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W trzecim tygodniu Nowego Roku, a dokładnie 
od 18 do 25 stycznia każdego roku odbywają Pan Jezus sam o sobie powiedział: 
się w Polsce i na całym świecie nabożeństwa „Ja jestem drogą, PRAWDĄ i życiem” (J 14, 6).

w różnych kościołach z okazji Powszechnego Tygodnia 2. Jezus w arcykapłańskiej modlitwie modlił się o to, 
Modlitw o Jedność Chrześcijan. Kościoły należące do by uczniowie, którzy będą żyli na świecie, byli 
Polskiej Rady Ekumenicznej i kościół rzymsko - zachowani od złego. „Ja dałem im słowo twoje, a świat 
katolicki organizują wspólne nabożeństwa, w których ich znienawidził, ponieważ nie są ze świata, jak Ja nie 
chodzi o to, by propagować idee ekumenizmu i modlić jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, 
się o jedność wszystkich chrześcijan. lecz abyś ich zachował od złego.” (w. 14 i 15) .
Można by zapytać, czy to nie słuszna idea?  
Czy Jezusowi Chrystusowi nie zależało na jedności Mieli być posłani na świat (w. 18), ale od złego świata 
kościoła? Popatrzmy na Jego modlitwę zwaną zachowani. Nigdy Bożym zamiarem nie było, aby ludzie 
arcykapłańską (J. 17 r.) mieniący się chrześcijanami zamykali się i odgradzali 
„Poświęć ich w prawdzie twojej; słowo twoje jest od innych ludzi w jakichś klasztorach, zakonach czy 
prawdą. Jak mnie posłałeś na świat, tak i ja posłałem ich pustelniach. Każdy chrześcijanin ma misję świecenia 
na świat;  i za nich poświęcam siebie samego, aby i oni światłem Bożym właśnie na tym świecie, i dlatego 
byli poświęceni w prawdzie. A nie tylko za nimi proszę, Chrystus modlił się, by ci ludzie będąc na świecie mogli 
ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie.  być zachowani od wszelkiego zła jakie dzieje się na tym 
Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, świecie.
a Ja w tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat 3. Jezus prosił Ojca, by ci, których On mu dał byli 
uwierzył, że Ty mnie posłałeś. A Ja dałem im chwałę, 

z Nim i, aby mogli oglądać Jego chwałę.
którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy.  

„Ojcze! Chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, 
Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, 

gdzie Ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi 
żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich 

dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem 
umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś.” [J 17, 17-23]

świata.” (w. 24)
Modlitwa Arcykapłańska Jezusa zapisana w 17 rozdziale 

Właśnie o Swoim odejściu, ale też i o powrocie na ziemię 
Ewangelii Jana jest szczególną modlitwą jaką Jezus 

po to, by zabrać uczniów do siebie Pan Jezus rozmawiał 
wzniósł tuż przed Swoją śmiercią. 

z nimi podczas Ostatniej Wieczerzy (J. 14).
Siedział wtedy wraz ze Swoimi uczniami przy stole 

 Jednak największą modlitwą i  pragnieniem było: 
spożywając Ostatnią Wieczerzę, po czym wyprowadził 

„aby wszyscy byli jedno”.
ich do ogrodu Getsemane, by tam dalej  bojować 

Co Chrystus miał na myśli? On – Pan Kościoła znający 
w modlitwie przed Swoim ukrzyżowaniem.

jego  przyszłość, czyżby modlił się, by wszystkie 
O co modlił się Jezus w tej bodajże jednej z ostatnich 

kościoły, wyznania, a nawet wszystkie religie świata  
modlitw wzniesionych za Swego życia tu na ziemi?

były razem połączone i działały w pełnej jedności?
Wśród słów uwielbienia dla Ojca z powodu wykonania 

Na początku XIX wieku zrodził się ruch ekumeniczny 
zleconego dzieła i owej świadomości zbliżającej się 

za sprawą powołania Światowej Rady  Kościołów, która 
godziny rozstania ze swymi uczniami oraz powrotu do 

skupiała ok. 350 kościołów w ponad 120 krajach świata. 
chwały nieba, Pan Jezus głównie modlił się o przyszłość 

Były to i są nadal kościoły tradycji - protestanckiej, 
Swoich uczni i tych, którzy przez ich słowo uwierzą.

anglikańskiej, starokatolickiej i prawosławnej.  
Na czym zależało mu najbardziej? 

Kościół rzymsko - katolicki notabene również w swej 
Co było Jego szczególną troską? 

strukturze bardzo podzielony (to nie jest monolit – jakby 
1. Aby strzegli prawdy  Bożego słowa (w. 6), by Bóg się wydawało), miał początkowo złe nastawienie do 
Ojciec mógł ich poświecić w Jego prawdzie. „Poświęć ruchu ekumenicznego. Ten stosunek zaczął się zmieniać 
ich w prawdzie twojej; słowo twoje jest prawdą” (w. 17). za pontyfikatu Jana XXIII. 
Jezus powiada: „I za nich poświęcam siebie samego, W czasach nam bliższych za sprawą Jana Pawła II 
aby i oni byli poświęceni w prawdzie” (w. 19). ekumenizm ze strony kościoła rzymskiego bardzo się 
To bardzo istotna prośba modlitewna dlatego, że nasilił. W 1986 roku papież modlił się w Asyżu o pokój  
w dzisiejszym świecie pełnym kłamstwa prawda bywa z przedstawicielami 139 wyznań i religii.
wypierana i fałszowana do tego stopnia, że to co jest Były tam liczne protestanckie wyznania, Żydzi, 
prawdą  uznaje się za kłamstwo, a kłamstwo przyjmuje muzułmanie, pogańskie religie od buddystów aż po 
się jako prawdę. najprymitywniejsze kulty afrykańskie, które po dziś 



