Rok XIX(204)

(1 Kor. 15,51)

C

óż za dziwne słowo! Przecież doświadczamy snu każdej nocy. Ten stan nie jest nam obcy.
Więcej! Jest niezwykle potrzebny! Byłoby to tragedią dla prawidłowego funkcjonowania
naszego ciała, gdybyśmy choćby przez parę dni pozbawieni byli możliwości snu.
Jednak ap. Paweł pisze o innym śnie i porównuje go do śmierci naszego ciała. Pan Jezus również
mówił do uczniów o swym przyjacielu, Łazarzu, „nasz przyjaciel, zasnął, ale idę zbudzić go ze snu.
Tedy rzekli uczniowie do niego; Panie! Jeśli zasnął, zdrów będzie, ale Jezus mówił o jego
śmierci; oni zaś myśleli, że mówił o zwykłym śnie” (J. 11, 11 - 13).
Jest więc sen „zwykły”, ale też i „niezwykły”. Tego „niezwykłego” ludzie obawiają się najbardziej.
Boją się śmierci, bo ona - jak sądzą - kończy życie człowieka.
Z pewnością kończy się ziemski żywot, a ciało składamy do ziemi, bo z niej zostało stworzone.
Z prochu powstało i w proch się obróci – zawyrokował Pan Bóg. (por. 1 Mojż. 3, 19).
Ale czy ten „sen” kończy ostatecznie egzystencję człowieka?

Na okładce: Emilian Witkowski z żoną Janiną i wnuczką Karoliną

Okazuje się, że NIE! Pan Jezus zapewnia, powiadając: Ja żyję i wy żyć będziecie! (J. 14, 19).
Jam jest zmartwychwstanie i żywot; kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie (J. 11,25).
I mówi coś więcej! Mówi o tym, że ci, którzy w Niego wierzą już przeszli ze śmierci do życia.
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma
żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota.
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, zbliża się godzina, owszem już nadeszła, kiedy umarli
usłyszą głos Syna Bożego i ci, co usłyszą, żyć będą…. Nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi
godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos jego; i wyjdą ci, co dobrze czynili,
by powstać do życia; a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd. (J 5, 24-25.28-29]
Opłakujemy tych, którzy odeszli.
Boleśnie przeżywamy rozstanie z tymi bliskimi, których nie tak
dawno pożegnaliśmy. Listopadowe dnie szczególnie napawają nostalgią i wspomnieniami.
Cmentarze odwiedzane przez tłumy toną w kwiatach, zapalonych zniczach i świecach.
Czy jednak cmentarz kończy życie i los człowieka? Nie!
Jest jednak NADZIEJA! Pan powraca, i jak niegdyś powiedział o Łazarzu:
idę zbudzić go ze snu! Tak wraca, by wzbudzić w pierwszej kolejności tych, których nazywa
Swoimi przyjaciółmi, a nawet więcej - Swoimi braćmi i siostrami (Mt. 12, 50)
Oto prawdziwa nadzieja i dla tych, którzy zasnęli i dla tych, którzy nie zdążą zasnąć!
A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie
smucili, jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł
i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z nim tych, którzy zasnęli.
A to wam mówimy na podstawie Słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do
przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos
archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli
w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy
w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem.
Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. (1Tes. 4, 13-18)
Śpiewamy w jednej pieśni: „Kroki Boże słychać, zbliża się ten dzień, gdy w chwale wojsk anielskich
Król królów zjawi się. On idzie zabrać kościół, wesele sprawić nam, by odtąd już gdzie Pan nasz i my
będziemy tam”. I dalej refren stawia bardzo ważne pytanie: „Czy będziesz też zabrany? Czy spotkasz
Go w tym Dniu? Czy jesteś już gotowy, by zdać rachunek Mu? – w Pana Dniu?”
Ap. Paweł napisał:
Oto tajemnicę wam objawiam: Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni
w jednej chwili, w oka mgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej; bo trąba zabrzmi i umarli
wzbudzeni zostaną jako nie skażeni, a my zostaniemy przemienieni. (1Kor 15, 51-52)
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Billy Graham

Żyjemy w czasach, w których ludzie starają się zapominać o śmierci.
Nasza obecna filozofia życia usiłuje negować fakt istnienia śmierci.
Staramy się przezwyciężyć problem śmierci przez ignorowanie faktu jej istnienia.
Młodzi ludzie na ogół nie lubią chodzić na pogrzeby. Nie chcą nawet myśleć o śmierci.
Wydaje się im, że wszyscy inni umrą tylko nie oni.
Myślą sobie - to tylko on lub oni mieli takiego ,,pecha”, że zginęli w wypadku,
ja jestem w innej, lepszej sytuacji, mnie to nie spotka. Jednakże wszyscy umierają.
Od momentu narodzenia się zaczynamy powoli umierać.
Śmierć jest najbardziej ,,demokratycznym” przeżyciem na ziemi.
Wszyscy mamy w niej udział.

