Rok XVIII(187)

Piotr Karel

„A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli.
I wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu,
i wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli, i wszyscy ten sam napój duchowy pili;
pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus”. [1Kor 10, 1-4]

Niech Bóg błogosławi ich pracę.

30 kwietnia tego roku mija 40 rocznica założenia
Zboru Kościoła Chrystusowego w Kołobrzegu.
Od 1974 roku działała tu mała Placówka Zboru
w Białogardzie, gromadząca się na regularnych
nabożeństwach w domu prywatnym braterstwa
Jana i Haliny Matulewiczów.
Nowy rozdział pracy rozpoczyna przyjazd do
Kołobrzegu na początku 1978 roku braterstwa
Nelli i Piotra Karel. W tym samym roku dzięki Bożej
pomocy Zbór nabywa stary poniemiecki kościółek przy
ul. Jedności Narodowej 62, służący po wojnie jako
piekarnia miejscowej Spółdzielni WSS „Społem”.
Ogrom pracy, wysiłku i nakładów finansowych wielu
współwyznawców z kraju
i zagranicy pozwolił na otwarcie w dniu 6-7 grudnia
1980 roku kaplicy mogącej pomieścić ok. 100 osób.
Zbór systematycznie wzrastał liczbowo tak, że pod
koniec lat 90 – tych podjęto decyzję o rozbudowie
istniejącego obiektu. Przy dwukrotnie powiększonej
kaplicy znalazły się również pomieszczenia takie jak:
biblioteka, pokoje gościnne, sala społecznościowa,
kuchnia. W 2017 roku Zbór zyskał miejsce vis a vis
kościoła na parking samochodowy.

40 lat trwała wędrówka Izraela do ziemi obiecanej.
Nie był to okres łatwej i przyjemnej podróży.
Zmagania, próby, doświadczenia wiary, stoczone bitwy,
a nieraz i liczne porażki stawały się chlebem
powszednim wędrującego Bożego narodu.
Jednak w tych latach Boża obecność nigdy ich nie
opuszczała. Pan zsyłał im mannę, zaopatrzył w źródła
wód, prowadził ich w dzień w obłoku, a w nocy
w słupie ognistym. Karmił ich duchowym pokarmem,
i „pili z duchowej skały, która im towarzyszyła,
a skałą tą był Chrystus” .
Również tenże Chrystus po swoim zmartwychwstaniu
przez 40 dni ukazywał się uczniom i utwierdzał ich
wiarę. To piękne i wymowne obrazy.
Dla Zboru w Kołobrzegu kończy się czterdziestoletnia
wędrówka. Nie zawsze łatwa i nie zawsze obfitująca
w radosne wydarzenia, choć niewątpliwie trudy pracy
i wędrówki przynosiły wielokroć Bożą radość
i doświadczenie głębszej relacji z ową Skałą, która nam
towarzyszyła.
Na horyzoncie jednak, jak wierzymy „lepsze dni i lata”.
Modlimy się o innych, którzy jeśli Bóg pozwoli,
w następnych latach będą dołączać do żywego kościoła.
A wierzymy iż,
„Bóg przewidział ze względu na nas coś lepszego,
mianowicie, aby oni nie osiągnęli celu bez nas”
(Hebr. 11,40)

Co można powiedzieć o 40 latach działalności i pracy
Zboru w Kołobrzegu?
Andrzej Rosiewicz śpiewał: „Czterdzieści lat minęło,
jak jeden dzień…”, my zaś chcemy zaświadczyć:
„aż dotąd pomagał nam Pan” (1 Sam 7,12).
W tym czterdziestoletnim okresie członkostwem
w Zborze mogło cieszyć się 460 braci i sióstr.
Wielu z nich jest już u Pana, inni wyjechali do innych
miast i zagranicę, ale wszystkich wspominamy
z wdzięcznością dla Boga.
W Zborze swoje pierwsze praktyki kaznodziejskie
rozpoczynało 11 pastorów, którzy w różnych miastach
Polski i poza granicami kraju służyli Bogu.
Niektórzy nadal z powodzeniom pracują w Zborach,
które prowadzą.

Obecnie Zbór liczy 200 członków oraz spore grono
dzieci i sympatyków, którzy gromadzą się w każdą
niedzielę o godz. 10,00 i w czwartkowe wieczory
o godz. 18,00 w swojej siedzibie w Kołobrzegu
przy ul. Jedności Narodowej 62.
Zapraszamy do odwiedzin!

-2-

- Nieśmiertelny duch Pana Jezusa nie umarł (Łuk. 23:46). Śmierci uległo jedynie Jego ciało.
- Jego śmierć była konieczna dla naszego zbawienia, gdyż Syn Boży zabrał na krzyż nasze grzechy,
złożywszy za nie doskonałą, przebłagalną ofiarę (Izaj. 53:5, 6; 1 Piotra 2:24, 25; Hebr. 9:12-14, 26b).
- Jezus przez Swoją śmierć pokonał również diabła (Hebr. 2:14, 15).
- Chrystus umarł, a potem zmartwychwstał w chwalebnym ciele, na trzeci dzień (Łuk. 23:50-24:3).
Wielu świadków widziało Pana wskrzeszonego z martwych (1 Kor. 15:1-8).
- Spotkanie uczniów ze zmartwychwstałym Mistrzem natchnęło ich odwagą i siłą – byli małym
ruchem, który po śmierci swego Założyciela wydawał się skazany na wymarcie, lecz po Jego
powrocie do życia rozwinęli się w wielki, ogólnoświatowy Kościół.
- Byli gotowi umrzeć za swą wiarę, bo wiedzieli, że ich Pan żyje (1 Kor. 15:30, 32)

J

S

ezus umierając złożył doskonałą, jednorazową ofiarę
za grzechy, ale na śmierci Chrystusa nie kończy się
proces realizacji naszego zbawienia.

