królestwa wiernego sługę, założyciela i długoletniego
dyrektora Polskiej Misji Chrześcijańskiej, pastora Pawła Bajko. Ta smutna wiadomość przeszywa nasze serca
i łączymy się w modlitwie z siostrą Delą - wierną towarzyszką życia, z Rodziną, Zborem w Baltimore i wszystkimi,
którzy są zasmuceni odejściem Wielkiego Męża Bożego. Będzie Go nam bardzo brakować i w nadziei będziemy
oczekiwać na spotkanie u naszego Pana w niebiesiech.
„Błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę, mówi Duch, odpoczną po pracach swoich;
uczynki ich bowiem idą za nimi” (Obj. 14, 13).

-11-

wrzesień
03 Niedziela - Fundusz misyjny
10 Niedziela - Pomocny Kosz
Rozpoczęcie nauki w Szkole Niedzielnej
29-30 Piątek/Sobota - Studencki Zlot „Na chwilę”
30.09 Sobota - Sesja naukowa w RCK i
koncert Beaty Bednarz
01.10. Niedziela g. 11,00.
Wspólne nabożeństwo kościołów protestanckich w RCK
z okazji 500 - lecia Reformacji
Czwartkowe studium
Słowa Bożego o godz. 18,00
Niedzielne nabożeństwa o godz. 10,00

30 rocznicę chrztu wiary w dniu 6.09.
obchodzą siostry:
Iza Anglenik i Elżbieta Wiśniewska.

Niech Boże błogosławieństwo i siły do dalszej
wędrówki za Panem będą Waszym udziałem.
„Pan da siłę swemu ludowi, Pan pobłogosławi
lud swój pokojem” (Ps. 29,11)

10 rocznicę ślubu obchodzą w dniu

14.09. Magdalena i Jakub Karelowie.
Życzymy dalszych pięknych, wspólnych lat życia
w Bożym błogosławieństwie i Jego zaopatrzeniu,
a także sił do służby w Jego Królestwie.
„Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie Ten,
który ma przyjść, i nie będzie zwlekał;
a sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie”
( Hebr. 10,37-38)

módlmy się:
- o nabożeństwa we wrześniu
- o rozpoczęcie pracy wśród dzieci i młodzieży
- o zlot studentów
- o uroczystości związane z 500 leciem Reformacji
- o mądre decyzje w sprawie przyszłości Zboru
w Koszalinie
- o pomoc w chorobie i wieku starszym dla: J. Świercz,
I. Rosińskiej, Z. Soboń, A. Wąsewicz, Li T. Puca.
J i E. Witkowskich, J. Lewandowskiej, Z. Dokowskiej.
J. Grudzińskiej, E. Janiszewskiej, M. Januszewskiego
- o pomoc w problemach zdrowotnych dla:
K. Glapińskiego, R. Kijewskiej, E. Pachnik z córeczką,
Aleksandra Wasilewskiego, Andrzeja i Danuty
Ostrowskich.
- o zbawienie mamy Grażyny Witkowskiej i problemy
alkoholowe jej koleżanki.
fot.M.J. Karel
- o uzdrowienie z poważnej choroby pani T. Opoczyńskiej.
- za zbawieniem rodziny Sękowskich
- o sympatyków Zboru i osoby myślące o chrzcie
- o nowy sezon pracy ewangelizacyjnej

urodziny obchodzą:
01 Alicja Wąsewicz
04 Elżbieta Bassara
07 Benjamin Świercz
08 Czesława Kulczyńska
09 Teresa Piechota
10 Paula Polakowska
12 Krzysztof Kaczmarek
14 Elżbieta Ostropolska
15 Iza Anglenik

15 Danuta Mijewska
16 Jonatan Pilichowski
17 Marzanna Pinkiewicz
18 Natalia Celińska
19 Elżbieta Kociela
19 Bożena Sock
22 Violetta Stasiak
22 Agata Maksińczyk
27 Halina Matulewicz

Najserdeczniejsze życzenia urodzinowe
składamy również:
Czytanie książek pozytywnie wpływa na nasz układ
nerwowy. Naukowcy udowodnili, że regularne ćwiczenia
umysłowe spowalniają proces starzenia się naszego
mózgu, a czytanie jest jednym ze sposobów ćwiczenia
umysłowego. Co więcej regularne czytanie nie tylko
podnosi poziom naszej inteligencji i wiedzy,
ale także pomaga lepiej znosić codzienny stres.
Jest jak „przymierzanie cudzych żyć”.
Dzięki temu wiesz, za co cenisz swoje
i czego jeszcze w nim brakuje.
Serdecznie zapraszamy do korzystania
z naszej zborowej Biblioteki.

Martynie Buczyńskiej (03), Aurze Karel (04),
Mirosławie Otremba (05), Bolormie Bat-Uzii (11),
Beacie Myczkowskiej (14), Malwinie Piejko (15),
Magdzie Piejko (19), Pawłowi Wasylów (20), Mikołajowi
Rykowskiemu (21), Jarosławowi Ściwiarskiemu (25),
Krzysztofowi Zaręba (29).

Serdeczne współczucia dla
s. Henryki Paprockiej z powodu śmierci
męża - Stanisława
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