K

względem środowisku przyrodniczym. Jednakże mający
wolną wolę człowiek zbuntował się przeciwko Bogu.
Ten bunt nazywa się grzechem. Biblia uczy, że w
następstwie grzechu pojawiała się na ziemi śmierć
i dzisiaj panuje ona nad całym rodzajem ludzkim.
Śmierć jest karą za grzech człowieka. My jako grzesznicy
jesteśmy wszyscy pod wyrokiem śmierci.
Starzejemy się i więdniemy dlatego, że jesteśmy
grzesznikami i śmierć w pewnym sensie jest
błogosławieństwem. Ona bowiem uwolniła świat od wielu
takich ludzi jak Hitler... Śmierć daje każdemu pokoleniu
szansę nowego początku. Biblia uczy również, że ten
największy wróg człowieka - śmierć będzie ostatecznie
zniszczona.

iedyś przez około pół godziny obserwowałem
drzwi wejściowe do szpitala. Co chwila
przywożono kogoś - jednego rannego w wypadku
samochodowym, drugiego w bójce, trzeciego z zawałem
serca, itd..
Pomyślałem wtedy: jak szybko przychodzi śmierć, jak
kiwnięcie palcem... Jednakże zawsze myślimy o niej jako
o czymś, co spotyka tylko innych ludzi. Nie lubimy
starzeć się i umierać. Nasza cywilizacja nie może uporać
się z naturalnym procesem starzenia się i umierania.
Gdybyśmy jednak zrozumieli znaczenie śmierci i
przyjrzeli się jej z odpowiedniej perspektywy, pomogłoby
to nam lepiej żyć. Chciałbym więc, abyśmy przyjrzeli się
śmierci oczami Biblii i dowiedzieli się, co Biblia ma do
powiedzenia na temat śmierci.
Biblia uczy przede wszystkim, że śmierć jest
nieprzyjacielem człowieka i Boga. Nie mówię w tej chwili
o słabości, strachu i rozpaczy, mówię o samej śmierci.
Śmierć jako zjawisko jest naszym wrogiem. Zmiata ludzi
z ziemi często u szczytu ich twórczych sił, wtedy, kiedy
jeszcze są potrzebni w rodzinie, w miejscu pracy,
w narodzie. Zostawia po sobie pogrążoną w smutku
wdowę i osierocone dzieci. Bóg jednak nigdy nie miał w
swoich zamiarach zsyłać śmierć na człowieka. W ogrodzie
Eden nie było śmierci, nie było bólu, łez i cierpień.
Nie były potrzebne ani siły porządkowe, ani i wojskowe.
Człowiek był doskonały i żył w doskonałym pod każdym
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Nadchodzi dzień, kiedy Jezus Chrystus będzie panował
jako Król królów i Pan panów. Wszystko, co się sprzeciwia woli Bożej, będzie zniszczone, a ostatnim wrogiem,
który zostanie zniszczony, będzie śmierć. Ci, którzy są w
Jezusie Chrystusie będą mieli udział w zmartwychwstaniu
i otrzymają nowe ciała. Nowe ciała będą chwalebne
(uwielbione), silne, duchowe, nieśmiertelne, nie psujące
się, odporne na grzech, starzenie się i śmierć. Będziemy
mieli ciała podobne do ciała Pana Jezusa. Biblia uczy, że
ten wróg - śmierć została już pokonana. Została pokonana
na krzyżu i przez zmartwychwstanie Pana Jezusa.
Ostateczne jednak zniszczenie śmierci należy
do przyszłości, a walka ze śmiercią trwa jeszcze, choć, jak
wyżej powiedziałem, złamanie jej mocy nastąpiło już na

krzyżu i w zmartwychwstaniu Chrystusa. Dzisiaj jednakże
nie widać tego, aby śmierć była zwyciężona. Przypominają
nam o tym nekrologi w gazetach i jadące ulicami miast
i wsi karawany pogrzebowe. A jednak apostoł Paweł
powiada, że śmierć jest jak żądło jadowitego insekta,
które zostało złamane...

Chrystusie, powiada Biblia, idę natychmiast przed oblicze
Chrystusa, do nowego świata, wolnego od mocy grzechu,
bólu i niepokoju. Paweł używa słowa „odejść” (odjechać)
zawierającego w sobie myśl o odpłynięciu statku,
uwolnieniu z niewolnictwa, rozwiązaniu wielkiego
problemu lub powrotu do domu.
To jest część tego, co śmierć przynosi wierzącemu.

Jedną z przyczyn, dla której boimy się śmierci, jak uczy
Biblia, jest to, że po śmierci, następuje sąd. Boimy się
sądu, ponieważ wszyscy mamy poczucie winy. Wiemy,
że obraziliśmy naszego Boga. To jest przyczyna, dla której
w każdej religii lub kulturze jest pojęcie i praktykowanie
jakiejś formy odkupienia przez krew. Bodajże we
wszystkich religiach świata było lub nadal istnieje pojęcie
i praktyka odkupienia przez krew. Pismo Święte powiada,
że bez rozlania krwi nie ma przebaczenia i dla tej
przyczyny Jezus umarł na krzyżu. W I Liście Jana
czytamy, że krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza
nas od wszelkiego grzechu (1,7). Bez krwi nie ma
oczyszczenia, bez śmierci nie ma zwycięstwa nad
śmiercią. Jezus musiał umrzeć, abyśmy żyli i stępił żądło
śmierci przez usunięcie strachu przed
sądem. Pismo Święte uczy: nie ma
żadnego potępienia dla tych, którzy
są
w Chrystusie Jezusie (Rzymian 8, 1).