dzień oddają cześć wężom albo złym duchom.
Czy tego rodzaju ekumenia jest rzeczywiście 
w Bożym zamyśle? Czy tego rodzaju jedności  
Bóg oczekuje od ludzi różnych wyznań 
i oczekuje ich zjednoczenia?
Na podstawie lektury Pisma Świętego łatwo 
zauważyć, że dążenie do połączenia się   
wszystkich religii jest sprawą antychrysta, 
nie zaś Jezusa Chrystusa. 
Jednym z naczelnych zadań antychrysta jest 
stworzenie jednej światowej religii.
W mojej ocenie dzisiejsze działania  
ekumeniczne więcej mają wspólnego 
z polityką niż z chrześcijaństwem. 
W dzisiejszej ekumenii bardziej chodzi o to, 
by sobie nie szkodzić, by nie uprawiać 
kościelnego prozelityzmu, niż o to, aby się 
połączyć.  
Jedynie stwarza się wrażenie, że wszyscy tak 
samo wierzą i tak samo się modlą,  
i że w gruncie  jesteśmy wszyscy jedno. 

Czy o taką jedność chodziło 
Jezusowi?
Nie! Jezus mówił o jedności w prawdzie, 
o jedności doskonałej, która podobna jest do 
jedności Syna z Ojcem „Aby wszyscy byli 
jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w tobie, 
aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, 
żeś Ty mnie posłałeś” [J 17, 21], „aby byli 
jedno,  jak my jedno jesteśmy” (w.22).
Nie może być żadnej  jedności pomięły 
ludźmi ożywionymi przez Chrystusa, a 
duchowo martwymi. Prorok Izajasz pisze: 
„Czy ma się radzić umarłych w sprawie 
żywych?” (8,19). 
Czytaj także 2 Kor 6,14-18.
Nie może być mowy o jedności wśród ludzi, 
którzy  nie są  jedno z Chrystusem. 
Tylko ludzie włączeni poprzez nowozrodzenie 
do ciała Jezusa mogą i powinni pielęgnować 
jedność. Nazwa kościoła nie ma tu znaczenia, 
jedynie przynależność do niewidzialnego 
kościoła, które jest ciałem Chrystusa, 
i którego głową jest On sam, czyni nas 
prawdziwie braćmi i siostrami w Chrystusie. 
Tylko tacy ludzie są wezwani do  zachowania 
jedności w Duchu.Prawdziwa jedność z 
Chrystusem jest gwarantem jedności, jaką 
możemy przejawiać wobec Jego Kościoła, 
ludzi, których On nazywa braćmi i siostrami, 
a którzy to wykonują wolę Ojca w niebie. 
[Mt. 12, 47-50].
Ta jedność dzieci Bożych ma swoje źródło i 
swój początek w pojednaniu się z Chrystusem. 
To pojednanie przynosi błogosławione skutki 
w postaci jedności: z samym sobą, w rodzinie, 
pomiędzy zborową rodziną, również  
pomiędzy innymi biblijnie wierzącymi 
chrześcijanami, bez względu na pochodzenie, 
status społeczny, czy kolor skóry.
Niech wiec te słowa Jezusa: „aby byli jedno”  
będą  zadaniem, by kochać braci i dążyć do 
jedności z tymi, którzy są Jego rodziną,   
prawdziwymi braćmi i siostrami naszego Pana 
Jezusa Chrystusa.
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Z wnętrza bowiem, z ludzkiego serca, wychodzą złe zamiary, 
rozwiązłe czyny, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwa, dążenia 
powodowane chciwością, wszelkie niegodziwości, podstęp, 

wyuzdanie, zawiść, obelżywość, pycha i głupota. 
Wszystkie te złe rzeczy wychodzą z wnętrza człowieka i to one czynią 
go nieczystym [Mk 7,21-23]. 
Wczorajszej nocy do głębi wstrząsnął mną ogrom nieczystości 
owładającej duszę jednego nieszczęśnika. 
Chociaż niejedno w życiu słyszałem i widziałem, to jednak ilość 
wylewającego się zeń plugastwa była naprawdę szokująca. 
Kto by wcześniej pomyślał, że siedzącego na nabożeństwie człowieka 
wypełnia coś takiego. 

Swego czasu Chrystus Pan ujawnił nieczystość serc przywódców 
religijnych Izraela. Okazało się, że ich zewnętrzna nienaganność była 
jedynie zwykłą fasadą. Biada wam, znawcy Prawa i faryzeusze, 
obłudnicy! Przypominacie groby pokryte białą farbą. 
Na zewnątrz są piękne, a wewnątrz - kości zmarłych i wszelka zgnilizna. 
Wy też w oczach ludzi uchodzicie za sprawiedliwych, ale w waszych 
wnętrzach pełno obłudy i bezprawia [Mt 23,27-28]. W oczach Bożych 

bardziej od zewnętrznego wyglądu liczy się serce człowieka.
Osobom zainteresowanym przywróceniem czystości i jej utrzymaniem,  
Syn Boży udzielił praktycznej rady: Czyszczenie kielicha zaczynaj od 
wnętrza, a wtedy to, co na zewnątrz, też zalśni czystością [Mt 23,26]. 

