Rok XIX(202)

Na okładce: Wieloletni przyjaciele zboru: Braterstwo Renata i Hans Weiss
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Charles R. Swindoll

P

(albo odnowienia) nawyku codziennego „spotkania
z Bogiem”, z Pismem Świętym w ręku!
Od tego zależy twoja duchowa kondycja.
Rezygnując z regularnego odświeżania swojej duszy
Prawdą Słowa Bożego, narażasz się na ryzyko poważnych
duchowych powikłań. Jeśli zapomnisz o codziennym
wyciszeniu, modlitwie i lekturze Bożej księgi, nie dasz
Bogu możliwości, by cię wewnętrznie wzmacniał
i prowadził.

osługa Apostoła Pawła była „przesycona” Słowem
Bożym. W 13 i 14 rozdziale księgi Dziejów
Apostolskich, opisującym pierwszą podróż misyjną
Apostoła Narodów, wyrażenia „Boże słowo”, „słowo
prawdy”, „nauka Pańska”, „Prawo i Prorocy” czy „Dobra
Nowina” pojawiają się aż 15 razy (Dzieje Apostolskie
13,5.7.12.15.32.44.46.48.49; 14,3.7.15.21.25).
Wyruszając na swoją pierwszą wyprawę misyjną, Paweł
zabrał ze sobą bardzo niewielki ekwipunek – trochę
jedzenia i minimalną ilość ubrań, ale za to jego serce było
rozgrzane do białości niezachwianym przekonaniem
o tym, że spotkał zmartwychwstałego Jezusa. Jego
najważniejszym wyposażeniem była pewność, że Bóg jest
z nim i że jego misją jest przekazywanie wszystkim
ludziom Bożej prawdy – „Bożego Słowa”.
To przekonanie pchało go nieustannie do przodu,
umacniało w chwilach próby i podnosiło po ciosach
zadawanych przez przeciwników jego działalności.
Czy to możliwe, że w ostatnim czasie osłabłeś nieco
w swym postanowieniu, by regularnie czytać Pismo
Święte?
Nie jesteś jedynym, kto odczuwa pokusę, by – ze względu
na przeładowany harmonogram zajęć – odłożyć Biblię na
półkę. I mnie się to czasem zdarza.

Na początek wystarczy poświęcić w tym celu choćby 15
minut każdego dnia. Niektórzy powiedzą: Gdzie w swoim
planie dnia znajdę dodatkowe 15 minut? Może uda ci się
skrócić nieco przerwę obiadową w pracy, tak by wrócić
odrobinę wcześniej do domu? (Lub… obciąć ilość czasu
spędzaną wieczorem przed ekranem komputera?)
i wykorzystać te dodatkowe kilka chwil, by przeczytać
fragment psalmu albo któregoś z listów Nowego
Testamentu?
Jeśli Paweł potrafił nieustannie nasycać swoje życie
Słowem Bożym, to ty i ja także możemy to robić.
W twoim otoczeniu są osoby, których nikt nie zna tak
dobrze, jak ty, i którym nikt nie pomoże lepiej, niż ty
mógłbyś to uczynić. Bądź znany, jako ktoś, kto zna
Pismo Święte i jest głęboko oddany biblijnym wartościom.
Bądź rozpoznawany jako osoba, która – poproszona o radę
– powołuje się na prawdę Słowa Bożego.
Karm się codziennie Bożą mądrością.

Proszę, przyjmij to delikatne napomnienie:
Niezależnie od tego, na jakim etapie swojego życia jesteś –
może rozpoczynasz studia albo obejmujesz nowe
stanowisko w pracy, czy też może zaangażowałeś się w
jakąś regularną działalność w ramach swojej wspólnoty –
nie zaczynaj tego nowego rozdziału bez ukształtowania

Stań się osobą „nasyconą Słowem”.

N

ie ma na ziemi bardziej wiarygodnego autorytetu niż Słowo Boże. To ponadczasowe,
godne zaufania źródło prawdy, zawierające klucz do tajemnic ludzkiego życia.
Zapewnia schronienie w czasie życiowych burz i zawirowań.
Wskazuje stan człowieka i ratunek w osobie Jezusa Chrystusa. 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.
-3-

M. Biernacki

O

becność Ducha Świętego w zborze wyraża się
jednością wierzących i ich trwaniem we
wspólnocie. Bracia działający pod kierownictwem
Ducha Świętego zawsze chronią zbór przed rozłamem.
Sami nie odwracają się od swego domu duchowego
i powstrzymują przed tym innych członków zboru.
Owszem, każda społeczność chrześcijańska ma swoje
mankamenty. Jednak nie usprawiedliwiają one oddzielania
się od zboru. Duch Święty jest nam dany między innymi
po to, abyśmy nie tylko sami przetrwali w zborze trudne
chwile, ale też wspomagali w tym braci i siostry.