Ukoronowany sprawiedliwością

O

znacza to również, że wierzący będzie podobny do
Jezusa. Śmierć ostatecznie zamyka proces naszego
uświęcenia, które zaczyna się w ziemskim życiu
wierzącego człowieka. Apostoł Paweł nazywa to wieńcem
(w innych tłum. „korona”) sprawiedliwości, który mi
w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy (2 Tym. 4, 8).
To jest dla mnie zapierająca dech myśl! Ukoronowany
sprawiedliwością! Tutaj tylko skosztowaliśmy tego.
Z niecierpliwością czekam tego momentu, kiedy będę miał
przywilej być ukoronowany sprawiedliwością. Będziemy
podobni do Chrystusa w poznaniu.
Tutaj widzimy i poznajemy tylko
częściowo. Historia jest dla nas
zagadką, nie możemy jej dokładnie
zrozumieć. Gdy bierzemy do ręki
i patrzymy na przeźrocza widzimy
niedokładny obraz, dopiero gdy przez
światło projektora rzucamy go na
ekran, widzimy szczegóły. Podobnie
dzieje się z naszą wiedzą o Bogu i
człowieku. Tutaj tak mało wiemy, lecz
pewnego dnia zobaczymy to wszystko
przez potężne Boże światło.

Chwała niebios

G

dy czasami przemawiam na
pogrzebie, powiadam do
zasmuconej rodziny:
„nie wstydźcie się płaczu”.
Nie ma bowiem nic niewłaściwego
w ronieniu łez nad grobem
umiłowanych, którzy odeszli od nas,
lecz Pismo Święte mówi, abyśmy nie
smucili się jak ci, którzy nadziei nie
mają. Błogosławieni są ci, którzy
w Panu umierają. Ci, którzy poszli
do nieba i są z Chrystusem, są szczęśliwsi od nas i za nic
w świecie nie chcieliby powrócić do świata. Słyszałem jak
pewien kaznodzieja mówił o Łazarzu, który został
wskrzeszony
z martwych: „on nie chciał wrócić. Dlatego Jezus musiał
zawołać go donośnym głosem: „Łazarzu wyjdź!”.
Łazarz zakosztował już coś z chwały niebios i dlatego nie
chciał wrócić na ziemię.
Śmierć człowieka niewierzącego jest opisana przez
Samuela Johnsona, który tak przedstawia stratę swego
przyjaciela: „doznawałem nieznanego mi dotąd uczucia
zakłopotania, pasji (cierpienia), przerażającej ciszy,
smutku, ciemnej, bezimiennej terroryzującej siły”.
Sommerset Maugham. nowelista, powiada, że „umieranie
jest piekielnym przeżyciem”. Co się jednak dzieje
z wierzącym, z człowiekiem żywej wiary? Przede
wszystkim śmierć przynosi trwałe uwolnienie od zła.
My, którzy skosztowaliśmy Bożej sprawiedliwości mamy
pragnienie być całkowicie czyści. Pragniemy żyć w
społeczeństwie czystym, w którym nie ma kłamstwa,
zazdrości, nienawiści lub przestępstwa. Tak długo jak
żyjemy na tej ziemi, nie osiągniemy tego, ponieważ nie
można zbudować doskonałego społeczeństwa na
chwiejnych fundamentach ludzkiej natury. Gdy umrę w

Będziemy podobni również
do Chrystusa w miłości. Tutaj na
ziemi w wielu rzeczach które
czynimy, angażujemy nasze własne
„ja”, lecz pewnego dnia w Chrystusie będziemy mieli
doskonałą miłość.
Co to będzie za chwalebny dzień, gdy znajdziemy się
w niebiesiech! Nowym niebie, nowej ziemi!

W pojednaniu z Bogiem

K

iedyś pewien felietonista radził czytelnikom
zrobić pięć rzeczy na wypadek śmierci.
Powiedział tak:
Po pierwsze - pogódź się z faktem swojej śmierci.
Po drugie - jeśli przekroczyłeś pięćdziesiątkę przygotuj
sposób umierania.
Po trzecie - zabezpiecz materialnie tych, których
zostawisz na ziemi (przede wszystkim ubezpiecz się).
Po czwarte - napisz testament.
Piąte - pojednaj się z Bogiem, ale szczerze mówiąc nie
umiem ci poradzić jak to zrobić.
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A więc ja chciałbym zaproponować ci, jak to zrobić.
Pokutuj za swoje grzechy i przyjmij Jezusa Chrystusa jako

swego Zbawiciela i Pana. Możesz to uczynić teraz w tej
chwili. Chodzi tu o coś więcej niż tylko o „pojednanie” się
z Bogiem.
Ty potrzebujesz osobistego poznania Jezusa Chrystusa.
Tu chodzi o coś więcej niż przynależność do kościoła,
chrzest lub moralne życie.
Chodzi o osobisty, intymny stosunek do Jezusa Chrystusa,
w którym jesteś gotów wziąć swój krzyż i naśladować Go,
gotów zaprzeć się samego siebie i uczynić Go swoim
Panem, Mistrzem i Zbawicielem.

Zapraszam Cię, abyś upewnił się, czy Jezus Chrystus
jest w twoim sercu i czy jesteś gotów do spotkania
ostatniego wielkiego wroga ludzkości - śmierci?
Czy jesteś gotów przejść przez dolinę cienia śmierci
i nie bać się złego? Czy Jego łaska i kij pocieszają
ciebie? Czy znasz Go? Czy jesteś własnością
Chrystusa? Czy będzie On z tobą w ostatniej chwili
twego życia?