A ja, oprzytomniony wczorajszym doświadczeniem, dodam: 

Uważaj, czym karmisz swą duszę, bo któregoś dnia, 
gdy z jakiegoś powodu utracisz nad sobą kontrolę, 
cała zawartość serca zacznie wychodzić na jaw. 
W końcu, bracia, rozmyślajcie o tym, co prawdziwe, szlachetne, 
sprawiedliwe, czyste, miłe, godne polecenia, może uchodzić za wzór 
i zasługuje na uznanie [Flp 4,8]. Natomiast nierząd, różnego rodzaju 
nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wspominane wśród was. 
To niegodne świętych, tak samo jak nieprzyzwoitość, powtarzanie 
głupstw czy błaznowanie [Ef 5,3-4].

                                    Błogosławieni czystego serca. 

J

A

ak bardzo można zaśmiecić mieszkanie i zapuścić je brudem? 
Już we wczesnej młodości spotkała mnie nieprzyjemność zobaczenia 

takiego domu, gdy z grupą chłopaków z podstawówki pojechałem 
do sąsiedniej wioski pomóc starszemu małżeństwu w wykopkach. 
Do dziś, na wspomnienie tamtego widoku, robi mi się niedobrze 

i zbiera mnie na wymioty. Potem kilkakrotnie jeszcze natknąłem się 
na takie wnętrza, gdy byłem listonoszem. Okropny widok. 

jak wiele nieczystości może nagromadzić się w człowieku? 

M.Biernacki 
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Moje życie ma dwie strony: widoczna 
- ta która jest prezentowana jako ładną 
i miła… . Oraz ta niewidoczna dla innych 
– myśli, uczucia, tęsknoty, zranienia. 

To właśnie tu rozgrywają się 
niewyobrażalne katastrofy… . 
A czasem jednak zdarza się, że coś 
wydostanie się na powierzchnię i rani 
tych, którzy są obok mnie.

Dziś ważnym pytaniem jest: 
Jak złapać balans dla mojego 
wewnętrznego świata?                                 
Jak dogadać się z ludźmi ? 
Jak znieść swoje porażki i odrzucenie?

w Biblii czytamy: 

 ( Przyp. Sal. 4.23) 

Bóg stawia przed nami wyzwanie – 
i chce nam w tym pomóc!

„z całą pilnością strzeż swojego serca, 
bo życie tam ma swoje źródło”

Jednym ze swoich wierszy  
G. Kunert napisał: 

Na wulkanie da się żyć… głosi 
pewien napis na zniszczonej Pompei. 

(Pompeje - miasto położone nad zatoką neapolitańską, 
zniszczone przez wybuch Wezuwiusza w 79 r. po Chr.)

 Mt.15.19-20
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Przyzwyczajenia stają się drugą naturą. Apostoł 
Paweł pisze do Tymoteusza: ,,Niech odstąpi od 

nieprawości każdy, kto wzywa imienia 
Pańskiego” (II Tym. 2,19). Inaczej mówiąc 

chrześcijanin powinien pielęgnować swoją pobożność 
i wzrastać w niej. Dobre nawyki są wynikiem naszego 

wytrwałego, codziennego wysiłku z jednej strony, 
a z drugiej – z mocy płynącej z naszej więzi z Bogiem. 

Bóg daje wierzącemu Swego Ducha, 
aby dać mu moc do pobożnego życia. 

W życiu wierzącego nie ma miejsca na grzeszne 
praktyki i nałogi. Kiedy poddajemy się całkowicie 

Panu i prosimy Go, aby przejrzał nasze serca i pokazał 
nam, co Mu się nie podoba, wówczas widzimy, 

co wymaga odrzucenia i korekty. W Gal. 5,24 czytamy: 
,,A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali 

ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami”. 
Nasza siła do walki i zwycięstwa pochodzi od 

Chrystusa. Biblia nie uczy, że grzech zostaje całkowicie 
wykorzeniony z życia chrześcijanina, ale uczy, że 

grzech nie będzie już więcej nad nim panował! 
Moc i panowanie grzechu zostało złamane. 

Biblia naucza że ten, kto narodził się z Boga, 
nie trwa w grzechu.

W jednym z badań opinii publicznej zadano pytanie 
dotyczące tego czego się ludzie najbardziej boją. 
Uwierzyłbyś, że śmierć znalazła się na drugim 

miejscu? Co uplasowało się na pierwszym miejscu? 
Publiczne wystąpienia.

Stajemy w życiu wobec wielu obaw.  
Podczas gdy trochę zdrowego strachu jest faktycznie dla nas 
dobre, to jego nadmiar niczemu dobremu nie służy.   
Lęk, który paraliżuje nas sprawia, że chcemy się poddać 
i mamy dość wszystkiego. Lęk ma bardzo destruktywny 
wpływ na nasze życie. Wszyscy potrzebujemy i chcemy siły 
w stawianiu czoła tym niezdrowym obawom.

Dobra wiadomość jest taka, że Bóg chętnie udzieli ci 
zdolności pokonywania tych niszczycielskich obaw, jeśli 
Mu po prostu zaufasz i będziesz szukać Jego woli w tym,
co robisz. On stanie obok ciebie, kiedy podejmiesz się walki 
wobec lęku przed odrzuceniem, śmiercią lub nawet 
publicznym przemawianiem. Bóg daje nam zwycięstwo 
ponad złymi obawami, które okradają nas z radości 
chodzenia i mieszkania w Jego woli.
PAN światłem i zbawieniem moim: kogóż mam się 
lękać? " - Psalm 27:1a

Co wzbudza twój lęk? Czy boisz się pająków?  
Latania? A może publicznych występów? 

