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Poprzez ciągle tworzone nowe dogmaty sprzeczne ze Słowem Bożym, niecne praktyki, 
zdemoralizowane duchowieństwo można by rzec kościół sięgnął swego duchowego dna.

Z przykrością trzeba stwierdzić, że kondycja kościoła w obecnych czasach wcale nie jest lepsza. 
Ludowe porzekadło powiada iż: „ryba psuje się od głowy”. Jeśli duchowi przewodnicy prowadzą 
życie niegodne Bożych sług, jak mają świecić i być przykładem dla swych owiec. 

Po raz kolejny w historii naszego Zboru w  czwartkowe wieczory zbliżamy się do końca 
rozważań nad Nowym Testamentem. Studiujemy obecnie ostatnią księgę Biblii, to jest 
Objawienie św. Jana. Ekscytującym jest lektura listów skierowanych do siedmiu Zborów 

małoazjatyckich. Doprawdy jest wielce pouczająca z punktu widzenia Bożych napomnień, 
oczekiwań i zaleceń kierowanych przecież nie tylko do tych konkretnych Zborów, ale do kościoła 
Jezusa Chrystusa wszech czasów.

Wielu biblistów zauważa podobieństwa opisywanych Zborów, jako odnoszących się do kościoła 
powszechnego w różnych jego okresach. 

Co miałyby oznaczać słowa Jezusa skierowane do Zboru w Sardes: 

Umarły kościół to kościół, w którym nie ma życia. Została tylko fasada, został tylko zewnętrzny 
rytuał, religijna poza. To kościół, który zwie się chrześcijańskim, ale życie w nim zamarło. 

„Znam uczynki twoje: Masz imię że żyjesz, a jesteś umarły”? (Obj. 3,1)

To kościół gromadzący duchowo umarłych ludzi i prowadzony przez podobnie duchowo  
martwych pasterzy.

Czy to tylko kościół późnego średniowiecza?

Niechlubne czasy ciemnego średniowiecza są właśnie utożsamiane ze Zborem w Sardes. 
Kościół tylko z nazwy pozostał chrześcijański, choć z nauką Chrystusa i świętym życiem zupełnie 
się rozmijał i nie miał nic wspólnego. 

                                                                                                              ... Nie bądź umarły!

Na szczęście nie wszyscy chrześcijanie byli niegdyś i są dzisiaj duchowo umarłymi! 

„ta zaś, która prowadzi rozwiązłe życie, już za życia umarła.” [1Tm 5, 6]. 

Czy więc można się spodziewać, aby ktoś, kto jest  umarły pomógł innym umarłym? Już niegdyś 
o faryzeuszach, duchowych przewodnikach narodu izraelskiego Pan Jezus powiedział:

Życie w ciemnościach grzechu to życie w śmierci. Ap. Paweł mówi o niektórych wdowach: 

Podobnie jak nie znajdziesz tam prawdziwego życia. Szukaj kościoła, w którym On panuje. 

„zapłatą za grzech jest śmierć” (Rz. 6, 23).
Ta okrutna śmierć nie jest tylko śmiercią w czasie fizycznego życia tu na ziemi, ale rozciąga się 
na całą wieczność. 

Idź nią pomimo, iż nie jest to łatwa droga. 

Życiem jest Chrystus, ale w martwym kościele  Go nie znajdziesz. 

Śmierć jest bowiem konsekwencją grzesznego życia. Biblia powiada: 

Z pewnością nie jest to większość, która przyznaje się do chrześcijaństwa i chlubi się imieniem 
swego kościoła. Podobnie jak w Sardes, Jezus ma niewielką grupkę ożywionych z martwych  

„Wszelka roślina, której nie zasadził Ojciec niebieski, wykorzeniona zostanie. Zostawcie ich! 
Ślepi są przewodnikami ślepych, a jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną.” [Mt 15, 13-14]

                                       Tylko ta Boża droga zawiedzie cię do życia wiecznego.

i powstałych do nowego życia ludzi, przyobleczonych w białe szaty, o których powiada: „nie 
wymażę ich z księgi żywota i wyznam ich imię przed moim Ojcem i Jego aniołami”(Obj. 3,5).

Szukaj Go w Jego Słowie, a Bóg otworzy twe oczy i wskaże ci drogę, którą masz iść.

Jesteśmy przerażeni coraz to nowymi ujawnianymi skandalami pedofilskimi w kościele, aferami 
związanymi z niemoralnym życiem, pijaństwem, pazernością na pieniądze, skłonnością do życia 
w luksusie tych, którzy mienią się duchowymi przewodnikami. 
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i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje, oraz kapłana 
wielkiego nad domem Bożym, wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, 

oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą; (Hebr. 10, 19-22)

Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni  drogą nową 

Piotr Karel

Chciałbym abyśmy skupili się na temacie DROGI, 
którą autor do Hebrajczyków nazywa „drogą 
nową i żywą". W Nowym Testamencie możemy 

znaleźć inne jej nazwy. Biblia mówi o: drodze wąskiej, 
drodze prostej, drodze wiary, drodze zbawienia itd. 

Choć to trochę głupio wygląda jeśli idę, czy jadę jakąś 
drogą, a nie wiem gdzie podążam i jaki jest koniec 

że każdy z nas (bez żadnego wyjątku) znajduje się na 
jakiejś drodze. Na tej drodze się poruszamy. 

Nie myślą, biegną w tłumie, pędzą z prądem, ignorując 
wszelkie znaki ostrzegawcze.