łowo Boże w wielu miejscach mówi o tym, że zmarli
wierzący zmartwychwstaną na podobieństwo
Chrystusa (Rzym. 6:5; 8:11; 1 Kor. 6:14; 1 Tes. 4:13,
14). Z tych powodów Pan Jezus został nazwany
„pierwiastkiem tych, którzy zasnęli” i „pierworodnym
z umarłych” (1 Kor. 15:20; Kol. 1:18).
Po śmierci nasze ciała ulegają rozkładowi, natomiast dusza
żyje dalej (Mat. 10:28). Nie znaczy to, że człowiek jest tak
samo nieśmiertelny jak Bóg. Dusza przestałaby istnieć,
gdyby Stwórca jej nie podtrzymywał słowem Swojej mocy
(Hebr. 1:3; Ps. 36:10). Dusza wiernego sługi Bożego
spotyka się z Chrystusem w niebie, zaś dusza potępionego
od razu idzie do piekła (Filip. 1:21-24; Łuk. 16:22-24).
Podczas powtórnego przyjścia Chrystusa wszyscy zmarli
zmartwychwstaną w ciele. Nie wiemy, jakie ciała
otrzymają potępieni, wiemy tylko, że pójdą na wieczne
męki (Mat. 25:41; Obj. 20:10).
Zbawieni otrzymają chwalebne ciała, podobne do
chwalebnego ciała Zbawiciela (Filip. 3:20, 21).
Ciała te będą miały nadludzkie właściwości i będą
przystosowane do życia w niebie (1 Kor. 15:42-54).
Czyż nie cieszy nas to, że – jeśli okażemy się prawdziwie
wierzącymi – będziemy wiecznie żyli z Bogiem i że nie
będziemy już cierpieć, będąc wolni od najmniejszej skazy
grzechu, od chorób i cierpień?

Zmartwychwstały wstawia się teraz za nami, jako nasz
Arcykapłan i Orędownik (Rzym. 8:33, 34; Hebr. 4:14-16;
1 Jana 2:1, 2). Dzięki temu, że jest Pośrednikiem Nowego
Przymierza i jedynym Pośrednikiem między absolutnie
Świętym Bogiem a nami, możemy w imieniu Jezusa bez
lęku zwracać się do Boga, jako Ojca (1 Tym. 2:5, 6).
Jego pośrednictwo w Nowym Przymierzu jest gwarancją
tego, że otrzymamy to, co nam obiecano –
nieśmiertelne życie w niebie (Hebr. 9:15).
Wyniesiony do chwały Chrystus jest Władcą ponad
wszystkim i Głową Kościoła, i czynnie przewodzi Swemu
Kościołowi (Efez. 1:20-23). Oczywiście gdyby nie
zmartwychwstał, nie mógłby tego czynić.
Dzięki temu, że zmartwychwstał Pan, posłał nam
Pocieszyciela, Ducha Świętego (Jana 16:7).
Kościół bez Ducha Świętego byłby martwy.
Tylko żyjący Mesjasz będzie mógł powrócić w chwale
i dopełnić dzieła naszego zbawienia (Hebr. 9:27, 28).
Jedynie Zmartwychwstały Jezus będzie mógł dokonać
powszechnego zmartwychwstania, odbyć sąd nad
zmartwychwstałymi, ukarać winnych i dać nagrodę
sprawiedliwym (Jana 5:22, 23, 28, 29; Dzieje 17:31;
2 Tym. 4:1). Tylko za pośrednictwem żywego Chrystusa
Bóg Ojciec doprowadzi do harmonii w świecie duchowym
i materialnym, uprzednio naruszonej przez grzech
(Kol. 1:20; Efez. 1:9, 10). Wreszcie jedynie żyjący Król
Jezus doprowadzi posłuszną ludzkość z powrotem
do Boga, jako jej jedynego początku i końca, i Sam
również się podda Bogu Ojcu (1 Kor. 15:28).

Zmartwychwstanie Chrystusa jest symbolem
nowego życia wierzących
Apostoł Paweł wykazał, że śmierć Mesjasza symbolizuje
śmierć chrześcijan dla grzechu, natomiast Jego
zmartwychwstanie oznacza odnowione życie, jakie mają
prowadzić po swoim odrodzeniu (Rzym. 6:1-11).
Nie możemy poprzestać na uważaniu siebie za
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wskrzeszonych do nowego życia, lecz rzeczywiście żyć
nowym życiem. Jeśli już należysz do Zmartwychwstałego,
wydawaj owoc dla Boga (Rzym. 7:4).
Nie żyj dla siebie, lecz dla wskrzeszonego Pana (2 Kor.
5:14, 15).
Czy nadzieja skłania cię do gorliwego trudzenia się

w służbie Bożej i do życia ku Jego chwale?
(1 Tym. 4:10; 1 Kor. 10:31; 15:58).
Jeśli jeszcze nie oddałeś/oddałaś swego życia Bogu,
to posłuchaj apelu z Listu do Efezjan 5:14:
„Obudź się, który śpisz, i powstań z martwych,
a zajaśnieje ci Chrystus”.

Nelli i Piotr Karel

„On to wywiódł ich, czyniąc cuda i znaki
w Egipcie i na Morzu Czerwonym i na pustyni przez czterdzieści lat” (Dz. Ap. 7,36)

H

istoria historii nie równa. Trudno porównać
czterdziestoletnią historię wędrówki Izraela w
drodze do Kanaanu z historią 40 -to lecia zboru
w Kołobrzegu. A jednak są pewne punkty - jakby styczne,
jakby podobne, które czynią owe porównanie
uzasadnionym. Z pewnością nie ze względu na postać
Mojżesza - przywódcy, którego Bóg użył w tym wielkim
dziele wyprowadzenia tak licznego narodu z niewoli
egipskiej. Ten Boży mąż nazwany najskromniejszym
człowiekiem nie ma, i pewnie nie będzie mieć równego
sobie tu na ziemi. Faktem jest jednak, iż to nie ludzie,
a Bóg jest tym, któremu należy się cała chwała.
Znamiennym jest również to, że dla wykonania Swego
dzieła Bóg używa zwykłych ludzi. Niedoskonałych,
popełniających błędy, czasem nieposłusznych, a nawet
porywczych i głupio postępujących.
Wracam dziś myślą do początków pracy w Kołobrzegu.
8 stycznia 1978 roku w Warszawie byłem ordynowany
na prezbitera Kościoła mającego z rodziną osiedlić się
w dalekim Kołobrzegu i rozwijać pracę maleńkiej
10 osobowej Placówce pozostającej bez kaznodziei.
Już 20 stycznia tegoż roku wraz małżonką i 4 letnim
synem wprowadziliśmy się do naszego pierwszego
własnego mieszkania przy ul. Wąskiej 20/19.
Ileż radości! Jesteśmy na swoim!
Życie jednak to nie tylko chwile wzniosłe i radosne.
Wkrótce miało się okazać, że nasz młodzieńczy zapał

