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Jeszcze 50 lat temu zupełnie nieznane urządzenie ułatwiające obrót pieniędzmi.                                         
Z bankomatu wyciągam potrzebne mi środki płatnicze nie tylko w kraju, ale i za granicą. To 
wygodne, szczególnie teraz, gdy wyruszamy na wakacje i boimy się wozić ze sobą większa 

gotówkę. Nie ma potrzeby nosić ze sobą pieniędzy, wystarczy mała plastikowa karta, o której 
mówimy plastikowy pieniądz. Dziś niemalże w każdym sklepie kasy wyposażone są w terminale 

płatnicze, które w kilka sekund połączą się z bankiem i uregulujemy należność za kupione 
towary bez płacenia gotówką i czekania na tzw. resztę. 

Czy zdarzyło się wam jednak, iż chcąc zapłacić w sklepie, bądź wypłacić z bankomatu potrzebną 
sumę kasa fiskalna lub bankomat wydał informacje: brak dostępu do środków?

Czy ktoś włamał sie w moje konto i najzwyczajniej je „wyczyścił”? Bywają i takie przypadki, 
niestety coraz częstsze, ale najprawdopodobniej przyczyna jest zupełnie inna, wręcz prozaiczna. 

W banku nie mamy zgromadzonego odpowiedniego kapitału. Nie możemy pobrać pieniędzy, 
które wcześniej tam nie złożyliśmy. Inaczej mówiąc, nie wystarczy mieć własne konto w banku, 
jeśli nie będziemy mieli tam zgromadzonych odpowiednich środków, a wtedy nie podejmiemy 

pieniędzy, gdyż na koncie może być ich zbyt mało albo może konto być zupełnie puste.

Ta sytuacja przypomina mi biblijne prawdy. Ap. Paweł napisał: 
„albowiem co człowiek sieje, to i żąć będzie” (Gal. 6,7). Znaczy to również tyle, iż niczego  
nie możemy zebrać, jeśli nic nie zasiejemy. Zbieramy jedynie to, co wcześniej posialiśmy. 

Z kolei Pan Jezus radzi: „Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą 
i gdzie złodzieje podkopują i kradną; ale gromadźcie sobie skarby w niebie.

Albowiem gdzie jest skarb twój - tam będzie i serce twoje. [Mt 6, 19-21]
 Boży skarbiec to taki niebiański bankomat. Wiele chrześcijan myśli, że będzie on

dostępny jedynie i dopiero w wieczności. Owszem, środki zgromadzone w tym skarbcu 
będą dostępne i w niebie. Nigdy nie przepadną i żaden złodziej (ziemski haker) nie
wykradnie tego, co tam gromadzimy. Ale czy Bóg nie daje nam prawo korzystania 

z owego skarbca już teraz tu na ziemi? Inne pytanie brzmi: czy zasilam to konto tymi 
środkami, które chciałbym na ziemi użyć? Wołam do Boga w wielkiej potrzebie, ale czy

staramy się o kapitał duchowy, społeczność z Bogiem, dojrzałość duchową, duchowy
wzrost w tym Bożym banku? Wołam o miłość, której mi brakuje, ale czy sam dookoła sieję 

miłość? Wołam o sprawiedliwość, ale czy sam ją stosuję? 
Wołam o pomoc w rozwiązaniu problemu, ale czy 

     jestem tym,  który problemy innych rozwiązuje? Nie mogę porazić sobie z moją  samotnością 
i wydaje się, że wszyscy o mnie zapomnieli, ale czy sam  pamiętam o innych? Proszę Boga, 

by pomógł mi w moich kłopotach finansowych, ale czy często zdarza się, że pomagam innym?
 Czyż nie zbieram, to co sieję? Ten niebiański bankomat często odpowiada: brak dostępnych 

środków. Czy tak się nie zdarza?
 Dobrze jednak, że Bóg widzi tę naszą szamotaninę i bezradność. Widząc naszą szczerość,  

chęć wyzbycia się postawy egoistycznej, nasze uniżenie, gorącą prośbę, okazuje się Bogiem 
miłosiernym potrafiącym zasilić nasze niebiańskie konto. Co za radość, gdy daje nam to, na co 
nie zasłużyliśmy, a nawet nie starliśmy się  tego zasiać w swoim życiu! Jednak nie zwalnia nas 
to od życia, które podoba się Bogu i jest miłe dla ludzi. Zasada: dawajcie, a będzie wam dane 

wciąż jest aktualna. Powiadają bowiem ludzie, że „z pustego nawet i Salomon nie naleje”. 
Święta prawda!

PS.
Moim zborownikom życzę miłych wakacji i dobrego wypoczynku.
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Od naszego Ojca w niebie bierze się wszelkie On chciał się objawić również jako Ojciec Odwieczny. 
ojcostwo. Jednak ta świadomość, iż Bóg może być  (Izaj. 9,5) Z tego powodu przez swoich proroków 
Ojcem,  dla ludzi żyjących w Starym Przymierzu zapowiadał, że przyjdzie na ziemię Jego  SYN i On  

była nie do końca odkryta i zrozumiała. A już z pewnością objawi Ojca.
żaden Żyd nie pomyślałby o tym, że do  Boga można 
zwracać się jak do Ojca.  Czytając Stary Testament Ap. Jan mógł  więc napisać w prologu swoje Ewangelii:
widzimy jak  wiele imion i określeń przypisywanych jest „Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, 
Bogu i z jakim  szacunkiem, powagą  i czcią zwracano się który jest na łonie Ojca, objawił go.”
do Pana  (Adonai) , czy  Boga (Elohim). Bóg zawsze był  [J 1, 18]
tym ukrytym Bogiem. Jeśli już manifestował Swoją Któż to jest ten jednorodzony Bóg, który objawia Ojca? 
obecność, to robił to jakby w ukryciu. Stąd nazwa Boga : Oczywiście chodzi o Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. 
temira de- temirin (ukryty nad ukrytymi). To On, Jezus Chrystus powiada:
Najczęściej jednak do słowa Bóg (El) dokładano „ Wszystko jest mi przekazane przez Ojca mojego 
określenia istoty i charakteru Boga. Jest tego całe i nikt nie wie, kto to Syn, jak tylko Ojciec, a kto Ojciec, 
mnóstwo, np. El Eloion (Bóg Najwyższy), El Olam jak tylko Syn, i ten, komu Syn zechce to objawić”. 
(Bóg Wiekuisty), El Szaddaj (Bóg Wszechmogący), [Łk.10, 22]
El Roi (Bóg Widzący). Czy też do słowa Jahwe (którego 
wymawiano jako Adonai) dokładano różne określenia  A więc Jezus Chrystus przyszedł na świat, by objawić nam 
np. Jahwe – Jireh (Jahwe zaopatruje), czy Jahwe - Rapha Ojca, konkretnie Jego miłość, Jego serce, Jego słowo 
(Pan, który leczy) itd., itd.. i Jego wolę. Ap. Paweł powie o Chrystusie, iż jest 
Mojżeszowi objawił się w krzaku gorejącym, i tam „obrazem Boga niewidzialnego” (Kol. 1, 15)
przedstawił się po raz pierwszy, jako Bóg Jahwe (Jestem),  
a potem podczas wędrówki Izraela przez pustynię był  w Wydaje się więc dziwnym, że przez trzy lata  chodzenia z 
obłoku i słupie ognistym, oraz tzw. szekinie, świetlistym Jezusem uczniowie, a konkretnie  Filip zwraca się do 
obłoku unoszącym się nad namiotem przymierza, Jezusa prosząc: 
jak również w niedostępnym dla zwykłych śmiertelników „Panie, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam” (J. 14,8). 
miejscu najświętszym owego namiotu, otoczonym wieczną Odpowiedź Jezusa dla uczni powinna być zawstydzająca, 
ciemnością. Bóg zawsze był tym ukrytym Bogiem. gdyż Jezus odpowiada Filipowi:
Jeśli już manifestował Swoją obecność, to robił to jakby „Tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? 
w ukryciu. Temira de - temirin (ukryty nad ukrytymi). Kto mnie widział, widział Ojca; jak możesz mówić: 

Pokaż nam Ojca? [J 14,9]
Ale tenże panujący Bóg, jakkolwiek niewidoczny dla Jezus więc jest doskonałym odbiciem Ojca. Jest Jego 
ludzkiego oka, mieszkający w światłości niedostępnej,  wiernym obrazem. Patrząc na Jezusa możemy widzieć 
chciał się objawić ludziom nie tylko jako: „Cudowny Ojca, a Syn przyszedł na świat, by objawić Ojca, Jego 
Doradca, nie tylko jako Bóg Mocny, czy Książę Pokoju. charakter, Jego miłość, Jego ojcowskie serce. 
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Niestety oczy człowieka są zasłonięte. człowiek tego nie odkrył. 
W Piśmie Świętym czytamy, że wraz z pojawieniem się Ujawniła to dopiero Ewangelia. Bóg jest ojcem, a my 
grzechu oczy człowieka pokryły się łuską. Jakby spadła jesteśmy Jego dziećmi. Niestety złymi dziećmi, 
zasłona. Bo istotą grzechu jest właśnie to, że usuwa on zagubionymi. 
wszystko w cień, do ciemności, i wszystko pozostaje jakby To nie dotyczy tylko syna marnotrawnego, ale również 
ukryte. Tak nie było przed upadkiem, kiedy królowała jego starszego brata. Obydwoje buntują się przeciwko 
światłość, jasność, przejrzystość, ale potem pojawił się ojcu. Jeden bardzo otwarcie, drugi jakby w swoim 
grzech i każda rzecz została okryta. wnętrzu.
Przedtem Adam miał doskonałą społeczność z Bogiem, Ale wciąż obydwaj, pomimo buntu pozostają jego synami, 
teraz próbuje się przed Nim ukryć. To oczywiście jego dziećmi. Jakież niesamowite objawienie Ewangelii!
niemożliwe, gdyż to nie Boże oczy zostały zasłonięte, Dzieci mogą opuścić swoich rodziców. Mężowie 
ale oczy człowieka. Według słów szatana miały się one opuszczają swoje żony (niestety). Przyjaciel może opuścić 
otworzyć. Czytamy: „Na to rzekł wąż do kobiety: Na przyjaciela. Ale czy ojciec może zostawić swoje dziecko?
pewno nie umrzecie, lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie 
z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, Z Biblii znamy wstrząsająca historię syna Dawida – 
znający dobro i zło.” Absaloma, który zbuntował się przeciwko swemu ojcu. 
[Rdz 3, 4-5] Tenże Absalom okrutnie prześladował swego ojca Dawida, 