Te drogi krańcowo się różnią.  

Jest kilka zasadniczych kwestii, które dotyczą drogi 
człowieka. Przede wszystkim trzeba stwierdzić, 

tej drogi. 

Każda droga gdzieś wiedzie, nawet jeśli nie do końca 
jesteśmy świadomi, gdzie ona prowadzi.

W moim przekonaniu najgorsze jest to, że wielu ludzi 
idzie nie zastanawiając się nad tym, gdzie dojdą. 

Albo kręcą się w koło i błądzą nie znając kierunku".

zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią 
wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która 
prowadzi do żywota; i niewielu jest tych, 

Szeroka wiedzie na zatracenie i wielu się na niej znajduje, 
wąska zaś wiedzie do żywota i niewielu ją znajduje.

Jezus powiedział:

W zasadzie tylko jeden. Drogi szerokiej nie musimy 
szukać. Każdy człowiek, który przez nawrócenie, pokutę 
nie wszedł na drogę wąską od chwili narodzenia, aż 
do śmierci, znajduje się na drodze szerokiej, prowadzącej 
do wiecznej zguby. Drogę wąską trzeba znaleźć (nie tylko 
wiedzieć o niej, że taka istnieje), a potem na nią wstąpić 
i tą drogą podążać do życia wiecznego.

którzy ją znajdują. (Mt 7, 13-14)

Steve Maraboli wypowiedział  kiedyś takie mądre zdanie, 
mianowicie: "Kierunek jest znacznie ważniejszy 
od prędkości. Wielu ludzi pędzi donikąd. 

Jaki mamy wybór?

Apostoł Paweł wraz ze swoim towarzyszem Barnabą, 
dotarli kiedyś do Listry. To było pogańskie miasto czczące 
pogańskie bóstwa, takie jak Zeus czy Hermes, ale na 
skutek cudu uzdrowienia człowieka cierpiącego na 
bezwład nóg, mieszkańcy mogli usłyszeć przesłanie 
ewangelii. Wtedy, gdy kapłan podmiejskiej świątyni 
Zeusa wraz z ludem chciał złożyć apostołom ofiary, 
Paweł  rozdarł swoje szaty i głośno zawołał:

Nasz Pan mówi tu jedynie o dwóch drogach. 

Wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka jest 
brama i przestronna droga, która wiedzie na

w nich jest. Za czasów minionych pokoleń pozwalał On 
wszystkim poganom chodzić własnymi drogami;  
jednakże nie omieszkał dawać o sobie świadectwa 
przez dobrodziejstwa, dając wam z nieba deszcz i czasy 
urodzajne, napełniając pokarmem i radością serca 
wasze. (Dz Ap 14, 15-17)

„Ludzie, co robicie? I my jesteśmy tylko ludźmi, takimi 
jak i wy, zwiastujemy wam dobrą nowinę, abyście się 
odwrócili od tych marnych rzeczy do Boga żywego, 
który stworzył niebo i ziemię, i morze, i wszystko, co 



i namówiwszy tłum, ukamienowali Pawła I wywlekli 

Droga głupiego wydaje mu się w właściwa (Przp. 12,15)   
bo: Niejedna droga zda się człowiekowi prosta, lecz 

Czytamy zakończenie tej historii: 

W Przypowieściach Salomona czytamy takie słowa:

Wydaje im się że droga, którą idą jest 
drogą właściwą i słuszną, ale właściwa 

jest tylko jedna - to Droga Pańska. 

Jeśli nie jesteś na tej drodze, 
to po prostu błądzisz I idziesz 

Bóg w swojej niezmierzonej łasce pozwalał (do czasu)  
wszystkim poganom chodzić własnymi drogami! 

(16, 2). 

w końcu prowadzi do śmierci. [Prz 16, 25]

Czy będąc świadkami tak ogromnego cudu jaki wydarzyli 
się na ich oczach uwierzyli Bogu i poszli za nim  
porzucając swoją pogańską religie?  - NIE!

I tak myśli większość ludzi. 

Augustyn powiedział:

w błędzie jest rzeczą diabelską”. 

Dawał im też liczne świadectwa swojej dobroci I łaski. 

Czasem kiedy rozmawiam z ludźmi nie należącymi do 
naszego kościoła, a są to ludzie przeważnie należący do 
litościwie panującego nam kościoła w naszym kraju, nie 
mogę się nadziwić jak narzekają na swoich przewodników 
duchowych, jak bardzo są zgorszeni ich niemoralnością,  
aktami pedofilii, alkoholizmem, chciwością na pieniądze. 
Przyznają jednocześnie, że celibat, spowiedź, chrzest 
dzieci, modlitwa różańcowa, bałwochwalstwo, uprawianie 
polityki w kościele nie są zgodne z tym, co mówi Biblia. 
Czasem ci ludzie mówią wprost: powinno być tak, jak 

„Wszystkie drogi człowieka wydają mu się czyste" 

„Błądzenie jest rzeczą ludzką, ale dobrowolne trwanie 

w niewłaściwym kierunku bez względu 
na to, czy idziesz nią powoli, czy gonisz 
nią jak na autostradzie.

Czy to jednak zmieniło nastawienie mieszkańców Listry, 
by iść za Bogiem, który był im tak przychylny? 

Tymczasem nadeszli z Antiochii i z Ikonium Żydzi 

go za miasto, sądząc, że umarł. (Dz Ap  14, 19). 

