Rok XIX(205)

Prawdziwa światłość,
która oświeca
każdego człowieka,
przyszła na świat.
Ew.Jana 1.9

grudzień 2019

„Bóg objawił się w ciele, został usprawiedliwiony w duchu, ukazał się aniołom,
był zwiastowany między poganami, uwierzono w Niego na świecie,
wzięty został w górę do chwały." (1 Tym. 3, 16)

T

Weszliśmy w okres Adwentu i już za kilkanaście dni cały
chrześcijański świat będzie wspominał to wielkie
wydarzenie, gdy na polach betlejemskich chóry aniołów
obwieściły pasterzom radosną nowinę:
Nie bójcie się… gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel,
którym jest Chrystus Pan.. "
(Łk. 2, 10-11). Bóg zstąpił z nieba i przyszedł na świat
w ludzkim ciele! Nie było innego sposobu, by odkupić
grzechy świata, jak narodzenie się bezgrzesznego,
świętego Syna Bożego i zapłacenie ceny krwi przelanej
na krzyżu Golgoty dla naszego usprawiedliwienia.
Czy jednak Jego przyjście na świat zostało
entuzjastycznie przyjęte przez ludzi „siedzących
w ciemności"?. Niestety, nie! Ap. Jan napisał:
„Prawdziwa światłość, która oświeca każdego
człowieka, przyszła na świat. Na świecie był i świat
przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Do swej
własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli."
[J 1, 9-11]. „Ludzie bardziej umiłowali ciemność,
bo ich uczynki były złe." [J, 3,19]
Nie poznali! Nie przyjęli! Przeciwnie, odrzucili i wydali
na śmierć! Wybrali ciemność!
Czy, aby tylko tamci?
Historia ciągle się powtarza. Jakże wiele ludzi słysząc
dzisiaj o Jezusie, nie chce zrobić Mu miejsca w swoim
sercu. Nie chce ugiąć swoich kolan przed Nim
i pozwolić, by to On panował w ich życiu.
Nie liczą się z Nim! Woleliby widzieć w Nim ciągle
maleńkie dziecię spowite w pieluchach lub na rękach
swojej matki. Matki, którą czci się i adoruje ponad Syna.
Dla wielu zaś Jezus, to tylko ten ciągle wiszący na
krzyżu. Umęczony, bezsilny, przez ludzi wyśmiany.
Czy tak powinniśmy sobie wyobrażać Jezusa?
Czy takim jest w rzeczywistości?

o słowa fragmentu hymnu jaki był śpiewany w
pierwszym, apostolskim kościele.
Ap. Paweł pisze, że jest to „wielka tajemnica
pobożności". Odsłania bowiem istotne i najważniejsze
prawdy związane z naszym Panem, Jezusem Chrystusem.
On jest Bogiem objawionym w ciele.
Pismo mówi: „który chociaż był w postaci Bożej,
nie upierał się zachłannie przy tym,
aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie,
przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom;
a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego
siebie i był posłuszny aż do śmierci,
i to do śmierci krzyżowej. [Flp 2, 6-8] .

Od samego początku szatan walczy z Chrystusem.
Kiedy przeciwnik Boży, diabeł, został zwyciężony na
wzgórzu Golgoty całą swoją energię zwrócił w kierunku
wierzących, by ich zwodzić „wykrzywiając" obraz
Chrystusa.
Jedną z pierwszych fałszywych nauk na temat Chrystusa
jest ta, która zaprzecza, iż Bóg objawił się w ciele!
Zadziwiającym jest, że i dziś możemy spotkać ludzi,
którzy nie chcą uznać, że Ten, który przyszedł w ciele
to Bóg!
Ap. Jan pisze o tych ludziach tak:
„Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus
Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga.
Jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście,
że ma przyjść, i teraz już jest na świecie." [1J 4, 3]
Zaś w księdze Objawienia Pan Jezus przedstawia się:
„Jam jest alfa i omega (początek i koniec), mówi Pan,
Bóg, Ten, który jest i który był, i który ma przyjść,
Wszechmogący." [Ap 1, 8]
Był, jest, i ma przyjść!
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Triumf zmartwychwstania zupełnie zmienił
obraz Jezusa. W Jego uwielbionym ciele
nawet jego najbliżsi nie mogli Go
rozpoznać. Natomiast ap. Jan widząc Go
na wyspie Patmos, z przerażenia padł Mu
do nóg jak nieżywy. Bo takim On jest!
Wywyższony ponad niebiosa, siedzący na
tronie, otoczony chwałą Swego Ojca
I wielbiony przez niezliczone miriady
aniołów. Tenże Jezus powraca
I „ugnie się przed Nim każde kolano".
„Oto przychodzi wśród obłoków, i ujrzy
go wszelkie oko, a także ci, którzy go
przebili, i będą biadać nad nim wszystkie
plemiona ziemi. Tak jest! Amen."
[Ap 1, 7]
Biblia powiada:
„A jak postanowione jest ludziom raz
umrzeć, a potem sąd, tak i Chrystus, raz
ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu,
drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu,
lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują"
[Hebr. 9, 27-28].
Czy jednak jesteś w gronie oczekujących
Go?
Boże Narodzenie to piękne święta.
W jakiś sposób na całym świecie wszyscy
ludzie je wspominają. Bożonarodzeniowe
dekoracje w domach, na ulicach,
w sklepach, rozbrzmiewają kolędy,
świąteczne jedzenie … no i prezenty.