ale stało się, że stracił życie. Skończyła się udręka Dawida, 
Niestety oczy Adama nie zostały jego tułaczka i ciągłe ukrywanie się i uciekanie przed 
otwarte, wprost przeciwnie, zbuntowanym synem.
zostały zamknięte. Gdy jednak doniesiono o tym Dawidowi, nawet cień 

radości nie pojawił się na jego twarzy. Czytamy natomiast, 
że wybuchnął głośnym płaczem wołając: Grzech duchowo 

„O Absalomie, synu mój! 
uśmiercił człowieka, Czemuż to ja nie zginąłem 

zamiast ciebie.” tak więc oczy nie tylko 
(por. 2 Sam 18,33)Adama, ale jego 
To jest serce ojca. A jeśli takie 

potomstwa do czasów bywa serce ziemskiego ojca, 
obecnych są zasłonięte. to co powiemy o Ojcu w niebie, 
Ap. Paweł pisze o swoich który posłał Swego 
rodakach, iż: umiłowanego, jednorodzonego 

Syna na świat, by ten został 
„Lecz umysły ich otępiały. złożony w ofierze za mój i twój 
Albowiem aż do dnia grzech?
dzisiejszego przy czytaniu Ja wiem, że na świecie bywają 
starego przymierza ta sama zasłona pozostaje nie różni ojcowie. Bywają  nawet tacy, którzy nie zasługują na 
odsłonięta, gdyż w Chrystusie zostaje ona usunięta. Tak miano ojca, ale jedno jest pewne, Ojciec w niebie chce być 
jest aż po dzień dzisiejszy, ilekroć czyta się Mojżesza, twoim i moim Ojcem. 
zasłona leży na ich sercu; (16): lecz gdy się do Pana Pytanie tylko, czy chcesz być Jego córką, czy 
nawrócą, zasłona zostaje zdjęta.” [2Kor 3, 14-16]

chcesz być Jego synem, czy chcesz być Jego 
dzieckiem?To smutne, że człowiek narodzony jedynie „z ciała i krwi” 

nie może widzieć rzeczywistości. Szczególnie tej 
Żydzi (tym samym i uczniowie Jezusa) nigdy w swoich duchowej. Również Bóg dla takiego człowieka pozostaje 
modlitwach nie odważyliby się zwracać do Wiekuistego ukryty, nierozpoznawalny.
Boga nazywając Go: Ojcem. Zazwyczaj kiedy się modlili Czasem ktoś próbuje Go odnaleźć w przyrodzie, kosmosie, 
używali zwrotów: Boże odwieczny, Boże wszechmogący, czy we własnym sumieniu, ale wciąż nie może Go 
czy: Boże Abrahama, Izaaka i Jakuba, ale prawie nigdy nie zobaczyć. Podejrzewa tylko i wyczuwa,  że istnieje jakaś 
zwracali się do Boga tytułując Go Swoim Ojcem.Siła wyższa, jakaś Praprzyczyna wszelkiego stworzenia, 
To właśnie wprawiało w wściekłość faryzeuszy i uczonych jakaś siła sprawcza, ale wciąż taki człowiek jest daleki 
w Piśmie, kiedy Jezus wyraźnie i otwarcie mówił o Bogu od poznania Boga, szczególnie zaś Jego charakteru, woli  
jako Swoim Ojcu i przedstawiał się jako Syn Boży.  i zamiarów. 
Jan pisze:Wciąż dla niego Bóg pozostaje w ukryciu.
„Dlatego też Żydzi tym usilniej starali się o to, aby go Nawet, gdy  Bóg objawił się w Swoim Synu, osłonięty pod  
zabić, bo nie tylko łamał sabat, lecz także Boga nazywał postacią człowieka  ludzki rozum Go nie poznał. 
własnym Ojcem, i siebie czynił równym Bogu.” Ap. Jan pisze „Do swojej własności przyszedł ale Swoi 
[J 5, 18]Go nie przyjęli.” Nie rozpoznali w Nim swego Mesjasza,  Oni raczej przyznawali się do ojcostwa Abrahama. Ojcem swego Wybawcę.
naszym jest Abraham - powiadają do Jezusa. Jezus zaś 
mówił do niech wprost: Ojcem waszym jest diabeł.hrystus opowiada ową przejmująca historię o Ojcu 
My natomiast wiemy, że Jezus był i jest  Synem Bożym, że i dwóch synach. „Pewien ojciec miał dwóch 
Ojciec w niebie był i jest Jego Ojcem. Dlatego kiedy Jezus synów”. (Łk. 15, 11) W tym jednym krótkim 
się modlił, zawsze zwracał się do Boga: „Ojcze”. zdaniu Bóg się zdemaskował. Kim On jest? Nie jest on  
(Łk. 10,21; J. 11,41; Łk. 22,42)jedynie „istotą wyższą”, „opatrznością”, „siłą sprawczą”, 
 jakimś nieziemskim bytem…On jest OJCEM! Żaden 
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Dlatego też, najgłębszym pragnieniem Jezusa względem (dzieci Bożych) rozumiejących jej przesłanie.
Jego uczniów było to, by i oni mogli patrzeć na Boga  Ap. Jan napisał: 
i traktować Go jako swego Ojca. Ewangelista Łukasz Tym zaś, którzy go przyjęli (tzn. przyjęli Chrystusa), 
notuje taką historię związaną z Jezusem i Jego uczniami: dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą 
„A gdy On w pewnym miejscu modlił się i zakończył w imię jego, (13): którzy narodzili się nie z krwi ani 
modlitwę, ktoś z jego uczniów rzekł do niego: Panie, z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. 
naucz nas modlić się, jak i Jan nauczył uczniów swoich. [J 1, 12-13]
Wtedy rzekł do nich: Gdy się modlicie, mówcie: Ojcze 
nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje, przyjdź ewna stara opowieść rzymska mówi o zdarzeniu, 
Królestwo twoje….” [Łk 11, 1-2] jakie miało miejsce podczas triumfalnego wjazdu 

cesarza do Rzymu. Wjazd taki był przywilejem 
Być może dla uczniów w tamtym czasie było to szokiem, wielkich zwycięzców. Zwycięskie wojska defilowały 
by tak zwracać się do Adonai, do świętego Boga w niebie. ulicami miasta niosąc zdobycz i prowadząc jeńców. Pełno 
Jednak ta modlitwa, modlitwa „Ojcze nasz” stała się tą było wszędzie wiwatujących ludzi. Szereg legionistów 
wzorcową modlitwą dla chrześcijan  wszystkich wieków. wzdłuż ulicy powstrzymywał napierające tłumy. 

W pewnym miejscu znajdowało się wzniesienie, na 
W tej modlitwie zwracamy się do Boga jako do naszego którym siedziała małżonka cesarza w otoczeniu rodziny.. 
Ojca. Ten Ojciec jest jeden. I choć każdy z nas ma Przyglądali się pochodowi. Obok matki stał najmłodszy 
ziemskiego ojca, to jednak w Bożym planie jest, by tytuł syn cesarza, mały chłopczyk. Gdy ujrzał ojca zeskoczył 
Ojciec przynależał jedynie do Boga w niebie. z podniesienia i biegnąc ojcu na spotkanie, wpadł w tłum 

i próbował się przecisnąć pomiędzy nogami legionisty. 
Pan Jezus w mowie przeciwko faryzeuszom powiada tak: Żołnierz zatrzymał go. „Nie wolno – powiedział – nie 
„Nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim; wiesz, kto jedzie na tym wozie? To cesarz!”. Chłopiec 
albowiem jeden jest Ojciec roześmiał się: „Dla ciebie to może 
wasz, Ten w niebie.” [Mt 23,9] cesarz, ale dla mnie, to mój ojciec!”