Każda droga człowieka wydaje mu się prawa, lecz tym, 
który bada serca, jest Pan. [Prz 21, 2] Nawet:  

Bóg naprawdę zmienia życiowe przydziały tych, którzy 
idą Jego drogą.

Popatrzmy na historię Gedeona: Bóg zmienił go, 

Szczere serce, szczera pokuta i 
nawrócenie potwierdzone „obmyciem 
na ciele wodą czystą" sprawiają, że 
wchodzimy na drogę prowadzącą do 
zbawienia. Już wcześniej z ust Jezusa 
padły znane słowa:                                        
„Kto uwierzy i zostanie ochrzczony 
będzie zbawiony. Kto zaś nie uwierzy 
będzie potępiony" (Mk. 16, 16 )

To, że przechodzimy zmiany nie jest naszą zasługą. 
Sprawia to Bóg poprzez moc Swego Ducha Świętego, 
który mieszka w nas.

Oby sumienia tych ludzi były poruszone do zmiany swego 
duchowego życia.

Na początku naszych rozważań zacytowaliśmy słowo z 
Listu do Hebrajczyków zachęcające nas, abyśmy wstąpili 
na drogę żywa i nową. A kiedy powierzymy się Panu,

On chce sam nas prowadzić i strzec od wszelkiego zła. 
On obiecał iść przed nami torując nam drogę.

Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz 
jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się 
upamiętali, gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie 
sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego 
ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez 
wskrzeszenie go z martwych. (Dz Ap 17, 30-31).                                                                                 

Otóż teraz słuchajcie mnie, synowie: Błogosławieni ci, 
którzy się trzymają moich dróg! Słuchajcie przestrogi, 
abyście byli mądrzy, a nie odrzucajcie jej!  
Błogosławiony człowiek, który mnie słucha, czuwając 
dzień w dzień u moich drzwi, strzegąc progów moich 
bram! Bo kto mnie znalazł, znalazł życie i zyskał łaskę 
u Pana. Lecz kto mnie pomija, zadaje gwałt własnej 
duszy: Wszyscy, którzy mnie nienawidzą, miłują 
śmierć. (Prz 8, 32-35).                                                                                                                                     

Autor Listu do Hebrajczyków wyjaśnia również jak na tę 
drogę mamy wstąpić. Pisze: ,,wejdźmy na nią ze 
szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach 
od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą". 

to już nie będzie to nasza droga, ale Jego droga. 

Kiedy ap. Paweł dotarł do Aten, na Areopagu powiedział 
ateńczykom:

Kiedy nie robią nic, by pójść za tym, co dobre, co słuszne, 
co Biblijne. W dalszym ciągu trwają w błędzie. 

Bóg od wieków tak przemawia do wszystkich ludzi!                                                                                 

Ale co z tego? 

Oczywiście zmiana na tej drodze jest nie 
tylko częścią życia, jest rzeczą 

konieczną w Bożej strategii. Przede wszystkim zmieniają 
się nasze zadania, abyśmy mieli moc i my mogli zmieniać 
ten świat. 
Biblia pełna jest historii zmienionych serc przez Boga.

u was. Podoba nam się wasz kościół. 

Będąc prostą dziewczyną, została matką samego Jezusa. 
by z rolnika zrobić generała. A Maria? 

Apostoł Paweł z powodu spotkania Jezusa, zmienił swoje 
życie i z człowieka fanatycznie usposobionego do swojej 
religii, stał się apostołem opowiadającym ewangelię 
wszystkim narodom.

Starotestamentowego Józefa Bóg przekształcił z małego 
braciszka, w egipskiego księcia. Dawida przeprowadził 
drogę od pasterza do króla. Piotr chciał łowić ryby, ale 
Bóg powołał go by był przywódcą pierwszego Kościoła. 

Tylko chrześcijaństwo daje prawdziwe życie - życie 
wieczne, życie w pełni – ale z drugiej strony pokazuje 
wyraźnie, że droga do życia prowadzi przez śmierć 
starego człowieka, starej naszej natury. Życie dzięki 
śmierci, to jeden z najgłębszych paradoksów wiary 
chrześcijańskiej i chrześcijańskiej drogi. Nie ma innej. 
Tylko śmierć dla świata, a zmartwychwstanie dla 
Chrystusa, czyni nas prawdziwymi chrześcijanami.
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Biblia powiada; Nie początek, ale koniec zbawia. 

bez krzyża i „zbawieniem" bez pokuty. 

„zawróciło i już więcej z Nim nie chodziło" (J. 6,66)

Pozwólcie bracia i siostry, że powiemy sobie bardzo 
krótko, jak to się dzieje, że człowiek odchodzi od wiary, 
że się cofa na drodze za Chrystusem. 

Tragiczne jest również to, kiedy będąc na tej drodze 
ulegamy rozmaitym pokusom i podszeptom diabelskim. 
Diabeł zrobi wszystko, by zawrócić nas z tej drogi 

Nawet i w czasach Jezusa niektórzy Jego uczniowie 
słysząc  twardą naukę 

Jaki są etapy zeświecczenia człowieka niegdyś 
wierzącego? Może nie u wszystkich wygląda to 
jednakowo i proces ten nie jest szybki, czasem powolny, 
ale efekt zawsze jest ten sam.

Najpierw pojawia się brak osobistej modlitwy. 

Nie razi go już grzech jak wtedy, gdy się nawracał.