swych pragnień bezbożności. Tymi są ci, którzy sami
się oddzielają, zmysłowi, nie mający Ducha - Jd 1,17-19.
Ludzie mający Ducha Chrystusowego pozostają lojalni
względem braci i sióstr. Są wierni obranej drodze i stali
w pełnieniu służby Bożej. Sami nigdy się od zboru nie
oddzielają.
Uważajcie na samych siebie i na całe stado,
w którym was Duch Święty ustanowił biskupami,
abyście paśli kościół Boga, który on nabył własną
krwią. Gdyż wiem, że po moim odejściu wejdą między
was wilki drapieżne, które nie będą oszczędzać stada.
Także spośród was samych
powstaną ludzie mówiący rzeczy
przewrotne, aby pociągnąć
za sobą uczniów
[Dz 20,28-30 w przekładzie Biblii
Gdańskiej].
Rośnie liczba osób oddzielających
się od zboru i pociągających innych
chrześcijan za sobą w celu
tworzenia nowej, lepszej wspólnoty. Bardzo często
okazuje się nią być tzw. "kościół domowy". Biblia mówi,
że są to ludzie nie mający Ducha Chrystusowego.

Jak więc patrzeć na ludzi, którzy
od zboru odchodzą?
Co myśleć o osobach, które
stwierdzają, że zbór przestał się
im podobać? Jak traktować tych,
którzy po latach obdarzania ich
zaufaniem, niespodziewanie
robią zwrot i postanawiają
założyć swój własny zbór, a przy tym wyciągają
z dotychczasowej wspólnoty część jej członków?
Oddzielający się od zboru ludzie zazwyczaj
usprawiedliwiają swój krok pragnieniem pójścia dalej.
Czasem, nie szczędząc słów krytyki mówią,
że dotychczasowe miejsce przestało im wystarczać.
Powołując się oczywiście na Słowo Boże robią na wielu
ludziach bardzo pozytywne wrażenie.
Kreują się na osoby duchowe mające wizję kościoła
znacznie lepszego, i tak też w niewielkim środowisku
biblijnego chrześcijaństwa są postrzegane.
Tymczasem Pismo Święte ma inny ogląd takich osób:

Ci bowiem, których Duch Święty ustanowił starszymi,
cechują się serdeczną troską o swój zbór. Miłują braci
i siostry i się od nich nie oddzielają. Są z nimi zarówno
w dniach dobrych, jak i w dniach złych.

Jak nie może więc oko powiedzieć ręce:
Nie potrzebuję ciebie, albo głowa nogom:
Nie potrzebuję was [1Ko 12,21],
tak i żaden z napełnionych Duchem Świętym
braci od swoich towarzyszy wiary się nie
odwraca.

„Zaś wy, umiłowani, przypomnijcie sobie słowa
wcześniej wypowiedziane wśród naszego Pana,
Jezusa Chrystusa. Ponieważ wam mówili, że: w czasie
ostatniego okresu będą szydercy, co chodzą według
-4-

P

B

ierwszym z tych siedmiu jest nikt inny, jak sam
faraon egipski, który nie chciał wypuścić ludu
izraelskiego z niewoli. Sześć plag nawiedziło Egipt.
Siódma przyniosła straszny grad, który połamał nawet
drzewa. Widząc to, faraon wezwał Mojżesza i Aarona
i rzekł do nich;
Tym razem zgrzeszyłem; Pan jest sprawiedliwy, a ja
i lud mój jesteśmy grzeszni. Wstawcie się do Pana, bo
dosyć już było grzmotów Bożych i gradu. Wypuszczę
was, nie pozostaniecie tu dłużej (2. Mojż. 9,27-28).

alak, król moabski, widząc niezwykłe powodzenie,
jakim darzył Bóg powracający z niewoli egipskiej
lud izraelski, poczuł obawę przed jego
nadzwyczajną mocą. Zamiast odwrócić się od
bałwochwalstwa i zwrócić do wielkiego Boga Izraelitów,
wezwał złego proroka Bileama, aby przeklął ten naród.
Bileam co prawda tego nie uczynił, ponieważ Bóg mu na
to nie pozwolił (4. Mojż. 22,9-12), niemniej wcale nie
myślał zerwać z wróżbiarstwem i w swoim sercu był
gotów przekląć Izraela (por. 4. Mojż. 24,1; 5). Z tym
nastawieniem wyruszył na swojej oślicy, by ponownie
spotkać się z Balakiem. Jednak anioł Pański z mieczem
zastąpił mu drogę i dał do zrozumienia, że idzie na pewną
zgubę (4. Mojż. 22, 31-33). Wtedy Bileam rzekł do
anioła Pańskiego: Zgrzeszyłem, gdyż nie wiedziałem, że
to ty stałeś naprzeciw mnie na drodze; jeżeli więc to się
tobie nie podoba, to gotów jestem zawrócić do siebie.