i entuzjazm był mocno studzony.
Jednym z powodów był brak stałego miejsca dla
odbywania nabożeństw. Zgromadzenia odbywały się
bowiem w prywatnym mieszkaniu braterstwa
Jana i Haliny Matulewicz przy ul. Złotej,
co z pewnością nie mogło być miejscem gwarantującym
należyty rozwój Zboru.
Odmowa władz na nabycie jakiegokolwiek obiektu stała
się poważnym problemem. Z ewentualnym nabyciem
obiektu mieliśmy czekać 8 lat! Wkrótce potem z owej
dziesiątki pierwszych współwyznawców,
dwa małżeństwa wyjeżdżają na stałe z Kołobrzegu.
Przyznam się, że czułem się jak Izraelici, którzy
wprawdzie cudem zostali wyprowadzeni z Egiptu,
ale nagle znaleźli się przed przeszkodą nie do pokonania.
Morze Czerwone z przodu, a z tyłu nacierające wojska
faraona. Czyż nie był to czas zupełnego zwątpienia?
Czas narzekania i utyskiwania z powodu tak tragicznego
położenia? Na co w takiej sytuacji można jedynie liczyć?
Kiedy wszystko w życiu zawodzi, Bóg okazuje Swoją
łaskę. On powiada: ,,nie dzięki mocy ani dzięki

sile, lecz dzięki mojemu Duchowi to się
stanie” (Zach. 4,6). Psalmista zaś powiada:
,,Oczy moje wznoszę ku górom, skąd nadejdzie mi
pomoc? Pomoc moja jest od Pana...” (Ps. 121,1).
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Bóg przeprowadził nas bezpiecznie, a my doświadczaliśmy
wybudowanym baptysterium.
Jego cudów, w drodze, którą przed nami otwierał.
Po wojnie powstające zbory ewangeliczne były liczebnie
To był cud, że obiekt, który do dziś użytkujemy został nam
bardzo małe. Nasz warszawski Zbór, gdzie byłem w latach
przekazany nie za 8 lat, a za niecałe 8 miesięcy.
1970 -78 pastorem młodzieżowym, należał do
To ciekawa historia. W tym czasie braterstwo
największych w Polsce. Liczył on wtedy około 90
Matulewiczów planowało wyjazd z Kołobrzegu
członków. Kiedy przeprowadzałem się z rodziną do
i przeprowadzkę do Sarbii, a my zmagaliśmy się
Kołobrzegu marzył mi się wtedy choć 30 osobowy Zbór.
z problemem, co z miejscem naszych nabożeństw.
Czy to nie cud, że wkrótce sala mogąca pomieścić ok. 100
Jedynym realnym miejscem mogło być nasze mieszkanie
osób stała się w niedzielne nabożeństwa tak pełna, iż część
w bloku przy ul. Wąskiej na VI piętrze.
ludzi nie miała miejsc siedzących.
Możliwość otrzymania jakiegokolwiek innego lokum ze
strony Władz Miasta nie wchodziła w grę. Pomógł
Podjęliśmy decyzję o rozbudowie obiektu.
przypadek?
Dwukrotnie powiększyliśmy naszą salę nabożeństw,
Nie, u Boga nie ma przypadków.
ale dziś okazuje się, że znów jest za mała.
Nad nami, piętro wyżej mieszkał I sekretarz partii. Dla
Jak niegdyś na pustyni Pan Bóg prowadził Swój lud.
ludzi żyjących w PRL-u nie muszę tłumaczyć,
Za ap. Pawłem moglibyśmy powiedzieć:
że ci ludzie sprawowali władzę niemalże
„i wszyscy ten sam pokarm duchowy
absolutną.
jedliśmy i wszyscy ten sam napój
Spotkałem się z nim w jego biurze
duchowy piliśmy, piliśmy bowiem
i powiedziałem mu;
„Panie sekretarzu, od następnej niedzieli
z duchowej skały, która nam
będzie pan na każdym naszym nabożeństwie”.
towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus”
Ze zdenerwowania, aż poczerwieniał,
(1 Kor. 10,4).
domagając się wyjaśnień.
Jesteśmy Bogu wdzięczni, że pomimo często
Wyjaśniłem mu wtedy, że jesteśmy sąsiadami,
naszej niewierności, trudnych momentów
i z powodu braku miejsca na nasze
z jakimi przyszło nam się zmierzyć w ciągu
nabożeństwa oraz niechęci władz
tych 40 lat „naszej wędrówki” ... - On był
do przydzielenia nam odpowiedniego lokum,
SKAŁĄ i pozostawał wierny Swemu ludowi.
będziemy zmuszeni przenieść nasze spotkania
W ciągu tych 40 lat przeżywaliśmy i trudne
( nasz kościół w 2000 roku !)
do naszego mieszkania, a pan wie jak bardzo
(rys. Ania Wasilewska- 1987r.)
chwile. Trudno było rozstawać się z tymi naszymi
są one akustyczne.
zacnymi braćmi
My zaś głośno śpiewamy, modlimy się, i też
i siostrami, których „ciała zasłały pustynię”.
głośno przemawiam.
A jest ich cała rzesza. Wierzymy jednak, że spotkamy się
Reakcja była niemal natychmiastowa. Bardzo szybko
z nimi w niebiańskim Kanaanie.
władze wojewódzkie wpłynęły na władze miasta
Trudno też było przechodzić momenty rozdarcia ciała
i mogliśmy odkupić od WSS Społem stary poniemiecki
Chrystusowego i wewnętrznych konfliktów, których
kościółek przerobiony na piekarnię.
również nie brakowało. Również wielu nie wytrzymało
Następnym cudem było to, iż nie mając własnych
trudu pielgrzymowania i jak biblijny Demas opuściło zbór
pieniędzy na odbudowę zdewastowanego obiektu,
umiłowawszy doczesny świat.
zaledwie w ciągu dwóch lat mogliśmy dzięki pomocy
Pan jednak umacniał Zbór dodając nie tylko nowych
wielu zborów, osób prywatnych, w kraju i zagranicy
członków, ale ustanawiając w nim nowych przywódców,
otworzyć podwoje naszego kościoła. Remont
starszych zboru.
przeprowadzany był systemem gospodarczym, a w prace
Jestem świadom, że nie tylko kończy się okres 40 lat
fizyczne zaangażowany było trzech braci:
wędrowania jakby po pustyni, ale przed nami nowa
Jan Matulewicz, Marek Sadowski i piszący
perspektywa, nowe wyzwania, ziemia, do której chce nas
te wspomnienia. Był to czas, kiedy zdobycie tony cementu,
wprowadzić ręka Pana.
czy palety cegieł graniczył z cudem.
Być może - jak niegdyś Mojżesz – nie będę miał
możliwości osobiście cieszyć się nową historią Zboru
Jestem wdzięczny mojej żonie Nelli, iż ciężar
kołobrzeskiego, ale oczami wiary widzę jego rozwój i lata
wychowania naszych synów, prowadzenia domu,
jeszcze większej świetności pod wodzą nowego Jozuego,
przyjmowania gości i wiele innych prac wzięła na siebie.
prowadzonego prze Boga. Obyśmy tylko pozostali mu
wierni i zachowali Jego Słowo.
W dniu 6-7 grudnia 1980 roku odbyły się uroczystości
Pastor Piotr Karel
poświęcenia nowego obiektu. W czasie uroczystego
nabożeństwa miał miejsce pierwszy chrzest w nowo
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anonim