M. Biernacki

W

krótce każdy z nas - mam na myśli ludzi wierzących
w Jezusa Chrystusa i odrodzonych z Ducha Świętego
- któregoś dnia stanie przed Bogiem. Albowiem my
wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy
odebrał zapłatę za uczynki swoje, dokonane w ciele, dobre czy
złe [2Ko 5,10]. Innych ludzi - jeśli teraz za życia w ciele się nie
opamiętają i nie zaczną żyć w posłuszeństwie Ewangelii
Chrystusowej - czeka całkiem inny los.
Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny, kto zaś nie słucha
Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim [J
3,36].
W każdym razie wszyscy staniemy przed Bogiem.
Z chwilą śmierci fizycznej lub w dniu powtórnego przyjścia
Chrystusa i końca świata będziemy poddani jednemu z sądów
Bożych. Rzecz w tym, że nie wiadomo kiedy dokładnie to się
stanie. Nie znamy ani daty swojej śmierci, ani dnia powrotu
Jezusa Chrystusa na ziemię, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie
o godzinie, której się nie domyślacie [Mt 24,44].
Właśnie dlatego trzeba nam utrzymywać się w stałej gotowości
na spotkanie z Bogiem. Gdy nastąpi moment wezwania na sąd,
nie będzie już czasu na żadne przygotowania i korekty.

Teraz jest czas na pojednanie z Bogiem.
Wszystko na ten temat jest w Biblii. Nie ufajmy ludziom
i stworzonym przez nich instrukcjom religijnym. Skorzystajmy
z możliwości uzyskania informacji w Słowie Bożym - czyli
u samego Sędziego. Trzeba wszakże czytać je w całości, aby
wiedzieć kto, jak i dlaczego będzie osądzony. W świetle Pisma
Świętego ustalmy obecny nasz stan i czym prędzej dostosujmy
swe życie do jego wymagań.

Uwaga! Pan przychodzi! Zbliża się meta naszego biegu.
Wszyscy zauważamy, że tempo życia z dnia na dzień coraz
bardziej się zwiększa. Czyż nie oznacza to, że już finiszujemy?
Ludzie pojednani z Bogiem cieszą się na myśl o spotkaniu z
Bogiem. Za apostołem Pawłem myślą i mówią: Dobry bój
bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem; a teraz
oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu
da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim,
którzy umiłowali przyjście Jego [2Tm 4,7-8].
A ty? Czy jesteś gotowy, by stanąć przed Bogiem i zdać
sprawę ze swego życia?

Johannes Hausen. Tłum. Jan Krzywoń
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*

Zawsze zastanawiała mnie jedna rzecz: dlaczego my, wierzący, tak lekko podchodzimy
do sprawy grzechu w naszym osobistym życiu, że tak naprawę nawet nie próbujemy
podejmować z nim walki, nie staramy się wyeliminować go z naszego życia.
Można powiedzieć, że grzech zadomawia się w naszym życiu i przestaje nam przeszkadzać.
Nie mówię tu o takich bardzo spektakularnych i widzialnych grzechach, jak alkoholizm,
cudzołóstwo, kradzież, morderstwo czy inne tego typu, ale o tych zwykłych codziennych,
które niekoniecznie od razu rzucają się w oczy innym wierzącym.
Pomyślmy o paru przykładach:

D

la wielu wierzących małe kłamstwo jest czymś
zwyczajnym, czymś, co mówią bez namysłu, gdy
znajdą się w sytuacji jakiegoś zagrożenia czy
trudnego doświadczenia. Usprawiedliwiamy wtedy siebie:
„Ot, takie małe kłamstwo, nic wielkiego.
Przecież kłamstwo w dobrej sprawie nie jest złe.
A tak naprawdę w dzisiejszych czasach nie da się żyć bez
kłamstwa”. Co jednak w takim razie zrobić z Bożym
przykazaniem: „Mówcie prawdę jeden drugiemu”
(Ef 4,25). Niewielkie oszukiwanie, niedotrzymywanie
obietnic, odpisywanie w szkole, jazda bez biletu, drobne
nieuczciwości w interesach, to również rzeczy, które
uważamy za drobiazgi i gdy ktoś nas w tej kwestii
napomina, możemy uważać, że się czepia, bo przecież tak
naprawdę inaczej nie da się żyć. Ale Pan Jezus
w Mk 10,19 powiedział: „Nie oszukuj!”.

Wynoszenie się nad innych i postawa mówiąca, że wiem
lepiej niż inni, znam odpowiedź na każde pytanie i tak
naprawdę nigdy nie dorównacie mojej pobożności, to
grzech - pycha, której Bóg bardzo nienawidzi (Prz 6,17).
Można by mnożyć przykłady, lecz te są najpopularniejsze
i dotkliwe w swoich skutkach.

Co nie działa?
Co zatem nie działa tak jak powinno w naszym
chrześcijańskim życiu, skoro tak łatwo i lekko
tolerujemy towarzyszący nam grzech?
Po długim rozważaniu wniosek nasuwa się sam:

nie traktujemy poważnie świętości Boga.
Oczywiście wierzymy głęboko, że gdy narodziliśmy się
na nowo z Boga, staliśmy się dziećmi Bożymi, jak to nam
obiecuje Ewangelia Jana 1,12: „Tym zaś, którzy go
przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym,
którzy wierzą w imię Jego”. Wierzymy, że Bóg stał się
naszym Ojcem, że dostąpiliśmy usynowienia i nabyliśmy
prawa dzieci Bożych. Jest to oczywiście wspaniała,
kosztowna prawda i powinniśmy trzymać się jej jak
kotwicy dla naszej duszy. Problem jest jednak w tym,
że zapominamy, że naszym Ojcem jest święty Bóg.
Wierzymy, że Ojciec niebieski bardzo nas kocha.
Pozwalamy sobie jedna na myślenie, że w związku z tym,
iż adoptował nas na swoje dzieci, to jednocześnie zmienił
swoje zdanie na temat grzechu. Wyobrażamy Go sobie
i traktujemy jak staruszka, który sam nie ma upodobania
w grzechu, ale przez palce patrzy na grzech swoich dzieci.