Jak należy ocenić to wyznanie?
Niestety, nie miało ono dużej wartości:
- Faraon mówi, że zgrzeszył tym razem. To bardzo łagodne
stwierdzenie, ponieważ w rzeczywistości już wielokrotnie
sprzeciwił się wyraźnemu rozkazowi Bożemu. Prawdziwe
rozpoznanie swojego stanu i grzeszności wygląda
całkowicie inaczej.
- Winą za ten grzech faraon obciążył także swój lud.
Niesłusznie. Bo co przeciętny egipski niewolnik lub chłop
miał z tym wspólnego?
- Faraon więcej myślał o konsekwencjach swojego uporu
niż o samym nieposłuszeństwie.

Również i temu wyznaniu można zarzucić poważne braki:
Bileam uważał, że jego wina polegała na tym, iż nie
rozpoznał anioła Pańskiego. Niemniej to nie jego
niewiedza stanowiła sedno problemu, lecz lekceważenie
tego, że Bóg nie zgadza się na przeklinanie Izraela i
wróżbiarstwo. Bileam po cichu ciągle miał nadzieję, że
otrzyma upragnioną zapłatę wróżbity (4. Mojż. 22, 12.19;
2. Piotra 2,15). Najwidoczniej nie uważał swojego
postępowania za niewłaściwe.
To, że zawrócił, wynikało z tego, że nie miał wyboru,
bo anioł nie pozwolił mu iść dalej.
Wyznanie Bileama nie było autentyczne, o czym świadczy
to, że nie wyrzekł się swoich grzechów.
Później udzielił Moabitom rady, aby przez nierząd zwiedli
Izraela do bałwochwalstwa (4. Mojż. 31,16; 25,1-3).
Ostatecznie został zabity mieczem przez synów izraelskich
(4. Mojż. 23,10; 4. Mojż. 31,8; Joz. 13,22).

Przede wszystkim chciał jak najszybciej pozbyć się
uciążliwego gradu.
To, że faraon nie zmienił swojego postępowania, gdy Bóg
cofnął tę plagę, pokazuje, że samo wyznanie nie było
szczere.
Widząc, że deszcz, grad i grzmoty ustały, zaczął grzeszyć
na nowo i zaciął się w sercu swoim. Również koniec tego
władcy świadczy wyraźnie o tym, że jego wyznanie nie
było szczere i że nie porzucił swoich grzechów.
Stracił życie w głębinach Morza Czerwonego, gdy udał się
w pościg za ludem Bożym (2. Mojż. 14,27).
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Saul stracił władzę królewską na rzecz Dawida, który był
mężem według serca Bożego. Nie potrafił się z tym
pogodzić i prześladował Dawida. Gdy pewnego razu
Dawid przedostał się do obozu Saula, zastał go śpiącego
bezbronnie na ziemi z włócznią u głowy. Mógł go zabić,
ale tego nie uczynił. Będąc pod wrażeniem dobroci
Dawida, Saul zawołał po raz drugi w swoim życiu:
Zgrzeszyłem obiecując, że już nigdy nie wyrządzi mu
nic złego. Wyznanie to brzmiało szczerze, ale było
wypowiedziane pod wpływem emocji, a nie było
rezultatem prawdziwej pokuty, dlatego wkrótce znów
zaczął prześladować Dawida.
Pod koniec swojego życia udał się do wróżbitki z prośba
o pomoc, ponieważ Bóg nie dał mu odpowiedzi.
Niedługo później odebrał sobie życie. Jego koniec
wymownie świadczy o tym, że nigdy nie porzucił swoich
grzechów i szczerze nie wyznał ich Bogu.