Czy jednak w tym upatrujesz sens
Bożego Narodzenia?
Przyjacielu, chciałbym ci powiedzieć, że tu
chodzi o moje i twoje życie!
Bóg objawił się w ciele, byśmy wieczność
nie musieli spędzić bez Niego. A jeśli
„był, jest, i ma przyjść" to właśnie
PRZYCHODZI! Przychodzi po raz drugi.
Już nie jako maleńkie Dziecko, ale
Pan panów i Król królów.

B

yć pokornego serca – tak jak Chrystus – to chcieć
odłożyć swoje prawa i przywileje na bok. Szukać okazji
do pomocy innym zamiast nerwowo pilnować swoich
interesów. Słuchać. Chcieć zrozumieć. Współczuć.
Dzielić się z innymi tym, co się posiada.
Pokorne serce to charakter, który cechuje życzliwość, uprzejmość
i serdeczność. To postawa, której obca jest pazerność i buta.
Żyjemy w czasach, w których wysoko punktowana jest
agresywna asertywność. Kto nie broni swoich praw, przegrywa.
Bez rozpychania się łokciami nie zajdzie się daleko.
Ale w takich warunkach gdzieś po drodze ucieka z naszego życia
radość. Zajęci pilnowaniem własnych spraw i obroną swojej
pozycji, nie potrafimy się odprężyć, zdystansować, rozejrzeć
wokół i skupić na tym, co naprawdę istotne.
Nie potrafimy się cieszyć.
Naszą cywilizację toczy rak zachłanności i samolubstwa.
Propozycja pielęgnowania w sobie bezinteresownej postawy
brzmi niemal jak dowcip. Bogu dzięki, jest jeszcze kilku
„szaleńców”, którzy wierzą, że pokora i altruizm to cnoty,
o które warto zabiegać.
Czy jesteś jednym z nich?
Zapewniam cię,
że wybierając drogę naśladowania Chrystusa
i kształtowania swojej postawy życiowej
według Jego przykładu,
odkryjesz sekret spełnionego życia.

Czy oczekujesz z utęsknieniem tego
dnia? I czy jesteś pewny, że będzie
to dla ciebie radosny dzień?

„A myśmy otrzymali nie
ducha świata, lecz Ducha,
który jest z Boga, abyśmy
wiedzieli, czym nas Bóg
łaskawie obdarzył”
1 Kor.2.11

-3-

Charles R. Swindoll

WŁAŚCIWA

perspektywa
Hebr. 12,13; Psalm 91,1

P

strumieniem frustracji i zniechęcenia.
Lecz gdy nauczyciel ponownie dostrzeże wpływ,
jaki jego życie wywiera na uczniów, i uświadomi sobie,
jakie to ma znaczenie dla ich przyszłości . . . przypływ
nowych pomysłów prawdopodobnie powróci w postaci
rwących potoków.

erspektywa jest oczywiście związana ze sposobem,
w jaki coś widzimy. Określenie to dosłownie
oznacza „patrzenie poprzez/pomiędzy” albo
„wyraźne widzenie”.
Człowiek, który posiada właściwą perspektywę na życie,
potrafi dostrzec powiązania pomiędzy różnymi sprawami
i oszacować ich względną wagę. Widzi szeroki obraz.
Jest w stanie odróżnić to, co przypadkowe, od tego, co
istotne . . . to, co tymczasowe, od tego, co wieczne . . . to,
co częściowe, od całości . . . drzewo od lasu.

Wiele rzeczy pomaga uzyskać właściwą
perspektywę.
Wyciszenie. Spacer po lesie. Czas spędzony nad
szumiącym morzem. Widok ze szczytu góry. Poezja.
Podróże. Spacer po starym cmentarzu. Wieczór przy
kominku. Noc pod gwiazdami. Zwiedzanie zabytków.
Dłuższy czas modlitwy. Głębokie przeżycia muzyczne.
Pełne znaczenia uwielbienie. Rozmyślania nad Słowem
Bożym. Niespieszna jazda o zachodzie słońca.