„Bądź wierny aż do śmierci - powiada Jezusa - a dam 
ci koronę żywota" (Obj. 2,10) i dodaje: a sprawiedliwy 
mój z wiary żyć będzie; lecz jeśli się cofnie, nie będzie 
dusza moja miała w nim upodobania. Lecz my nie 
jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, 
którzy wierzą i zachowują duszę. (Hbr 10, 38-39)

Brak modlitwy nie tylko w Zborze na publicznych 
nabożeństwach, ale i w domu. Kiedy zaprzestajemy 
modlitwy często również zaprzestajemy potem 
studiowania i czytania Biblii. Potem zaczyna się proces 
obniżania standardów codziennego chrześcijańskiego 
życia. Człowiek zaczyna wracać do starego stylu życia, 
starych nawyków, a nawet starych grzechów. 

Taki stan powoduje, że zaczyna opuszczać zgromadzenia 
zborowe. Najpierw spotkania tygodniowe, a potem coraz 
częściej i niedzielne, by w końcu w ogóle zaprzestać 

i zatracenie.  Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest 
miłość pieniędzy; niektórzy, ulegając jej, zboczyli z 
drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. 
(1Tym. 6, 9-10).

„odszedł umiłowawszy świat doczesny” ( 2 Tym 4,10). 
Słowo Boże ostrzega nas przed takimi pożądliwościami, 
powiadając:

Najgorszą tragedią dla człowieka jest żyć 
„chrześcijaństwem" bez Chrystusa, „ewangelią" 

Chodzić do „kościoła" od lat i nie być kościołem.

Apostoł Paweł wspomina niejakiego Demasa, który  

i w sidła, i w liczne bezsensowne i szkodliwe 
pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę 

To jest tragiczne! 

 A ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie 

Paweł wspomina też Hymneusza, Filetosa i Aleksandra 
kotlarza, „którzy z drogi prawdy zboczyli" (2 Tym. 2,16), 
a zamiast zachować wiarę i dobre sumienie, 

 

„odrzucili je i stali się rozbitkami w wierze"(1 Tym 1, 19).

I w wielu przypadkach udaje mu się to z powodzeniem.

nie będąc w łączności z Jego ciałem.

W owym Liście do Hebrajczyków mamy takie zalecenie:

Ratuj wydanych na śmierć, a tych, których się wiedzie 
na stracenie, zatrzymaj. 

Nie bądź obojętny. Ap. Jakub powiada: Bracia moi, jeśli 
kto spośród was zboczy od prawdy, a ktoś go nawróci,  
niech wie, że ten, kto nawróci grzesznika z błędnej 
drogi jego, wybawi duszę jego od śmierci i zakryje 
mnóstwo grzechów. (Jk 5, 19-20).

przychodzenia do kościoła. Taki człowiek najczęściej 
tłumaczy się: przecież Bóg jest wszędzie. Mogę pomodlić 
się w domu, nie muszę bywać na zgromadzeniach.

swoich, aby to, co chrome, nie zboczyło, ale raczej 
uzdrowione zostało.  Dążcie do  pokoju ze wszystkimi 

Co za tragiczna pomyłka.

Potem zaczyna kwestionować nauki Biblijne, wydaje mu 
się, że może pozostawać w łączności z Chrystusem 

Dlatego Biblia ostrzega nas:

Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was 
złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga 
żywego, ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, 
dopóki trwa to, co się nazywa 'dzisiaj', aby nikt z was 
nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. 

Dlatego opadłe ręce i omdlałe kolana znowu 
wyprostujcie, i prostujcie ścieżki dla nóg 

Mamy baczyć jeden na drugiego napominać się w miłości, 
dopóki jest szansa na ratunek.

i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana,  
bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, 
żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę, nie 

Biblia też mówi: 

(Prz 24, 11) Ratuj tych, którzy idą na śmierć! 

A wiecie, że potem, gdy chciał otrzymać 
błogosławieństwo, został odrzucony, nie uzyskał  
bowiem zmiany swego położenia, chociaż o nią 

 

Dlatego musimy tym baczniejszą zwracać uwagę na to, 
co słyszeliśmy, abyśmy czasem nie zboczyli z drogi. 

Chrześcijanin nie żyje w pojedynkę, to oczywiste. 
I w końcu taki człowiek nabiera przekonania, że każda 
religia jest dobra, że można żyć dobrze bez Chrystusa  …  
i odchodzi od Niego idąc wprost w czeluści piekła.

(Hebr 2, 1) i dalej:

(Hbr 3, 12-13)

wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu, 
żeby nikt nie był rozpustny lub lekkomyślny jak Ezaw, 
który za jedną potrawę sprzedał pierworodztwo swoje. 

Obyśmy byli tymi, którzy ratują życie ludzi idących na 
wieczne zatracenie.

ze łzami zabiegał. (Hbr 12, 12-17)

-5-



Nawet jeśli nasze wyobrażenia są oparte o obietnice Pisma 
Świętego, często oczekujemy ich wypełnienia bardzo 
niecierpliwie. Zakładamy, że jeśli Bóg powiedział, że 
będzie odpowiadał na nasze prośby, powinien to robić 
natychmiast! 

A tymczasem on, kuzyn Jezusa, jego przyjaciel i sługa, 
gnił w lochach ciemięzców Izraela.

Zanim skrytykujemy Jana za jego brak wiary, spróbujmy 
sobie odpowiedzieć na pytanie: 

W swojej służbie Jezus koncentrował się na nauczaniu 

Czy nigdy nie miałeś poczucia, że Jezus 
zawiódł twoje oczekiwania?