dy Izraelici pobili Jerycho. Bóg wyraźnie
powiedział, że nie wolno brać im nic z łupu.
Srebro,złoto, miedziane i żelazne przedmioty
miały być zabrane do skarbca Pana (Joz. 6,18-19).
Niemniej Achan zlekceważył ten Boży zakaz i ukradł
płaszcz oraz złoto i srebro. Z powodu tego czynu klątwa
spadła na cały lud izraelski, przez co poniósł dotkliwą
porażkę pod Aj. Izraelici chcieli dowiedzieć się, jaka jest
przyczyna tej klęski. Bóg powiedział im, że nie będzie
wspierał ich w walce, dopóki nie osądzą winnego.
Ponieważ Achan sam nie przyznał się do winy, rzucono
losy, które ostatecznie ujawniły przestępcę.
Gdy los padł na Achana, winowajca wyznał:
Zaiste, ja zgrzeszyłem przeciwko Panu, Bogu Izraela.
Postąpiłem mianowicie tak... (Joz. 7,20).
Coś tutaj nie jest tak... .
Achan przyznał się dopiero wtedy, gdy losy ujawniły go
jako winnego. Nawet wtedy, gdy los padł bezpośrednio na
Achana, Jozue musiał zwrócić się do niego, aby wyznał
swój grzech. To wymuszone wyznanie nie miało wartości.
Było tylko przyznaniem się do tego, co już dla wszystkich
było oczywiste. Na rozkaz Boży Achan został
ukamienowany przez Izraelitów w dolinie Achor.

K

ról Dawid był lepszym królem niż jego
poprzednik, Saul, ale mimo to i on dopuścił się w
swoim życiu poważnego grzechu - popełnił
ohydne cudzołóstwo z Batszebą, żoną swego oddanego
rycerza Uriasza. Aby zakryć ten haniebny czyn, kazał
dowódcy swojego wojska zadbać o to, by Uriasz poległ
w walce, Gdy prorok Natan
przyszedł do niego,
aby uświadomić mu, jak poważny
grzech popełnił, Dawid rzekł do
Natana: Zgrzeszyłem wobec Pana.
(2. Sam. 12,13).

Również koniec tego człowieka
mówi nader wyraźnie o nieszczerości
jego pokuty.

I

rzekł Saul do Samuela
Zgrzeszyłem, gdyż
przekroczyłem rozkaz Pana
i słowo twoje; lecz bałem się ludu,
więc usłuchałem jego głosu (...).
Zgrzeszyłem! Lecz teraz uczcij
mnie przed starszymi mego ludu
i przed Izraelem i zawróć ze mną,
abym oddał pokłon Panu, Bogu
twojemu. (1Sam.15,24.30)

Na to wyznanie prorok udzielił mu
odpowiedzi, o której nie czytamy
wcześniej w przypadku innych osób:
mianowicie zapewnił go, że Pan
odpuścił jego grzech.
Z Psalmu 51, który Dawid napisał
właśnie w tym czasie, wiemy, jak bardzo ukorzył się przed
Bogiem za swój grzech. Zdawał sobie sprawę z tego, że
ofiary składane zgodnie z przepisami zakonu nic tutaj nie
pomogą i nie wymażą jego winy. S
kruszony zdał się całkowicie na łaskę i miłosierdzie Boże.
Modlił się słowami:
Przeciwko tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem to,
co złe w oczach twoich. Dawid był do głębi przejęty tym,
iż on sam zgrzeszył przeciwko Bogu.
Niczego nie koloryzował, nie usprawiedliwiał się,
lecz przyznał się przed Bogiem do swojej winy.
Świadomy, że zasłużył na karę, całkowicie zaufał Jego
miłosierdziu. Później w swoim życiu wydawał owoce
godne upamiętnia, co widzimy w jego pokornym poddaniu
się pod Boże karcenie. Dawid odszedł z tej ziemi
w starości ze słowem Bożym na swoich ustach
(2. Sam. 23,1).

Pierwszy król Izraela, Saul, wielokrotnie zawiódł.
Mimo to jeszcze raz otrzymał szansę, aby umocnić
swoje królestwo: miał pobić bezbożnych Amalekitów
i zniszczyć wszystko, co posiadali.
Jednak Saul oszczędził ich króla oraz najlepsze sztuki
bydła. Gdy przyszedł do niego prorok Samuel, Saul
próbował zatuszować swoją samowolę pobożnymi
słowami.
Odpowiedzialnością za nieposłuszeństwo obarczył lud,
któremu sam miał przewodzić. Samuel dał Saulowi do
zrozumienia, że przez swoje kolejne nieposłuszeństwo
zdyskwalifikował siebie jako króla.
Gdy Saul to usłyszał, wyznał swoją winę, jednak
motywom tego wyznania można wiele zarzucić:
Saul przyznał się do winy dopiero wtedy, gdy Samuel
zapowiedział mu odebranie władzy królewskiej.
Podkreślił (nie po raz pierwszy) winę ludu.
Niemniej z całą pewnością to on sam ponosi
odpowiedzialność za ten czyn.
Swoim wyznaniem chciał wywrzeć wrażenie na Samuelu,
aby ten mógł uczcić go przed ludem.