Artysta bez właściwej perspektywy jest, według słów
Szekspira, „znużony, przestarzały, pusty i
bezwartościowy”. Przywódca bez perspektywy to
człowiek pozbawiony wizji, zastraszony, bezbronny
i nadmiernie skupiony na opinii publicznej.
Właściwa perspektywa jest jak powiew świeżego
powietrza pośród dusznych wymagań życia.
Otwiera nowe wymiary, które pozwalają nam poradzić
sobie z przewidywalnością. Łagodzi tyranię pilności.
Perspektywa zapewnia nam przestrzeń, jakiej
potrzebujemy.
Zachęca młodą matkę mówiąc jej, że życie to coś więcej
niż zmienianie pieluch, podgrzewanie butelek i kołysanie
dzieci do snu. Pomaga przekonać młodego lekarza
stażystę, że długie miesiące szkolenia i nieprzespane noce
są tego warte. Mówi mu, że musi być czujny, bo od tego
zależy jego przyszłość.
Biznesmenowi, który walczy o przetrwanie i ma za sobą
wiele ciężkich tygodni, przynosi nadzieję i obietnicę
jaśniejszego jutra.

Przy takich okazjach czas się zatrzymuje.
To, co nieistotne, znika, gdy szeroki obraz prawdy pojawia
się w naszych umysłach. Zaczynamy widzieć wyraźniej,
jakby uniosła się mgła . . . i już dłużej nie uciekamy.
Nie jesteśmy już zagubieni, rozgniewani albo
przytłoczeni. Już się nie boimy.
Miejsca, gdzie nabieramy właściwej perspektywy, zawsze
znaczy ślad Bożej obecności. Kiedy tam jesteśmy,
możemy powiedzieć, że
„mieszkamy w cieniu Wszechmocnego”, o czym Dawid
wspomina w Psalmie 91.

Czy nie nadszedł w twoim życiu czas,
aby znaleźć schronienie w Jego cieniu
i zyskać Jego perspektywę?

A kto potrzebuje właściwej perspektywy bardziej niż
nauczyciel? Codzienna niekończąca się harówka na
lekcjach może wydrenować z niego całą rzekę
determinacji i kreatywności, aż stanie się zwykłym

Właściwa perspektywa jest jak powiew świeżego powietrza
pośród dusznych wymagań życia.
— Charles R. Swindoll
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Drogi wierzący przyjacielu,
chciałbym gorąco zachęcić cię
do społeczności
z innymi chrześcijanami.

D

awid napisał: „Nie chcę znać złego
człowieka” zaraz potem dodał: „Oczy
moje zwrócone sa na wiernych
w kraju” Ps. 101,4 i 6.
Również Mojżesz jest przedstawiony nam
jako przykład, ponieważ postanowił utożsamić
się ze wzgardzonym ludem Bożym, aniżeli
zażywać przemijającej rozkoszy grzechu
(Hebr,11,25).
Nie myśl, że wierzący są doskonali, bo się
bardzo rozczarujesz. Są dalecy
od doskonałości, ale mimo to znajdziesz u
nich ciepło i miłość, jakich na próżno szukać
będziesz w świecie. Trzymaj się ich!
Nawet jeśli sądzisz, że nie odpowiadają twoim
oczekiwaniom, albo ich poglądy nie zgadzają
się z twoimi.
Wielu chrześcijan skarży się, że inni wierzący
nie okazują im żadnej miłości. Przyglądając
się temu bliżej stwierdziłem, iż ci którzy
skarżyli się na chłodne traktowanie, znani byli
z tego, że znikali zaraz po zakończeniu
spotkania, nie dając innym nawet szansy
przywitania się z nimi. To oni nie okazywali
miłości, a nie inni wierzący.

Z

apewne oglądaliśmy filmy przyrodnicze pokazujące życie
i zwyczaje lwów. Interesujące jest to, w jak te wielkie koty
przygotowują się do polowania i jaki sposób wybierają
potencjalną ofiarę.
Najpierw krążą wokół jakiegoś stada obserwując zachowanie
zwierząt i wypatrują osobniki, które są młode, małe, powolne,
chore, czy zbyt pewne siebie. To jest ich główny cel.
Oczywiście dorosłe i silne też bywają atakowane, ale przeważnie
takie im uciekają lub tak, jak w przypadku bawołów, które
potrafią lwom nawet przeciwstawić się i same zaatakować.
Ap. Piotr (1P. 5.8) pisze, że naszym przeciwnikiem jest diabeł,
który chodzi wokoło, jak lew ryczący, szukając, kogo by
pochłonąć. On jest jak lew, który chodzi wokoło i wypatruje.

- Małych - nowo nawróconych i młodych chrześcijan, którzy nie
są jeszcze świadomi niebezpieczeństwa ze strony lwa
- Pozostających z tyłu - samotników w wierze, stroniących
od wszelkich spotkań z innymi wierzącymi.
Nie chodzących razem z innymi
- Chorych - niezbyt czujnych i mało wrażliwych na
otrzymywane z grupy sygnały. Zagniewanych, obrażonych,
czy żyjących w grzechu i nieprzebaczeniu
- Zbyt pewnych siebie - lekkomyślnych, którzy odeszli od
„stada” - kościoła i jego ochrony. Ufających własnym
możliwościom.