Choć może niełatwo nam przyznać się do tego na głos, 
często pielęgnujemy w sobie oczekiwanie, że jeśli 
będziemy wierzyli wystarczająco mocno i żyli 
wystarczająco porządnie, Bóg powinien zatroszczyć się 

Stawiam tezę, że nasze życiowe rozczarowania są 
nierzadko wynikiem delikatnego nieporozumienia. 
Mówimy, że ktoś nas zawiódł lub coś nas zawiodło, 

Czy nigdy nie zdarzyło nam się wątpić w to, 
czy ewangelia naprawdę „działa” 

Siedząc skulony w więziennej celi, Jan Chrzciciel 
zmagał się z dręczącymi go wątpliwościami. Całe 
życie z pasją głosił nadejście oczekiwanego 

Mesjasza. Obwieścił przybycie Króla, wybawcy Izraela. 
Ochrzcił Bożego pomazańca. Przygotował serca rodaków 
na Jego misję. Ale od pewnego czasu wszystko szło nie 
tak, jak powinno…

Przytłoczony tymi sprzecznościami, Jan zaczął wątpić 

że wysłał kilku swoich uczniów z pytaniem do Jezusa: 
w to, co tak wiernie do tej pory głosił. Doszło do tego, 

na modlitwy? 

Czy nam nigdy nie przytrafiło się 
rozczarowanie brakiem odpowiedzi 

o to, by nasze małżeństwo było bezproblemowe, konto 
bankowe na plusie, dzieci dobrze ułożone, praca 
zawodowa satysfakcjonująca a problemy i pokusy – coraz 
bardziej sporadyczne.

Innymi słowy, oczekiwany Król Izraela powinien chyba 
robić rzeczy, które wszyscy od niego oczekują, czyż nie? 
A Jezus, szczerze mówiąc, na razie tych oczekiwań nie 
spełniał. Tak, ten MESJASZ – póki co – rozczarowywał.

Ale czy Stwórca wszechświata ma obowiązek 
dostosowywania się do naszego kalendarza?

ale prawda jest taka, że zawiodło nas nasze wyobrażenie 
o tym, jakim ten ktoś lub jakie to coś powinien/powinno 
być.

i okazywaniu miłosierdzia schorowanym i udręczonym 
ludziom. Pomijał tematy polityczne, skupiał się na 
sprawach duchowych. Wzbudzał mnóstwo kontrowersji. 
Krytykował religijny establishment. Nic nie wskazywało 
na to, że przygotowuje się do konfrontacji z obłąkanym 
Herodem i cynicznym Piłatem.

Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego 
mamy oczekiwać? (Mat. 11,3) 

w realnym życiu? 

W sytuacjach w których czujemy się rozczarowani 
Bogiem, tak naprawdę to nie Bóg nas zawiódł, a raczej… 
nasze oczekiwania odnośnie tego, jaki powinien być i jak 
powinien postępować.

Nie spieszmy się z wnioskiem, że Ewangelia „nie działa”, 
jeśli nie jesteśmy w stanie zobaczyć Bożego działania 

W odpowiedzi na pytanie uczniów Jana, Jezus łagodnie 
skonfrontował jego wyobrażenia na temat misji Mesjasza. 
Przypomniał Janowi, by nie skupiał się na (trudnych) 
okolicznościach, ale raczej na obietnicach Słowa Bożego. 
Zamiast tłumaczyć, dlaczego jego działalność wygląda 
tak, a nie inaczej, powiedział jedynie:
Błogosławiony ten, kto we Mnie nie zwątpi. (Mat. 11,6)

z szerokiej perspektywy. -6-

Wayne Stiles

Błogosławiony ten, kto we Mnie nie zwątpi.  (Mat.11,6)



Jezus chciał ich rozczarować. 

Zbyt mocno ich kochał, by im tego oszczędzić. 

Dojrzała wiara może zrodzić się tylko w zażartych 
bojach ze zniechęceniem i rozczarowaniem.

Wiedział, że dla Jego uczniów jedyna droga do 
dojrzałości, siły i trwałej wewnętrznej radości będzie 
prowadzić przez wstrząsy, zwątpienie i zmagania 

Jeśli mamy problem ze zrozumieniem Bożych dróg, 
uznajmy ograniczoność naszego umysłu i… 
nieograniczoność Bożej mądrości. Nasza niezdolność, 

z własnymi, nieprzetestowanymi w ogniu rzeczywistości 
wyobrażeniami. 

by pojąć scenariusz, który pisze Jezus, winna być 
powodem do uwielbienia, a nie rozczarowania.

Jezus nie zamierzał rozczarować tylko jednej osoby. 
Swojego Ojca. Wiedział, że to oznacza, że wszyscy inni 
wokół Niego będą na pewnym etapie rozczarowani. 
Możemy to ująć jeszcze ostrzej: 

Życie nie jest sprawiedliwe.

Większość z nas godzi się jakoś z faktem, że życie jest 
pełne trudności. Uczymy się przyjmować je takie, jakie 
jest – ze wszystkimi pagórkami i dolinami. 

Życie jest po prostu nie fair!

a uczciwi walczą o przetrwanie… Zbrodniarze dożywają 
emerytur w ciepłych krajach, a niewinni padają ofiarą 
wojen i zamachów… Rozpustnicy cieszą się dobrym 
zdrowiem, a porządni ludzie zmagają się z przewlekłymi 
chorobami… Nie, życie nie tylko nie jest łatwe. 