G

Tak naprawdę nie ukorzył się przed Bogiem z powodu
swojego nieposłuszeństwa, lecz nawet teraz myślał przede
wszystkim o swojej wielkości w oczach ludzi.
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dy Judasz Iskariot zdradził swojego Mistrza
pocałunkiem, wydarzenia potoczyły się szybko
i inaczej, niż się tego spodziewał.
Jezus Chrystus był przesłuchiwany nocą pośpiesznie
i w sposób niezgodny z prawem, a nad ranem został
skazany na śmierć przez Rade Najwyższą Żydów.
Tego Judasz się nie spodziewał. Gdy zobaczył, że Jezusa
skazano jako złoczyńcę, żałował swego czynu.

Zapłatę jaką otrzymał za zdradę, przyniósł arcykapłana
i uczonym w Piśmie ze słowami:
Zgrzeszyłem, gdyż wydałem krew niewinną (Mat. 27,4).
Judasz Iskariot przyznał, że jest winny, a Pana Jezusa
nazwał niewinnym. Oczywiście, że miał w tym rację.
Niemniej to, co Pismo Święte mówi odnośnie jego
wyznania, uświadamia nam, że Judasz dogłębnie nie
osądził samego siebie. Pismo mówi nam, że Judasz
Iskariot żałował zatem swego czynu i beznadziejnego
położenia, ale nie pokutował.
Pokuta sięga daleko dalej niż żal i dostrzeganie żałosnych
konsekwencji grzechu. Pokutować oznacza potępić
samego siebie przed Bogiem, uznać swój grzeszny stan,
a nie tylko jakiś czyn nazwać niewłaściwym.
Kto tak pokutuje, otrzymuje zbawienie: Albowiem
smutek, który jest od Boga, sprawia upamiętanie ku
zbawieniu i nikt go nie żałuje; smutek zaś światowy
sprawia śmierć. Smutek, który widzimy u Judasza,
był tym światowym smutkiem, który na nic się zdaje
(2. Kor. 7,10).
Złożywszy świadectwo niewinności Jezusa, Judasz oddał
pieniądze nieczułym na jego słowa arcykapłanom, a potem
poszedł i powiesił się. Koniec tego syna zatracenia
(Ew. Jana 17,12) pokazuje, że był obciążony winą
i niepojednany z Bogiem odszedł do wieczności.

jakie posiada syn.
Dalszy ciąg tej historii jest nam dobrze znany.

P

1. Przyznawajmy sie do winy nie
dopiero wtedy, gdy już nie
jesteśmy w stanie ukrywać dłużej
naszego grzechu, lecz gdy tylko
odezwie się w nas nasze sumienie.
2. Wyznawajmy grzechy nie po to,
by uniknąć zgubnych
konsekwencji, lecz dlatego,
że mamy świadomość, że każdy
nasz grzech obraża Boga.
3. Gdy przyznajemy sie do
błędów, chciejmy wziąć na siebie
całą odpowiedzialność za swoje
czyny i nie szukajmy współwinnych.
4. Bądźmy gotowi osądzić nie tylko jeden konkretny
grzech, ale także cały nasz stan duchowy, z którego grzech
wynika.
5. Pamiętajmy nie tylko o tym co na zewnątrz, ale także
o tym co wewnątrz - nie zapominajmy o swoich
motywacjach.
6. Zerwijmy z naszymi grzechami z Bożą pomocą.
7. Wyznawajmy nasze grzechy szczerze, z potrzeby serca,
a nie jako ludzie targujący się z Bogiem i zastanawiający
się, co możemy przez to dla siebie uzyskać.

Ten syn, który tak nisko upadł, otrzymał od ojca najlepszą
szatę, pierścień i sandały. Ten, który przebywał wśród świń
i pragnął jeść to, czym je karmiono, teraz mógł wziąć
udział w uroczystej uczcie. Wszystko to aż nader wyraźnie
świadczy, że jego wina została mu przebaczona.
Historia kończy się wspaniałymi słowami:
I zaczęli się weselić. Był to początek radości bez końca!

Z

tych siedmiu wyznań tylko dwa były szczere i
powiązane z osadzeniem swojego czynu i stanu
serca. Ten fakt uświadamia nam, jak niezwykle
ważne jest to, by szczerze wyznawać swoje grzechy.
Dotyczy to zarówno grzesznika, który po raz pierwszy
zwraca się do Boga z prośbą o przebaczenie, jak i tego, kto
stał sie dzieckiem Bożym, ale popełnił grzech i pragnie go
wyznać swemu Niebieskiemu Ojcu. Zasada ta znajduje
zastosowanie także wtedy, gdy musimy wyznać grzech
przed innymi ludźmi.