Powszechnym symptomem choroby jest to,
że chory użala się, że jest mu zimno, podczas,
gdy jest całkiem ciepło. Wystrzegaj się więc
samotności, nikomu nie potrzebnego użalania
się nad sobą i obrażania. Łatwym łupem dla
wroga są ci, którzy pozostają z tyłu.
Możesz zauważyć, że chrześcijanie są
podzieleni na różne grupy. Dokąd w takim
razie powinieneś uczęszczać na spotkania?

W swoim środowisku lew praktycznie nie ma naturalnego wroga,
którego by się obawiał. Jedynie inne lwy mogą stanowić dla
niego zagrożenie.
Biblia mówi o Panu Jezusie, że jest Lwem z pokolenia Judy.
Lwem, który pokonał diabła w jego naturalnym środowisku
tj. świecie. Pan Jezus umierając na krzyżu za nasze grzechy,
pozbawił diabła wszelkiej mocy jaką miał nad nami.
A gdy umarł to trzeciego dnia zmartwychwstał zapewnił nam
miejsce w swoim Królestwie (J. 14.2-3).

Moja rada brzmi: Pozwól Słowu Bożemu,
aby było twoim przewodnikiem.
Pamiętaj, że nie chodzi o to, czego ty
pragniesz, albo o to, co czynili twoi rodzice.
Pytanie to może być rozstrzygnięte wyłącznie
przez Słowo Boże. W tej kwestii możesz
pilnie z modlitwą badać Pismo.
Nie bądź niestały!
Kto jest niestały pokazuje, że nie ma żadnych
zasad. Raczej pozostań w danej społeczności
tak długo, jak pozwalają ci na to;
Słowo Boże, dobre sumienie, i szczera miłość
do naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Fakt ten jednak nie zwalnia nas od tego, by być trzeźwym
i czujnym. Umiejętności te możemy nabyć w grupie, spotykając
się, modląc i studiując Boże Słowo.
Takie wytrwałe nastawienie wyostrzy nasze duchowe zmysły,
które w porę dostrzegą potencjalne zagrożenie.
A oddanie się z ufnością i wiarą pod ochronę naszego Pana
Jezusa Chrystusa, zapewni nam pokój i bezpieczeństwo pośród
różnych życiowych burz.
B.Z.
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Marian Biernacki

wspólne
śpiewanie
Jedną z wartości chrześcijańskiego zgromadzenia jest wspólne śpiewanie.
Gramy i śpiewamy Bogu, a i sami mamy z tego wielką korzyść. Chwalcie Pana, albowiem dobrze jest
śpiewać Bogu naszemu, bo to wdzięczna rzecz; pieśń chwały jest miła [Ps 147,1].
Gdy zbór śpiewa, dusze chrześcijan jednoczą się i wznoszą. Nabieramy chęci do dalszego służenia Panu.
Każdy pojedynczy głos przyczynia się do brzmienia całości i wzbogaca doniosłość chwili.
Bóg jest wywyższony i uwielbiony, a zbór duchowo zbudowany.

B

wciągnięcie każdego uczestnika nabożeństwa we wspólne
śpiewanie.
Osoba przy mikrofonie, która na tyle skupia się na swoich
możliwościach wokalnych, że przestaje dbać o to, czy
przeciętni bracia i siostry są w stanie za nią w śpiewaniu
podążać, faktycznie nie służy, lecz dominuje.
Pamiętajmy, że większość uczestników nabożeństwa nie
ma wykształcenia muzycznego. Z trudem śpiewają proste
melodie w pierwszym głosie. Gdy ze sceny zaczyna
płynąć głośna muzyka i śpiew, pełne solówek, modulacji,
przerywników, zmian tempa i innych ozdobników, ludzie
przestają śpiewać, a zaczynają słuchać.
Z czasem taki stan rzeczy obydwu stronom zaczyna się
nawet podobać. Muzycy swobodnie mogą dawać upust
swojej wirtuozerii i możliwościom wokalnym, akustycy
wykorzystywać drzemiący w nagłośnieniu zapas decybeli,
a zgromadzeni w sali nabożeństw ludzie mogą poczuć się
jak na jakimś dobrym koncercie.
Czy jednak o to chodzi?

