Rok XIX(196)

Fot. Magda Karel

Pod wieloma względami był to szczególny Zbór. Apostoł Paweł nazywa ich:
umiłowanymi, pożądanymi, jego radością i jego koroną (4, 1).
Paweł wyraża szczerą wdzięczność za ten Zbór:
„Dziękuję Bogu mojemu za każdym razem, ilekroć was wspominam, zawsze w każdej
modlitwie mojej za wszystkich was z radością się modląc, za społeczność waszą
w ewangelii od pierwszego dnia aż dotąd” (1, 3-5)
I jak pisze:
„I o to modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie
doznanie, abyście umieli odróżniać to, co słuszne od tego, co niesłuszne, abyście byli
czyści i bez nagany na dzień Chrystusowy, pełni owocu sprawiedliwości przez
Jezusa Chrystusa, ku chwale i czci Boga.” (1, 9-11)
Absolutnie nie dlatego, bym porównywał się do wielkiego apostoła, ale i ja chciałbym
wrazić wdzięczność moim umiłowanym braciom i siostrom.
Przeżyliśmy wspólnie 2018 rok. Jak pisałem do niektórych z was:
„Kolejny rok łaski Pana. Rok, w którym każdy z nas doświadczał obecności i dobroci
naszego Pana, ale może też i smutku i cierpienia. Bo życie człowieka wierzącego
to przecież ciągła walka. Walka z przeciwnikiem Bożym, który chce nas odwieść
od Chrystusa. To walka i zmaganie również z własnymi słabościami, wszelkimi
trudnościami, pokusami jakie spadają na nasze codzienne życie.”
Czyż nie tak? O Filipianach Paweł pisze tak:
„A wy Filipianie, wiecie, że na początku zwiastowania ewangelii, gdy wyszedłem
z Macedonii, wy byliście jedynym zborem, który był wspólnikiem moim w dawaniu
i przyjmowaniu” (Flp.4,15). Oto jego wspólnicy:
w dawaniu i przyjmowaniu, chceniu i w wykonaniu (2,13).

Okładka: Agata Maksińczyk

Czasem trudno nam zrezygnować chociażby z części tego, co posiadamy, choć wiemy,
że wszystko co mamy otrzymaliśmy od kochającego nas Ojca.
Stąd też podziwiam i chciałbym jeszcze raz podziękować wszystkim braciom, siostrom,
przyjaciołom za złożoną w 2018 roku ofiarę na potrzeby kościoła.
Wierzę, że przy spotkaniu naszym z niebiańskim Ojcem usłyszymy słowo:
„Sługo dobry i wierny! Nad tym, co małe, byłeś wierny, wiele ci powierzę;
wejdź do radości Pana swego(Mt. 25,21).
Niech ten dar jako „przyjemną wonność, ofiarę mile widzianą, w której Bóg ma
upodobanie (Flp. 4, 18), ofiarowany Bogu służy Jego kościołowi ku chwale Boga Ojca.
„A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale,
w Chrystusie Jezusie” (Flp. 4, 19).
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Charles R. Swindoll

Co jest w twoim życiu największym autorytetem? Gdy sprawy mocno się komplikują
i musisz stawić czoło trudnej rzeczywistości... co jest tym, na czym się opierasz?
Nie odpowiadaj na to pytanie w pośpiechu. Pomyśl o tym przez chwilę.
Jeśli chodzi o wyznaczanie moralnych standardów, co jest twoim przewodnikiem?
Kiedy potrzebujesz "etycznego kompasu", by znaleźć drogę wyjścia z otaczającej cię
dżungli, skąd wiesz, gdzie jest północ? Gdy mierzysz się ze wzburzonym oceanem
zmieniających się emocji, jaka latarnia wskazuje ci drogę?

N

ie ma na ziemi bardziej wiarygodnego autorytetu
niż Słowo Boże - Biblia. To ponadczasowe, godne
zaufania źródło prawdy, zawierające klucz do
tajemnic ludzkiego życia. Zapewnia ono schronienie w
czasie życiowych burz i zawirowań.
Musimy jednak zrozumieć, dlaczego właśnie ta książka
powinna stanowić najwyższy autorytet w naszym życiu.
Słowo Boże jest prawdą.
"Słowo Twoje jest prawdą" - powiedział Jezus, gdy modlił
się do Ojca. (J 17,17) Jest to prawda, na której możesz
polegać. Prawda, która nigdy nie straci na wartości, nigdy
się nie zestarzeje. Biblia jest fundamentem, na którym
możemy budować.
Biblia jest głosem samego Boga.
Pismo Święte zawiera przesłanie od wszechmocnego
Boga. Jest ono Jego Słowem. Apostoł Paweł podkreślił
to w swoim liście do Tesaloniczan:
Dlatego nieustannie dziękujemy Bogu, bo gdy
przyjęliście Słowo Boże, usłyszane od nas, przyjęliście
je nie jako słowo ludzkie, ale - jak jest naprawdę - jako
Słowo Boga, który działa w was wierzących.
(1 Tes 2,13)
Jeśli nasz Pan powróciłby dziś na ziemię, ukazał się nam
i przemówił do nas, Jego przesłanie byłoby zgodne z tym,
co przeczytasz w Biblii. Są tam bowiem zawarte Jego
myśli, Jego przykazania, Jego pragnienia, Jego
ostrzeżenia... całe Jego serce. Gdy polegasz na Bożym
głosie, kroczysz po pewnym gruncie. Masz prawdę, której
możesz ufać. Masz moc, która tworzy nowe życie
i uwalnia łaskę, dzięki której możesz wzrastać w wierze.
Słowo Boże trwa wiecznie

Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że istnieją tylko dwie
wieczne rzeczy na ziemi? Tylko dwie: Słowo Boże
i ludzie. Wszystko inne ostatecznie przeminie.
Wszystkie te trofea, drogocenne przedmioty, z których
posiadania jesteśmy tak dumni... to wszystko przeminie.
Ale nie Boże Słowo! Apostoł Piotr przypomina nam,
że "Słowo Pana trwa na wieki." (1 P 1,25) Trawa rośnie,
a potem usycha, kwiaty rozkwitają, a potem więdną...
Jednak Boże przesłanie nie przemija, lecz trwa wiecznie.
Wszystkie Jego obietnice zostaną wypełnione. Prawda
zbawienia nie może zostać anulowana. Potężne Słowo
Boga zawsze realizuje cel, dla którego zostało
wypowiedziane (zob. Iż 55,10-11).
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Jego Słowo trwa na wieki!
Słowo Boże jest natchnione przez Ducha Świętego
Warto abyśmy poruszyli teraz niezwykle ważną kwestię.
Rozważając istotę tego, czym jest Biblia, nasuwa się
pewne pytanie: Jak można się tak ekscytować czymś,
co zostało zapisane przez człowieka? Nie mamy problemu
z Dawcą Prawdy... ale czy nie została ona w jakiś sposób
zniekształcona przez umysły i pióra tych, którzy ją spisali?
Jest to idealny moment, abyś zapoznał się z trzema
pojęciami teologicznymi: "objawienie" (revelation),
"natchnienie" (inspiration) i "objaśnienie" (illumination).
Objawienie nastąpiło, gdy Bóg przekazał ludziom prawdę.
Natchnienie miało miejsce, gdy pisarze Pisma Świętego
byli poprowadzeni przez Ducha Świętego w jej spisaniu.
Natomiast dzisiaj rozumiemy i stosujemy Jego prawdę
również dzięki Jego pomocy - dzięki temu, że objaśnia
nam, co ona dla nas oznacza.

Twoje zaufanie do Biblii jest bezpośrednio związane
z przekonaniem o tym, iż została ona natchniona przez
Bożego Ducha. Czy możemy więc być pewni tego, że
zapisane Słowo Boże jest wolne od błędów i zasługuje na
nasze zaufanie? Apostoł Paweł odpowiada na to pytanie
następująco:
Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne
do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy,
do wychowywania w sprawiedliwości.
(1 Tm 3,16-17, tłum. Biblii Warszawskiej)

W zapisie oryginalnym słowo "kierowani" jest wyrażone
za pomocą greckiego słowa fero. Opisywało ono sposób,
w jaki porusza się statek na morzu. Tak jak statek porusza
się za pomocą wiatru i prądów morza, tak Duch Święty
poprowadził tych, którzy uczestniczyli w spisaniu
biblijnych tekstów.
Słowo Boże nas umacnia.
Biblia jest więc natchnionym, w pełni wiarygodnym
tekstem. Jest naszym autorytetem.
Każdy z nas potrzebuje zadać sobie pytanie:

Czy mogę polegać na niej, gdy przechodzę
przez życiowe trudności?

Jeżeli czytałeś Biblię, zauważyłeś, iż została ona spisana
przez wiele osób o różnych osobowościach. Apostoł Piotr
pisał w inny sposób niż Jan. Natomiast Apostoł Jan pisał
w inny sposób niż Dawid. To niezwykłe, że choć biblijne
teksty bardzo różnią się od siebie stylem, stanowią jednak
doskonałą jedność pod względem przesłania i ukazania
Bożego charakteru.
W jaki więc sposób Bóg sprawił, że mogło się tak stać?
2 List św. Piotra 1,21 daje wskazówkę:
Nie z woli bowiem ludzkiej zostało kiedyś przyniesione
proroctwo, ale kierowani Duchem Świętym mówili
od Boga święci ludzie.

P

ewien misjonarz opowiedział historię
tubylca, który przyszedł po lekarstwo dla
swojej chorej żony. Po kilku dniach wrócił z
wieścią, że stan jego żony się nie polepszył.
Misjonarz wtedy zapytał: - Czy podawałeś jej
lekarstwo zgodnie z zaleceniem? - O tak, Bwana.
Na butelce było napisane "mocno wstrząsnąć"
i jeszcze "trzy razy dziennie", więc potrząsałem
mocno moją żoną trzy razy dziennie, ale wcale nie
czuje się lepiej.
Człowiek ten myślał, że postępuje właściwie.
Był szczery w tym, co robił, ale równie szczerze
był w błędzie. Nie wydobył lekarstwa z butelki
i nie zaaplikował go swojej żonie, by jej pomogło.
My także często robimy wiele hałasu wokół
Biblii, ale nie wydobywamy z Pisma Świętego
prawd i nie wkładamy ich do swego serca,
jedynego miejsca, gdzie mogłyby nam pomóc.

Modlę się, aby twoja odpowiedź brzmiała: absolutnie tak!
Polegając na Słowie Bożym, zyskujemy życiową
stabilność. Odnajdujemy głębokie poczucia celu
i znaczenia.
Żadna inna prawda nie pomoże ci wytrwać wobec
płynących ze świata sprzecznych idei i wątpliwych,
doraźnych recept.
Boże Słowo umocni cię, przyniesie nadzieję na jutro,
nada znaczenie każdemu dniowi twojego życia.

P

ewien stary Indianin powiedział coś takiego: „Wy
macie zegary, my mamy czas”. Pozorna
sprzeczność, ale tylko pozorna. Każdy z nas ma do
dyspozycji pewien odcinek życia, który z każdym
dniem się zmniejsza. Dysponujemy nim według swojej
woli. Ten prawdziwy czas jest dobrem zarówno dla biednego
jak i bogatego. Młodego jak i starego. Mądrego jak i niezbyt
mądrego, słabego i silnego. Jest darem, który przeminie.
Czas w pewnym momencie się skończy i zatrzyma dla
konkretnych osób. I wtedy jest szok.
Zaskoczenie i niedowierzanie. Przecież mógł jeszcze żyć.
W obliczu takich faktów jesteśmy wzywani przez
Słowo Boże do mądrego wykorzystywania darowanego nam
jeszcze czasu. 1P. 4.2
Z każdym dniem jesteśmy bliżej końca. Z każdym dniem
mamy coraz mniej czasu. Piotr mówi, że nie
otrzymaliśmy tego daru jedynie na własny użytek,
lecz by poprzez Pismo Święte poznawać wolę Bożą i ją
wypełnić. Obj. 22.10-12.
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*
Pewnego dnia obudziłem się wcześnie rano, aby zobaczyć wschód słońca.
Piękna Bożego stworzenia nie da się opisać.
Oglądając wschodzące słońce chwaliłem Boga za Jego piękne dzieło.
Siedząc tak, odczułem Bożą obecność.