Brak panowania nad językiem i wyrządzanie tym krzywdy
innym często usprawiedliwiamy naszym gwałtownym
charakterem i uważamy, że w tym zakresie nie mamy nic
do zrobienia. Inni muszą się przyzwyczaić. Nie bierzemy
pod uwagę, że Biblia napomina nas, abyśmy byli uprzejmi,
aby żadne złe słowo nie wychodziło z naszych ust.
Uważamy, że tego nie da się zmienić, że to nasz charakter.
Ale właśnie apostoł Paweł w Ef 4,29-32 zachęca nas do
zmian w naszym myśleniu na ten temat i w postępowaniu.
Życzenie komuś źle, mówienie źle o innych, negatywne
i krytyczne nastawienie do kogoś i przyglądanie się jego
życiu, aby tylko zobaczyć jego potknięcie lub błąd,
to grzechy, które usprawiedliwiamy troską o zbór czy o
świadectwo. Jednak samo takie nastawienie jest grzechem.
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Ale tak nie jest. Bóg jest zawsze święty i jako Ojciec jest
Ojcem świętym - tak właśnie nazwał Go Pan Jezus.

Co wtedy możemy zrobić?
Powinniśmy wtedy zdać sobie sprawę, że zraniliśmy
i znieważyliśmy naszego Świętego Ojca, wyznać grzech
i prosić o oczyszczenie i pomoc, jak zrobił to Dawid,
gdy zrozumiał swój grzech z Batszebą wołał do Boga:
„Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem.
Oczyść mnie, a stanę się bielszym nad śnieg” (Ps 51,9).

Co to znaczy, że Bóg jest święty?
Jest On całkowicie doskonały, całkowicie czysty
i oddzielony od grzechu. Grzech nie może się znaleźć
w Jego obecności. Nie ma w Nim żadnej ciemności.
Co więcej, świętość jest cechą, która przenika wszystkie
pozostałe cechy Boga: Jego prawość jest święta, Jego
mądrość jest święta i w końcu Jego miłość jest święta i to
miłość zarówno do całego stworzenia, jak i ta szczególna,
do swoich dzieci. Najlepiej i najpełniej świętość Boga
widzimy na krzyżu na Golgocie, gdy na Pana Jezusa,
świętego Bożego Syna, został złożony grzech wszystkich
ludzi - również mój i twój. Wtedy święty Ojciec odwrócił
się od Tego, którego kochał najbardziej - od swojego
umiłowanego Syna. To właśnie wtedy Pan Jezus zawołał
z krzyża do Boga: „Boże mój, Boże mój czemuś mnie
opuścił!!”. Dlaczego tak się stało? Bo grzech jest tym,
czego Bóg nienawidzi najbardziej, czego w żaden sposób
nie może tolerować. Bóg nienawidzi
grzechu bardziej niż smutku, choroby,
cierpienia, bólu, biedy, wojny, głodu,
destrukcji, śmierci, łez, złamanego serca
czy piekła. Grzech dla Boga jest tym,
czym rak dla matki, której choroba
zabiera jej najukochańsze dziecko. On
zrobi wszystko, aby odrodzić zgubionego
człowieka.

Przejęcie się Bożą świętością obudzi w nas święty strach,
aby nie ranić świętego Ojca. I właśnie to może stać się
motywacją naszego działania. Gdy studiujemy Biblię,
to znamy oczekiwania Boga względem nas.
Ale często nie jesteśmy im posłuszni, bo nie mamy
głębokiej motywacji do wysiłku, aby w danym zakresie
naszego życia okazywać posłuszeństwo.
Jeśli przeżyliśmy świętość Boga i zrodziła się w nas Boża
bojaźń, to powstanie w nas nowa motywacja:
Chcę sprawić Bogu radość moim posłuszeństwem i w ten
sposób okazać Mu miłość. Chcę robić to, czego ode mnie
oczekuje i starać się nie robić tego,
co sprawia Mu przykrość.
Każdy z nas zna swoje słabe strony, które
stają się powodem grzechu w naszym życiu.
Zasada walki z naszym grzechem jest
jednak taka sama.

Przykład:
Gdy jest we mnie bojaźń Boża, wiedząc,
że mam problem z właściwym używaniem
języka, będę usilnie prosić Boga o pomoc
w panowaniu nad tym co mówię, aby
mówić to, co buduje, a nie to co niszczy.
Nie będę stwarzać możliwości ani ich
wykorzystywać, by plotkować o innych.
(Plotkowanie to nie tylko mówienie
nieprawdy, ale również mówienie prawdy
ze złym krytykanckim nastawieniem, które
kogoś krzywdzi). Będę starać się uczciwie
postępować bez względu na koszt, aby Pan był
zadowolony z mojego życia. Będę starać się mieć
właściwy stosunek do żony: będę kochał ją jak Chrystus
Kościół, będę chronił ją i zaspokajał jej potrzeby, aby
odczuwała, że jest ze mną bezpieczna. Będę dla niej
zachętą do lepszego życia dla Boga. Będę dążyć do tego,
by mieć właściwy stosunek do męża: będę starała się być
mu uległa i zaspokajać jego potrzeby, będę starała się go
kochać, bo Pan tego ode mnie oczekuje. Będę starać się
wychowywać dzieci w karności - bo Pan tak zaleca i postaram się ich nie rozgoryczać.
Będę starać się rozsądnie wydawać pieniądze itp.