Z tych siedmiu przykładów uczymy się
następujących zasad:

an Jezus
opowiedział historię
o człowieku, który
miał dwóch synów.
Młodszy z nich zażądał od
ojca wypłacenia swojego
dziedzictwa. Gdy je
otrzymał, wyjechał
do dalekiego kraju
i roztrwonił tam swój
majątek. W końcu, mając
przed sobą perspektywę
śmierci głodowej,
zastanowił się nad sobą i podjął decyzję, że wróci do
swojego dobrego ojca, Gdy ten wybiegł na jego spotkanie
i z radości rzucił mu się na szyję, syn marnotrawny
wyznał:
Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie,
już nie jestem godzien nazywać się synem twoim.
(Łuk. 15,21).
Czego możemy się nauczyć z tego wyznania?
Zwróćmy uwagę na dwa punkty:
- Syn marnotrawny odwrócił się od swojego grzesznego
życia i odszedł z kraju, w którym wiódł hulaszcze życie.
Chciał zerwać z grzechami i to czyni jego wyznanie
wiarygodnym.
- Nie rozpaczał nad straconym majątkiem.
Nie poprzestał na stwierdzeniu swojego grzechu,
ale osądził siebie samego. Przyznał, że jest niegodny
posiadać prawa,

Jeśli zgodnie z tymi zasadami będziemy wyznawać swoje
grzechy, to możemy uchwycić się obietnicy:
"Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg
i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas
od wszelkiej nieprawości" (1J.1,9).
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Donata Maliszak
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Ruth Graham
(tłumaczenie A. Podkowicz)

,

,

N

asze zdolności nie robią wrażenia na Bogu. Możemy być
utalentowani, przedsiębiorczy, bogaci, profesjonalni, popularni
i punktualni. Bogu nie zależy jednak tak bardzo na tym,
abyśmy oddali Mu nasze talenty, jak na tym, byśmy po prostu byli dla
Niego dostępni. Bowiem nasze zdolności dotyczą nas samych.
Wydaje nam się, że moglibyśmy zrobić dla Boga to lub tamto.

Dostępność natomiast przenosi akcent na Boga.
W takim przypadku możemy tylko wyobrażać sobie, jak użyje On nas
dla swojej chwały. Dostępność dla Boga oznacza, że jesteśmy gotowi
być Mu posłuszni bez względu na cenę. Bóg pragnie, abyśmy byli
gotowi Mu służyć niezależnie od tego, czy i jak bardzo jesteśmy
utalentowani. W jaki sposób możemy wykształcić w sobie postawę
tak wielkiej gotowości? To również jest darem Bożym.
Bóg obdarza nas „chceniem" (Fil.2,13) - pragnieniem czy też
gotowością do oddania się Jemu na służbę.
Czy słyszysz Jego głos ? Czy słyszysz jak mówi do ciebie?
„ ...Kogo poślę? Kto tam pójdzie?” (Iz.6.8)

Każda sekunda jest cennym darem od Boga
i powinna zostać wykorzystana dla Jego celów.
Jeżeli je zmarnujemy, to powrócą one do Boga,
Przeminą dla nas i będą nie do odzyskania
Jezus nawet w ostatnich chwilach życia
zaoferował zbawienie wiszącemu obok na krzyżu
przestępcy i wypowiedział słowa otuchy do
swojej matki. Okazał też dobroć swoim
oprawcom i wybaczył im.
Spróbuj sobie wyobrazić, jak cenne musiały to
być chwile dla owego przestępcy, który spotkał
się tego dnia z Jezusem w niebie.

Czy cenisz każdą chwile swojego
życia i nadajesz jej głębokie
znaczenie?
Proś Boga, aby pokazał ci, jak możesz dobrze
wykorzystywać czas.

Ps. 90,12
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Seria Kronik - Lynn Austin

Albo wiara w Boga jest bezwrunkowa, albo bezwartościowa. Nie ma innej opcji.
(Zaprezentowane książki są dostępne w naszej zborowej Bibliotece)