Z

dobrej nowiny? Dlaczego gdy jesteś prześladowany,
wołasz do innych, podczas gdy ja oferuję ci moje ramię,
abyś się wypłakał? Dlaczego szukasz wymówek,
gdy daję ci okazje do służenia w Moim Imieniu?"
Próbowałem odpowiedzieć, ale nie miałem żadnej
odpowiedzi na ustach.
"Obdarzyłem cię życiem. Nie chcę byś odrzucał ten dar.
Pobłogosławiłem cię talentami, abyś Mi służył, a ty ciągle
się odwracasz. Objawiłem ci Moje Słowo, ale ty nie robisz
postępu w poznaniu. Przemawiam do ciebie, ale twoje
uszy są zamknięte. Obdarzam cię Swoimi
błogosławieństwami, ale ty odwracasz wzrok.
Posyłam ci Swoje sługi, ale ty ciągle siedzisz bezczynnie
gdy oni pracują. Słyszałem wszystkie twoje modlitwy
i odpowiedziałem na nie."
"CZY NAPRAWDĘ MNIE KOCHASZ?"
Nie potrafiłem odpowiedzieć.
Jak mógłbym? Byłem tak bardzo zawstydzony.
Nie miałem żadnej wymówki.
Cóż mogłem odpowiedzieć. Gdy moje serce krzyczało,
a łzy dalej płynęły, powiedziałem: "Proszę, wybacz mi
Panie. Jestem niegodny być Twoim dzieckiem."
Pan odpowiedział, "Na tym polega moja Łaska, dziecko."
Zapytałem: "Dlaczego ciągle mi wybaczasz?
Dlaczego tak bardzo mnie kochasz?" Pan odpowiedział:
"Ponieważ jesteś Moim stworzeniem. Jesteś moim
dzieckiem. Nigdy cię nie opuszczę. Kiedy będziesz
płakać, okażę ci współczucie i będę płakać z tobą.
Kiedy będziesz krzyczeć z radości, będę śmiać się z tobą.
Kiedy będziesz załamany, zachęcę cię. Kiedy upadniesz,
podniosę cię. Kiedy będziesz zmęczony, poniosę cię.
Będę z tobą aż do końca dni i zawsze będę cię kochał."

Cisza. Łzy płynęły po mojej twarzy.

Nigdy wcześniej tak nie płakałem.
Jak mogłem być taki zimny?
Jak mogłem tak ranić Boga?
Zapytałem Boga:"Jak bardzo mnie kochasz?"
Pan wyciągnął Swoje ramiona i zobaczyłem
Jego przebite ręce.
Upadłem do stóp Chrystusa, mojego Zbawiciela.
Po raz pierwszy modliłem się tak szczerze.

apytał mnie, "Kochasz mnie?" Odpowiedziałem:
"Oczywiście, Boże! Jesteś moim Panem i
Zbawicielem!”Następnie zapytał: "Gdybyś był
fizycznie upośledzony, kochałbyś mnie nadal?"
Byłem zaskoczony. Spojrzałem w dół na moje ręce,
nogi i resztę mojego ciała i zastanawiałem się jak wielu
rzeczy nie mógłbym robić, rzeczy nad
którymi nie zastanawiałem się. Odpowiedziałem:
"Byłoby ciężko. Panie, ale nadal kochałbym Cię."
Następnie Pan powiedział:
"Gdybyś był ślepy, podziwiałbyś wciąż moje stworzenie?"
A gdybyś był głuchy?" Jak mógłbym słuchać
czegokolwiek będąc głuchym? Zrozumiałem jednak,
że słuchanie Bożego Słowa nie odbywa się przez uszy,
lecz sercem. Odpowiedziałem:" Byłoby ciężko, ale ciągle
słuchałbym Twojego słowa." Następnie Pan zapytał:
"Gdybyś był niemy, chwaliłbyś nadal Moje Imię?"
Jak mógłbym Go wielbić bez głosu? Uświadomiłem sobie,
że Bóg pragnie abyśmy śpiewali z naszych serc i dusz.
Dźwięki nie mają znaczenia. Chwalenie Boga to przecież
nie tylko pieśni. Kiedy jesteśmy prześladowani, chwalimy
Boga naszym dziękczynieniem. Odpowiedziałem więc:
"Nawet gdybym nie mógł śpiewać, ciągle chwaliłbym
Twoje imię." W końcu Pan zapytał: "Naprawdę mnie
kochasz?" Z odwagą i mocnym przekonaniem odparłem
zdecydowanie: "Tak, Panie, kocham Cię ponieważ jesteś
jedynym i prawdziwym Bogiem!"
myślałem, że to wystarczy, lecz Bóg zapytał:
„Dlaczego w takim razie grzeszysz?" Odpowiedziałem:
"Ponieważ jestem tylko człowiekiem, nie jestem
doskonały"
-"Dlaczego w czasie pokoju odchodzisz jak najdalej?
Dlaczego tylko w kłopotach modlisz się najgorliwiej?"
Pan kontynuował: "Dlaczego śpiewasz tylko w czasie
nabożeństw i ewangelizacji? Dlaczego szukasz mnie tylko
w czasie uwielbiania? Dlaczego tak egoistycznie mnie
prosisz? Dlaczego prosisz bez wiary?"
Łzy w dalszym ciągu spływały po moich policzkach.
"Dlaczego wstydzisz się Mnie? Dlaczego nie zwiastujesz
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Bert Clendennen

Rzecz, o której chcę napisać, może być trudna do zaakceptowania i trudna do
powiedzenia, a jednak uczciwość wymaga, by takie rzeczy mówić. Ogromna ilość energii,
aktywności, sprzętu, gorliwości i oddania w służbie Pana spłonie. Kiedy na końcu wszelka
praca, służba i aktywność będzie zważona na wadze, wtedy wszystko, co jest ludzką
energią, chociaż nawet jest to wykonywane dla Boga, spłonie. Tylko to, co jest energią
Chrystusa, mądrością Chrystusa i mocą Chrystusa, pozostanie.