W bankach i innych instytucjach pracownicy przechodzą szkolenia dotyczące tego, jak rozróżnić 
prawdziwe od fałszywych banknotów. Banknoty mają różne znaki i symbole, które świadczą o ich 
autentyczności. Aby bez problemu rozpoznać falsyfikat należy najpierw dokładnie znać oryginał.

Podobna zasada odnosi się do duchowości. Żyjemy w świecie pełnym ofert systemów religijnych i filozoficznych 
obiecujących doprowadzenie nas do poznania obrazu Boga w nas samych lub wyjścia poza standardowe wierzenia, 

w założeniu że ostatecznie to my tworzymy to, w co chcemy wierzyć. 
Różne wierzenia często są ze sobą sprzeczne. 

W tym kontekście pojawia się pytanie o to, na czym budujemy pojęcie prawdziwości naszej wiary.
Jezus Chrystus powiedział o sobie: 

,,Ja jestem drogą, prawdą i życiem; nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie.” 
To jest dość radykalne stanowisko w pluralistycznym świecie, w którym żyjemy. 

To wymaga wiary i zaufania. Nie ma innej drogi, nie ma innej prawdy, nie ma innego życia poza Chrystusem. 
Może coś ładnie brzmieć i wyglądać, ale to nie ORYGINAŁ! 

Miej codzienny kontakt z Panem Jezusem i poznawaj Go! 
Czytanie Słowa Bożego pozwala nam rozróżnić, co jest z Boga i nie zejść z właściwej drogi

"Powstanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą" Mat. 24:11
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Zatem jak prawdziwie być wolną?

Ewa Babicz
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Każda z nas jest odpowiedzialna przed Bogiem za prowadzenie świętego życia.
Mamy coś z nim i w nim do zrobienia. 

Bóg nas umieścił w ogrodzie Swojego obfitego Słowa tak, jak na początku Adama i Ewę w Edenie. 
,,Wprowadziłem was do ziemi ogrodów, abyście żywili się jej owocami i dobrami''. 

Dlatego strzeżmy granic tego ogrodu. Nie szukajmy rozwiązań poza nim, abyśmy nie musiały cierpieć. 
Jedynie życie w obfitości Jego Słowa, w poddaniu i posłuszeństwie, pozwoli nam być prawdziwie wolnymi - 

WOLNYMI od więzów trudnej przeszłości, od oczekiwań innych, od uzależnień, czy lęków i obaw.
To wyzwolenie, tą wolność możesz odebrać jedynie Ty sama z rąk Stwórcy. 

Nikt tego za Ciebie nie może uczynić. 
Możemy nazywać się chrześcijankami, możemy chodzić na spotkania, ale uwolnienie przychodzi 

w odosobnieniu, w ciszy i ... z dala od zgiełku.
Psalmista mówi  ,,...nie ma dla mnie dobra poza Tobą Panie...". 

Tylko przebywając w Bożej przestrzeni możemy być bezpiecznie. 
Tam możemy się ukryć, doznawać odpocznienia i uczyć się, jak żyć.

Indywidualne spotkanie z Jezusem i zaczerpnięcie czystej Prawdy, wyznanie, krzyż, 
poddanie i posłuszeństwo Jego Słowu, ożywią Twego ducha uwalniając duszę z tego, co ją krępuje i wiąże.

CHRYSTUS WYZWOLIŁ NAS, 
abyśmy w tej wolności żyli, stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się w jarzmo niewoli.  Gal.5,1 

(fragmenty wykładu)



Wychowywałam się w tradycji kościoła rzymsko Kiedyś porywcza, wybuchowa, niecierpliwa i zagniewana 
katolickiego. Zostałam ochrzczona i posłana do a z czasem… zaczęłam zauważać, ku mojemu osobistemu 
komunii. Oba te wydarzenia odbyły się po zdziwieniu, że do wielu rzeczy zaczęłam podchodzić 

kryjomu, bo były to czasy, gdzie dzieci milicjantów z pokorą. Nie oczekuję, przyjmuję każdą sytuację jako 
musiały potajemnie chodzić na religię, gdzie rodzice lekcję, przez którą Bóg pragnie mnie czegoś nauczyć. 
ryzykowali swoje kariery, aby ich dzieci mogły przyjąć 
chrzest, czy pójść do komunii. Być może to było powodem To ON stał się moim psychologiem, to ON zmienił moje 
braku rozmów na temat wiary, czy Boga nie mówiąc już o podejście do rodziny, przyjaciół i wszelkich ludzi, których 
posiadaniu Biblii. Wizyty w kościele były bardziej stawia mi na mojej drodze. W sytuacjach życia 
obowiązkiem, niż chęcią stworzenia relacji z Bogiem. codziennego, kiedy jestem kuszona do niecierpliwości, 
To był chyba najbardziej intensywny czas związania z irytacji, zazdrości, czy zwątpienia muszę pamiętać, że 
kościołem, później jeszcze bywałam w kościele w moje reakcje nie są spowodowane przez innych ludzi lub 
niedzielę, święta, czy podczas jakichś uroczystości z powodu okoliczności, lecz zawsze przyczyną jest grzech. 
rodzinnych, ale nie było w tym wszystkim Boga…
Moja pierwsza wizyta tu w Kościele, była na zaproszenie Toczę ciężki bój przeciwko swoim emocjom. Staram się, 
mojej przyjaciółki, duchowej przewodniczki. aby żyć zgodnie ze zobowiązaniem „nie moja, lecz Twoja 
Był to jej Chrzest. wola niech się stanie!” i abym mogła zwyciężyć muszę 
Praktycznie całe nabożeństwo przepłakałam, kompletnie mocno się go trzymać, niezależnie od tego, co się dzieje 
nie rozumiejąc co się ze mną dzieje. Pamiętam tylko jakieś lub jak się akurat czuję. Mogę czuć się winna z powodu 
urywki, ale to co mnie wówczas uchwyciło i ogromnie opinii innych na temat tego, co uczyniłam lub 
zadziwiło to ludzie, których tu spotkałam… ludzie, z powiedziałam, ale wiem, że to tylko sprawi radość 
których promieniowała prawdziwa dobroć i radość; nigdy szatanowi, on wszystko wykorzysta abym straciła nadzieję 
wcześniej nie doświadczyłam czegoś podobnego! względem samej siebie lub zaczęła osądzać innych, bo 
Nie przesadzę, jeśli powiem, że byłam w szoku, że tak „jeśli według Ducha żyjemy, według Ducha też 
można potraktować kogoś kogo widzi się po raz pierwszy postępujmy; nie bądźmy chciwi próżnej chwały, jedni 
w życiu. Zastanawiałam się… o co tu chodzi?! drugich drażniąc, jedni drugim zazdroszcząc”.