Co to jest bojaźń Boża?

T

o strach czy obawa, by nie
przynieść swojemu Bogu i Ojcu
wstydu, by Go nie zranić i nie
znieważyć. Gdy w naszym życiu jest taki
„święty strach”, to wpłynie on na nasze
postępowanie. Potwierdzają to przykłady
biblijne:
Dobrze znamy historię Józefa i żony Potyfara, która
namawiała Józefa, by stał się jej kochankiem.
W sumie nikt z ludzi nie musiał się o tym dowiedzieć.
Ale Józef znał Boga i bał się Go, więc odmówił żonie
swojego pana, przez co znalazł się niewinnie w więzieniu,
gdzie przesiedział kilka lat. Powiedział wtedy tej kobiecie:
Jakże miałbym popełnić tak wielką niegodziwość
i zgrzeszyć przeciwko Bogu!” (1 M 39,9).
Inny przykład:
Król Saul prześladował Dawida i ścigał go zapamiętale,
by go zabić. Lecz trafiły się dwie okazje, w których to
Dawid miał możliwość zabicia Saula, swego prześladowcy.
Jego żołnierze namawiali go, aby zabił Saula, wskazując,
że będzie to wypełnienie proroctwa i woli Boga,
ale Dawid, bojąc się Boga, powiedział, że nie zabije
Bożego wybrańca, bo nie wolno mu. Ze względu na bojaźń
przed Bogiem nie zabił Saula (1 Sm 26,7-11).

To wszystko postaram się robić nie ze względu na
męża/żonę, świadectwo czy inne motywacje. Będę to robić
ze względu na Pana. Oczywiście, to tylko kilka
przykładów, ale schemat pozostaje ten sam.

Widzimy więc, że gdy w naszym sercu jest bojaźń Boża, to
wpływa ona na nasz sposób postępowania i nasze decyzje.
Życie jednak jest takie, jakie jest i zdarza się nam, że
ulegniemy pokusie czy okolicznościom i zgrzeszymy.
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Jeśli naprawdę przeżyjesz Bożą świętość i zrodzi ona w
tobie świętą bojaźń, to proś Pana: „Pomóż mi zmienić w
swoim życiu to, co sprawia Ci przykrość, bo chcę przynosić
Ci radość moim życiem”.
Pamiętajmy: „Początkiem mądrości jest bojaźń Pana,
wszyscy, którzy ją okazują, są prawdziwie mądrzy”
Ps 111,10.

W

piątek spędziłyśmy ze sobą wspaniały
czas. Pan Bóg posługując się Ewą i Alinką
zaprosił nas na wspaniałą ucztę.
Oczywiście nakarmiony został zarówno nasz duch
jak i ciało.
Na pierwszym wykładzie czułam się jak słuchacz
na studiach.
Alinka w sposób profesjonalny przekazała nam
wiadomości o prawidłowym oddychaniu, a do tego
pokazała i mało tego, razem wykonywałyśmy
ćwiczenia, jak powinien wyglądać dobry oddech.
Był to wspaniale przygotowany blok zdrowotny.
Ewa była tego wieczoru przewodnikiem po zamku,
w którym zwiedzałyśmy pokoje, komnaty,
a szczególnie jedną komnatę - Prawdy.
Było wiele myśli, dużo przykładów i wersetów
z Biblii, które uświadomiły nam, jak ważna jest
prawda, przebaczenie i odróżnienie co jest prawdą,
a co fałszem.
Podobało mi się zdanie NASZE ŻYCIE JEST
TAKIM, JAKIM UCZYNIŁY JE NASZE MYŚLI .
Umysł jest bardzo ważny, czym go karmimy
i wypełniamy.
Bóg postawił drogowskaz na naszej drodze.
Dał nam receptę na zdrowe myśli i ducha - to On,
sam BÓG i Jego słowo - Biblia. W drugim Liście
do Kor.10 - 3,5 możemy dowiedzieć się, jakie są
Boże środki do walki o Prawdę. PODDAWAĆ
SWOJĄ MYŚL W POSŁUSZEŃSTWO BOGU.
Żeby czytane słowo miało realne przełożenie
w naszym życiu. To jest sposób na rozwiązanie.
I jeszcze jedna myśl utkwiła mi w pamięci
NIE ZNAJĄC PRAWDY NIE ROZPOZNAMY
FAŁSZU.
Ewo dziękuje Tobie, że poświęciłaś swój czas na
przygotowanie się do tego tematu, dziękuję, że nie
odmawiasz kiedy jesteś proszona o przygotowanie
wykładu, że nie poddajesz się i walczysz ze swoimi
słabościami.
Justyna Kaczmarek

Przed nami została otwarta PRAWDZIWA
DROGA ŻYCIA.
Jest nią Jezus Chrystus.
To w NIM zawarta jest cała tajemnica Boża,
To w NIM ukryte są wszystkie skarby mądrości i poznania.
To w NIM znajdziemy PRAWDĘ, która zaspokoi
naszą duszę.
To w NIM znajdziemy również ŻYCIE - nie te zmysłowe,
ale te na poziomie ducha naszego.