P

owodem dla którego to mówię, nie jest zasianie
wątpliwości odnośnie tych rzeczy, ale podkreślenie
podstawowej prawdy. Nic innego na tym świecie nie
ostoi się, jedynie to, co jest z Chrystusa. Kiedy nauczymy
się brać wszystko z Chrystusa, wtedy nie tylko dojdziemy
do końca przeznaczonego dla nas przez Boga,
ale będziemy również utwierdzeni, żyjąc dla Chrystusa,
a nasza praca będzie trwała, gdyż pochodzi z Chrystusa.
Naczynie świadectwa jest tym, czym jest Chrystus i może
być utrzymane w czystości tylko przez Chrystusa.
Sami z siebie nie potrafimy utrzymać takiego świadectwa.
Świadectwo Jezusa będzie trwać z nas tylko do takiego
stopnia, do jakiego jesteśmy upodobnieni do Jego obrazu.
Inaczej mówiąc, w takiej mierze, w jakiej Chrystus
zastąpił nas. Już nie ja, lecz Chrystus.

czy to będzie Chrystus, czy ja.
Cały wszechświat będzie w końcu Chrystusowy, a Boży
zamiar w stosunku do człowieka można podsumować
jednym stwierdzeniem, „Upodobniony do obrazu Jego
Syna”. Wspaniałą jest świadomość, że cały wszechświat
będzie pełen Chrystusa i że Bóg będzie miał ostatnie
słowo. To jest dla nas wyzwaniem.
Chrystus w nas jest podstawą naszego upodabniania się
do Jego obrazu. Czym Chrystus jest w nas, to jest dobre.
Kiedy Pan weźmie w Swoje ręce czyjeś życie i w tym
życiu zapanuje krzyż, wtedy to życie może powiedzieć jestem ukrzyżowany z Chrystusem. Tam nie przedostanie
się nic, co nie jest w Chrystusa.
Człowiek został stworzony z możliwościami dojścia
do pełni myśli Bożych, czyli do podobieństwa do Syna
Bożego. Ta możliwość jest uwarunkowana, a warunek jest
uzależniony od jednego słowa „posłuszeństwo”.
Dla nas jest prawie niemożliwe, by zmierzyć
odpowiedzialność związaną ze słowem posłuszeństwo.
Takie możliwości były w Adamie, by upodobnić się do
Jego Syna, ale zależało to od jednego słowa,
„przez nieposłuszeństwo jednego człowieka”

Bóg ma zasady i nigdy od nich nie odstępuje.

Bożą złotą zasadą jest Jego Syn.
On nigdy nie różni się w niczym od Swojego Syna.
Nam chodzi o zmianę z Chrystusa w Niebie na Chrystusa
w was. Jeżeli Chrystus będzie w was, to wszystko inne
będzie Mu poddane, a Chrystus będzie panował w was tak,
jak objął panowanie w Niebie. To takie panowanie, które
upodabnia nas do Jego obrazu. Już nie „Ja”, to bardzo
obszerne stwierdzenie, gdyż „Ja” ma wiele aspektów.
Ile stron ma to „Ja”? Jest coś takiego, jak ja chcę, ja lubię,
ja myślę, ale jest też przeciwna strona, czyli ja nie lubię,
ja nie chcę, ja nie myślę. „Ja” ma o wiele szerszy zasięg,
niż to wszystko.
Upodobnienie do Jego obrazu oznacza, że „Ja” jest
odsunięte od władzy. Chociaż wszyscy zaakceptowaliśmy
ostateczną abolicję tego „Ja”, to w żadnym wypadku nie
osiągnęliśmy tej abolicji. Bardzo często jesteśmy w jakiś
sposób przeciwko naszemu „Ja” i pytanie znowu brzmi,

Całe Pismo Święte podkreśla, że Bóg chce całkowitego
posłuszeństwa i od tego nie odchodzi nawet o włos.
Każdy akt nieposłuszeństwa jest podniesiony do sfery,
gdzie jest to coś rażącego.
Nieposłuszeństwo nie jest nigdy przykrywane.
Za każdym razem Bóg stawia to w miejscu, gdzie widać,
jak straszną rzeczą jest to w oczach Bożych.
Pomyślcie o niektórych przypadkach w Biblii.
Popatrzcie na Mojżesza, który przeżył czterdzieści lat
dyscyplinowania na pustyni, który przez następne
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czterdzieści lat wziął na siebie ciężar odpowiedzialności
za ten wielki tłum. Był człowiekiem, z którym Bóg
rozmawiał twarzą w twarz, jak człowiek rozmawia
z przyjacielem. Pomyślcie o tych wszystkich bliskich
i intymnych spotkaniach z Bogiem, które przeżywał
Mojżesz, kiedy wchodził w obłok, gdzie przebywał Bóg
i osobiście słyszał głos Boży.
Na koniec miał jedną ambicję i pragnienie serca, które się
nie spełniło. Mojżesz dotąd błagał Boga. „pozwól mi
przejść”, aż Bóg powiedział, „nie mów więcej na ten
temat.
Nie wejdziesz tam”. Wydawało się to trudne i okrutne.
Człowiek poświęcił swoje życie całkowicie Bogu, a kiedy
stanął na brzegu, Bóg odmówił mu tego zaszczytu.
Ta jedna rzecz, z którą zawsze było związane jego serce,
została mu odmówiona z powodu jednego aktu
nieposłuszeństwa.
Bóg pokazał, jak On to traktuje.

Pewne miejsce w Biblii dobrze to wyjaśnia,
„gdyż przed tym czasem nie dopełni się wina
Amorytów” (Ks. Rodzaju 15:13-19.)
Z kontekstu widzimy, że wyjście narodu izraelskiego
i zajęcie Ziemi Obiecanej czekało, aż dopełni się wina
Amorytów. Amoryci, to nazwa narodów, które wtedy
zamieszkiwały ten kraj. Kiedy dopełniła się ich wina.