Na początku patrzyłam trochę sceptycznie na Kiedy myślę o swojej przyszłości, mam dwie możliwości: 
przynależność do jakiejś grupy religijnej, czy do zboru. mogę polegać na swoim rozumie i mieć wiele własnych 
Pomimo tego zaczęłam sięgać po Biblię oraz czytać myśli i mniemań na temat tego, jak powinno wyglądać 
codzienne wersety podsyłane przez mojego „dobrego moje życie. Jednak zamiast czekać chcę położyć całe 
ducha”. Byłam zachwycona tym co czytałam, chciałam swoje życie w ręce Boga z wiarą, że to co zaplanował, jest 
coraz więcej słuchać i coraz więcej się uczyć. Żałowałam, tym najlepszym dla mnie. Staram się być zadowolona 
że tak późno odkryłam tą skarbnicę wiedzy, ten życiowy z tego co mam, bardzo nad tym pracuję, bo  jestem 
poradnik, z którego, pochodzi tak wiele prawd i kuszona, by martwić się swoją samotnością czy zdrowiem. 
wskazówek. Słowo Boże w niej zawarte jest potężnym Jeszcze jakiś czas temu nie mogłam zrozumieć, dlaczego 
narzędziem pełnym mocy, narzędziem, którego mogę Bóg pozwala, abym chorowała. Co takiego zrobiłam, że 
używać do walki przeciwko wszelkim obawom, mnie tak karze. Może nie jest to choroba śmiertelna, ale 
nieszczęściu oraz strachowi. Odnajduje w nim prawdziwe jest nieuleczalna i strasznie mająca wpływ na moje życie. 
pocieszenie, pokój i nadzieję… Dlaczego ja??? 

Z biegiem czasu zaczęłam odczuwać potrzebę bycia wśród Takie było moje myślenie do momentu kiedy pewnej 
wierzących ludzi. Na początku były to tylko relacje on- niedzieli usłyszałam kazanie pt. Dlaczego dobrych ludzi 
line, ale po pewnym czasie przestało mi to wystarczać. spotykają złe rzeczy?... słowa w nim zawarte bardzo mnie 
 Nie pamiętam kiedy, nie pamiętam jak, ale postanowiłam, dotknęły i uświadomiły, że Bóg ma plan i ON wie po co to 
że będę uczestniczyć już w każdym nabożeństwie.  robi, wie co przeżywam, zna moją chorobę i moje 
Nikt do tego mnie nie namawiał, nikt mnie nie zmuszał to cierpienie, jest w nim razem ze mną tylko muszę mu 
była moja i tylko moja decyzja, po prostu słowo Boże pozwolić, aby był ze mną, otworzyć serce. Muszę prosić 
zaczęło do mnie docierać… Boga o siłę do przetrwania i o mądrość do zrozumienia 

swojego cierpienia, które nie jest dane bez powodu. 
Rozpoczął się proces zmian… Od mojego podejścia zależy, jak potoczą się moje losy                             
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świadectwo 

Magdalena Pazio



Biblia mówi o pewnej drodze do życia wiecznego. nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami” (Rzym.5:8). 
Pierwszy warunek, by nią pójść, to przyznanie się Jezus Chrystus umarł na krzyżu (J. 19:31-42) biorąc na 
do tego, że zgrzeszyliśmy przeciwko Bogu: siebie karę, na którą my zasłużyliśmy (2 Kor.5:21). 

„wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Trzy dni później zmartwychwstał (1 Koryntian 15:1-4) 
Bożej” (List św. Pawła do Rzymian 3.23). i udowodnił swoje zwycięstwo nad śmiercią i grzechem. 
Wszyscy robimy rzeczy, które nie podobają się Bogu, „Bóg w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie 
przez co zasługujemy na karę. Skoro wszystkie nasze z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do 
grzechy są ostatecznie wymierzone przeciwko wiecznemu żywej nadziei” (1 List św. Piotra 1:3).
Bogu, grzesząc zasłużyliśmy na wieczną karę. Przez wiarę musimy odwrócić się od naszego grzechu 
„Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez i zwrócić się do Chrystusa, by otrzymać zbawienie 
Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu (Dzieje Apostolskie 3:19). Jeśli uwierzymy Mu, że umarł 
naszym” (Rzym.6:23). na krzyżu za nasze grzechy, doznamy przebaczenia, 

a obietnica o wiecznym życiu w niebie stanie się naszym 
 Jednak Jezus Chrystus, bezgrzeszny (1P. 2:22), wieczny udziałem. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna 
Syn Boży, stał się człowiekiem (Ew.Jana 1:1,14) i zmarł, swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego 
by zapłacić karę za nasze grzechy. „Bóg zaś okazuje nam wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J.3:16). 
swoją miłość [właśnie] przez to, że Chrystus umarł za „Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest 

i właśnie to może przynieść mi ulgę, uzdrowienie i pokój Czy jestem gotowa przyjąć go do swojego serca? 
ducha. Pomyślałam… muszę to zmienić!!!, bo jeśli będę Kiedy stanie się to dla mnie jasne? i przyszła też ta 
tkwiła tu i teraz, nie oddając w pełni swojego życia w ręce najważniejsza myśl i wewnętrzne przekonanie… 
Pana to nic w moim życiu się nie zmieni. że w nowy rok chciałabym wejść jako pełnoprawna 
I jeśli nawet Pan zdecyduje, że moje uzdrowienie nastąpi chrześcijanka. Nie zdążyłam nawet zbyt długo się oswoić 
dopiero w wieczności to i tak uzdrowiona zostanie moja z tą myślą, kiedy usłyszałam, że chrzty wiary planowane są 
dusza i postawa wobec choroby. A skoro moja choroba jest w… sylwestra!!! Można powiedzieć… mówisz i masz… 
nie tylko chorobą ciała, ale również duszy to co mi Boże to będzie TEN dzień, myślę… a za chwilę… 
pozostaje, jak uczynić wszystko, by doprowadzić do jej zwątpienie… ale przecież Sylwii nie będzie, wyjeżdża… 
uleczenia. diablisko wie, gdzie uderzyć, abym zwątpiła, abym się 
Teraz już wiem, że w życiu nie ma przypadków. zawahała. Nie wyobrażam sobie, aby w ten dzień jej nie 
Pan Bóg wyraźnie działa i daje znaki, tylko trzeba je umieć było, ale czuję, że to właśnie TEN dzień. Boże co ja mam 
odczytać. W moim przypadku upłynęło sporo czasu, abym zrobić? Uświadomiłam sobie, że czując niepokój 
ten fakt dostrzegła i zrozumiała, że Pan czuwa nade mną. i niepewność, to znak, że diabeł pracuje, ale przecież ja 

wcale nie muszę go słuchać!!! Bóg zaplanował całe nasze 
Jestem szczęśliwa, że dostałam szansę na zmianę swojego życie i chce, aby nam się wszystko udało. 
życia. Przede mną jeszcze sporo pracy nad kształtowaniem On ma plany na naszą przyszłość i chce natchnąć nas 
swojego sumienia, ale wierzę, że oddając się ufnie w Bożą nadzieją, więc z pewnością wszystko się ułoży. 
opiekę, stanę się lepszym człowiekiem. I już dziś wiem, że tak będzie… 

Dziękuję Bogu, że stawia mi na drodze ludzi, którzy 
Decyzję o Chrzcie wiary podjęłam podczas nabożeństwa udzielają mi rad, podnoszą na duchu oraz pokazują mi 
w dniu 12.11.2017 r. Słuchając kazania pomyślałam, swoim przykładem, jak naśladować Chrystusa. 
że Pastor znów do mnie mówi, wielokrotnie wychodziłam To tu odnalazłam swoją wspólnotę, która jest dla mnie 
z kościoła z takim poczuciem, niezależnie od mówcy. wsparciem i miejscem rozwoju wiary, to tu Słowo Boże 
Czasami miałam wrażenie, że wypełnia się jakiś zaczęło wypełniać moje serce, to tu Bóg mnie odnalazł, 
scenariusz, że wszystko jest tak poukładane, że aż to tu oddałam Jemu swoje życie. 
niewiarygodne, zdążyłam o czymś pomyśleć a tu nagle 
bach odpowiedź… nabożeństwo trwa a ja zastanawiam się Panie Tobie chwała i uwielbienie. AMEN
dalej... Czy jestem już gotowa odmienić swoje życie? 
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Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił Jedynie wiara w Chrystusa może zbawić Cię od grzechu. 
z martwych - osiągniesz zbawienie” (Rzym. 10:9). Ta modlitwa stanowi jedynie sposób, by wyznać Bogu 
Wiara w to, że Jezus na krzyżu dokonał wszystkiego, Twoją wiarę w Niego i podziękować mu za troskę o nasze 
czego nam potrzeba do zbawienia, jest jedyną drogą zbawienie. 
do życia wiecznego! 
„Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. „Boże, wiem, że zgrzeszyłem przeciwko Tobie 
A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: i  zasługuję na karę. Przebacz mi moje grzechy.
nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił” (Efezjan 2:8-9). Dziękuję Ci, że Jezus wziął na siebie karę, na którą 

zasłużyłem po to, byś mógł mi przebaczyć, jeśli 
Jeśli chcesz uznać Jezusa Chrystusa za swojego w Niego uwierzę. Odwracam się od mojego grzechu 
Zbawiciela, oto prosta modlitwa. 

i ufam, że mnie zbawisz. Dzięki Ci za Twoją cudowną 
Pamiętaj, wypowiedzenie słów tej, ani żadnej innej 

łaskę i przebaczenie – dar życia wiecznego! Amen!”modlitwy, nie da Ci zbawienia. 