Nie chodzi tu o to, by nie Takie uczucie żywi chrześcijanin 
szanować i nie nazywać naszych w stosunku do Boga. Bóg jest 
ziemskich ojców - ojcami, ale niesłychanie wielki, ale poprzez 
chodzi o to, by nie czcić ludzi, Jezusa Chrystusa poznajemy Go,
którzy odbierają cześć Bogu i jako naszego Ojca.
sami chcą, by ich nazywać Tuż po swoim zmartwychwstaniu 
ojcami. przy spotkaniu z Maria Magdaleną 

Jezus powiada:
Pamiętam, kiedy umarł nasz 
papież, jeden z tygodników na „Nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie 
okładce wydrukował zdjęcie Jana Pawła II z podpisem: wstąpiłem do Ojca; ale idź do braci 
Ojcze nasz, który jesteś moich i powiedz im: Wstępuję do 
w niebie… Modlitwa która miała być adresowana do Boga Ojca mego i Ojca waszego, do Boga 
Ojca, zostala skierowana do człowieka. Zresztą papieże nie mego i Boga waszego.” 
sprzeciwiają się, gdy są tytułowani: Ojciec święty. [J 20, 17]
W czasie wizyt papieża w kraju często śpiewano pod jego 
adresem pieśń, którą my śpiewamy dla naszego Boga:  
„Abba, Ojcze”.  Jezus nazywa uczniów swoimi braćmi! 
Więcej - na urodzinach Tadeusza Rydzyka, sala pod jego Już wcześniej bardzo wyraźnie mówił, iż jego braćmi, 
adresem śpiewała tą pieśń – „Abba Ojcze”. To brzmi jak siostrami czy  matką  nie  tyle jest Jego cielesna rodzina, 
bluźnierstwo - Ojciec Tadeusz Rydzyk. Dla kogo ojciec ale każdy kto „czyni wolę Jego Ojca , który jest 
i dlaczego jest ojcem? Jezus modlił się do Ojca świętego, w niebie, ten jest Jego bratem i siostrą, i matką”
ale tym świętym, był jedynie Jego Ojciec. Tak tytułował Por.  [Mt 12, 50]
jedynie swego Ojca w niebie (J. 17,11).

Teraz Jezus ma bardzo ważne przesłanie dla Swoich 
A teraz Jezus uczy się modlić swoich uczniów i powiada: uczniów: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, 
wy kiedy się modlicie mówcie: „Ojcze nasz, który jesteś do Boga mego i Boga waszego.
w niebie”. To oczywiste, że do Boga jako Ojca mogą Jego Ojciec jest naszym Ojcem, Jego Bóg jest naszym 
zwracać się jedynie ci, którzy stali się Jego dziećmi. Bogiem! Tego nie można rozdzielić. Jeśli Bóg nie jest 
Tą modlitwę winien wypowiadać jedynie ktoś, kto w pełni naszym Bogiem i Panem, nie jest też naszym Ojcem.
rozumie kim jest Ojciec, kto jest poświęcony i oddany Przepięknie napisał o tym ap. Paweł w Rzym.(8, 14-17):
Chrystusowi. 
Ta modlitwa nie jest modlitwą dziecięcą, choć uczymy ją „Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi 
już maleńkie dzieci. Nie jest też modlitwą rodzinną jeśli Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu 
przez słowo rodzina nie rozumiemy Kościoła. Nie jest ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w 
przeznaczona jako część liturgii dla osób, które nie uznały którym wołamy: Abba, Ojcze! Ten to Duch świadczy 
Boga jako swego osobistego Ojca. Miliony ludzi na wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. 
świecie wypowiada tę modlitwę, ale nigdy nie stali się A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, 
dziećmi Boga. a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z nim 
Modlitwa ta przeznaczona jest dla uczniów cierpimy, abyśmy także razem z nim uwielbieni byli”.

P
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A w Liście do Galacjan dodaje: twego wszystkiego, co doświadczają ludzie uciekający 
„A ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał Ducha przez Bogiem. A wydawało mu się, że w dalekim świecie, 
Syna swego do serc waszych, wołającego: życie w wolności od obowiązków jakie panowały w domu  
Abba, Ojcze!” [Ga 4, 6] da mu prawdziwe szczęście!

Pan Jezus opowiedział tę przypowieść Żydom, dlatego 
To Duch święty wstawiając się za nami warto zwrócić uwagę na pewien szczegół. W Izraelu 
w niewysłowionych westchnieniach zwraca się do Boga: świnie uważane były za zwierzęta nieczyste. W dalekim 
Abba, Ojcze. świecie, do którego wyruszył ów młodszy syn, hodowano 
Pan Jezus w ogrodzie Getsemane modląc się również użył właśnie świnie. Tam nie robiono różnicy między czystym 
tego zwrotu: Abba Ojcze W j. greckim to brzmi: abba ho i nieczystym. To właśnie pociągało tego młodego 
pater. człowieka. Wreszcie jakieś miejsce bez ograniczeń. Można 
 robić, co się rzewnie podoba. Nikt nie musi mówić mi 
Chciałbym tu  jednak coś wyjaśnić. kazań,  jak mam żyć.
Słowo „abba” jest aramejskim zdrobnienie słowa: Do jakiego miejsca zaprowadziło syna 
„ab” ojciec. To słowo ma silne zabarwienie emocjonalne i marnotrawnego życie z dala od ojca? 
znaczy dosłownie „ojcze” lub 
„[ten] ojciec”. Słowo to mieściło w 

Rozwiązły tryb życia, majątek roztrwoniony, zaczął sobie ciepło zwrotu „tata”, ale  
cierpieć głód. Głód fizyczny jest straszny, ale duchowy jednocześnie zachowywało 
jeszcze gorszy. Syn marnotrawny zaczął żyć w poniżeniu,  godność kryjącą się w wyrazie 
musiał zatrudnić się przy najgorszym z możliwych zajęć „ojciec” oraz świadczyło zarówno o 
jakim było pasienie świń. Wszyscy kompani opuścili go, zażyłości, jak i o szacunku.
żył w zupełnej samotności. Wkrótce ujawniły się skutki W ostatnich kilku latach mogłem 

życia bez Boga.zauważyć, że niektórzy wierzący w 
Czy za ten stan rzeczy mógł obwinić publicznych nabożeństwach kiedy 
ojca?się modlą  zwracają się do Boga: 
Słowo Boże mówi o prawie: „tatusiu.” Myślę, że w naszej 
przyczyny i skutku. W księdze kulturze nie powinniśmy pozwalać 
proroka Jeremiasza 2, 19 czytamy:sobie na taką poufałość. 
„…Przekonaj się więc, jak gorzko Tym bardziej, że to zdrobnienie 
smakuje odejście od Pana, twego w j. polskim niezupełnie 
Boga” (Tł. Nowego Przymierza)odpowiada znaczeniu słowa abba.

Pan Jezus uczył modlić się: „Pater 
hemon”, czyli „Ojcze nasz” i to 

ziś człowiek próbuje obwinić słowo Pater (Ojciec), zawiera 
Boga za wszystkie ładunek szacunku i czci, jaką 
nieszczęścia, niepowodzenia, oddajemy Wiekuistemu Bogu.

i całe zło jakie go spotyka. Wielu 
próbuje posadzić Boga na ławie W historii syna marnotrawnego, którą wspominaliśmy 
oskarżonych. Cóż za przewrotność?zarówno syn marnotrawny, jak i jego straszy brat zwracają 
Odejść z domu Ojca, prowadzić się do ojca słowem Pater (czyli ojcze). Syn marnotrawny 
rozwiązłe życie, przehulać majątek nie  mówi do ojca: tatusiu daj mi część majątku, jaka na 
i oskarżyć za to Boga w niebie, mnie przypada… ani też potem kiedy w skrusze wraca do 
podczas gdy Ojciec cały dzień domu ojca nie wyznaje: tatusiu przebacz, bo zgrzeszyłem. 
wypatruje swego marnotrawnego 

syna, czy córkę.Jeśli już chcemy w modlitwie używać zdrobnienia, bo tak 
Przez proroka Izajasza (65,2) Bóg powiada: bardzo emocjonalnie jesteśmy związani ze świętym  
„przez cały dzień wyciągałem swe ręce”…Bogiem róbmy to w komorach naszych domów.

Wierzymy jednak, że Bóg jest na tyle święty, na tyle 
Syn marnotrawny w pewnym momencie oprzytomniał.  potężniejszy, na tyle wielki, że chcemy zwracać się do 
Doświadczył przebudzenia i odkrył, że żył do tej pory ze niego jako do pater tj. Ojca tak, jak nauczył nas sam Jezus 
swoim najgorszym wrogiem. Tym wrogiem był on sam.Chrystus.
Dotychczas za swoich wrogów uważał wszystkich innych: 
swego ojca, fałszywych przyjaciół, surowego właściciela Z drugiej strony trzeba dziś zapytać siebie samego: 
świń. Jego nieodrodzone serce walczyło ze wszystkimi czy Bóg jest moim Ojcem? A lepiej, czy rozpoznałem 
dookoła, ale teraz musi stoczyć walkę z samym sobą. w Nim mego Ojca?
Wrócić do Ojca, czy nadal żyć w takim upodleniu. Kiedy przeżywamy jakieś trudności, gdy w życiu idzie jak 
 po grudzie, gdy życie staje się tragiczne, często winimy za 
On wreszcie „przekonał się jak gorzko smakuje odejście   to Ojca, pytając gdzie jest Bóg?
z domu Ojca”. I wiedział, że może i musi przyjść do Ojca 
z wyznaniem grzechu i prośbą, by pozwolono mu zostać Patrząc na historię syna marnotrawnego, czy mógłby on 
w domu, choćby jako jednym z jego sług.pomyśleć, iż to jego ojciec jest winny położenia, w jakim  
 się znalazł? Wydawało mu się, że jeśli dostanie część 
Dzień powrotu do Ojca był najszczęśliwszym dniem swego majątku i wyruszy w świat będzie się mu wiodło 
w życiu marnotrawnego syna. wspaniale (dolce Vita). Niestety tak wielu synów Ojca  

myśli o swoim życiu. Syn marnotrawny doświadczył 

D
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Drogi przyjacielu czy też przeżyłeś taki 
dzień, kiedy wpadłeś w objęcia Ojca, 

brudny, cuchnący, w podartych 
łachmanach?

modlitwy: Ojcze nasz. Ona jest zarezerwowana dla 
uczniów Jezusa, dla tych, którzy przez krew Chrystusową 
stali się dziećmi Bożymi.