Pierwsze spotkania
dla kobiet w naszym zborze
prowadziła Danuta Sadowska,
na zmianę z Danutą Ostrowską.
Do szanownego grona dołączyła
później Ryszarda Pilichowska.
Nie jestem w stanie powiedzieć jaka
była częstotliwość tych spotkań,
ale nigdy nie zapomnę pewnego
spotkania siostrzanego, na które
zaprosiła mnie moja droga teściowa
Elżbieta, a było to około 16 lat
temu. Siedziałyśmy sobie elegancko
na górze słuchając wykładu, który
przygotowany był przez Danutę
Ostrowską.
Nie pamiętam tematu owego
spotkania, ale nigdy nie zapomnę tej
esencji emocji, która towarzyszyła
mi w tamtym czasie.
Otóż pamiętam jak Danuta
poprosiła nas, abyśmy zastanowiły

się do jakiego kwiatka byśmy się
porównały i dlaczego.
O rany jak ja się zestresowałam po
pierwsze tym, że będę musiałam coś
powiedzieć, a po drugie, co z tym
kwiatem? Do jakiego kwiata jestem
podobna? Ale dziewczyny się
rozpisywały. Jedna porównywała
się do tulipana druga do stokrotki
inna do hortensji, ale i tak najwięcej
z nas upodobnić się chciała
i porównała do RÓŻY.
I ja też oczywiście porównałam się
do róży. Kiedy nadszedł czas,
że musiałyśmy przedstawić siebie
jako kwiaty. Róża oczywiście
przodowała. Ania Szweda, która
jeszcze na tamten czas była
z nami porównała się do ...
ZIEMNIAKA.
Ale miałyśmy miny, patrzyłyśmy
jedna na drugą i nie mogłyśmy

uwierzyć, że można porównać się
do kartofla.
Minęło już tyle lat, a ja tego
ziemniaka nie mogę zapomnieć.
Ania, jak pamiętam mówiła, że
kwiat ziemniaka jest śliczny,
malutki, ale sam ziemniak - owoc
jest brzydki, ale za to bardzo
zdrowy i cenny. Porównała siebie
do ziemniaka. Spuściłam głowę i
zastanowiłam się - co ze mnie za
róża (chyba z mszycą). Jak się
okazało nie tylko ja zastanawiałam
się, bo kiedy Ania mówiła, to nam
wszystkim - różom, stokrotkom
tulipanom płynęły łzy.
I tak oto ziemniak spowodował,
że spotkanie siostrzane, które było
tak dawno temu, zakotwiczyło się
na dobre w moim sercu.

Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że jestem bardzo szczęśliwa z tego, że nasze kobiece
spotkania odbywają się w dalszym ciągu, że do szanownego grona naszych wykładowczyń
dołączyły Ewa Babicz i Agnieszka Ostrowska. Dziękuję Bogu za to, że możemy z Agnieszką
organizować dla nas kobiet spotkania i konferencje, ale to dzięki Adze jej przeżyciom i temu,
że nie zignorowała głosu Boga, te spotkania odbywają się.