Bóg wyzwolił Izraela. Ich wyjście było
zsynchronizowane ze stanem świata.
Zapełnienie tej ziemi tym, co było Boże, było związane
z dojściem zła do ostatecznych granic, a wtedy Bóg
wkroczył. Nie musimy więcej o tym mówić.
Czasy ostateczne będą wyróżniać się wzrostem
nieprawości. Pochwycenie Kościoła, jako wyjście z
niewoli nastąpi wtedy, kiedy objawi się człowiek
niegodziwości, kiedy kubek jego nieprawości będzie
pełny. Żyjemy w czasach, kiedy zepsucie moralne jest
coraz gorsze. Bóg to wszystko widzi. Bóg powoduje,
że proste prawdy o Jego zbawieniu są znane na
bezprecedensową skalę w historii świata. Kiedy już cały
świat będzie miał swoją okazję to usłyszeć, wtedy
przyjdzie koniec.
Dwie rzeczy są bezbłędnie ewidentne;

Przez wszystkie wieki i przez cały czas
ta historia musi być powtarzana ze
wstrzymanym oddechem,
aby wszyscy wiedzieli, jak tragiczne są skutki
nieposłuszeństwa.
Teraz Mojżesz jest w lepszej ziemi obiecanej, ale w swoim
czasie przeszedł straszną lekcję.

Świat jest otoczony Ewangelią o zbawieniu,
jak nigdy dotąd, a nieprawość szybko
przepełnia kielich.

Popatrzcie na Achana. (Księga Jozuego siódmy rozdział.)
Tylko jeden złoty pręt, jedna szata babilońska, a takich jest
wiele. Samo w sobie, to mała rzecz. Jednak Achan, jego
żona, jego dzieci, jego dobytek, jego namiot i wszystko,
co było jego, musiało być zupełnie zniszczone przed
oczyma Izraela. Dlaczego? Jedno nieposłuszeństwo.

Jest też trzecia strona, a jest nią dojrzewanie świętych do
wielkiego żniwa. Za tymi trzema rzeczami wzdycha i
oczekuje ich stworzenie. „Bo stworzenie z tęsknotą
oczekuje objawienia synów Bożych” Rzym. 8:19

Boże przymierze, to Chrystus.
Tą lekcję musimy słyszeć ciągle i ciągle
na nowo gdyż ważne jest, byśmy wiedzieli,
że Bóg nie szuka przedstawień,
ale mieszkania. Bożym przymierzem
jest „Chrystus w was”.
On chce to wykonać
w nas wszystkich.

Widzicie, co Bóg o tym myśli i jak to ocenia.

Jeżeli Bóg tak traktuje nieposłuszeństwo, to
jak traktuje posłuszeństwo?
Świat ma być pełen Chrystusa, a człowiek ma
odzwierciedlać podobieństwo Chrystusa. To Bóg czyni.
Na pozór tak to nie wygląda, gdyż dla pozorów pełnia
wydaje się zła.

CHWAL BOGA
ZA WSZYSTKIE DRZWI,

KTÓRE DLA CIEBIE

OTWIERA,
ALE JESZCZE MOCNIEJ
UWIELBIAJ GO ZA TE,
KTÓRE W SWEJ MĄDROŚCI

ZAMYKA
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świadectwo

ciągle CZEGOŚ mi
w życiu brakowało...
Arek i Justyna

M

am na imię Arek urodziłem się w Wałczu.
Odkąd pamiętam rodzice prowadzali mnie do
kościoła katolickiego. Kiedy skończyłem 7 lat
chodziłem już sam bez rodziców, kilka lat
później dołączył do mnie młodszy brat a parę lat
później i siostra.
W domu modliliśmy się wieczorami przed snem do Bozi.
Czasem zdarzało się, że zamiast do kościoła chodziłem
w różne dziwne miejsca najczęściej nad jezioro karmić
kaczki lub rzucać kaczki na wodzie kamieniem, kościół
mieści się przy jeziorze Zamkowym.
W okresie szkoły podstawowej i w późniejszych latach
z uczęszczaniem do kościoła bywało różnie.
Ale czasami coś mnie ciągnęło do kościoła katolickiego,
bo tylko taki znałem poza Świadkami Jehowy, z którymi
miałem już styczność przez mojego kolegę Rafała.
Każdy inny kościół był dla mnie sektą.
Teraz wiem, że Bóg działał już od kiedy tylko pamiętam.
Zawsze w Niego wierzyłem, w jego istnienie. Byłem
przekonany, że skoro to kościół, to musi On tu być.
Lecz teraz wiem, że nie otworzyłem się wtedy cały na
niego, nie poszukiwałem go z głębi serca, wystarczało mi,
że wiedziałem, że On jest. W wieku 24 lat ożeniłem się,
z tego małżeństwa mam dwoje wspaniałych synów.
Zabierałem ich do kościoła co niedzielę z żoną czy też bez
niej. Żona często wykręcała się robieniem obiadu, żeby
tylko tam nie iść. Do kościoła chodziłem tylko dla Boga.
Nie dla spowiedzi, czy też księży, czy kogokolwiek
innego.
Kiedy zmieniałem swoje kwalifikacje mieszkając w Gdyni
przez ponad 6 miesięcy, modliłem i prosiłem Boga, by
wspierał mnie w tym, co robię. Pamiętam do dziś jeden
z egzaminów. Zadano mi pytanie, na które nie potrafiłem
odpowiedzieć, a dwóch bardzo miłych dla mnie
egzaminatorów podśmiechując się naprowadziło mnie na
prawidłową odpowiedź. Zaliczyłem egzamin i uzyskałem
dyplom oficera pokładowego.

Kiedy poznałem obecną dziś małżonkę świat znów stał się
piękny, następny egzamin starszego oficera pokładowego
zaliczony z Bożą pomocą, teraz wiem że to był On,
błogosławił mi i wspierał. Lecz po kilku latach zaczęło się
psuć między nami. Nie chciałem się wiązać, brać ślubu
gdyż miałem przykre doświadczenia z poprzedniego
małżeństwa. Było wiele różnych powodów, różnic między
nami i naszymi potrzebami, co doprowadziło do rozłąki.

Po 12 latach małżeństwo moje się rozpadło. Jednak nie
odsunęło mnie to od Boga. W trakcie małżeństwa bardzo
często odwiedzałem bardzo Bogobojną babcię mojej byłej
żony. Była bardzo skromną, ubogą osobą, którą bardzo
rzadko odwiedzała jej rodzina. Były dni, że bywałem
u niej codziennie podczas mojego urlopu pomagając jej
we wszystkim, w czym tylko potrafiłem. Pomagałem nosić
jej drewno i węgiel na opał.
Była wg mnie bardzo samotną osobą, ale teraz wiem,
że był przy niej Bóg. Wysłuchaliśmy wspólnie wiele
modlitw w radio. Wiele też razy modliliśmy się razem.
Wiem, że Bóg jeszcze bardziej otwierał moje serce na
siebie, właśnie dzięki tej kobiecie.