Choć Bóg ciągle czeka i wypatruje swoje zbłąkane dzieci 
i na nowo chce usynowić każdego, kto do Niego 
przychodzi. 

Czy tego również pragnie i dusza twoja?
Wiele ludzi usprawiedliwia się tym, że wierzy w Boga, 

Dla nas zaś, którzy jesteśmy w Domu Ojca niech w ten ale nie o to chodzi. Nie ma znaczenia, czy wierzymy 
dzień, kiedy wspominamy naszych ziemskich ojców, w istnienie Boga, albo czy jesteśmy o tym przekonani,
będzie to okazją do wyrażenia wdzięczności naszemu że on istnieje.
niebiańskiemu Ojcu. Powinniśmy zadać sobie o wiele ważniejsze pytanie: 
 Czy mamy pokój z Bogiem? Czy żyjemy z Nim, 
Z całą pewnością zasługuje na to.pod „Jego dachem"?  

I co najważniejsze, czy traktujemy Go jako swego Ojca?

Żyjąc z dala od Niego, żyjąc swoim życiem, 
ignorując Go,  niech twoje usta nie wypowiadają 

-7-

Wieczorem spojrzałam w lustro mej duszy, 
zobaczyłam ją brudną, zakurzoną wielce. 

Odkryłam, że Świat był dla mnie zbyt cenny, zbyt drogi.
 Oszołomiona odkryciem, skierowałam swe nogi 

do Ciebie, Ojcze, wzniosłam moje ręce. Wysłuchaj mnie, 
Boże, bo wiem, że Mój Ojciec każdego usłyszy. 

Idole tego Świata, którzy mnie czarują, marzenia, które 
kuszą, przyciągają, bóle, które wciąż nas niepokoją,

 to całe, nie do wytrzymania napięcie, 
wszystkie wspomnienia, które wciąż trwają 

i myśli drążące, które usidlają, a do tego bolejące serce. 

Przez nadmiar trosk dzień każdy splątany, że jestem
mało zdolna do modlitwy, wciąż niezadowolona, 

niespokojna, zmęczona.
Zabierz to, Panie, wszystko ode mnie, 

niechaj zostanę z niczym, bo wiem, że się staram 
daremnie, 

bo tylko Ty, tylko Ty się liczysz, a oprócz Ciebie nikt inny. 
Cała reszta jest tylko prochem i śmieciem.
Jedynie Jezus, wciąż żywy, niezmienny.

Ojcze, wszystkie me żalu piosenki, zapomnij w jednej 
chwili, wznieś mnie wysoko ponad ziemskie radości, 

smutki i lęki. 
Niech tylko Twoja obecność całe me życie umili,

 daj mi żyć dalej szczęśliwie w zasięgu Twojej ręki,
 bo nic mi Cię nie zastąpi.

(tłumaczenie A. Podkowicz) Ruth Graham

Wędrowcze, wróć do Ojca wróć! 
Tułałeś się już dość.

Od ponęt świata serce zwróć, 
rzuć jego brud i złość! 

Do Ojca wróć!
Do Ojca wróć, boś pełen ran, 

a On zlituje się. 
Przebaczy ci ten niebios Pan, 

uzdrowi pewnie cię.
Do Ojca wróć!

O, wróć, swe serce Jemu daj 
i duszę z niebem zwiąż!

U Ojca znajdziesz błogi raj 
i wieczny pokój wciąż.

Do Ojca wróć! 

(Śp.158 - Wędrowcze wróć, do Ojca)
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ój ojciec odszedł od nas kiedy miałem 6 lat i mogłem się uczyć czasem dość prostych rzeczy, jeśli 
przez 34 lata praktycznie nie istniał w moim chodzi o codzienne ojcostwo.
życiu. Obaj mieszkaliśmy w Kołobrzegu, ale nie 

widywaliśmy się. Ojciec nie utrzymywał ze mną kontaktu rzy lata temu, przed świętami Bożego Narodzenia 
i tak to trwało przez lata. zadzwonił telefon. Odebrałem go i po drugiej 
Kiedy się nawróciłem, mój pierwszy kryzys wiary i żal do stronie słuchawki usłyszałem głos, którego nie 
Boga był właśnie związany z brakiem ojca. słyszałem wcześniej przez telefon. Przedstawił się 
Moja dziewczyna, Agnieszka, mieszkała w Warszawie, i okazało się, że to mój ojciec. Zapytał, czy znalazłbym 
ja w Kołobrzegu. Pisaliśmy do siebie listy. czas, by się z nim spotkać. Powiedziałem mu, że  nie 
Pewnego dnia napisała: wybieram się do Kołobrzegu, a on odpowiedział: 
„Dzisiaj byłam na nabożeństwie, potem obiad, a później „nie, nie, jeśli pozwolisz, to ja przyjadę. Zanocuję 
razem z tatą poszliśmy na lody, rozmawialiśmy”. w hotelu, żeby nie robić kłopotu.”
Ja nigdy nie miałem takiej okazji i nie znam takich 
rozmów. Mój ojciec nigdy nie trzymał mnie za rękę, Dwa miesiące później, na dzień przed wizytą, potwierdził 
nie chodził ze mną na mecze, nigdy nie był ze mną swój przyjazd. Dla niego to była duża wyprawa - nie ma 
w kinie, nie grał ze mną w piłkę, nie mówiąc o zabraniu prawa jazdy, więc jechał autobusem, pociągiem żeby 
mnie na lody. Mieszkaliśmy w Kołobrzegu, ale mój ojciec dotrzeć do nas. Kiedy odebrałem go w Łodzi, wysiadł 
nigdy nie był ze mną na plaży, nie chodziliśmy na spacery, z pociągu i przez całą godzinę mówił i mówił. 
przynajmniej w ogóle tego nie pamiętam. Jakby nie wiedział co ma zrobić, jak się zachować.
I taki ogromny żal się wtedy we mnie urodził. Poszliśmy na pizzę, usiedliśmy w restauracji i po 

kilkunastu minutach rozmowy, mój ojciec wreszcie patrząc 
Jednak z tego żalu wyszło postanowienie o przebaczeniu. na mnie powiedział, że przyjechał, by powiedzieć, że jest 
Zrozumiałem, że tak naprawdę nie chcę w ten sposób żyć ze mnie dumny i nic z tego, czym jestem dzisiaj, nie jest 
i spędzić całe moje życie mając pretensję do Boga i żal do jego zasługą. „A poza tym”, powiedział „chciałbym abyś 
ojca, że go nie ma. Powiedziałem Bogu, że przebaczam wiedział, że źle zrobiłem, że nie utrzymywałem z tobą 
mojemu ojcu i proszę, aby uwolnił mnie od niechęci i żalu żadnego kontaktu. I nieważne jakie były powody. 
z powodu tego, co się wydarzyło. To, że nigdy tego nie zrobiłem, było złe”. 

Mijały lata. Sam najpierw zostałem mężem, później Patrząc wtedy na mego ojca, człowieka około 
urodził się nasz pierwszy syn, Wojtek, potem Agata, potem siedemdziesiątki, powiedziałem mu: „wiesz, kiedyś miałem 
Adam. Zostałem ojcem trójki dzieci i uczyłem się tego taki moment, kiedy strasznie było mi przykro z tego 
ojcostwa tak trochę po omacku. Prawda jest jednak taka, powodu, że ciebie nie ma. Teraz chcę, żebyś wiedział, 
że Bóg zatroszczył się o mnie w sposób szczególny, bo że paręnaście lat temu przebaczyłem ci. Wybaczyłem ci 
jako dziecko dał mi wzór ojca, męskości w moim dziadku, i mówię to tobie, bo nie wiem czy się kiedykolwiek jeszcze 
który mnie wychowywał, który się mną opiekował i był spotkamy. Chcę, żebyś wiedział, że dzięki Bogu jestem 
dla mnie osobą szczególną. Później, kiedy się nawróciłem wolny i chciałbym, żebyś ty był wolny, żebyś nie schodził 
takim obrazem ojca, mężczyzny, stał się dla mnie mój z tego świata jako człowiek, który żyje w poczuciu winy.”
dyrektor, przyjaciel, mentor, bardzo bliska osoba, 
Władysław „Mały” Dwulat. Ojciec został jeszcze jeden dzień i miałem straszny 
Patrząc na niego mogłem przyglądać się na czym ojcostwo dylemat, czy zaprosić go do domu, czy nie. 
polega, jak być dobrym mężem, jak szanować i kochać Wydawało mi się, że to strasznie szybko i może 
swoją żonę, jak szanować swoich współpracowników. niewłaściwe. Nie wiedziałem jak się będzie zachowywać 
A później Bóg dał mi wspaniałego teścia, od którego też moja żona, moje dzieci, dla których przecież to był -8-

świadectwo

Rafał Piekarski

Dzień 23 czerwca to dzień moich urodzin, jak również Dzień Ojca. 
Przez 34 lata składano mi życzenia, 

ale ja nie mogłem złożyć życzeń mojemu tacie, bo jego po prostu nie było.



zupełnie obcy człowiek. 
Ale kiedy wyjeżdżaliśmy z kawiarni pomyślałem sobie: 

Co Jezus zrobiłby w takiej sytuacji? 