czy żyję PRAWDĄ?
Piątkowy wieczór, spędzony w społeczności sióstr,
był pełen refleksji i pytań, na które każda z nas
powinna odpowiedzieć w swoim sercu....
Ile jest w nas PRAWDY? - Prawdy CHRYSTUSOWEJ?
Dziękuje za chwile zatrzymania, chwile,
które pozwalają na spojrzenie w siebie oraz głęboką
refleksję na temat własnego życia i postępowania.
Wyczekuję kolejnego spotkania
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Sylwia DP

Oddal Panie słowo fałszywe...
Prawda niech w moim życiu wiedzie prym.
Prawda, która jest w Chrystusie niech kieruje życiem mym.
Pomóż Panie dostrzec mi podstępy złego ducha i odrzucić je,
aby zachować tylko to, co od Ciebie bierze się.
Prawdziwy pokarm z nieba niech podtrzymuje mnie...
Ewo, Alinko dziękuję za podzielenie się z nami
Waszą wiedzą i przemyśleniami,
a Justynie dziękuję za organizację spotkania,
które spędziłyśmy w przemiłej atmosferze.

e

Magdalena Pazio

Justyna Jakubik

W

spaniały czas. Wiele się na to złożyło. Byłyśmy razem, była modlitwa,
pieśni i Boże Słowo. Najważniejsze - był pośród nas Żywy Bóg.
Przy wejściu stał uroczy komitet powitalny, który obdarowywał przybyłe
kartkami i słodkościami. W programie był trening dla ciała, a Alinka okazała się
niesamowitą instruktorką, która poderwała z miejsc wszystkie uczestniczki
i przypomniała, jak należy prawidłowo oddychać.
Następnie siostra Ewa zabrała nas w cudowną podróż po zamku,
w którym odkrywałyśmy komnatę PRAWDY. Podróż ta dotykała nas
do głębi, gdyż Słowo Boże, które nam towarzyszyło w czasie tego zwiedzania było
żywe. To była prawdziwa uczta dla ducha. Na spotkaniu był też czas uczty dla ciała,
wspaniałe wypieki, rogaliki i małe cudeńka z ciasta francuskiego.
A do tego niesamowita zupka dyniowa naszej siostry Marty.
Całemu spotkaniu towarzyszyły pieśni przy akompaniamencie gitary.
I ja tam byłam i herbatkę ze wszystkimi piłam. Dziękuję za Wasz trud i serce.
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*

świadectwo

W

piątek wieczorem (25.10.2019) dotarła do nas
bardzo smutna wiadomość o nagłej śmierci
męża mojej siostry Danusi.
Pierwsza myśl, jaka kłębiła się w mojej głowie, to;

W sobotę Danusia miała swoje urodziny.
Ktoś na FB napisał jej ,,Happy Birthday”.
Jak w tej sytuacji mam złożyć jej życzenia - pomyślałam.
Dzwonię nieśmiało życząc jej Bożego pokoju.
Od Danusi usłyszałam:
Ja wiem, że wszyscy myślą, że jestem w szoku,
i że jeszcze nie dotarła do mnie wiadomość o tym, co się
stało. Ale nie jestem! Kiedy położyłam się w swoim
pokoju, nagle jakby wytrysnęło ze mnie źródło - zaczęłam
uwielbiać Boga. Dziękowałam mu za wszystko, co mam
i za to, co mnie w życiu spotkało. Tylko płakałam
i dziękowałam. Wierzę, że Bóg obróci tą tragedię w coś
dobrego. Cały czas odczuwam Bożą obecność tak, jak by
był obok mnie. To wszystko, dzięki Waszym modlitwom.
Sama nie dałabym rady.

Boże, co ona teraz pocznie, jak sobie poradzi?
Została sama z piątką małych dzieci. Jak zniesie taki cios?
Czy się podniesie?
Druga myśl, to - Co mam jej powiedzieć? Jak pocieszyć?
Czy w tej sytuacji można w ogóle pocieszyć?
Postanowiłam, że porozmawiam z rodzeństwem
i spytałam ich o radę. Wszyscy byliśmy i nadal jesteśmy,
w szoku. Jak o tym wszystkim powiedzieć naszej
schorowanej mamie? Zadzwoniłam....
Danusia powiedziała płacząc, że czeka w szkole na dzieci,
by powiedzieć im o śmierci taty. Nie wie, jak zareagują.
Też myśli, jak powiadomić teściową o śmierci syna?
Co im powie? Przecież byli z niego tacy dumni.
Mimo wszystko jest spokojna i opanowana.
O sobie nie mówi nic. ...Nie rozpacza, tylko płacze...

Na FB udostępniła (ku naszemu zbudowaniu) wiersz,
który napisała :

,,Nie będę smucić się
żeby strapiony duch nie wysuszył moich kości.
I jeśli bardzo ciężko jest i brak mi sił
to nie będę narzekać i płakać bez ustanku.
Mój Bóg, co mnie stworzył zna moje potrzeby
i w chwilach ciężkich prób wierny jest swym obietnicom.
Nie da próby ponad siły, lecz na czas ześle ulgę.”