(List św.Jakuba 2:26)

W

czasie moich doświadczeń przez które
przechodziłam, Bóg wlał w moje serce
pragnienie służenia innym kobietom poprzez
tworzenie konferencji, spotkań dla kobiet. W tamtym
czasie inspiracją dla mnie była konferencja w Ustroniu,
na którą pojechałam i mogłam słyszeć głos mojego Boga.
Chciałam widzieć kobiety, które pomagają, wspierają inne
kobiety, w budowaniu poczucia własnej wartości,

znalezieniu spełnienia w życiu i pozytywnym
oddziaływaniu na swoje otoczenie w oparciu o wartości
chrześcijańskie.
Wiedziałam żeby być spełnioną kobietą, to muszę zaufać
Bogu, poddać się pod Jego działanie a On dokona cudów
w moim życiu. Pan Bóg przekonywał mnie, że jestem
kimś wspaniałym jako Jego dzieło, niezależnie od sytuacji,
w jakiej się znajduje. „Nie porzucę cię ani nie opuszczę”
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Hebr. 13:5 „Albowiem Ja wiem, jakie myśli mam o was –
mówi Pan – myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować
wam przyszłość i natchnąć nadzieją” Jr 29:11.

takiej konferencji w naszym zborze. Zaczęłyśmy się
modlić, zgłaszać na grupach domowych naszą prośbę.
W 2014 roku zrobiłyśmy pierwszą konferencję.
Znalazłam w intrenecie stronę Forum Kobiet, tam
Uwierzyłam w Jego słowa i powoli każdy etap mojego
odszukałyśmy numer telefonu do Jagody Markiewicz
życia wypełniał się wdzięcznością dla Boga za obecną
i tak się zaczęła przygoda… Byłyśmy gotowe do działania.
sytuację i pozytywnym oczekiwaniem
To był odważny krok, który spowodował
tego, co przyniesie nadchodzący okres
zmianę naszego życia, zaczęłyśmy
życia. Świadomie oddałam się w Jego ręce.
realizować Boży plan. Wiedziałyśmy, że
Wiedziałam, że Bóg ma konkretny plan dla
z Bożą pomocą wszystko się uda.
mojego życia.
Jesteśmy wdzięczne Bogu za Jagodę,
Będąc kochaną przez mojego Stwórcę,
za jej życie i służbę dla Boga.
przepełniona Jego miłością, radością życia
Tworzenie konferencji, spotkań dla kobiet
i pogodą ducha pragnęłam dzielić się tym
sprawia nam ogromną radość i spełnienie.
z innymi kobietami.
Nasza współpraca polega na tym, że każda
Ze źródła miłości Jezusa Chrystusa może
z nas wykonuje powierzone jej zadania,
korzystać każda z nas, w każdej sytuacji
które przydzielamy sobie same swojego życia, jeśli tylko tego pragnie.
uzupełniamy się w tym.
Jego miłość tworzy w nas coś pięknego.
Mamy świadomość, że poprzez tworzenie
konferencji stwarzamy wokół siebie zespół
Tym swoim pragnieniem podzieliłam się
ludzi i razem robimy wielkie rzeczy dla
Justyna Kaczmarek i Jagoda Markiewicz
z moją przyjaciółką. Justyna bardzo
siebie i innych kobiet.
chętnie zgodziła się na przygotowanie

24 marca wybrałyśmy się
z Agnieszką na konferencję do
Gdyni, która zatytułowana była
„Powołana do…”.
Był to wspaniały czas, który długo
pozostanie w naszych sercach.
Wspaniałe wykłady, mocne
świadectwa i uwielbienie, które
sprawiało, że czułyśmy się dobrze.
Pierwszy wykład mówiła Alina
Wieja, mówiła o kobiecie dobrego
wpływu o tym, że Bóg przeznaczył
nas do synostwa – do dziedzictwa
Bożych dzieci.
W I rozdziale Księgi Jeremiasza 5
werset jest napisane „Wybrałem cię
sobie, zanim cię utworzyłem w łonie
matki, zanim się urodziłeś,
poświęciłem cię, na proroka
narodów przeznaczyłem cię.”
Czasami prześlizgujemy się przez
pewne wersety i mówimy sobie, że
to prorok otrzymał takie słowo, ale
apostoł Paweł w liście do Efezjan
w I rozdziale pisze podobne słowa:
„W nim bowiem wybrał nas przed
założeniem świata, abyśmy byli
święci i nienaganni przed obliczem
jego w miłości, Przeznaczył nas dla
siebie do synostwa przez Jezusa
Chrystusa według upodobania woli

swojej.”
Dotyczy to również nas kobiet,
abyśmy były córkami Wielkiego
Boga, stworzyciela świata.
W tym konkretnym powołaniu,
w tym akcie duchowego pojawienia
się na tym świecie Pan Bóg dla
każdej z nas ma bardzo konkretny
plan.
Pan Bóg chce, abyśmy odkryły plan
dla swojego życia i żeby nie był to
tajny, ale objawiony nam plan, który
zaczniemy realizować.
A kiedy zaczynamy realizować plan
dla naszego życia, coś zaczyna się
zmieniać, coś zmienia się w tym, co
robimy – robimy coś z nową pasją
z nową energią do życia .
I jest to Boża energia i to jest to, co
w niebie zostało postanowione
z tym, co dzieje się tutaj na ziemi.
Pan Bóg stawia nas w danym czasie,
aby wypełnić pewne rzeczy, aby na
to miejsce, w którym jesteśmy (czy
zamieszkania, rodziny, czy miejscu
pracy)wpływać według Jego planu,
a Jego plan jest zawsze dobry.
I my właśnie możemy być tymi
osobami zmiany, przez które Bóg
chce dokonać, chce objawić swoją
świętość, chce objawić swój plan -
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Boży plan. Ale my potrzebujemy do
tego ODWAGI – BOIMY SIĘ bo
żyjemy w świecie, w którym
przeciwnik jeszcze też działa, a jego
główne zadanie polega na tym, aby
powstrzymać nas, żebyśmy nie
odkryły Bożego planu dla naszego
życia. To jest jego główne zadanie.
Przeciwnik chce zniszczyć nasze
życie w różny sposób, przez różne
doświadczenia. Kiedy patrzymy z
perspektywy wyższej niż nasza
widzimy, że jest to działanie
przeciwnika, który chce nas
powstrzymać w tym, żebyśmy
mogły wypełnić to co Bóg dla nas
przygotował i do czego nas powołał.
Agnieszka i Justyna