To pytanie nosiłem kiedyś na bransoletce. 
Myślałem: mój ojciec jutro wyjedzie, może się już nigdy nie 
zobaczymy - co byłoby właściwe po tych słowach, które padły 
miedzy nami? 
Wiedziałem, że moja żona czeka na nas w domu z obiadem, 
ale decyzję o zaproszeniu ojca zostawiła całkowicie mnie. 
Powiedziałem więc, jakby nigdy nic: „No to chodź pojedziemy do 
naszego domu, bo Agnieszka czeka z obiadem” „Nie, nie, nie chce 
się narzucać” odpowiedział ojciec, ale ja nalegałem. 
Kiedy przyjechaliśmy, drzwi otworzył nam mój najstarszy syn, 
Wojtek. 
Tego dnia to on przejął obowiązki gospodarza. Zaprosił mego ojca 
do domu, kazał mu usiąść na kanapie, a po chwili zaczął z nim  
rozmowę. 
„O, widzę że ma pan gazetę. Lubi pan czytać? Mój tata też lubi 
czy tać.” 
„No, lubię czytać” – odpowiedział ojciec. 
„A co pan lubi czytać?”
„Przegląd Sportowy”. 
„Ja też lubię sport. A jaki sport pan lubi?” 
„No, piłkę nożną”. 
„Naprawdę? A jakie ma pan ulubione 

„Liverpool! To mój ulubiony zespół! I oczywiście Barcelona”. 

Patrzyłem z niedowierzaniem na to, co się dzieje. 
Po chwili ojciec pokazywał zdjęcia, które zrobił tego dnia, a mój 
najmłodszy syn zupełnie bezceremonialnie władował mu się na 
kolana i zaczął głaskać go po głowie. 
Wyglądało to niewiarygodnie. Patrzyłem na moją żonę, a ona 
powiedziała: „nic nie mów, zjedzmy kolację”. 
Więc zaprosiłem wszystkich do stołu. Siadamy. 
Ponieważ nie mogę tego unieść emocjonalnie, a wiem, 
że najkrócej pomodli się nasz najstarszy syn, więc mówię: 
,,Wojtek, proszę pomódl się, podziękuj za jedzenie”. 
I mój najstarszy syn, siedząc obok mego ojca, zaczyna modlitwę: 
„Panie Boże, dziękuję Ci za ten dzień, dziękuję ci za to, że tata 
naszego taty mógł dzisiaj do nas przyjechać. 
Błogosław go i spraw, żeby jeszcze kiedyś do nas wrócił. Amen” 
A mój ojciec obrócił się do Wojtka, przytulił go i powiedział: 
„to lubię”.
Wyjechaliśmy jakieś pół godziny później i kiedy wsiedliśmy do 
samochodu, mój ojciec spojrzał na mnie i powiedział: 
„To właśnie przegapiłem w życiu. Tego mi się nie udało zrobić. 
Z takiej rodziny już nigdy nie będę mógł się cieszyć, ale cieszę się, 
że tobie, bez mojej pomocy, udało się taką rodzinę stworzyć”
Od tamtego czasu nie jesteśmy może w zażyłych stosunkach, 
nie dzwonimy do siebie codziennie, ale utrzymujemy stały kontakt. 
Ja jestem dorosłym mężczyzna, on jest dorosłym człowiekiem. 
Kiedyś powiedziałem mu: 
„Ja już nigdy nie będę twoim małym synkiem, a ty moim tatusiem, 
ale jako dorośli ludzie możemy budować relację w takim 
partnerstwie i przez ten czas, który Pan Bóg nam jeszcze da, 
możemy uczyć się być dla siebie bliskimi”. 
Mój ojciec jest dość wstrzemięźliwy w kontaktach, ale nie opuścił 
żadnych moich urodzin, ani żadnych urodzin moich dzieci. 
Był w Zakościelu na „Podróży do Betlejem”. 
Zobaczył to, co robię i myślę sobie, że w tym wszystkim czego 
mogłem oczekiwać od Boga to jest i tak dużo więcej niż mogłem 
otrzymać. 

Jestem Bogu za to wdzięczny.

zespoły?” 
„Liverpool”.
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S
aul wielokrotnie chciał Dawida  zabić, a 
on płakał na jego pogrzebie. Absalom 
zbuntował się i przejął władzę w Izraelu, a 

jego ojciec Dawid - pomimo wygnania - wciąż 
chciał ocalić mu skórę.

Iszboszet 

 Dawid był nastawiony na 
przebaczenie i pojednanie. Gdy jego wróg Abner 
w towarzystwie dwudziestu osobistości przybył 
do Dawida do Hebronu, Dawid wyprawił ucztę 
dla niego i dla tych, którzy z nim przybyli [2Sm 

3,20]. Również potomek króla Saula- 
był przez Dawida życzliwie traktowany. Dawid 
nie żywił żadnej urazy do swoich winowajców. 
Dobrze znał Boga i upodobnił się do Niego, 
gdyż On jest hojny w odpuszczaniu [Iz 55,7].

Słowo Boże naucza, że Bóg ma upodobanie 
w ludziach podobnych do Syna Bożego, który 
w męce krzyżowej prosił: Ojcze, odpuść im, 
bo nie wiedzą, co czynią [Łk 23,34]. 
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni 
miłosierdzia dostąpią [Mt 5,7] powiedział 
wcześniej w Kazaniu na Górze. 

Jeżeli nie stać nas na taką wspaniałomyślność,
 to musimy liczyć się z tym, że spotka nas 
surowsza kara. „Nad tym, kto nie okazał 
miłosierdzia, odbywa się sąd bez miłosierdzia 
[Jk 2,13].
A gdy stoicie i modlicie się, przebaczajcie, 
jeśli macie coś przeciwko komuś, aby i wasz 
Ojciec, który jest w niebie, przebaczył wam 
wasze wykroczenia. Bo jeśli wy nie odpuścicie, 
i Ojciec wasz, który jest w niebie, nie odpuści 
waszych wykroczeń [Mk 11,25].

Jaki z tego wniosek? 

Boga nie tyle gniewają moje osobiste grzechy, 
czy upadki, co bardziej widoczny we mnie brak 
gotowości do przebaczania innym ludziom. 
Nieprzejednane serce jest Mu obce. 

Jeżeli chcę jak Dawid być człowiekiem według 
serca Bożego - to trzeba mi się nauczyć chętnie 
przebaczać ludziom. Nawet tym, którzy nie 
zawinili bezpośrednio przeciwko mnie.

 

Myślę, że jednym z powodów, dla którego 
biblijny król Dawid został nazwany 

"mężem według serca Bożego" 
była właśnie jego wspaniałomyślność 

w przebaczaniu. 

 Biernacki Marian
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fot.M.J. Karel

Pierwsze jedenaście rozdziałów 1 Księgi Królewskiej i powodzeniem wszelkie pogłoski, które usłyszałam. 
opisuje erozję w życiu wielkiego człowieka, być (1 Krl 10,6-7)
może – największego człowieka swoich czasów. Szczerze mówiąc, Salomon miał wszystko.

Salomon obdarzony był królewskim splendorem oraz Jednak niepostrzeżenie sprawy zaczęły się komplikować. 
niebywałą mądrością. Był godnym następcą swojego ojca Niemal tak szybko, jak osiągnął wielkość, zaczął sobie 
– Dawida. Nauczany przez proroka Natana, pozwalać na nonszalanckie posunięcia, które zaprowadziły 
wychowywany przez Batszebę, wzrastał pod czujnym go prosto w sidła pożądliwości, pychy i bałwochwalstwa. 
okiem swojego bogobojnego ojca. Cóż za staranne Stopniowo, Salomon stał się obojętny a nawet cyniczny 
przygotowanie następcy tronu! wobec rzeczy, które wcześniej były dla niego ważne.
Mądrość, rozwaga, determinacja oraz skuteczność Warstwa kurzu pokryła przedmioty w majestatycznej 
cechowały postawę i czyny uzdolnionego syna Dawida świątyni, którą wybudował. 
przez pierwsze lata jego panowania. „Salomon umiłował Monarcha zwrócił się teraz ku innym projektom. 
Pana” (1 Krl 3,3) i „chodził Jego ścieżkami”. Tworzył nowe budowle, poświęcone bóstwom, które 
Jego osiągnięcia, międzynarodowe wpływy i bogactwo czciły jego żony.
były niezwykłe: Salomon, podobnie jak wielu innych „ludzi na szczycie”, 
Bóg dał Salomonowi mądrość i rozsądek nadzwyczajny mierzył zbyt wysoko i jechał zbyt szybko.
oraz rozum nieogarniony, jak piasek na brzegu morza. Happy endu nie było.
Toteż mądrość Salomona przewyższała mądrość Syn Dawida umarł jako rozpustnik, zniewieściały cynik 
wszystkich ludzi Wschodu i mądrość Egipcjan. Górował i odurzony materializmem bogacz. Jego życie stało się 
on mądrością nad wszystkimi ludźmi (1 Krl 5,9-11). „marnością i pogonią za wiatrem.” (Koh 2,26) 

Pozostawił naród w stanie wrzenia, z widmem 
Dzięki temu król Salomon bogactwem i mądrością nadciągającej wojny domowej.
przewyższył wszystkich królów ziemi. Wszyscy więc 
udawali się do Salomona, aby posłuchać jego mądrości, Pogorszenie sytuacji rzadko jest nagłe 
jaką Bóg obdarzył jego serce. (1 Krl 10,23-24) i niespodziewane. Żaden ogród nie porasta „nagle” 
Roczny dochód skarbu królestwa sięgał milionów złotych 

chwastami. Żadna wspólnota nie rozpada się „nagle”. 
monet. Niewątpliwie największym osiągnięciem Salomona 

Żadna budowla „nagle” nie zaczyna się zawalać. 
była budowa świątyni w Jerozolimie, jednego z cudów 

Żadne małżeństwo „nagle” się nie rozwodzi.
starożytnego świata.
Królowa Saba, która przybyła z wizytą z dalekiej Etiopii, 