iblia objawia, że muzyka jest obecna i mile
widziana w otoczeniu Boga. Świadczy o tym, na
przykład, Janowa wizja nieba:
A każda z tych czterech postaci miała po sześć
skrzydeł, a wokoło i wewnątrz były pełne oczu;
i nie odpoczywając ani w dzień, ani w nocy śpiewały:
Święty, święty, święty jest Pan, Bóg Wszechmogący,
który był i który jest, i który ma przyjść. A gdy
postacie oddadzą chwałę i cześć, i złożą dziękczynienie
temu, który siedzi na tronie, który żyje na wieki
wieków, upada dwudziestu czterech starców przed
tym, który siedzi na tronie, i oddaje pokłon temu, który
żyje na wieki wieków i składa korony swoje przed
tronem, mówiąc: Godzien jesteś, Panie i Boże nasz,
przyjąć chwałę i cześć, i moc, ponieważ Ty stworzyłeś
wszystko, i z woli twojej zostało stworzone, i zaistniało
[Obj 4,8-11].
Każdy pragnący znaleźć się w niebie chrześcijanin już
tutaj na ziemi powinien ćwiczyć się w śpiewaniu Bogu
na chwałę. Możemy to robić podczas nabożeństw
i rozmaitych spotkań zboru. Niebagatelną przysługę
w tej czynności oddaje zborowi służba muzyczna.
Muzycy i wokaliści stają wszakże z przodu nie po to,
aby wyręczać zgromadzonych w śpiewaniu pieśni
i w modlitwie. Muzyczna część nabożeństwa nie jest
polem do popisów wokalnych lub instrumentalnych. Jest
na to właściwa pora w czasie koncertów i specjalnych
wydarzeń muzycznych, gdy zbór staje się audytorium,
a muzycy mają swój występ. Ambicją osób
zaangażowanych w zborową służbę muzyczną ma być

Z samej definicji służby muzycznej wynika, że w czasie
nabożeństwa ma ona służyć, a nie królować na scenie.
Ma pomagać zgromadzonym śpiewać. Dbajmy o to, aby
tak było. Śpiewajcie radośnie razem, gruzy Jeruzalemu,
gdyż Pan pociesza swój lud [Iz 52,9].
Gruzy nie odezwą się tam, gdzie błyszczą gwiazdy
i lśnią diamenty. Dojrzałość służby utalentowanych
i wykształconych muzyków w czasie nabożeństwa skłania
ich do osób mniej uzdolnionych, aby każdą z nich
pozyskać do wspólnego uwielbiania Boga.
W zgromadzeniu świętych chodzi o wspólnotę na każdym
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możliwym poziomie.
Bądźcie pełni Ducha,
rozmawiając z sobą przez psalmy
i hymny, i pieśni duchowne,
śpiewając i grając w sercu swoim
Panu [Ef 5,19]
- wzywa Słowo Boże.
Oczywiście, nikogo nie można
przymuszać do wspólnego
śpiewania. W każdym
zgromadzeniu są ludzie, którzy
akurat mają trudne chwile.
Pozwólmy im je przeżywać na ich
własny sposób.
Cierpi kto między wami?
Niech się modli. Weseli się kto?
Niech śpiewa pieśni [Jk 5,13].
Jednakowoż dobrze jest wiedzieć,
że pieśń na ustach człowieka
w tarapatach może okazać się mu
bardzo pomocna. Biblia mówi,
że Jezus śpiewał z uczniami tuż
przed swoją męką.
A po odśpiewaniu hymnu udali się
na Górę Oliwną [Mk 14,26].
Wtrąceni do więzienia, około
północy Paweł i Sylas modlili się
i śpiewem wielbili Boga,
więźniowie zaś przysłuchiwali się
im [Dz 16,25].
Większość z nas słyszała
o pierwszych chrześcijanach,
którzy ze śpiewem na ustach
znosili prześladowania, a nawet
umierali. Nieraz też widzieliśmy
maszerujących do ciężkiego boju
żołnierzy, że śpiewali.
Dlaczego?
Bo we wspólnym śpiewaniu jest
coś niezwykłego.
Wspólne śpiewanie, poza
oddawaniem chwały Bogu
i dodawaniem sobie otuchy, pełni
też funkcję wychowawczą
i edukacyjną.
Słowo Chrystusowe niech
mieszka w was obficie;
we wszelkiej mądrości nauczajcie
i napominajcie jedni drugich
przez psalmy, hymny, pieśni
duchowne, wdzięcznie śpiewając
Bogu w sercach waszych
[Kol 3,16].
Chór jest drugą kazalnicą – mawiał
śp. Sergiusz Waszkiewicz, nasz
pierwszy pastor w Gdańsku.
Jednym słowem, doceniajmy
i dobrze wykorzystujmy czas
wspólnego śpiewania.

BOŻE
narodzenie

e

- odpowiedź na ludzkie cierpienie

W

1863 roku w Stanach Zjednoczonych szalała straszna wojna.
Krwawa, okrutna i szczególnie tragiczna, bo domowa. Jednak gdzieś
na boku tej zawieruchy żył człowiek, który uciekł od otaczającego
go świata i zatopił się w pracy. Jego wyizolowanie było spowodowane
osobistym cierpienie – dwa lata wcześniej w tragicznych okolicznościach
stracił żonę. Fanny Appleton zmarła na skutek poważnych obrażeń – jej cienka,
letnia suknia zapaliła się od świeczki. Pogrążony w bólu poeta rzucił się w wir
pracy w zaciszu swojej biblioteki, jednak osobisty dramat nie miał być jedynym
źródłem jego cierpienia a odizolowanie nie uchroniło go przed tragedią tamtych
czasów. To właśnie w swojej bibliotece Henry Wadsworth Longfellow otrzymał
list, który informował, że jego najstarszy syn wyruszył na front.
Tam również zastała go wieść o tym, że chłopak został poważnie ranny... .