Edward Szymański (1948-2019)

wspomnienie
egnamy ŚP. Edwarda Szymańskiego, który po
trudach i cierpieniu w wieku 71 lat odszedł do swego
Pana. Urodził się 25 lutego 1948 roku
w rodzinie Józefa i Józefy z domu Proszczyńskiej
niedalekim Siemyślu. Edward był 7 dzieckiem wśród
8 braci, z których czwórka urodziła się jeszcze na ziemi
lubelskiej. Po wojnie rodzina Szymańskich przybyła na
Ziemie Odzyskane. Życie w tamtych czasach nie było
łatwe. Szczególnie dla rodziców Edwarda, którzy ciężko
pracowali, by wyżywić ośmioro dzieci.
Po kolei dzieci wyrastały i opuszczały swój rodzinny dom.
W 1974 roku Edward ożenił się z Marianną Walczak
Razem podjęli trud wybudowania swego własnego domu.
Już w 1978 roku dom budowany przez Edwarda i jego
brata Stefana, do dnia dzisiejszego służy jego rodzinie.
Bóg pobłogosławił rodzinę Marianny i Edwarda dając im
trójkę dzieci tj. Izę, Monikę I Mateusza.
ŚP. Edward był cenionym fachowcem. Zawodowo
pracował najpierw 18 lat w kołobrzeskim „Bałtyku",
a potem 12 lat w „Polbruku", w firmie sąsiadów.
Niezwykle pracowity, w swj pracy dokładny, potrafił
wykonać niemalże każdą robotę.
Mówimy o takich „złota rączka", a przy tym uczynny
i nigdy nie odmawiający pomocy każdemu, kto prosił.
Sam osobiście, jako jego sąsiad, wielokrotnie korzystałem
z jego rady i pomocy.

Ż

Niewiele mówił, był raczej skrytym człowiekiem.
Nawet w chorobie i w przeżywanym bólu nie skarżył się
i nie narzekał. Wcześniej pożegnał nie tylko swoich
rodziców, ale i wszystkich swoich braci.
W noc sylwestrową 1989 w Kościele Chrystusowym
poprzez chrzest wiary ślubował Bogu wierność I miłość
do samego końca. Jako pastor doceniałem jego
zaangażowanie w życie Zboru. Pomagał nie tylko
w budowie kościoła, ale i jego większych i drobniejszych
remontach. Prze wiele lat pełnił funkcję diakona Zboru.
Był odpowiedzialnym za przygotowywanie Wieczerzy
Pańskiej. Z pewnością będzie nam go brakowało, choć
mamy nadzieją na szybkie spotkanie z nim u naszego
Pana, w niebiańskim Domu.
Wyrazy współczucia i życzenia Bożego pokoju składamy
najbliższej Rodzinie: małżonce Mariannie, córkom Izie
z mężem Adamem, Monice z Luigii, synowi Mateuszowi,
wnuczce Julii i pozostałej Rodzinie.
Pogrzeb Brata Edwarda przy tłumnie zgromadzonych
uczestnikach odbył się w dniu 7 sierpnia. Usługiwali
pastorzy Zboru Andrzej Ostrowski i Piotr Karel.
(W czasie pogrzebu, zgodnie z życzeniem Rodziny, zamiast
kwiatów uczestnicy uroczystości złożyli ofiarę na potrzeby
kołobrzeskiego hospicjum ,,Victoria". Dziękujemy tą drogą
za zebraną sumę wysokości: 1957 zł.)
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Zapraszamy

Pokoje gościnne w budynku kościelnym:
Stały dostęp do internetu, miejsce do parkowania samochodu

w

GRATULACJE

dla szczęśliwych rodziców, babć i dziadków.

- W Anglii, 22 sierpnia na świat przyszła ważąca 3900 i mierząca 58 cm Hania Mijewska,
wnuczka s. Danuty Mijewskiej. Gratulujemy mamie Ani i babci Danucie nowej istotki.
Niech Bóg błogosławi.
- Oczekiwana z niecierpliwością przez rodziców i braciszka Nikodema przyszła na świat
w dniu 27 lipca Elenka Kamińska. Ważyła 3850 i mierzyła 55 cm. Wielka radość w całej
rodzinie, a my dołączamy do tej radości. Rodzicom Oli i Kamilowi życzymy mądrości
w wychowaniu swoich dzieci oraz Bożego błogosławieństwa.

*

L

NASI GOŚCIE

Elenka

*

ato minęło. Mieliśmy okazję gościć w naszych progach sporo braci i sióstr z różnych stron Polski. Jesteśmy Bogu
wdzięczni za społeczność i możliwość wzajemnego poznawania się. Szczególnie jesteśmy wdzięczni Bogu również za
braci pastorów, którzy jako Goście usługiwali nam tego lata na niedzielnych nabożeństwach . Byli to: Dariusz Pacan,
Waldemar Świątkowski, Zbigniew Jakubowski, Jacek Zatyka, Leszek Czyż. Dziękujemy za przekazywane budujące Słowo.