Modliłem się do Boga oddając siebie całego.
Poczułem niesamowite uczucie, siłę i jakby ktoś wszedł
w moje ciało i zamieszkał we mnie. Taki spokój i lekkość .
Wszystkie troski jakoś stały się mało ważne.
BÓG był ze mną każdego dnia, w każdej chwili
kiedy go potrzebowałem. I wysłuchiwał moich modlitw.
Dwa miesiące później wzięliśmy ślub z Justyną.
Bóg jest z nami do teraz i po wszelkie czasy.
Uczymy się żyć razem na nowo.
Dziś wiem, że życie bez Boga jest puste
i bezcelowe. Nie jestem w stanie bez miłości Boga
przetrwać, jak noworodek nie przetrwa bez rodzica,
czy opiekuna.

Ciągle czegoś mi w moim życiu brakowało, a mam naturę
człowieka wiernego. Porządek jest dla mnie bardzo ważny.
Zraniłem ją i powiedziałem tuż przed wyjazdem, że jej nie
kocham. W czasie tych 4 m-cy utrzymywałem z nią
kontakt sporadycznie i zdawkowo, mimo tego, że ona
szukała sposobu jak poprawić nasze relacje.
W końcu przestała pisać. Kiedy wróciłem do domu
Justyny tam nie zastałem, głęboko zraniona wyprowadziła
się i nie znalazłem nawet jednego włosa. Świat znów się
załamał. Nie mogłem przeżyć tego, co jej zrobiłem.
Zacząłem modlić się do Boga o Justynkę.
Kiedy się umówiliśmy na rozmowę wszystko było już
jasne. Nie jest już i nie będzie moją miłością życia. Lecz
Bóg zaplanował to inaczej. Modliłem się każdego dnia.
Justyna powiedziała mi , że może znajdę miłość w jednym
miejscu i wskazała mi kościół Chrystusowy.
Był to wtorek. Juśka powiedziała mi że przyjdzie na
niedzielne nabożeństwo, więc jeśli ja tego chcę też mogę
tam przyjść. Poszedłem tam już w czwartek na nauczanie
Słowa Bożego.
Bardzo mi się spodobał sposób, w jaki się naucza Słowa
Bożego i bojaźń do „sekty” odeszła w niepamięć.
W kościele poczułem dużo miłości, jakąś niesamowitą
moc, uwielbienie i miłość. Pastor miło mnie przywitał
i umówiliśmy się na rozmowę następnego dnia.
Po niedzielnym nabożeństwie znów wróciłem do pustego
domu.
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Biernacki Marian

Gdy zdarza się coś tragicznego, zaczynamy szukać winnych. Czym prędzej chcielibyśmy ustalić
i ukarać sprawcę nieszczęścia. Nie zawsze jednak jest to możliwe. W świetle prawa nie można,
na przykład, karać kogoś za jego czyn, jeżeli popełnił go w stanie niepoczytalności.
Pozbawionego władz umysłowych człowieka nie można sądzić tak, jak kogoś normalnego,
zdolnego ponosić odpowiedzialność za swoje czyny.
Jestem wstrząśnięty atakiem nożownika na Prezydenta Gdańska, Pana Pawła Adamowicza.
Zamach miał charakter fizyczny, rzeczywisty, a do tego spektakularny. Dlatego tak poruszył nas
wszystkich. Zaczęliśmy się modlić o Prezydenta. Zły, szalony człowiek targnął się na jego życie.
Chciał mu je odebrać i - jak się dzisiaj okazało - niestety tego dokonał.
Obawiam się, że nawet trudno go będzie za to ukarać, bo podobno jest chory psychicznie.

est w Biblii opowieść o Gedaliaszu, ustanowionym na
okoliczność niewoli babilońskiej zarządcą Judei.
Miał działać dla dobra pozostałej w miastach biednej
ludności i z wielkim optymizmem do tego zadania
przystąpił. Niestety, pojawił się człowiek z obsesyjnym
zamiarem pozbawienia go życia.
Przedostał się do najbliższego otoczenia Gedaliasza i w
trakcie uczty, gdy siedzieli przy wspólnym stole, Ismael,
syn Netaniasza, i dziesięciu ludzi, którzy mu towarzyszyli,
zerwali się i zamordowali Gedaliasza, syna Achikama,
wnuka Szafana! Zadali śmierć temu, którego król Babilonu
ustanowił namiestnikiem w kraju! [Jr 41,2].
Gedaliasz był wcześniej ostrzegany, że takie
niebezpieczeństwo mu grozi, lecz nie dawał temu wiary.
Nie dopuszczał do siebie myśli, że ktoś mógłby targnąć się
na jego życie.

J

i niszczyć [J 10,10] - powiedział o nim Jezus.
Nie da się go zresocjalizować i nawrócić na dobrą drogę.
Zawsze będzie chciał pozbawić nas życia wiecznego. Jak?
Kusząc nas do grzechu. Odwołuje się przy tym do naszych
naturalnych pragnień. Źródłem pokus człowieka są jego
własne żądze. To one go pociągają i nęcą. Gdy żądza się
rozwinie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć
[Jk 1,14-15]. Każdy niewyznany, nieusprawiedliwiony
grzech to śmiertelne niebezpieczeństwo.
Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą
Królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ludzie
dopuszczający się nierządu, bałwochwalcy,
cudzołożnicy, mężczyźni współżyjący między sobą i ci,
którzy sie im oddają, złodzieje, chciwcy, pijacy,
oszczercy i zdziercy nie odziedziczą Królestwa Bożego
[1Ko 6,9-10].

Spróbujmy z tą myślą przenieść się w sferę duchową.
Podobnie jak przez naturalne poczęcie i narodziny
otrzymujemy doczesne, fizyczne życie w ciele, tak też
przez wiarę w Jezusa Chrystusa i duchowe odrodzenie
otrzymujemy dar życia wiecznego. Kto wierzy w Syna
ma życie wieczne, kto natomiast odmawia Synowi
posłuszeństwa, nie zazna życia, lecz ciąży na nim Boży
gniew [J 3,36]. Jezus Chrystus dał nam dar życia
wiecznego, diabeł natomiast chce nam je odebrać.
I jest w tym skuteczny. Tysiące ludzi chodzi ulicami
naszych miast nie zdając sobie sprawy z tego, że został im
zadany śmiertelny cios.