Przepełniony bólem i cierpieniem poeta napisał wiersz, na podstawie którego
powstała popularna angielska kolęda „I Heard The Bells On Christams Day”

Słyszałem dźwięk dzwonków w dniu
Bożego Narodzenia,
Ich dawny, znajomy dźwięk kolędy,
Łagodnie i słodko powtarzaną pieśń
O pokoju na ziemi, życzliwości dla ludzi
I dzwonki dzwonią,
(pokój na ziemi)
Jak chór śpiewają,
(pokój na ziemi)
W moim sercu słyszę je.
(pokój na ziemi)
Pokój na ziemi, życzliwość dla ludzi
I w rozpaczy skłoniłem głowę
Nie ma pokoju na ziemi – powiedziałem,
Bo nienawiść jest silna i szydzi z pieśni
O pokoju na ziemi, życzliwości dla ludzi
Ale dzwonki dzwonią,
(pokój na ziemi)
Jak chór śpiewają.
(pokój na ziemi)
Czy ktokolwiek je słyszy?
(pokój na ziemi)
Pokój na ziemi, życzliwość dla ludzi
Wtem zadzwoniły dzwonki głośniej i głębiej
Bóg nie jest martwy, ani nie śpi…
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A. Kwiecień

Chodźcie do Betlejem
i oglądajcie
„Chodźcie wszyscy wierni, radośni i triumfujący.
Chodźcie do Betlejem. Chodźcie i oglądajcie Go
- Narodzonego Króla aniołów.
O pójdźmy uwielbiać Go, Chrystusa Pana.”

M

Słusznie zauważył Timothy Keller: Kiedy twierdzisz
‘Doktryna nie jest ważna, liczy się bycie dobrym
człowiekiem’, właśnie to staje się twoja doktryną.
Jest to doktryna o zbawieniu przez twoje uczynki, a nie
dzięki łasce. Zakłada ona, że nie jesteś, aż tak zły, aby
potrzebować Zbawiciela, nie jesteś aż tak słaby, abyś nie
mógł się sam wziąć w garść i żyć tak jak powinieneś.
W ten sposób opowiadasz się za szeregiem kolejnych
doktryn o naturze Boga, człowieczeństwie i grzechu.

ożna przybyć do Betlejem. Można z
rozczuleniem pochylać się nad ślicznym
maleństwem. Wzruszać się Jego kruchością i
delikatnością, ale tak naprawdę nigdy nie oglądać
Chrystusa Pana.
Narodziny dziecka, będące same w sobie cudem,
nie stanowiły o wyjątkowości wydarzenia,
które dokonało się w Betlejem.
Przez wieki na różnych szerokościach geograficznych,
w rodzinach o różnym statusie społecznym i materialnym
dokonywał się cud narodzin nowego życia.
Jednak żaden z nich nie miał tak doniosłego znaczenia
dla historii, jak ten, który dokonany tamtej nocy
w małym judzkim miasteczku, gdzieś na prowincji
Cesarstwa Rzymskiego.

Natomiast przesłanie Bożego Narodzenia mówi o tym,
że one wszystkie są błędne. Przesłaniem przyjścia na
świat Zbawiciela jest „łaska i prawda, które nastały dzięki
Jezusowi Chrystusowi” (Jan 1:17 EIB)
Drogi czytelniku życzę ci, abyś każdego dnia coraz
bardziej poznawał Tego, który narodził się w Betlejem
i odkrywał ukrytą w Nim prawdę. Niech jej piękno
rozświetla każdy Twój dzień!

Tajemnicę doniosłości tego wydarzenia odsłonił sam
Chrystus: Ja się narodziłem i na to przyszedłem na
świat, aby dać świadectwo prawdzie.(Jan 18:37 BW)
To Prawda objawiona ludziom w Chrystusie, stała się
powodem, dla którego moment przyjścia Zbawiciela na
świat stał się tak doniosłym wydarzeniem.

Słowo zatem stało się ciałem; pełne łaski
i prawdy zamieszkało wśród nas i zobaczyliśmy Jego chwałę,
chwałę jako Jedynego zrodzonego,
który pochodzi od Ojca.

Można przejść obok Niego obojętnie, wpatrując się tylko
w maleństwo w żłobie. Można nie odkryć jej doniosłości,
a skupiając się tylko na tym, by być dobrym człowiekiem
albo wzorowym chrześcijaninem według własnej
definicji.