świadectwo

Piotr Karel

M

iałem to szczęście urodzić się w rodzinie
chrześcijan ewangelicznie wierzących. Tato mój
był zastępcą pastora (wtedy nazywano tę funkcję
- zastępcą przełożonego Zboru) Kościoła Wolnych
Chrześcijan w Chorzowie.
Od kiedy sięgam pamięcią razem z moim starszym bratem
Bogumiłem i młodszą siostrą Lilianną byliśmy prowadzeni
każdej niedzieli i każdej środy na zborowe nabożeństwa
w Chorzowie przy ul. Żeromskiego.
Mieszkaliśmy wtedy w robotniczej dzielnicy Siemianowic
i do Zboru trzeba było dojeżdżać tramwajem.
Każda niedziela wyglądała jednakowo i nie przypominam
sobie, by kiedykolwiek oprócz wakacji i wyjazdów
do innych Zborów było inaczej.
W dwupokojowym mieszkaniu w niedzielny poranek
spaliśmy, jako dzieci, przeważnie do godziny 12 - stej.
Mama w ten sposób zaoszczędzała na śniadaniu.
Faktycznie, pomimo pracy zawodowej taty i mamy,
w domu nie przelewało się, choć nigdy nie byliśmy głodni.
Po „spóźnionym” śniadaniu, który miał być obiadem,
dreptaliśmy na przystanek nie istniejącej już dzisiaj linii
tramwaju Nr 12 (na tzw. mijankę). Niestety ostatni
przystanek kończył się w Chorzowie Starym i stamtąd
znów na piechotę ok. 5 km szliśmy do centrum, gdzie
znajdował się budynek Zboru.
Mama prowadziła Szkółkę Niedzielną, która rozpoczynała
się o 14,30. Potem, po godz. 16,00 rozpoczynało się
dwugodzinne nabożeństwo, a po nabożeństwie tata
prowadził zajęcia chóru. Jako młody chłopak śpiewałem
w chórze, najpierw w altach, potem w tenorach i na końcu
- po mutacji głosu - w basach.
Tak więc do domu wracaliśmy późnym wieczorem.
Najgorzej było zimą i w porę deszczową.
Pamiętam wtedy trzęsąc się z zimna marzyłem o takim
samochodzie z pierzynką. Chyba miałem zadatki na
wynalazcę, bo marzyły mi się wtedy (a do takich
wynalazków wtedy było bardzo daleko) ruchome chodniki,
by można było bez chodzenia przemieszczać się po
ulicach.
W każdy poniedziałek nasze niewielkie mieszkanie
„zamieniało się” w kaplicę. Tu bowiem odbywały się
nabożeństwa Placówki Zboru.
Zwyczajem tamtych lat było, że na takich spotkaniach
przemawiało czasem 4-5 braci.
Mówiąc z humorem, do dziś nie mogę pojąć, jak wtedy
każdy z braci „który nosił spodnie” chciał przemawiać.
W Siemianowicach przeważnie przemawiali ci, dla których
nie starczyło miejsca na kazalnicy w niedzielnych
nabożeństwach w Chorzowie.
Generalnie więc nie lubiłem poniedziałków i jako chłopak
czasem próbowałem zmykać z domu, w porze tych
nabożeństw.

Oczywiście ojciec nas wtedy pilnował i musieliśmy
grzecznie siedzieć na wniesionych drewnianych, bez oparć,
ławkach. Na tych spotkaniach często było powtarzane
słowo, jakie wypowiedział Pan Jezus:
„gdzie dwóch albo trzech zebranych w Imię moje, tam
jestem pośród nich” (Mt 18, 20).
Jako dziecko zawsze próbowałem tak usiąść na owych
rozstawionych ławkach, by obok zrobić miejsce dla Jezusa.
Byłem autentycznie zły, gdy jakaś spóźniona na
nabożeństwo osoba zajęła mi to miejsce, które ja właśnie
rezerwowałem dla Jezusa. 10 listopada 1963 roku kończyła
się trzydniowa Ewangelizacja w chorzowskim Zborze.
W przeddzień nawrócił się mój straszy brat Bogumił.
Miałem wtedy 12 lat. Pamiętam siedziałem w pierwszym
rzędzie, tuż przed kazalnicą. Pierwsze krzesła - tak wtedy
jak i dzisiaj - nie były często okupowane i zdarzyło się,
że jedno krzesło obok mnie było wolne. Jak myślicie?
Dla kogo w moim umyśle było ono rezerwowane?
Wtedy chyba po raz pierwszy dotarło do mnie słowo,
iż Jezus chce przebywać nie obok, ale zamieszkać
w naszych sercach. Po raz pierwszy w publicznej, głośniej
modlitwie prosiłem Jezusa, by wstąpił i zamieszkał
w moim sercu. W czasie licznych ewangelizacji zawsze
cieszyłem się, gdy rodzice przyprowadzili kogoś nowego
do Zboru i mówiłem sobie; ale dobre słowo mogli ci ludzie
usłyszeć, aż dotarło do mnie, że to nie inni winni
się nawrócić, ale ja muszę osobiście pojednać się
z Chrystusem.
Trzy lata później 3 lipca 1966 roku ,tuż przed moim
pierwszym wyjazdem na obóz młodzieżowy do Gdańska,
ślubowałem Bogu wierność przez chrzest wiary.
Jestem Bogu wdzięczny, że zachował mnie szczególnie
w „burzliwych” latach szkoły średniej. Po skończeniu
Technikum Mechanicznego (też w Chorzowie) chciałem
iść śladem starszego brata na Politechnikę Gliwicką.
Zawsze jednak miałem „ciągoty”, by w jakiś sposób służyć
Bogu. Byłem dość aktywnym w grupie młodzieżowej
i w zespole śpiewaczym, grając na gitarze.
W Zborze pamiętam, a musiało to śmiesznie wyglądać,
ale już jako mały chłopak stawałem w drzwiach
z przełożonym Zboru br. Józefem Mrózkiem i żegnałem
wychodzących z nabożeństwa.
Tak mi to jakoś zostało do dziś. Jednak na Politechnikę
nie trafiłem. Na skutek wewnętrznych przeżyć wybrałem
studia na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w
Warszawie. To zupełnie nowy rozdział w moim życiu.
Może kiedyś będzie sposobność o tym więcej powiedzieć.
Jestem wdzięczny Bogu i rodzicom, że wskazali mi
na wartości, które są wieczne i dla których warto poświęcić
całe życie.
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Arba Mnicz - Etiopia
,,Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy,
że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli.” 1 Tes 4:14