Cóż, witajcie w świecie Hioba

Mało kto mógł równać się z Hiobem pod względem 
gorliwości i oddania Bogu. Również w aspekcie statusu 
materialnego Hiob plasował się na szczytach ówczesnych 
rankingów. Był to człowiek niezwykle pobożny 
i niebywale majętny. A do tego wspaniały mąż i ojciec.

Ale niesprawiedliwe? Oszuści pławią się w luksusach, 

w gruzach. Zło zaatakowało bez litości, zamieniając 
dobrobyt i pomyślność w ból i rozpacz. 

Wystarczyło jednak kilka ponurych dni i wszystko legło 

Ż
ycie nie jest łatwe. To krótkie, banalne zdanie dobrze 
niestety opisuje rzeczywistość naszej egzystencji na 
ziemi. Autor biblijnej księgi Hioba z powodzeniem 

mógłby rozpocząć swoją opowieść takim właśnie 
stwierdzeniem.  Albo równie zwięzłym, a – w przypadku 
Hioba – jeszcze chyba trafniejszym spostrzeżeniem: 

Bóg pozwala, by Hiob stracił wszystko. 

Hiob słyszy z jej ust inną radę: Złorzecz Bogu i umieraj!
Niech imię Pańskie będzie pochwalone. 

Bóg pojawia się na scenie dopiero w 38 rozdziale księgi. 
Jak długo to w rzeczywistości trwało? 

W takim stanie ducha każda godzina jest torturą. 

Obdarty ze szczęścia i godności, zdruzgotany, bezsilny, 
stoi nad grobami swoich dzieci, nieruchomo wpatrując się 
w dal. Obok klęczy jego żona, zanosząc się płaczem. 

Seria nieszczęść, które spadły na Hioba, zniszczyła by 
psychicznie najsilniejszych spośród nas.

Nie, to zbyt wiele jak na jednego człowieka. 

Czy umiałbyś czekać na Bożą odpowiedź?

Dramat Hioba przeistacza się stopniowo w spór 

Twoi rzekomi przyjaciele – fałszywie cię oskarżają. 

Zatrzymaj się i pomyśl o bólu, który znosił Hiob. 
Pamiętaj, że niczym nie zasłużył na taki los. 

z milczącym Bogiem. Z radami swoich legalistycznych 
przyjaciół Hiob jakoś sobie jeszcze radzi. 

Twój rzekomo dobry Bóg – jest obojętny na to, co się 
dzieje. Znikąd pociechy. 

Gdybyś był na jego miejscu, jaka byłaby twoja reakcja? 

To niesprawiedliwe!

Ale cisza po stronie Nieba jest nie do zniesienia. 

Nawet jeśli tylko kilka miesięcy… 

Nie zgadza się ze swoim mężem, który dopiero co 
wykrztusił z siebie słowa: Pan dał Pan wziął. 

-7-

Charles R. Swindoll



w których przechowujecie Życie. 
Posiadane naczynie nie określa i nie 
zmienia jakości samego Życia. 

Profesor przyniósł kawę w dzbanku oraz tacę, 
na której stały przeróżne filiżanki i kubki – 
porcelanowe, szklane, fajansowe, plastikowe, 
kryształowe. Zwyczajne i bardzo drogie, 
wyszukane, wyszczerbione i takie, które na 
pewno kosztowały fortunę. Kiedy goście 
wybrali sobie filiżankę, profesor powiedział: 
- Jak pewnie zauważyliście, wszystkie drogie 
i piękne filiżanki zostały przez was 
zagospodarowane. Nikt z was nie wybrał zwykłego 
taniego kubka. Życzenie posiadania jedynie tego, co 
najlepsze jest źródłem wszystkich waszych problemów. 
Powinniście zrozumieć, że naczynie samo w sobie nie 
czyni kawy lepszej. 

A praca, pieniądze, stanowisko, status – 

Czasami koncentrując się na filiżance, 
przestajemy rozkoszować się smakiem 
kawy. Pijcie z przyjemnością swoją 

kawę, doceńcie jej smak! Najbardziej szczęśliwi ludzie 
nie posiadają wszystkiego, co najlepsze. 

Niekiedy jest ono po prostu droższe, a niekiedy nawet 
ukrywa to, co z niego pijemy. Przecież mieliście ochotę na 
kawę – nie na filiżankę. Jednak świadomie wybraliście 
najznakomitsze filiżanki.

to filiżanki. To są jedynie naczynia, 

Oni jedynie wydobywają wszystko, co najlepsze, z tego, 
co posiadają".

 A potem jeszcze zerkaliście ukradkiem kto wziął jaką. 
Kochani, życie – to kawa. 

Kilku absolwentów prestiżowej uczelni, którzy 
zrobili błyskotliwą karierę, odwiedziło swojego 
starego profesora. Oczywiście, w oczekiwaniu na 

kawę, rozpoczęła się dyskusja o pracy. Młodzi ludzie 
narzekali na problemy życiowe i piętrzące się trudności. 

-9-

Dopiero, gdy kapłani ruszyli do przodu i  ufając Bożemu 
Słowu, zanurzyli stopy w rzece, jej wody nagle rozstąpiły 
się tak, aby cały lud mógł przejść z jednej strony na 
drugą, docierając w ten sposób do Obiecanej Ziemi.