Powoli, prawie niedostrzegalnie, pewne rzeczy stają 
przyznała: Prawdziwa była wieść, którą usłyszałam 

się akceptowane. Sprawy, niegdyś uważane za krzywdzące
w moim kraju o twoich dziełach i o twej mądrości. 

i niesprawiedliwe, zaczynają być tolerowane. 
Jednak nie dowierzałam tym wieściom, dopóki sama nie 

Na początku 
przyjechałam i nie zobaczyłam na własne oczy, że nawet 
połowy mi nie powiedziano. Przewyższyłeś mądrością 

wydaje się to być zupełnie nieszkodliwe. 
Jednakże rysa się rozszerza, powoli… stopniowo… aż do 

Charles R. Swindoll

Pamiętam tylko dwie rzeczy z licealnych lekcji chemii. Mój nauczyciel umieścił nieszczęsne stworzenie w dużej 
zlewce, wypełnionej zimną wodą. Pod naczyniem umieścił palnik Bunsena, ustawiony na bardzo niski płomień, 
tak by woda podgrzewała się powoli – o ułamek stopnia na sekundę. Temperatura wzrastała, a żaba nieświadoma 

niebezpieczeństwa zażywała sobie kąpieli. Dwie i pół godziny później była… ugotowana. Zmiana następowała tak 
nieznacznie, że żaba nie próbowała wyskoczyć, czy choćby wierzgać kończynami.

Przyglądając się uważnie tej makabrycznej demonstracji, nie zdawałem sobie sprawy, że obraz ten – ilustracja 
niezwykle ważnej zasady życia duchowego – będzie mi towarzyszył przez resztę życia. 

Chodzi o zasadę, którą mogę określić za pomocą jednego słowa: EROZJA.



momentu zupełnej erozji - moralnej, duchowej, nie czuj się winny. Po prostu zachowaj rozwagę.
emocjonalnej. Rysa staje się kanionem. Patrząc wstecz, Pamiętaj o Salomonie, który zmienił się z pokornego sługi 
dostrzegamy, że cały ten czas, krok za krokiem, w próżnego głupca.
oddalaliśmy się od Boga i Jego zasad.

Jestem po dziś dzień wdzięczny za „żabi” eksperyment, 
Niech ten, komu wydaje się, że stoi, uważa, aby nie którego byłem świadkiem w 1951 roku. 
upadł. (1 Kor 10,12) Siedząc w ławce szkolnej, myślałem sobie: 
Uważaj na zamianę twoich wysokich standardów na rzecz Co za nudy… Jednak obraz umęczonej żaby uchronił mnie 
chwilowych pragnień i zachcianek. Wystrzegaj się myśli od wielu poparzeń… w moim życiu.
koncentrujących się wokół twojego znaczenia. 
Bądź czujny na pułapkę dobrobytu i sukcesu. 
Jeżeli Bóg obdarzy cię bogactwem i wpływami,
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W księdze Nehemiasza czytamy, jak kapłan Eliaszib, 
nadzorca nad komnatami domu Bożego, urządził 
komnatę dla swego krewnego Tobiasza tam, gdzie 

wcześniej przechowywano rzeczy potrzebne do składania 
ofiar (Neh.13). Gdy Nehemiasz dowiedział się o tym, kazał 
wyrzucić wszystkie sprzęty domowe Tobiasza i sprowadził 
z powrotem sprzęty domu Bożego, ofiarę z pokarmów
i kadzidło. Historia ta może być ilustracją dla fragmentu 
z Księgi Przypowieści. Kiedy ktoś w swoim sercu oddala się 
od Boga, wtedy lekceważy Jego przykazania i staje się 
tolerancyjny względem grzechu.
Kto przymyka oczy na zło, jak kapłan Eliaszib, daje 
świadectwo, że jego własne sumienie jest czymś obciążone. 
Nehemiasz dobrze wiedział, co jest słuszne i przeciwstawił się 
złu w zborze Pańskim. Podobnie jak Jan Chrzciciel 
powiedział królowi Herodowi, że nie wolno mu mieć żony 
swego brata. 
Również prorok Eliasz kilkakrotnie napominał króla Achaba. 
Zadaniem tych, którzy stoją po stronie Boga, jest 
przeciwstawianie się bezbożnym działaniom wśród ludu 
Bożego, wskazywanie grzechu, ale też drogi do pokuty.
Podobna sytuacje znajdujemy w zborze w Koryncie, gdzie 
z powodu pychy nie osądzono pewnego grzechu. 
Ich wina była tym większa, że apostoł we wcześniejszym 
liście pisał już na ten temat, a oni mimo tego nie zareagowali.

W powszechnym zrozumieniu człowiek pobożny to ktoś  
religijny, cichy, łagodny i tolerancyjny. Jednak pobożność 
Jezusa Chrystusa, która bez wątpienia jest ucieleśnieniem 
Bożej miłości, była całkiem inna. Pan Jezus dwukrotnie 
rozsypał pieniądze wekslarza, powywracał stoły i wypędził 
handlarzy z terenu świątynnego. Innym razem wyliczał błędy 
i ganił obłudne postępowanie faryzeuszy i uczonych 
w Piśmie. 

„Dlatego bądźmy mocni i weźmy sobie do serca słowa 
Pawła: „Wzywam was też, bracia, napominajcie 
niesfornych, pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie 
słabych, bądźcie wielkoduszni wobec wszystkich.” 

W Biblii nieustannie spotykamy sceny, które 
wskazują na rozbieżność istniejącą pomiędzy 
zamysłem Bożym i wyobrażeniami oraz 

oczekiwaniami ludzi. W Jana 6.26-27, Jezus mówi: 
„Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, szukacie Mnie 
nie dlatego, że widzieliście cuda, ale dlatego że jedliście 
chleb i nasyciliście się. Zabiegajcie nie o pokarm, który 
ginie, ale o pokarm, który trwa, o pokarm żywota 
wiecznego, który wam da Syn Człowieczy; na nim 
bowiem położył Bóg pieczęć swoją.”

To nasze wyobrażenie bardzo często najbardziej 
przeszkadza nam spotkać się z Bogiem. Mało tego, 
potrafią one nawet spowodować, że zamiast zgodnie 
z naszą intencją służyć Bogu, stajemy się sługami złego. 
Żydzi, którzy oskarżyli, a potem kamienowali Szczepana, 
w swoim przekonaniu służyli Bogu. 

Okazuje się jednak, że istnieją w sercu człowieka ukryte 
ambicje, tłumione urazy, zawiści, czy brak przebaczenia 
itd., które bardzo łatwo się ujawniają w chwili, gdy 
uzyskują bardzo „szlachetne” usprawiedliwienie, jakim 
jest gorliwość w sprawach Bożych. 
Dzieje się tak wtedy, gdy ich nie rozeznamy wcześniej 
w sobie i wydaje się nam, że wiemy, co jest Boże, a co 
nie. Łatwo wtedy wpaść w fanatyzm i nienawiść wobec 
innych. Zamiast Bogu, zaczynamy służyć złemu. 

Aby służyć Bogu, nie wystarczy jedynie „znać” doktrynę 
i być gorliwym. Tak bywa w sektach. Aby prawdziwie 
służyć Bogu, potrzebna jest pokora i wrażliwość serca 
na to, co się dzieje. 
Pokora oznacza otwartość na prawdę, w szczególności 
trudną prawdę o nas samych. Pokora uczy 
powściągliwości w odniesieniu do naszych uczuć, 
które często zaćmiewają myślenie. Uczy 

i zaufania Bogu, który 
prowadzi nas swoimi drogami.

wiary bez której 
podobać się Bogu nie możemy 

„Ci, którzy porzucają przepisy, chwalą 
bezbożnego; lecz ci którzy przestrzegają 

przepisów, zwalczają go. Źli ludzie nie 
wiedzą co słuszne, lecz ci, którzy szukają 

Pana, rozumieją wszystko.”

Przyp. Sal.28.4-5 



Donata Maliszak

Choć nie słychać żadnych okrzyków wojennych, szczęku „Byłeś dobrym mężem, wiernym i dbającym o rodzinę. 
broni, wybuchów ani wystrzałów, właśnie teraz, w tym Masz dwoje dzieci oraz piątkę wnuków...”.
miejscu, toczy się wielka bitwa. Być może, ostatnia już „Nie. Nie tak. To jeszcze nie to. Opowiedz mi o prawdziwym 

potyczka na tym froncie. Ostateczna walka na śmierć i życie, a życiu” - wypowiedzenie każdego słowa jest dla niego wielkim 
jedyną i najcenniejszą zdobyczą ma być dusza tego mężczyzny. wysiłkiem.