Gdy któremuś z tych grzechów ulegniemy i się z niego
natychmiast nie opamiętamy, to jesteśmy pozbawieni życia
wiecznego. Takie stanowisko prezentowali apostołowie
Jezusa Chrystusa. Każdy, kto nienawidzi swojego brata,
jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie nosi w sobie
życia wiecznego [1J 3,15]. Czy dobrze myślę?

Nie możemy obwiniać, a tym bardziej w żaden sposób nie
możemy ukarać diabła za to, że atakuje z zamiarem
pozbawienia nas życia wiecznego. Taką ma obsesję.
Jest całkowicie wynaturzony i nie potrafi inaczej działać.
Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać

Zagrożenia nie da się zniwelować.
Diabeł aż do końca świata pozostanie Złym, a cały świat
tkwi w mocy złego [1J 5,19]. J
ak wobec tego możemy być zbawieni?
Jak uchronić się przed śmiertelnymi atakami diabła?
Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Wasz przeciwnik, diabeł,
krąży wokoło niczym lew ryczący, wypatrujący łupu.
Przeciwstawcie mu się mocni w wierze... [1Pt 5,8-9].
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Diabeł, dopóki ostatecznie nie zostanie odizolowany
poprzez wrzucenie go do jeziora ognistego, jest
śmiertelnie groźny. Musimy uważać na zagrożenie z jego
strony. Zawsze wznoście tarczę wiary.
Dzięki niej ugasicie każdy rozżarzony pocisk złego
Ef 6,16] - wzywa Słowo Boże.

z jego błędnej drogi, uratuje jego duszę od śmierci
i zakryje mnóstwo grzechów [Jk 5,20].
Odkrywam w sobie tendencję do bagatelizowania grzechu
i jego wpływu na moją przyszłość. Zbyt łatwo dopuszczam
go do siebie, wypierając myśl, że jakaś tam słabostka,
jakieś nieposłuszeństwo Słowu Bożemu mogłoby
pozbawić mnie żywota wiecznego.

Trzeba nam wzmóc czujność!
Jako chrześcijanie mamy też wielką rolę względem siebie
nawzajem.
Powinniśmy czujniej troszczyć się o duchowe
bezpieczeństwo braci i sióstr w Chrystusie.
Musimy w porę zauważać grożące im niebezpieczeństwo.
Gdy dostrzegamy, że grzech zaczyna ich wciągać, nieraz
dosłownie trzeba rzucić się im na pomoc.
Stańmy się dla bliźnich prawdziwymi ochroniarzami
i ratownikami wiedząc, że ten, kto nawrócił grzesznika

tydzień modlitwy

J

Wstrząśnięty śmiercią Pana Prezydenta Pawła
Adamowicza wzmagam osobistą czujność na zagrożenie
ze strony grzechu.
Niech ta tragedia nauczy mnie czegoś ważnego
o wieczności. Ciebie też do tego zachęcam.

*

ak co roku w pierwszy tydzień
Nowego Roku codziennie
spotykamy się na modlitwie.
Tematem tegorocznego Tygodnia
Modlitwy były słowa: „Oto wszystko
nowym czynie” (Obj. J. 21,5).
W ramach owych spotkań bracia dzielili
się tematami: Nowe Przykazanie
(Tadeusz Witkowski), Nowa pieśń
uwielbienia (Mariusz Polakowski),
Nowy ugór, nowy zagon (Piotr Karel),
Nowe serce, nowe życie (Sławomir
Kulczyński) i Nowe wino, nowe bukłaki
(Daniel Miszke). Byliśmy zbudowani
przekazywanym Słowem Bożym
i wzmocnieni wieloma modlitwami
płynącymi na progu Nowego Roku.

pierwsza niedziela roku

*

T

radycją Zboru jest, by w pierwszą niedzielę Nowego Roku bracia
składali życzenia oparte na Słowie Bożym. Nabożeństwa te są
okazją do publicznego wystąpienia braci, którzy nie na co dzień
stają za kazalnicą. Owe noworoczne nabożeństwo prowadził pastor Piotr
Karel, a życzenia kolejno składało aż 16 braci! Z roku na rok
usługujących przybywa i nie dla wszystkich starczyło miejsca (szkoda).
Usługującymi w kolejności byli:
Tadeusz Witkowski (Ps. 90, 12; Mt. 5, 3-12), Krzysztof Kaczmarek
(Hebr. 12, 14), Sławomir Kulczyński (Ps. 3,2-3.9), Andrzej Sękowski
(J. 8,51), Andrzej Ostrowski (Przyp. 4,18; J. 14,6), Jerzy Kulczyński
(Mt.6,33), Mariusz Polakowski (Ef. 5,19-20), Robert Kluzik (Ef, 2,8),
Grzegorz Piecha (Mt. 28, 19; 1 Kor. 1, 18-31), Daniel Miszke (Joz. 1, 7-8),
Zbigniew Babicz (Obj. 21, 1-7), Ade Oyedemi (Ef. 3, 14), Bartłomiej
Celiński (Przyp. 28,6; Mk.16,15), Michał Stasiak (Przyp. 17,17),
Andrzej Podkowicz (Ef, 2,12-14) i Piotr Karel (Flp. 2, 19-21).

C

zyniąc krótkie podsumowanie dotychczasowych zajęć
nasz wykładowca dr Zygmunt Karel skupił się na
zagadnieniu wyłowienia z tekstu głównej myśli, jako
jednej z najważniejszych faz przygotowania kazania.
Ta główna myśl danego urywka tekstu biblijnego pomaga
kaznodziei wejść głębiej w tekst, nadać biblijną treść, wyjaśnić
myśli zawarte w tekście, ująć zagadnie w punktach
i przefiltrować treść w danym tekście.
Uczestnicy mogli wykonać kilka ćwiczeń opartych na
wybranych fragmentach Słowa Bożego.
Ostatnia godzinna wykładu była poświęcona zagadnieniu celu
kazania, jaki powinien przyświecać kaznodziei.
W niedzielę, kontynuując rozważanie na podstawie księgi
Estery br. Zygmunt Karel omawiał 4 rozdz. Przepiękne kazanie
warte odsłuchania z naszej kościelnej strony.