(Jan 1:14 )
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KONFERENCJA
22-24.11.2019

Bartek Staszewski
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,,Bogu, który jedynie jest mądry, niech będzie chwała na wieki wieków
fot.M.J. Karel
przez Jezusa Chrystusa."
Rzymian 16:27

Aż trudno uwierzyć, że minęło już 11 miesięcy od mego przyjazdu
z Etiopii. Mam za sobą długi pobyt w Polsce, podczas którego znowu
przeżyłam nasze cztery pory roku: zimę, wiosnę, lato i jesień!
Po długiej przerwie przeżywałam te zmiany bardziej intensywnie
i z jeszcze większym zachwytem nad Bożą mądrością i Jego twórczością, które są tak bogato widoczne w Jego stworzeniu.
Teraz, u progu kolejnych zmian, chciałabym podzielić się z Wami tym, co nowego wydarzyło się u mnie podczas ostatnich
trzech miesięcy - oczywiście bardzo ogólnie...

Drodzy w Panu

Półkolonie w Roznyczi na Ukrainie,
27.07- 4.08.2019
Miałam wielki przywilej bycia częścią wspaniałej inicjatywy,
jaką już od 7 lat podejmuje II Zbór Kościoła Chrześcijan
Baptystów w Gdańsku, zapraszając do współpracy przyjaciół
z różnych innych społeczności. Ta inicjatywa to pomoc
lokalnemu ukraińskiemu zborowi w organizowaniu półkolonii
dla dzieci z Roznyczi i okolicznych wiosek.
Program półkolonii obejmuje nauczanie lekcji biblijnych,
robótki ręczne, lekcje języków obcych (polski i angielski),
zajęcia sportowe, muzyczne, eksperymenty chemiczne...

Odwiedziny i pożegnanie
przed wyjazdem
Oczywiście nie zabrakło dalszych podróży w naszym pięknym
kraju. Dziękuję za miłe spotkania w Gdańsku, Ustroniu, Wiśle,
Cieszynie, Polkowicach, Białej Podlaskiej, Białymstoku
i Giżycku. W moim "rodzimym" I Zborze Kościoła Chrześcijan
Baptystów w Gdańsku, 27 października na nabożeństwie
pożegnano mnie z modlitwą o mój kolejny rok służby
alfabetyzacji i edukacji w Etiopii. Podróż do Addis Abeby mam
zaplanowaną na 10 listopada 2019 r.

kobiety z ludu Dirashe

Danusia i mąż Dmitry

Chwała Bogu za:
- możliwość odświeżenia relacji
z przyjaciółmi i rodziną;
- wszystkie wymienione wydarzenia;
- zdrowie, bezpieczeństwo,
opieka w podróżach;
- Boże zaopatrzenie i Jego prowadzenie

Módlmy się o:
- pokój w Etiopii;
- przemieniające działanie Pisma Św. pośród ludów Etiopii;
- moje przygotowania do powrotu do służby alfabetyzacji
i edukacji w Etiopii oraz podróż do Addis Abeby.
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Zapraszamy

Rezerwacja i informacje: Olga Polakowska tel. 793

434 456

Pokoje gościnne w budynku kościelnym; stały dostęp do internetu; miejsce do parkowania samochodu
fot.M.J. Karel

Międzynarodowy Dzień Modlitwy
za prześladowany kościół

Ewangelizacja

W

dniach 9 i 10 listopada Zbór
kołobrzeski zorganizował
nabożeństwa ewangelizacyjne.
Zaproszonym gościem – ewangelistą był
pastor Jerzy Tarnawski z Pabianic.
Mogliśmy w dwóch spotkaniach słyszeć
inspirujące słowa skierowane do
zebranych, a wśród nich ludzi, którzy
zostali zaproszeni i byli z nami po raz
pierwszy. W niedzielnym kazaniu
Ewangelista przypomniał historię syna
marnotrawnego i jego ojca, jak też
drugiego syna i jego stosunku do
zaistniałej sytuacji po powrocie
młodszego brata do domu. Jesteśmy
Bogu wdzięczni za słyszane Słowo.
.

W

niedzielę 17 listopada
Zbór nasz dołączył do
Międzynarodowego Dnia
Modlitwy za prześladowany kościół.
To tragiczne, że w XXI wieku giną
ludzie za wiarę w Chrystusa.
10 minutowy film ze scenami
prześladowania w takich krajach, jak
Korea Północna, Indie, Nigeria
I w wielu innych miejscach na
świecie gdzie giną chrześcijanie.
Film uświadomił nam, jak wiele
kosztuje ich pójście za Chrystusem.
Nabożeństwo prowadził straszy
Zboru Daniel Miszke, a kazaniem
dzielił się pastor Piotr Karel. Na wezwanie pastora kilka osób
zadeklarowało, iż chcą i oni pójść za Jezusem Chrystusem. Chwała Bogu!