Niezwykła historia miłości, która pokonuje wszelkie 
przeszkody

Jako młody chłopak dorastający w Australii, Nick 
Vujicic nie mógł zrozumieć, dlaczego Bóg dopuścił 
do tego, że urodził się bez kończyn. 
Zastanawiał się, czy w przyszłości spotka dziewczynę, 
która zechce zostać jego żoną. 

Kanae Miyahara wychowywała się na drugim końcu 
świata, w Meksyku. Ze smutkiem obserwowała 

rozpad swojej rodziny i zadawała sobie pytanie, czy trwałe, kochające się 
małżeństwo jest w ogóle możliwe. Z czasem Nick odkrył, jaki cel wyznaczył 
mu Bóg, i jego życie nabrało nowego sensu. Jednak gdy po kolejnym 
nieudanym związku pozostało mu tylko złamane serce, zaczął wątpić, czy 
kiedykolwiek się ożeni. 
Kiedy ich drogi przecięły się w niezwykłych okolicznościach, Nick i Kanae 
uświadomili sobie, że Bóg posłużył się ich bolesnymi doświadczeniami, by 
przygotować ich na to spotkanie… by przygotować ich dla siebie nawzajem!

NIE TRZEBA BYĆ IDEAŁEM, ŻEBY ZNALEŹĆ PRAWDZIWĄ MIŁOŚĆ

Urodzony bez rąk i nóg Nick Vujicic przezwyciężył ograniczenia wynikające 
z niepełnosprawności i prowadzi aktywne życie. Jednak w sprawach 
sercowych doznał wielu zawodów i rozczarowań. Jako dwudziestokilkulatek 
wątpił, czy kiedykolwiek znajdzie kobietę, która go pokocha i zechce spędzić 
z nim życie.
Kiedy spotkał Kanae, wszystko się zmieniło. Od razu między nimi zaiskrzyło, 
ale dopiero po wielu perypetiach godnych romantycznej komedii pomyłek 
powiedzieli sobie „Tak”.

W pierwszej wspólnie napisanej książce Nick i Kanae odsłaniają kulisy 
niezwykłej historii swojego spotkania, miłości i walki z głosami sceptyków 
na temat ich związku.

Miłość bez granic to inspirująca opowieść o zakochaniu, narzeczeństwie, 
pierwszych latach małżeństwa i doświadczeniach rodzicielskich. 
Nick i Kanae przekonują słowem i przykładem, że nawet jeśli zmagamy się 
z wieloma wyzwaniami, prawdziwa miłość pokona wszelkie przeszkody.

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

* 
Zapraszamy 

Tradycją naszego Zboru jest pierwsza niedziela Nowego Roku i składane życzenia braci. W tym pierwszym 
nabożeństwie Nowego Roku mogliśmy radośnie obchodzić Wieczerzą Pańską, jak również wysłuchać życzeń 12 braci. 
Byli to w kolejności bracia:

 
Polakowski Mariusz (Gal. 5,9-10), który również przekazywał życzenia nieobecnego br. Grzegorza Piechy (2 Kor. 5, 14-15),  
Zbigniew Babicz (Przyp. 14,30), Sławomir Kulczyński (Ps. 34,9), Bartosz Staszewski (Ps. 30,34; Łk. 17, 11-19), 
Daniel Miszke (Flp. 4,4), Andrzej Podkowicz (J.13,35), Tadeusz Witkowski (Jak. 4, 13-15), 
Andrzej Ostrowski (1 P. 3-7; Ps. 69,2), Samuel Pilichowski (Łk. 19,40), Andrzej Sękowski (Rz. 1, 16-17; J. 8, 51), 
Bartek Celiński (Ps. 84, 10-13) i Piotr Karel (J. 14, 1-6). Dziękujemy za piękne życzenia. Niech Bóg sprawi by ziściły się 
w naszym życiu.

fot.M.J. Karel

Tydzień Modlitwy

Tradycją Zborów ewangelicznych są Tygodnie Modlitwy urządzane 
w pierwszych dniach Nowego Roku. Zbór kołobrzeski od wielu lat 
zbiera się każdego dnia w pierwszym tygodniu Nowego Roku. 

W dniach od 2 do 7 stycznia każdego wieczoru inny brat poruszał temat 
związany ze słowami Jezusa: Jam jest! 
Tak więc we wtorek usługiwał br. Tadeusz Witkowski na temat: Jam jest 
światłością świata. W środę br. Sławomir Kulczyński poruszył temat: 
Ja jestem krzewem winnym. W czwartek tematem: Ja jestem dobrym 
pasterzem dzielił się br. Mariusz Polakowski. 
W piątek br. Zbigniew Babicz mówił na temat: Ja jestem chlebem życia, 
z kolei w sobotę br. Daniel Miszke przypomniał słowa: Ja jestem 
zmartwychwstanie i życie. Tydzień Modlitwy zamknęliśmy w niedzielę
7 stycznia, gdzie pastor Piotr Karel przypomniał słowa Jezusa: Ja jestem 
drogą, prawdą i życiem.
Bogu dzięki za duchowy pokarm i za to,  że wiele osób mogło z niego 
skorzystać.