Drodzy w Panu
Mam nadzieję, że minione Święta Pamiątki Narodzenia Pana Jezusa oraz początek Nowego Roku
były dla Was błogosławione. Liczę na to, że nie zapomnieliście o nas tak zupełnie, choć tempo życia jest naprawdę
zawrotne, a z naszej strony już od kilku miesięcy nie było żadnych wieści... Postaram się to w skrócie nadrobić!
Najpierw jednak chcę złożyć Wam serdeczne życzenia radości i pokoju na nadchodzące Święta Wielknanocne - czas,
kiedy na nowo odżywa w nas nadzieja na zmartwychwstanie w Panu Jezusie, który żyje i daje życie każdemu,
kto wierzy, że On jest Mesjaszem. Oby nasza społeczność z Nim odżywała i rozwijała się codziennie!

G

rudzień i styczeń były dla mnie miesiącami
oczekiwania na kolejne pozwolenia na pracę i
pobyt w Etiopii,
gdyż i tym razem pojawiły sie komplikacje, które trzeba
było po prostu przeczekać... Jestem Bogu wdzięczna,
że tym razem obyło się bez nieplanowanej wyprawy
za granicę i jeszcze większych kosztów niż te, które
i tak trzeba było ponieść. Oczekiwane pozwolenia na
kolejny rok otrzymałam 30 stycznia.
Styczeń zapisał się nam w pamięci również z powodu
chorób. Najpierw zachorował bratanek Tamyru,
którego trzeba było odwieźć do odległego o 125 km.
szpitala, po nieskutecznym leczeniu w Arba Mincz.
Tamyru odwiózł bratanka i jego rodzinę, a zaraz potem

Chwała Bogu za:
- wyzdrowienie Tamyru (z kręgosłupem też już lepiej!)
- nowe pozwolenia na pracę i pobyt dla Izy;
- udane spotkanie o alfabetyzacji z liderami lokalnych
społeczności ludu Gamo;
- postępy w pracy nad podręcznikami;
- kolejne obfite deszcze.

sam ciężko zachorował, więc i z nim pojechaliśmy do tego
samego szpitala... Pobyt tam nie był długi, bo zaledwie
4-dniowy, ale stan Tamyru był tak przerażający, że było
nam bardzo ciężko to znosić. Jeszcze raz z całego serca
dziękuję tym z Was, którzy modlili się z nami
o uzdrowienie Tamyru i okazywali swoją troskę
i zainteresowanie! W tym czasie, kiedy Tamyru zmagał się
z nieznaną chorobą w szpitalu w Soddo, w szpitalu w Arba
Mincz Kabatiya urodziła synka! Jak to zwykle w życiu
bywa, jednym płacz, a innym wesele!
Chłopczyk ma na imię Samuel i jest ślicznym, zdrowym
dzidziusiem. A kim jest jego mama? Jedyną kobietą
w zespołach językowych w ramach naszego projektu.
Pracuje w zespole Konso.

Módlmy się o:
- pokój w Etiopii i dalsze Boże prowadzenie w pracy
wśród ludów Aari, Daasanach i Gamo;
- dobre wykorzystanie materiałów w językach
lokalnych w próbnych klasach szkoły podst.;
- warsztaty promowania Pisma Św. w jęz. gamo,
na których Tamyru będzie jednym z instruktorów

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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(sobota)

-10-

NA WIELKANOC
Tkwił tam na Golgocie, jak korzeń z suchej
ziemi,
nie był to wygląd, który by mógł się
spodobać,
cierpiał wśród złoczyńców, co są tak przez
ludzi wzgardzeni,
by nie zważając na nich, muszą twarz swą
chować.
On też wzgardzony, przez najbliższych ludzi
opuszczony,
nasze choroby nosił, wziął na Siebie nasze
cierpienia,
mąż boleści, w cierpieniu doświadczony,
ukarany został dla naszego zbawienia.
Wszyscy zbłądziliśmy, jak owce bez
pasterza.
Każdy z nas na własną drogę zboczył,
On został za nasze występki przybity do
krzyża,
by każdy grzesznik swą hańbę zobaczył.
Znęcano się nad Nim, w pokorze to znosił,
nie otworzył ust Swoich, zamilkł udręczony,
o łaskę oprawcom, tylko Ojca prosił
i cierpiał, jak baranek na rzeź prowadzony.
Nie było nigdy fałszu na ustach Jego,
bezprawia nie popełnił, był wolny od winy.
Spod sądu powiedli Go, ubiczowanego,
wyrwali, przez krzyż, z żyjących krainy.
Wśród bezbożnych złoczyńców grób Mu
wyznaczyli,
to Jego Pan dotknął za nas karą, zezwolił na
cierpienie,
lecz Jego wielka Miłość i rany nas uleczyły,
w cudowny sposób przyniosły ludzkości
zbawienie.
A. Podkowicz

Gdyby Bóg spostrzegł, że nasza największa
potrzeba dotyczy ekonomii,
posłałby nam ekonomistę.
?Gdyby zaobserwował, że najbardziej potrzebujemy
rozrywki, posłałby nam komika lub artystę.
Gdyby zauważył, że naszą największą potrzebą jest
stabilizacja polityczna, posłałby nam polityka.
Gdyby sądził, że najbardziej potrzeba
nam zdrowia, posłałby nam lekarza.
Ale On wiedział, że nasza największa potrzeba
związana jest z grzechem, z naszym oddzieleniem
od Niego, naszym wielkim
buntem i naszą śmiercią.
Dlatego posłał nam Zbawiciela Jezusa Chrystusa,
który umarł i zmartwychwstał, abyśmy mogli przez
wiarę pojednać się Nim i mieć życie wieczne.
D.A. Carson