Truskawiec
- Ukraina
.

sklepik zborowy

T

o urocze miasteczko u stóp Karpat odwiedza tysiące
turystów i kuracjuszy. Zachęcony przez innych
zborowników miałem przywilej tydzień czasu
spędzić w tym uzdrowisku celem podreperowania
swego zdrowia. W mieście tym działa Zbór
Ewangelicznych Chrześcijan Baptystów. Miałem okazję
być tam na niedzielnym nabożeństwie. Zbór niewielki, ale
jak to bywa w zborach ukraińskich pięknie śpiewał chór.
Tak mi się zamarzyło,
by i w naszym zborze taka
służba powstała.
Zborem kieruje pastor
Oleg Bodnar, który jest
jednocześnie prorektorem
seminarium biblijnego we
Lwowie. Wjeżdżających do
Truskawca zachęcam do
odwiedzenia tego zboru.
Zbór Chrześcijan Babtystów
Piotr Karel
w Truskawcu przy ul. Iwasiuka 2

S

iostra Magdalena Pazio zaprasza do nowego
miejsca naszego zborowego sklepiku. Jest tam o
wiele luźniej niż w poprzednim miejscu, a też
miejsce bardziej wygodne dla odwiedzających sklepik.
Na nowych regałach mieszczą się nowe pozycje książek
chrześcijańskich, Biblii, i pamiątek.
Polecamy nowości książkowe
m.in. książkę o Józefie Mrózku nauczycielu Słowa Bożego i
książkę „Wyrwałem się z piekła” Dobromira Mak Makowskiego.
Serdecznie zapraszamy.
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wrzesień

Nabożeństwo Niedzielne godz.10.00
Czwartkowe studium Słowa Bożego godz.18.00

ROCZNICE CHRZTU WIARY:
45 lecie chrztu wiary wspominają w dniu 15.09
15

siostry:
Halina Matulewicz i Wanda Miszke - Zapora
rocznicę chrztu w dniu 19.09 obchodzi
br. Dawid Maksińczyk.

„Przeto i ja, odkąd usłyszałem o wierze waszej
w Pana Jezusa i o miłości do wszystkich świętych,
nie przestaję dziękować za was i wspominać was
w modlitwach moich" (Ef. 1, 15-16)

*

ROCZNICE ŚLUBU

- o nabożeństwa i uroczystości we wrześniu
- o rozpoczynający się rok szkolny dla dzieci
i młodzieży
- o nauczycieli Szkoły Niedzielnej
- o nowy sezon w życiu zboru
- 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, J. Klamut, M. i J. Lewandowskich,
M. Sznajder, D. Ostrowskiej, D.Ryżyk.
- o pełny powrót do zdrowia dla Z. Gutkowskiego
- o pobyt i szczęśliwy powrót z Angliifot.M.J. Karel
s. Danuty Mijewskiej
- o szczęśliwe rozwiązanie dla Magdy Karel
- o nowych pracowników i osoby chcące
zaangażować się w zborowe służby
- zbawienie Anity z Niemiec, rodziny Sękowskich
i rodzinę Angeliki.
- o służby techniczne obsługujące nabożeństwa
- o grupę braci i sióstr z Tczewa
- o posiedzenie Rady Kościoła w Zakościelu
- o transmisje nabożeństw na on-line.

08 Czesława Kulczyńska
09 Teresa Piechota
10 Paula Polakowska
12 Krzysztof Kaczmarek
14 Emilia Ostropolska
15 Iza Anglenik
15 Danuta Mijewska

16 Beata Kowalska
17 Marzanna Pinkiewicz
18 Natalia Celińska
19 Elżbieta Kociela
19 Bożena Sock
22 Violetta Stasiak
22 Agata Maksińczyk
27 Halina Matulewicz

45 lat związku małżeńskiego obchodzą w dniu 14.09
braterstwo Czesława i Jerzy Kulczyńscy.
15 lat ślubu wspominają w dniu 25.09
Agnieszka i Daniel Miszke
10 lecie zawarcia związku małżeńskiego
w dniu 7.09. obchodzą Jolanta i Michał Tkaczyk
Z okazji tych Jubileuszy życzymy wszystkim
dalszych Bożych błogosławieństw we wspólnym
kroczeniu przez trudy i radości ziemskiego życia.

Najlepsze życzenia urodzinowe składamy również:
Martynie Buczyńskiej (03), Aurze Karel (04),
Mirosławie Otremba (05), Benjaminowi Świercz (07),
Bolormie Bat-Uzii (11), Beacie Myczkowskiej (14),
Malwinie Piejko (15), Jonatanowi Pilichowskiemu (16),
Magdzie Piejko (19), Pawłowi Wasylów (20),
Jarosławowi Ściwiarskiemu (25),
Krzysztofowi Zaręba (29).

BLISCY SOBIE