Niedziela 7 stycznia Usługa pastora Tomczyńskiego

W niedzielę, 21 stycznia odwiedził nas 
pastor Zboru w Legnicy, Marek 
Tomczyński z małżonką Ewą, którzy 

przebywali na wypoczynku w Kołobrzegu. 
Usługa na postawie Ew.  Łk. 8, 22-56 
koncentrowała się wokół tematu: 
„Na to Syn Boży się objawił, aby zniszczyć 
dzieła diabelskie” (1 J. 3,8). Bóg sprawił nam 
prawdziwą duchową ucztę i jesteśmy wdzięczni 
za głoszone Boże Słowo. 
W czasie nabożeństwa starsi Zboru modlili się 
również nad chorymi, a po nabożeństwie, 
jeszcze ponad godzinę, pastor Marek modlił się 
o potrzeby osób proszących o modlitwę.

* 

Ku radości rodziców Kasi i Daniela oraz dumie dziadków 
Danusi i Andrzeja w dniu 28 stycznia br. przyszła na 
świat, jako pierwsza dama w rodzinie - 

             Amelia Ostrowska. 
                                                                                   Gratulujemy! 
Rodzicom życzymy mądrości Bożej w wychowaniu ich drugiego 
dziecka, a także Bożego błogosławieństwa.

GRATULACJE* 

Tymoteusz Ostrowski z siostrą Amelką



fot.M.J. Karel
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Najserdeczniejsze życzenia urodzinowe 
składamy również:

Niedzielne nabożeństwa o godz. 10,00

Czwartkowe studium 
Słowa Bożego o godz. 18,00

- o nabożeństwa i spotkania w lutym
- o spotkanie członkowskie
- o nowe osoby i sympatyków Zboru
- o nowego pracownika do Zboru w Koszalinie
- o posiedzenie Rady Kościoła w Warszawie
- o służby Zborowe
- o pobudzenie do składania deklaracji finansowych
- o docieranie z ewangelią poprzez transmisje   
  nabożeństw on-line.
- o grupę wierzących braci i sióstr z Tczewa
- o pomoc w chorobie i wieku starszym dla: J. Świercz, 
  I. Rosińskiej, Z. Soboń, A. Wąsewicz, L i T. Puców, 
  J i E. Witkowskich, Z. Dołkowskiej, J. Grudzińskiej, 
  J. Lewandowskiej, E. Janiszewskiej, R. Kijewskiej, 
  M. Zawadzkiej
- o poprawę zdrowia pastora Andrzeja Ostrowskiego
- o Placówkę w Świnoujściu
- o działania misyjne Zboru
- o zdrowie dla Kasi Maksińczyk i jej jeszcze
  nienarodzonego dziecka
- o zbawienie dla rodziny Sękowskich
- o zdrowie dla Pani Danuty Kulanin - babci Julii -  
  wnuczki Teresy Piechoty

04 Niedziela - usługa pastor Leszka Czyża 
                        Fundusz Misyjny
08 Czwartek - zebranie członkowskie g. 18.00
11 Niedziela - pomocny Kosz
13 Wtorek    - Grupy Domowe, T: Struktura kościoła
26 - 28          - Rada Kościoła w Warszawie
27 Wtorek    - Grupy Domowe, T: Zadania kościoła

55 ROCZNICĘ ŚLUBU - w dniu 16.02 obchodzą 

Maria i Henryk Kułakowscy 
Platynowe gody niech będą przypomnieniem przeżytych  
razem tak wielu lat. Niech będą również przykładem dla 
młodego pokolenia dochowania ślubu, wierności, miłości 

i wzajemnej pomocy. Bożej opieki, pomocy i Jego 
błogosławieństwa na dalsze wspólne lata życia. 

01 Olushade Oyedemi
02 Stanisław Kowalczyk
04 Halina Zabłocka
05 Regina Kijewska
06 Zuzanna Pilichowska
06 Waldemar Kirdzik
08 Karolina Kołosowska
16 Wiesława Łukomska

17 Łukasz Sadowski
18 Tadeusz Witkowski
19 Tomasz Kociela
 22 Beata Kotuch 
22 Ewa Janiszewska
24 Bogumiła Łachwa
25 Edward Szymański

Alanowi Kulczyńskiemu (04), Jolancie Słodownik (13), 
Ani Zapotocznej (18), Edycie Stobieckiej (18), 

Ferdynandowi Karel (19), Sebastianowi Downarowicz (20), 
Mieczysławowi Czajko (20), Kazimierzowi Barczukowi          

(21), Dawidowi Wiśniewskiemu (21), 
Justynie Nahajowskiej (22), Renacie Łężnej (24)

"Charles i Priscilla Studd. Żadna 
ofiara zbyt wielka"  Eileen Vincent

Charles i Priscilla Studd - 
oboje bezgranicznie oddani Bogu, 
pełni poświęcenia dla jednej tylko 
sprawy - głoszenia Pańskiej chwały 
i ewangelizowania świata. 
Cena, którą musieli zapłacić za swój 
wybór, była wysoka. 
Bogactwo, wygody, życie rodzinne, 

pielęgnowanie własnego ''ja'' - z tego wszystkiego trzeba 
było zrezygnować, odrzucić to, co tak mocno wiąże miliony 
ludzi ze światem. Trzeba było poświęcić to, co jest 
najważniejsze, według potocznej opinii, w życiu, by ten 
szczytny cel urzeczywistnić. 
Ich postawa przyczyniła się do przebudzenia najpierw w ich 
macierzystym zborze, a potem w innych społecznościach. 
Do tej pory ''wierni'' zajęci byli sobą i swoimi problemami. 
Teraz wielu z nich zachęconych i podniesionych na duchu 
oddaniem Studdów zaangażowało się w pracę dla Pana, 
także na gruncie misyjnym.