IV spotkanie kursu homiletycznego
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Zapraszamy
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20 stycznia nasze dzieci ze Szkoły Niedzielnej
uraczyły nas programem z okazji Dnia Babci
i Dziadka.
Obecni na nabożeństwie babcie i dziadkowie
otrzymali od dzieci Szkoły Niedzielnej piękne
laurki ze Słowem Bożym.
Dziękujemy dzieciom i ich nauczycielom.
Nabożeństwo prowadził straszy Zboru –
br. Sławomir Kulczyński, natomiast kazanie
pt. „Ostatnia godzina” wygłosił pastor Zboru
– Piotr Karel.
Z kolei w niedzielę 27 stycznia gościliśmy
w zborze pastora Sławomira Foksa
z Warszawy. Dziękujemy Bogu za
zwiastowane przez brata Boże Słowo.

W

zbierającą 1% na działalność misji charytatywnej
kościoła. (Przy okazji zachęcamy do odpisu
podatkowego na Dobro Czynić – KRS 0000253759).
Obrady Rady Kościoła zdominowały sprawy bieżące,
zatwierdzenie trzech nowych ordynacji pastorskich,
sprawozdanie finansowe (Beata Maksymiuk),
ak i przygotowania do
zbliżającego się 100- lecia
Kościoła Chrystusowego w RP.

dniach 21 – 23.01 br. w ośrodku Proem w
Zakościelu miało miejsce spotkanie Rady
Kościoła. Spotkanie rozpoczęło się
uroczystą kolacją, na której podziękowaliśmy
i pożegnaliśmy redaktorów kościelnego pisma
„Słowo i Życie”. Braterstwo Nina i Bronisław Hury
po 24 latach pracy
w wydawnictwie przechodzą
na emeryturę.
Żałujemy, że kończy się
pewna epoka związana
z wydawaniem naszego
czasopisma i modlimy się,
by w jakiejś formie to dzieło
mogło być kontynuowane.
W czasie obrad mogliśmy
również gościć
przedstawicieli kościoła
w Brześciu (Białoruś),
którzy chcą nawiązać ściślejszą współpracę z naszym
kościołem. Innym zaproszonym gościem był dyrektor
naszej kościelnej agendy „Dobro Czynić” –
br. Radosław Gasza. Byliśmy mile zaskoczeni
rozwijającą się Organizacją Pożytku Publicznego

Uroczystości w 2021 roku mają
być połączone ze Światową
Konferencją Kościołów
Chrystusowych, jaka odbędzie
się w naszym kraju,
w Warszawie. Miło
poinformować, że dyrektorem
Światowej Konferencji został
przedstawiciel naszej Rady
Kościoła - pastor Władysław Dwulat. Rada omówiła
i ustaliła kalendarz spotkań przygotowujących Synod
do wyboru następnej Rady w nowym stuleciu kościoła.
Wysłuchaliśmy budujących informacji o powstaniu
4 nowych kościołów naszej Wspólnoty.
-11-

03 ndz. usługa br. Romana Gawła (służba Szalom)
09 sb. 9-14 zajęcia z homiletyki
10 ndz. usługa br. Zygmunta Karela
12 wt. Grupy Domowe. T: Strój kapłana
16 sb. godz.10,00 spotkanie Pastorów Okręgu
z Prezbiterem Naczelnym
21 czw. doroczne zebranie członkowskie
26 wt Grupy Domowe. T: Ofiary Startego Testamentu
28 czw. wykład. T: O piciu wina i upijaniu się.
01.03.2019 - Spotkanie kobiet

- o nabożeństwa i uroczystości w lutym
- o kursantów homiletyki
- o spotkanie pastorów Okręgu
- o dobry czas spotkania członkowskiego
- o naszych sympatyków i osoby myślące o chrzcie
- o grupy Domowe i ich liderów
- o pomoc w chorobie i wieku starszym dla:
J. Świercz, I. Rosińskiej, Z. Soboń, A. Wąsewicz,
Z. Dołkowskiej, J. Lewandowskiej,
J. Grudzińskiej, J. i E. Witkowskich L. i T. Puców,
R. Kakowskiego, Magdaleny córki B. Kamińskiej,
Ruth Zagrodnik,
- o wzmocnienie duchowe i zdrowie fizyczne dla
s.Marysi Lewandowskiej
fot.M.J. Karel
- o zdrowie dla siostry rodzonej Marty Zawadzkiej
- o zdrowie dla znajomej s.Danusi Ostrowskiej
- o transmisje nabożeństw on- line.

45 rocznicę ślubu w dniu 23.02. wspominają
państwo Danuta i Janusz Arkanów.
Życzymy następnych pięknych rocznic w Bożym
błogosławieństwie i wspólnego podążania do celu, jakim
jest niebiańska ojczyzna. Niech Bóg łączy i błogosławi.

Miasto Jeruzalem dosyć często
pojawia się w mediach. W związku
z tym powstaje pytanie: Jaka jest
przyszłość tego niezwykłego,
starożytnego, świętego miasta?
Czy Izrael zdoła utrzymać
Jeruzalem? Czy zostanie znów
zaatakowane? Odpowiedzi na te
i inne pytania spotykamy
na kartach księgi Zachariasza.
Henryk Turkanik Biblista, długoletni wykładowca Starego Testamentu.
Jest autorem publikacji takich jak: Księga Objawienia,
Księga Daniela, Na skrzydłach orła, Dekalog, Panorama
historii Kościoła, Powtórne przyjście Chrystusa,
Wstęp do Starego Testamentu.

01 Olushade Oyedemi
02 Stanisław Kowalczyk
04 Halina Zabłocka
06 Waldemar Kirdzik
06 Zuzanna Pilichowska
06 Maria Brauła
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), Annie Zapotocznej (18),
Ferdynandowi Karel (19), Sebastianowi
Downarowiczowi (20), Mieczysławowi Czajko
(20), Kazimierzowi Barczukowi (21),
Dawidowi Wiśniewskiemu (21),
Justynie Nahajowskiej (22), Renacie Łężnej (24)
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