Po czterdziestu latach pielgrzymki po pustyni lud 
Izraela doszedł do rzeki Jordan. Po drugiej stronie 
znajdowała się Obiecana Ziemia. Jednocześnie tak 

blisko, i tak daleko. Pozostała tylko jeszcze jedna 
przeszkoda do pokonania, aby spełniła się obietnica 
Boża. Samo stanie na brzegu rzeki i wpatrywanie się 
w jej nurt nic by nie pomogły w przybliżeniu się do 
ziemi, którą Bóg obiecał. 

                      Sytuacja wymagała działania! 

Podobnie dzieje się również w naszym życiu dzisiaj. 
Różne przeszkody stają nam na drodze do Bożych 
błogosławieństw. Wiara wymaga działania i podjęcia 
odważnych kroków w postawie zaufania wobec Boga. 
Nie polega na staniu w miejscu, ale na podjęciu się trudu 
właściwie ukierunkowanego działania. Wiara i działanie 
zawsze powinny iść w parze, aby mieć realny wpływ na 
nasze życie.

Teresa Kaliś 
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 świadectwo

Mój świat się zawalił. 

Kiedy zastanawiałam się nad swoim dzieciństwem 
to z przerażeniem odkrywam, że było smutne. 
Pasek był jedyna metodą wychowawczą i dość 

często stosowaną przez moich rodziców. Było nas czworo 
rodzeństwa. W domu nie odczuwało się miłości. 

Pobraliśmy się po trzech latach. 

Nie pamiętam przytulania lub tego, by ktoś mi powiedział, 
że mnie kocha. Tato pił i choć nie był alkoholikiem,
to jednak pamiętam strach, który mi towarzyszył, 

Zastanawialiśmy się, czy wróci z pracy trzeźwy, czy 
pijany i czy znowu będą krzyki i awantury.

Dzieci były dla mnie sensem mojego życia. 

Był to ból nie do opisania. Nie było mowy o spaniu 

gdy czekałyśmy na jego powroty do domu.

Pierwsze radosne chwile przeżywałam, gdy miałam 17 lat, 
gdy poznałam wspaniałego chłopaka. Poznaliśmy się 
w zespole śpiewając w kościele. Okres narzeczeństwa 
wspominam bardzo miło- to był piękny czas. 

Po pół roku okazało się, że jestem w ciąży, jednak 

Gdy starsza córka miała pięć lat, a młodsza trzy, miałam 
operacje ręki podczas której zarażono mnie gronkowcem 
złocistym.. Ręka zaczęła gnić, była to ropowica ręki 
i cudem uniknęłam amputacji. Potem kolejna operacja

i normalnym funkcjonowaniu. Od tamtej pory moje życie 
kręciło się wokół ciągłych pobytów w szpitalu.
Po czterech latach zrobił się niedowład stopy. 

w dziewiątym tygodniu poroniłam. To był ciężki dla mnie 
okres. Po trzech latach urodziłam córkę, a po kolejnych 
dwóch, drugą córkę. 

Po pięciu miesiącach w stopie wyszła algo dystrofia. 
Przez kilka lat nie mogłam założyć normalnego buta, 
czy chociażby skarpetki. Z powodu bardzo silnego bólu 
nawet zimą chodziłam w kapciu. 
Ledwo minęło pół roku kolejny szok. Guzy wątroby. 

Kolejna operacja i czekanie na wynik. 
Okazało się, że to łagodny nowotwór wątroby. 

Badania wykazały uszkodzenie korzeni w odcinku LS 
kręgosłupa. Niestety, był to kolejny błąd w diagnostyce. 

i kolejna. I w końcu powikłanie (algo dystrofia) 
pourazowy przewlekły zespół bólowy. 

Za każdym razem słyszałam od lekarza, że nie możliwym 
jest to, że mnie tak boli. Mówił: „Tu się nic nie dzieje !” 

od kiedy powierzyłam Mu swoje życie. 

Leki przeciwbólowe były już narkotyczne i 
psychotropowe. Do tego brałam tabletki nasenne w 
dużych dawkach. Bez nich nie wiedziałam, co to sen. 

Kiedy już byłam tym wyczerpana, będąc w domu 
zawołałam do Boga: - „Jezu bez Ciebie nie jestem 

ze mnie ten ciężar i wszystko, z czym sobie nie radzę. 

Od tamtego dnia moje życie zaczęło się zmieniać. 

Uwolnił mnie od wulgaryzmów, strachu i poczucia winy. 
Jestem zupełnie innym człowiekiem. 

Dziś śpię zupełnie spokojnie bez leków nasennych. 
Wiele dolegliwości ustąpiło. 

Zasiane ziarnko w moim sercu zaczęło kiełkować i czułam 
potrzebę, by pójść do tego kościoła. 

Zaufałam Jezusowi i mam pewność, że każdego dnia jest 
przy mnie i przy moich najbliższych.  

Decyzje pójścia odłożyłam na okres trzech lat. 

W każdym z tych przypadków tak było. 
Pobyt w szpitalu jeden po drugim. 

Moje małżeństwo jest lepsze. Mój mąż to dobry człowiek. 
W Dz. Ap. 16:31 jest napisane: „Uwierz w Pana Jezusa, 
a będziesz zbawiony ty i twój dom”. 

W końcu wszczepiono mi neurostymulator 

Uchwyciłam się Boga. 

z powodu bólu nogi. 

Któregoś dnia wróciły do mnie te słowa. 

Mój mąż nie mógł zaakceptować tych zmian i zaczęły się 
kłótnie. To był dla naszej rodziny ciężki czas. 

i że to „normalny stan po operacji”.  