Wtedy nareszcie zaczyna rozumieć, o co chodzi ojcu. 
Kobieta w fotelu walczy o swojego ojca nieprzerwanie już od Zaczyna więc od początku.
19 lat. Tak wiele razy była zniechęcana. Nie potrafi już „Bóg, Stwórca całego świata jest święty i prawy i nic, co skalane 
przypomnieć sobie ani zliczyć chwil, kiedy krótkie, ostre słowa grzechem nie może przebywać w Jego pobliżu. Każdy człowiek 
taty albo jego srogi wzrok, na delikatne choćby wspomnienia o zgrzeszył i dlatego żyje z dala od Boga, także i ty tato...”.
Jezusie – sprawiały, że milkła i wycofywała się. „Tak!” - ojciec przerywa córce po raz ostatni. „Teraz mówisz 
A potem znowu, w zaciszu własnego domu, prosiła: prawdę”. Więc mówi dalej, spoglądając na zegarek, bo jeśli 
„Panie, bądź cierpliwy. Daj mu jeszcze szansę. rzeczywiście ma tylko piętnaście minut? Jeżeli naprawdę jest to 
Skrusz jego serce, aby poznał Ciebie – prawdziwego Zbawiciela ostatni kwadrans, aby przyprowadzić ojca do Jezusa? 
i Boga”. „Daj już spokój z tą swoją religią” - upominała matka, A przecież zmarnowała już kilka chwil z tego cennego czasu.
kiedy córka po raz kolejny próbowała zainteresować rodziców Opowiada o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. 
drogą zbawienia. Kiedy kończy wskazówka pokazuje 11:46. 
„On nigdy do kościoła nie chodził i chodzić nie będzie. Chory otwiera oczy i spogląda na nią.
Taki charakter. Jego te sprawy nie interesują”. „Tato, czy wierzysz w to?” - pyta i czuje że prawie już zgasła 
Mijały lata i wydawało się, że mama rzeczywiście ma rację. nadzieja na nowo rozpala się w jej sercu.
A Bóg mówił: „bądźcie wytrwali w modlitwie...”. Więc była. „Tak... wierzę, że Jezus jest Synem Bożym”.
Tego dnia, gdy w pokoju lekarskim usłyszeli diagnozę, po raz „Czy przyjmujesz Go, jako swego Zbawiciela na odpuszczenie 
pierwszy zobaczyła w oczach ojca lęk. Wcześniej nigdy nie grzechów?”.
zdradzał swoich uczuć. Był twardym, silnym mężczyzną, Po tym wyznaniu zdaje się jej, że chory znowu traci 
nieugiętym we własnych przekonaniach. Liczyła na to, że teraz przytomność. Jest godzina 11:48. Pozostały dwie minuty. 
w obliczu ciężkiej choroby zmieni się jego serce. Nagle ojciec budzi się przestraszony jakimiś myślami.
Może nareszcie zechce posłuchać Ewangelii, którą ma mu do „Mam jeszcze kilka grzechów”.
przekazania od tylu lat? „Dobrze tato” - uspokajająco łapie go za rękę. Czuje, jak ta 
„To trudny człowiek” - mówiło się zawsze w rodzinie kiedyś silna dłoń jest teraz chłodna i drobna. Pod cieniutką jak 
o charakterze taty. papier skórą widać wszystkie żyłki. „Wyznaj je teraz Jezusowi”.
.Ale obecnie, gdy pomimo miesięcy bolesnej, wyniszczającej Mężczyzna znowu przymyka oczy. Niesłyszalnie dla niej 
choroby ojciec nadal nie poddał się Bogu czuję, że zrodzona szepcze tych kilka grzechów, jakie sobie przypomniał.
kilka miesięcy temu nowa nadzieja, znów daleko się od niej „Tak. Teraz to już wszystko” - mówi z ulgą.
oddaliła.
„To agonia” - przypomina sobie słowa pielęgniarki Wskazówki budzika pokazują dziesięć minut przed północą. 
przychodzącej z hospicjum domowego, aby pomóc przy Darowany czas się kończy. Bitwa również. 
pacjencie. „To już długo nie potrwa, może kilka godzin, może Zwycięża Lew z pokolenia Judy!
dzień, najwyżej dwa. Trzeba się przygotować”. Córka wsłuchuje się w krótki oddech ojca. Delikatnie zwilża mu 
„Jak mam się przygotować na to, że mój ojciec odchodzi na wyschnięte usta wacikiem nasączonym wodą. Płacze z ulgi 
wieczne potępienie?!” - myśli rozpaczliwie. i radości. Po 19 latach nieustannej modlitwy, widzi to, na co tyle 
I wtedy, zupełnie niespodziewanie, słyszy jego cichy, czekała: swojego tatę nareszcie przygotowanego na spotkanie 
schrypnięty - prawie nie do poznania - głos. z Bogiem. Jak mogła wątpić? Jak mogła tracić nadzieję 
„Opowiedz mi o moim prawdziwym życiu” - prosi, wracając do w skuteczność próśb kierowanych do nieba? 
przytomności. „Masz na to piętnaście minut”. Teraz już wie i nie pozwoli sobie wmówić, że jest inaczej: 
Córka patrzy na zegarek: 11:35 w nocy. 
„Dlaczego mówi, że mam piętnaście minut? nie ma beznadziejnych sytuacji! Zawsze jest szansa dla każdego, 
Czy majaczy przed śmiercią?” nawet jeśli pozostał mu jedynie kwadrans życia...
Ale ulegając życzeniu chorego zaczyna opowiadać: * List do Kolosan 4;2 (Nowe Przymierze)

 „Dobry Boże, daj jeszcze jedną możliwość mojemu tacie, jeszcze jedną szansę na to, 
aby mógł usłyszeć o Twojej Łasce, o Twoim Synu, o krzyżu i odkupieniu.”

Fotel modlącej się kobiety stoi blisko łóżka. A na nim w czystej, jasnej pościeli, ułożony na wznak 
leży jej ojciec. Nawet w tak słabym oświetleniu widać, jak bardzo jest wyczerpany i zmęczony 

toczącą go od miesięcy śmiertelną chorobą.
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To szczególna niedziela w życiu kołobrzeskiego Byliśmy poruszeni świadectwem mocy Bożej okazanej 
Zboru. Poranne nabożeństwo to wspomnienie i temu Bratu. 
świętowanie Wniebowstąpienia Pańskiego Kazaniem natomiast dzielił się br. Mariusz Polakowski.

i przypomnienie obietnicy, iż Jezus Chrystus nie Po nabożeństwie od godz. 14,00  rodziny z dziećmi jak 
pozostawił nas samych, ale obiecał zesłać Ducha i chętni zborownicy spotkali się na pikniku 
Świętego i obiecał powrócić po Swój kościół. w Kopydłówku. Pogoda dopisała, toteż uczestników 
Na nabożeństwie usługiwały nam również  specjalnym pikniku zebrało się bardzo dużo. 
programem z okazji Dnia Rodziny dzieci Szkoły Dzieci miały wiele atrakcji i zabaw prowadzących przez 
Niedzielnej, które wraz z nauczycielami przygotowały nauczycieli Szkoły Niedzielnej. Były grillowane kiełbaski, 
maleńki prezent dla każdej matki i każdego ojca. sałatki i inne pyszności. Była nawet wata cukrowa dla 
Nasze dzieci miały potem przygotowaną niespodziankę, dzieci. 
gdy kolejką pojechały w miasto na lody i gofry. Jesteśmy Bogu wdzięczni za społeczność, dobry 
Zborownicy w tym czasie wysłuchali świadectwa  wypoczynek. 
uzdrowienia br. Stanisława Kalinowskiego. Szkoda, że tylko raz do roku jest tego rodzaju wydarzenie.

w
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Piękny i wyjątkowy dzień.  9 czerwca w 
Święto zesłania Ducha Świętego w Zborze 
odbył się chrzest wiary. To wzruszający 

moment dla całego Zboru, a przede wszystkim 
dla naszych katechumenów. Sala ledwie 
pomieściła chętnych słuchania Słowa Bożego. 
Miłość i wierność Jezusowi ślubowała siostra 
Danuta Pałczak i brat Artur Dziadosz. 
Bogu dzięki za dwie następne uratowane osoby. 
Nabożeństwo prowadził 
br. Mariusz Polakowski, a przy chrzcie usługiwał 
br. Tadeusz Witkowski. 
Kazanie na temat Pan i Chrystus wygłosił pastor 
Zboru Piotr Karel.

 Chrzest wiary * * 

Kiedy Zbór miał zaledwie 5 lat, w roku 1983 z pomocą humanitarną do naszego 
Zboru przybyli braterstwo Renata i Hans Weiss ze Zboru w Elmshorn w 
Niemczech. Pomoc w postaci ubrań, żywności dostarczali do Zboru przez 

wiele, wiele lat. Ich Zbór pomógł nam nawet zakupić mały autobus, który służył do 
transportowania ludzi na nabożeństwa z okolicznych miejscowości. 
Braterstwo Weiss do dziś odwiedzają nasz Zbór bardzo regularnie. Ich ostatnia wizyta 
zbiegła się ze świętem wylania Ducha Świętego w dniu 9 czerwca. W tych dniach 
braterstwo świętowało 50 - cio lecie pożycia małżeńskiego i rocznicę urodzin siostry 
Renaty. Wyrazem wdzięczności za ich trud i poświęcenia, jakich doświadczaliśmy 
przez te lata, był bukiet kwiatów od Zboru. 
Dziękujemy Bogu za tę wieloletnią przyjaźń i miłość, jaką nam okazują.

W dniach 14-16 czerwca mieliśmy przywilej gościć br. Jerzego Bajeńskiego z Kanady. To zawsze miłe chwile, 
kiedy nie tyko możemy słuchać Słowa Bożego, ale i również pieśni w jego wykonaniu. Mimo już nie 

młodego wieku brat Jerzy, w Stanach Zjednoczonych bardziej znany jako George Ring the Bells, wciąż 
usługuje swoim pięknym tenorem. Ten przydomek „Ring the bells” (w dzwony dzwoń) pochodzi ze sztandarowej pieśni 
nagranej w 1963 roku w Stanach Zjednoczonych, jaką br. Jerzy nagrywał obok innych pieśni z chórem Lincoln Christian 

College. W czasie wizyty br. Bajeńskiego mogliśmy odwiedzić siostrę Ruth Zagrodnik (wdowę po pastorze Henryku) 
w Gryficach. Z kolei w niedzielę po nabożeństwie w Kołobrzegu, mogliśmy uczestniczyć w nabożeństwie  

Zboru w Połczynie Zdrój. Dziękujemy Bogu za społeczności i odwiedziny.