Z

martwychwstanie jest triumfem i wielkim zwycięstwem
dla każdego chrześcijanina. Jezus Chrystus umarł,
został pochowany i powstał z martwych trzeciego dnia,
jak mówi Pismo Święte. I ponownie przyjdzie! Albowiem Bóg
przez Jezusa przywiedzie z nim tych, którzy zasnęli.
A ci, którzy pozostaną przy życiu, aż do przyjścia Pana,
zostaną przemienieni i otrzymają nowe, uwielbione ciała.
(1 Tes. 4.13-18).
Zmartwychwstanie wskazuje, że Bóg przyjął ofiarę Jezusa za
nas. Pokazuje, że Bóg ma moc, aby wzbudzić nas z martwych.
Gwarantuje wszystkim, którzy wierzą w Chrystusa,
że nie pozostaną martwi, lecz powstaną do życia wiecznego.
To jest nasza błogosławiona nadzieja.

z życia zboru

Braterskie śniadanie

N

ie podejrzewam, by data spotkania na śniadaniu
braterskim była wybrana celowo i wyznaczona na
dzień 10 marca. Ponoć w tym dniu świat celebruje
Dzień Mężczyzny (to chyba tak dla równowagi
z dniem 8 marca - Dniem Kobiet). Faktem jest jednak,
że w tym dniu 31 „wspaniałych, płci męskiej” ruszyło
z domu, by spotkać się na braterskim śniadaniu.
Nota bene bardzo pysznym i obfitym, przygotowanym przez
naszych braci kucharzy: Zbyszka Gutkowskiego i Natana
Polakowskiego. Gościem specjalnie zaproszonym był pastor
fot. S. Pilichowski
zboru w Gryficach – Marek Prociak, który przeprowadził
bardzo interesujące studium na temat dwóch terminów biblijnych, mianowicie - prawdy i miłości, które to terminy tworzą
często zbitkę na kartach Pisma Świętego. Dość niespodziewanie odwiedził nas również brat Zenon Schweda z Czech.
Jesteśmy Bogu oraz organizatorom wdzięczni za dobrze spędzony czas.
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módlmy się:

kwiecień
01 Niedziela - NABOŻEŃSTWO WIELKANOCNE
Błogosławieństwo dzieci. Fundusz Misyjny
05 Czwartek - Spotkanie odwołane
07 Sobota - g. 18,00 EWANGELIZACJA.
Koncert Jacka Konickiego
08 Niedziela - EWANGELIZACJA. Pomocny Kosz.
10 Wtorek - Grupy Domowe. T: Służby w kościele
15 Niedziela - Akcja: Pola Nadziei
(pomoc dla hospicjum)
24 Wtorek - Grupy Domowe.
T: Członkostwo w kościele
26 Czwartek - Spotkanie odwołane
28 Sobota - g. 17,00 - AGAPA CZTERDZIESTOLECIA
29 Niedziela - g. 11,00 - Uroczyste nabożeństwo
z okazji czterdziestolecia zboru w RCK ul. Solna 1.
(g. 14,00 obiad dla gości)

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

25 rocznicę chrztu wiary obchodzą
w dniu 10 kwietnia siostry:
Maria Sznajder i Dorota Oyedemi.
Nasze najlepsze życzenia wraz z Jezusowym
zapewnieniem: „Jam jest dobry pasterz.
Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce”
(J. 10,11).
Niech On dalej wiedzie, pomaga i błogosławi.

- o czas świątecznych nabożeństw
- o Ewangelizację wiosenną
- o uroczystości związane z 40-leciem Zboru
- o sympatyków i osoby pragnące przyjąć
chrzest wiary
- o działania misyjne Zboru
- o Grupy Domowe i ich liderów
- o majowy Zlot studentów (4-6.05)
- o nowego pracownika w Zborze koszalińskim
- o docieranie z ewangelią za pośrednictwem
nabożeństw on-line
- o grupę braci i sióstr z Tczewa
- o pomoc w chorobie i wieku starszym dla
fot.M.J. Karel
J. Świercz, I. Rosińskiej, Z. Soboń, A. Wąsowicz,
L. i T. Puców, J .i E. Witkowskich, Z. Dołkowskiej,
R. Kijewskiej, K. Kołosowskiej, E. Janiszewskiej,
A. i D. Ostrowskich, Olka Wasilewskiego
- o małżeństwo Aleksandry i Natana Polakowskich
- o Placówkę w Świnoujściu
- o zbawienie dla rodziny Sękowskich
- o zdrowie dla Kasi Maksińczyk i jej jeszcze
nienarodzonego dziecka
- o zdrowie siostry Kamili Telega z Leszna

urodziny obchodzą:

35 lat pożycia małżeńskiego
w dniu 3.04 obchodzą: Dorota i Ade Oyedemi, natomiast
w dniu 24.04 Violetta i Marek Stasiakowie. „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).
Naszym Jubilatom życzymy, by w radości i opiece Bożej
przeżyli jeszcze ten krótki okres dzielący nas od
spotkania z Panem.

01
04
10
11
13
14
18

Leokadia Puc
Anna Gromska
Ryszarda Pilichowska
Grażyna Witkowska
Ewa Kulczyńska
Maria Sznajder
Małgorzata
Lewandowska

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

Najserdeczniejsze życzenia urodzinowe
składamy również:
Z okazji Zmartwychwstania Pana Jezusa,
życzymy wszystkim naszym czytelnikom
wiary i wytrwałości w szukaniu
woli Bożej dla swojego życia.
Przed nami wspaniała przyszłość.
Bądźcie zawsze dobrej myśli - Jezus żyje!
Redakcja

Liliannie Dwulat (05), Lidii Gutkowskiej (10),
Darii Borzyszkowskiej (12), Marzenie Jagiełło (4),
Anecie Mikulskiej (18), Bartoszowi Sokół (18),
Jerzemu Kurdkowi (21), Jadwidze Marciniak (21),
Krzysztofowi Łachwie (22),
Danielowi Ostrowskiemu (24),
Waldemarowi Świątkowskiemu (27)
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