LUDZKA TWARZ IZRAELA
Estera Wieja

Kim są mieszkańcy kraju, który wzbudza tak wiele emocji na całym świecie?
Izrael to ludzie. Jednak bardzo trudno odpowiedzieć na pytanie, kim jest przeciętny mieszkaniec
tego kraju. Naturalnie większości z nas ta ziemia kojarzy się z ludnością żydowską ‒ ale nawet ta
jest tak zróżnicowana jak kraje, w których przed laty mieszkali oni sami lub ich krewni.
Książka Ludzka twarz Izraela opowiada o różnorodności społeczeństwa w Izraelu, której nie
zobaczymy w przewodnikach po kraju. Nie jest to pozycja polityczna ani historyczna, lecz
bardziej swoisty pamiętnik. Sfabularyzowane historie są wyjęte z życia – ze wszystkimi jego
zagadkami, pytaniami i poszukiwaniami. To zbiór obserwacji i przemyśleń o kraju, który ciągle
odkrywany, pozostaje nadal nieodgadniony. Z niepohamowaną ciekawością i stałym niedosytem
przez prawie siedem lat poznawałam ludzi i miejsca, aby w końcu zebrać te doświadczenia
w jedną całość. Prowadząc rozmowy, popijając kawę, śmiejąc się i płacząc, poznawałam
różnorodność izraelskiego społeczeństwa. Izrael o ludzkiej twarzy okazał się zupełnie inny,
niż Izrael w serwisach informacyjnych i przewodnikach.
Zapraszam Cię do wspólnego odkrywania, kim są mieszkańcy tego kraju.
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grudzień
03 wtorek

- Grupy Domowe.
Temat: Micheasz. Fałszywy kapłan.
13 Niedziela - usługa
pastora Mariana Biernackiego
17 Wtorek - Grupy Domowe.
Temat: Samuel. Mąż posłuszny Panu.
19 Czwartek - g. 18,00 Koncert świąteczny
Piotr Płecha
25 Środa
- g. 10,00 nabożeństwo świąteczne
26 Czwartek - g. 17,00 wieczór kolęd (agapa)
29 Niedziela - usługa Tomasza Jakubowskiego
Błogosławieństwo dzieci.
31 Wtorek
- g. 18,00 chrzest wiary.
(sylwester młodzieżowy)
1- 4. 01
Tydzień Modlitwy spotkania o g. 18,00
05.01 Niedziela - życzenia braci

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

- o nabożeństwa i uroczystości w grudniu
- o koncert Piotra Płecha
- o uroczystość błogosławienia dzieci
- o chrzest wiary
- o sylwestrowe spotkanie młodzieży
- o szczęśliwy przyjazd młodzieży z Polkowic
- o Grupy Domowe i ich liderów
- o nabożeństwa świąteczne
- 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, T. Szyszki,
R. Zagrodnik, J. Klamuta,
- o szczęśliwą operację s. Aleksandry Piłkowskiej - Tymek
- o problemy zdrowotne Doroty Oyedemi
fot.M.J. Karel
- o braci i siostry z Tczewa
- o problemy zdrowotne Laury Prociak
- o zdrowie dla Pani Uli Rymaszewskiej
- o zdrowie Edyty Szlachetki
- o zbawienie rodziców i rodzeństwa Justyny Kaczmarek
- o zdrowie Krzysztofa Kaczmarka
- o zbawienie Anity z Niemiec
- o zbawienie i błogosławieństwo dla całej rodziny
Sękowskich
- o przekaz nabożeństw na on-line

ROCZNICE CHRZTU
Wszystkie rocznice z dnia 31 grudnia:

35 lat - Wiesława i Lucjan Łukomscy
10 lat - Anna Dobrowolska (jun.) i Teresa Szyszka
5 lat - Aleksandra Celińska, Ewa Kruszewska,

02 Gabriela Paruszkiewicz
03 Aneta Kulczyńska
04 Dorota Oyedemi
11 Genowefa Gutkowska
11 Jarosław Ostropolski
13 Elżbieta Bassara

Michał Stasiak

14 Anna Olczak
16 Sylwia DownarowiczPokorzyńska
16 Teresa Kaliś
27 Danuta Pałczak
30 Barbara Glapińska

najlepsze życzenia urodzinowe
składamy rónież

ROCZNICE ŚLUBU

30 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego w dniu 9.12.
obchodzą Olga i Mariusz Polakowscy.

20 rocznicę 25.12

obchodzą
Justyna i Krzysztof Kaczmarkowie.

Niech Boża miłość w sercach Jubilatów nadal trwa,
a więzy małżeńskie niech będą silne w Bogu.

Irenie Karel (10), Jerzemu Bajeńskiemu (13),
Grzegorzowi Jagielskiemu (18),
Dawidowi Hatfieldowi (19), Lidii Mazurek (26),
Lubie Tkaczuk (27), Katarzynie Lewandowskiej (27),
Trudzi Klamut (28), Gedeonowi Babalola (28),
Edycie Nykiel (28)

BLISCY SOBIE