Odwiedziny br. Jerzego Bajeńskiego

Braterstwo Weiss

Młoda dziewczyna z Teksasu dowiaduje się o tym, co dzieje się za „żelazną kurtyną”. 
Nie pojmuje, jak to możliwe, że rządy krajów komunistycznych zabraniają swoim obywatela 
posiadania Biblii, często nie maja jej nawet duchowni. Choć wie, że to niebezpieczne, 
postanawia przemycać Biblie z Europy Zachodniej do krajów bloku wschodniego. 
Kilkakrotnie odwiedza kraje socjalistyczne w tym Polskę, szmuglując tysiące Biblii 

ukrytych w tajnych schowkach busa. Przy okazji odnajduje nie tylko swoje powołanie, 
ale również … wielką miłość. 

Zachęcamy do zakupu - książka dostępna w naszym sklepiku.

* 

- Lidia Czyż
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Pokoje gościnne w budynku kościelnym:
Stały dostąp do internetu, miejsce do parkowania samochodu

 - Agnieszki i Benjamina oraz dziadków (Danuty Fortuńskiej, 
Janiny i Tadeusza Świercz ) 

z powodu narodzin małej Igi Świercz.
- Estery i Rafała Byczkowiak oraz dziadków Violetty i Marka Stasiaków, 

którzy cieszą się pierwszą wnuczką o pięknym imieniu - Mia Leah
- Magdy i Alana Wronisz oraz babci Barbary Glapińskiej z okazji przyjścia 

na świat wnuczka Ziemowita

GRATULACJE
dla szczęśliwych rodziców

Ziemowit Wronisz
.

Zapraszamy 

25 czerwca odbyły się ostatnie spotkania Grup 
Domowych w roku szkolnym 2018/19. W tym roku 
omawialiśmy temat Ewangelii w Starym Testamencie. 
Spotkania te przybliżyły nam obrazy Starego Testamentu, 
wskazując na osobę i dzieło Jezusa Chrystusa, jakby 
„ukrytych” w systemie ofiar, wędrówce Izraela po 
pustyni, Namiocie Zgromadzenia, świętach izraelskich 
itp.
Jesteśmy Bogu wdzięczni za tę formę szerzenia Ewangelii 
oraz za braci – liderów, prowadzących Grupy Domowe.

Jest niedziela 23 czerwca. W Polsce obchodzony jest w 
tym dniu Dzień Ojca. To również wspaniała okazja, by 
podziękować Temu, „od którego wszelkie ojcostwo na 

niebie i na ziemi bierze swoje imię” (Ef. 3,15). 
W tym dniu gościliśmy pastora Rafała Piekarskiego, który 
dzielił się przejmującym świadectwem relacji ze swoim 
ojcem (umieściliśmy je na stronie 8 - Pojednanie). 
Kazanie na temat Ojca wygłosił pastor Zboru Piotr Karel, 
który również prowadził modlitwę nad ojcami obecnymi
na nabożeństwie.

Dzień ojca Zakończenie spotkań 
Grup Domowych* 
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Może nie jesteś pewny, czy chcesz, aby twoje życie wywarło wpływ na rzecz czegoś 
wielkiego. Po prostu chcesz, aby ludzie cię lubili. Będziesz zadowolony, jeśli będziesz mieć 

solidną pracę, dobrą żonę (lub męża), kilkoro dzieci, ładny samochód i dom, długie weekendy 
z oddanymi bliskimi. Do tego ciekawe życie na emeryturze, szybką i łatwą śmierć - a potem 
nie pójdziesz do piekła. I jeśli mógłbyś to wszystko mieć bez Boga, też byłbyś zadowolony. 

Cóż, właśnie, przygotowujesz własną tragedię zmarnowanego życia. 

Bóg stworzył nas po to, byśmy żyli jedną pasją - pełnego radości ukazywania Jego 
wspaniałości i chwały. Zmarnowane życie, to życie jej pozbawione. Skupione na trywialnych 

sprawach, życiu dla wygody i przyjemności. Ta książka to ostrzeżenie, byś nie dał się im 
pochłonąć, oraz wyzwanie, by żyć dla Chrystusa!

 

nie zmarnuj życia -  John Piper  

* 

w

(51 cm,10 w skali Apgar)



fot.M.J. Karel

BLISCY SOBIE

          Nabożeństwa niedzielne godz.10,00
Czwartkowe studium Słowa Bożego 

w lipcu i sierpniu są zawieszone

lipiec - sierpień

- o nabożeństwa i uroczystości w okresie letnim
- o bezpieczne wyjazdy i powroty z wakacji
- o nasze dzieci i młodzież
- o gości odwiedzających nasz Zbór
- o osoby słabnące w wierze i opuszczających nabożeństwa
- o grupę braci i sióstr z Tczewa
- o pomoc w chorobie i wieku starszym dla: J. Świercz, 
  I. Rosińskiej, Z. Soboń, Z. Dołkowskiej, J. Lewandowskiej,    
  J. Grudzińskiej, J. i E. Witkowskich, L. i T. Puców, 
  R. Kakowskiego, Ruth Zagrodnik
- o pomoc dla E. Szymańskiego, Z. Gutkowskiego, 
  J. Klamuta,
- o zdrowie Jana Lewandowskiego jun, 
  br. E.A.G. Kipiarskich, a także E.H. Jablonskich 
- o problemy br. W. Kirdzika
- o zbawienie Anity z Niemiec, rodziny Sękowskich,  
  rodziny Angeliki Sękowskiej
- o problemy siostry Kamińskiej z Gryfic i jej dzieci
- o wyjazd pastora na Ukrainę
- o transmisje nabożeństw na on-line

55 rocznicę obchodzi  w dniu 04.07. s. Maria Bassara

35 rocznicę w dniu 12.08  s. Ola Polakowska

25 rocznicę  obchodzi w dniu 12.07  s. Jolanta Tkaczyk

Naszym siostrom życzymy dalszego trwania przy Panu, 
Jego prowadzenia i błogosławieństwa na kolejne lata życia.

obchodzi  

Lipiec:
01 Zofia Koziak
02 Henryk Podgórski
03 Danuta Sadowska
09 Elżbieta Wiśniewska
11 Agnieszka Miszke
13 Józef Calów
13 Zbigniew Zgnilicki
14 Andrzej Sękowski
19 Agnieszka Dziadosz
22 Wanda 
     Miszke - Zapora
23 Jakub Dobrowolski
27 Teresa Furmanek
30 Marek Sadowski
31 Katarzyna Koziak

Sierpień:
01 Iwona Ruta
02 Mariusz Polakowski
04 Radosław Froncala
04 Mariusz Łukomski
05 Bogdan Pilichowski
07 Michał Stasiak
12 Jacek Mazur
13 Jan Matulewicz
14 Artur Rapacz
15 Maria Kułakowska
17 Oliwia Sadowska
18 Jakub Karel
19 Lucjan Łukomski
21 Feliks Borzyszkowski
22 Agnieszka Ostrowska
24 Kamil Kamiński
24 Żenia Pavlutkin

W lipcu: 
Stanisławowi Kotlińskiemu (05); Małgorzacie Pękul (07), 

Milenie i Remkowi Neumann (11), Łukaszowi Dobrowolskiemu 
(13), Łukaszowi Płuciennik (18), Sarze Orłowskiej (20), 

Jolancie Krempa (21), Krzysztofowi Zaczat (25), Henrykowi 
Kułakowskiemu (25), Tomaszowi Piela (26), 

Sebastianowi Pachnik (27), Bronisławowi Hury (27), 
Mirze Jagielskiej (29), Ani Kazana (30).

W sierpniu:  
Dominice Ołów (01), Andrzejowi Bajeńskiemu (02), 

Morenice Oyedemi (03), Agnieszce Kałużyńskiej (05), 
Danucie Ryżyk (07), Adamowi Otremba (08), 
Agnieszce Świercz (14), Iwonie Zaczat (14), 

Marcie Winiarczyk (14), Piotrowi Kicińskiemu (15), 
Natanowi Polakowskiemu (18), Władysławowi Dwulat (20), 

Urszuli Świątkowskiej (27), Maćkowi Kociela (28), 
Adzie Badzińskiej (30), Urszuli Bajeńskiej (31).

Jak co roku przypominamy, iż w Domu Pańskim 
obowiązuje odpowiedni strój. Kościół nie jest plażą morską. 

Prosimy o stosowne ubieranie się na czas nabożeństw. 
Czujmy się również gospodarzami naszego Zboru, 

by serdecznie witać naszych Gości, zadbać o to, 
by mieli miejsce siedzące 

(zawsze można ustąpić „swoje” ulubione miejsce). 
Niech nasi Goście czują się, jak w Bożej rodzinie.

Z powodu okresu urlopowego 
wszystkie wydarzenia zborowe 

będą ogłaszane na bieżąco w czasie 
niedzielnych nabożeństw.

Pastorom i starszym zboru będzie miło, 
gdy powiadomisz o swoim wyjeździe na urlop. 

Z góry dziękujemy!

Apel do Zborowników

* 

Sylwii Downarowicz-Pokorzyńskiej i jej mężowi Krzysztofowi 

z okazji 10 lecia małżeństwa 
składamy najlepsze życzenia. 

Niech Bóg sprawi, abyście razem spędzili jeszcze wiele 
szczęśliwych lat tu na ziemi, a też potem w  wieczności.

Najlepsze  życzenia urodzinowe składamy również: 