Dowiedziałam się, od mojej młodszej siostry Luby, że Danusia całe niedzielne
nabożeństwo śpiewała i modliła się naprzemiennie z radością i łzami.
A kiedy wchodziła do jej domu, odczuwała, jakby wszystko pokryte było Bożą
obecnością, pokojem, ochroną i ... zdrowym rozsądkiem. To nie ja siostrę moją
pocieszałam, to ja zostałam pocieszona.
Nasz Bóg jest Potężny, Wszechmocny i Dobry.
Danusia i mąż Dmitry Proszę o modlitwę za Danusią i jej dziećmi.
Olga Polakowska
OD REDAKCJI:

Danusia z dziećmi
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T

o już drugie tego rodzaju spotkanie .
Po zeszłorocznym spotkaniu w dniu 3
października br. mieliśmy okazję gościć grupę
18 osób, które przybyły do Kołobrzegu na odpoczynek
zorganizowany przez Fundację „Szalom” z Oświęcimia.
Cieszyliśmy się, że mogliśmy dzielić społeczność
z ludźmi pochodzenia żydowskiego przybyłych z Izraela
i z Ukrainy. Przy kawie i cieście mogliśmy wspólnie
śpiewać pieśni ku chwale Bożej, wysłuchać świadectw,
jak również budującego słowa brata kierującego Fundacją
Romana Gawła. Modliliśmy się również o Izrael, naszego
starszego brata. Niegdyś dalecy, staliśmy się bliskimi
sobie w Jezusie Chrystusie, polecając naszych Gości
opiece naszego Pana i Zbawiciela.

.

W

*

*

Spotkanie z gośćmi z Izraela

Święto Żniw

dzięczność Bogu, za zebrane plony ziemi. W niedzielę 13 października
w Zborze mieliśmy piękną uroczystość. Licznie zgromadzeni mogliśmy
wielbić Boga za Jego dary zebrane z pól, sadów i lasów.
Dziękujemy Grupie Domowej z Gościna za przepiękną dekorację.
Słowem Bożym usługiwał pastor Marek Kurkierewicz z Koszalina zachęcając
do wdzięczności, która jest „szczepionką” przeciwko zazdrości. Tradycyjnie po
zakończonym nabożeństwie spotkaliśmy się na uczcie miłości. Jak zwykle obok
kawy, ciasta i owoców, „królował” chleb ze smalcem i kiszonym ogórkiem.
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listopad
04 Wtorek

- Grupy Domowe. T: Jefta
„Uważaj ze ślubowaniem”
07 Czwartek - Spotkanie odwołane
09 - 10 Sobota g.18,00 i Niedziela godz. 10,00
EWANGELIZACJA
Usługuje pastor Jerzy Tarnowski z Pabianic

19 wtorek

- Grupy Domowe. T: Samson
„Igranie z grzechem”
22 Piątek g. 18,00 - Spotkanie dla małżeństw i rodzin
28. Czwartek - Wykład:
„O (nie) utracalności zbawienia” (transmisja on-line)

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

- o nabożeństwa i uroczystości w listopadzie
- o Ewangelizację
- o Grupy Domowe i ich liderów
Powstały nowe grupy:
Resko - Brojce –Ploty, Siemyśl i
Rościęcino – Charzyno
- o spotkanie dla małżeństw
- o osoby myślące o chrzcie wiary
- o osoby, które utraciły kontakt ze Zborem
- o pomoc w chorobie i wieku starszym dla :
J. Świercz, I. Rosińskiej, Z. Soboń, Z. Dołkowskiej,
J. Grudzińskiej, J. Lewandowskiej, L. Puc,
R. Kakowskiego, R. Zagrodnik, J. Klamut
- o problemy zdrowotne Aleksandry Piłkowskiej Tymek
fot.M.J. Karel
- o przygotowania do końcówki roku
- o zbawienie Anity z Niemiec i rodziny Sękowskich
- o przekaz nabożeństw na on-line

ROCZNICE CHRZTU

30 lecie chrztu wiary obchodzą w dniu 26.11
Ewa i Zbigniew Babicz,
Sławomir Kulczyński i Alina Górska

25 lat ślubowania wierności Panu wspomina
w dniu 6.11. Teresa Furmanek

01 Alina Babicz
03 Aleksandra Celińska
06 Regina Słodownik
06 Aleksandra Kamińska
07 Barbara Głembska
08 Dawid Maksińczyk
10 Nelli Karel
13 Agnieszka Żygulska
14 Jolanta Tkaczyk

15 lecie chrztu wiary obchodzą w dniu 21.11.
Lucyna Lewandowska, Aneta Piela
i Jarosław Ostropolski.

14 Ewa Kruszewska
14 Arkadiusz Jakubik
15 Józef Łachwa
17 Janina Świercz
19 Barbara Froncala
21 Maria Lewandowska
23 Bartek Staszewski
24 Małgorzata Kurkiewicz
(Kamińska)
30 Zenon Paruszkiewicz

najlepsze życzenia urodzinowe
składamy rónież

„ Ten, kto zwycięża, zostanie przyobleczony
w szaty białe, i nie wymażę imienia jego
z księgi żywota, i wyznam imię jego przed
Ojcem moim i przed aniołami Jego” (Obj. 3,5)

Tomaszowi Buraczkowi (07), Pawłowi Wróbel (09),
Czarkowi Mąka (13), Rubenowi Karel (22),
Sarze Sękowskiej (25), Zdzisławowi Świercz (28)

ROCZNICE ŚLUBU
WYRAZY WSPÓŁCZUCIA

10 rocznice ślubu wspominają w dniu

21.11
braterstwo Natalia i Bartosz Staszewscy.

Składamy br. Zenonowi Paruszkiewiczowi
po przedwczesnej śmierci jego rodzonej siostry.

Cieszymy się razem z nimi życząc dalszego
Bożego prowadzenia i Jego błogosławieństwa. „
Miłość nigdy nie ustaje” (1 Kor. 13,8)

Również składamy wyrazy współczucia
i pokoju Bożego s. Danki Skavinski, siostrze
Oli Polakowskiej, po śmierci męża Dmitry.

BLISCY SOBIE