Właśnie w tym czasie spotkałam kolegę, który powiedział 
mi o Jezusie. Powiedział, że Jezus mnie kocha i jeśli chce, 
to mogę przyjść do kościoła (Kościół Zielonoświątkowy), 
a on i jego znajomi, będą się za mnie modlić. 

i radość w sobie. Podczas uczestnictwa w trzecim 
nabożeństwie, na które poszłam po raz pierwszy sama, 
modliłam się bardzo szczerze i prosto z serca. Wtedy stało 
się coś bardzo dziwnego. Trzęsłam się cała, jakby mnie 
ktoś podłączył dosłownie do prądu. 

w stanie sama sobie poradzić”. Prosiłam Go, by zdjął 

W jednej chwili poczułam, jak robię się spokojna. 

Łzy same spływały mi z oczu, a mięśnie zrobiły się tak 
słabe, że musiałam się uchwycić krzesła, by nie upaść. 

Odszedł strach i troski. A ja byłam już pewna, że chcę iść 
za Jezusem i Mu służyć. Bóg wiele dla mnie zrobił, 

Pamiętam pierwsze nabożeństwo. Nigdy wcześniej nie 
doświadczyłam czegoś podobnego. Niesamowity spokój 

Moje życie jest łatwiejsze i jestem szczęśliwa. 

Angelika Jarosz



Zosia Koziak

W trakcie mijających niedzieli dołączyli inni 
bracia i siostry: 

W tą służbę zaangażowało się kilka małżeństw.

Kołobrzeski zbór liczy ponad 40 lat.  
Dzisiaj mało kto pamięta, kiedy to brat 

Marek Sadowski został wyznaczony 

Pawlutkin, Celińscy, Jakubik i Polakowscy.

w naszym zborze, zaraz po gospodarzu, 

aby powitać przychodzących do kościoła. 

Jednak sięgając pamięcią, każdej niedzieli 

Kocielowie, Pilichowscy, Staszewscy, 
Alina, Bogusia, Danusia, Jola i Grzegorz.

w tym takie, które są od dawna w zborze, 

na system witania przez dwie osoby. 

a także ci z krótkim stażem wiary. 

Stojąc przy drzwiach, witający mają przywilej 
uścisnąć dłoń wszystkich wchodzących do zboru.

do tej służby.

W tą służbę zaangażowanych dziś jest 17 osób,

Wbrew pozorom, to ważna służba, szczególnie 
wtedy, kiedy pod nasz dach wchodzą obcy ludzie. 

Wówczas jest okazja zadbać o miejsce 
dla każdego, a gościom okazać szczególne 

zainteresowanie.

nasz brat przychodził jako pierwszy, 

Jako pierwsi - braterstwo: 

Bardzo dziękujemy mu za wieloletnią służbę. 
Obecnie, już od ponad pół roku, przeszliśmy 

Wszyscy witający zapraszają innych do służby, 
miejsca jest wiele.

służba witających* 

( Gal.5.13)

 Mariusz Polakowski



-11-

fot.M.J. Karel

Rezerwacja i informacje: Olga Polakowska   tel. 793 434 456
Pokoje gościnne w budynku kościelnym; stały dostęp do internetu; miejsce do parkowania samochodu

Zapraszamy 

Doroczne spotkanie członków Zboru odbyło się w dniu 13 
lutego br. w sali społecznościowej kościoła. Spotkanie 
rozpoczęto czytaniem Słowa Bożego i modlitwą. 

i z finansami Zboru oraz poszczególnymi zborowymi służbami. Ten punkt referował starszy Zboru br. Mariusz Polakowski. 
Szkoda tylko, że nie wszyscy członkowie mogli być obecni na tym szczególnie ważnym dla życia Zboru zebraniu.

Po przywitaniu zgromadzonych wysłuchaliśmy sprawozdania 
finansowego i informacji na temat Misji w Etiopii i s. Izy Karpienia 
jaką Zbór wspiera. To sprawozdanie przedstawił starszy Zboru br. 
Tadeusz Witkowski. Następnie wysłuchaliśmy sprawozdania na temat  
stanu Zboru w roku 2019 prezentowanego przez pastora Piotra Karela. 
Podczas dyskusji poruszono wiele zagadnień związanych 

Jesteśmy wdzięczni Bogu za możliwość współpracy i 
wsparcia ze strony Misji.

za przygotowywanie posiłków dla naszych Gości.
oraz bratu Mateuszowi Szymańskiemu dziękujemy 

Naszym siostrom: Marcie Zawadzkiej, Oli 
Polakowskiej, Danucie Ostrowskiej, Teresie Piechota, 
Ewie Kruszyńskiej, Anecie Kulczyńskiej, Sylwii 
Pokorzyńskiej, Korneli Downarowicz, Aleksandrze 
Piłkowskiej - Tymek, Bożenie Sock, Steni Mazur 

Zofia Charis. Goście odwiedzili kolejności Zbory 
zachodniopomorskie: Społeczność Mesjańską w 
Koszalinie, Zbory w Kołobrzegu, Połczynie Zdrój,  
Białogardzie, Gryficach i Koszalinie,  dzieląc się 
Słowem Bożym oraz spotykając z liderami tychże 
kościołów. 

W dniach 1-4 lutego okręg 
zachodniopomorski odwiedził dyrektor 
Polskiej Misji Chrześcijańskiej  w USA  

pastor David Hatfield z małżonką. Naszym gościom 
towarzyszył br. Paul Kucharski oraz tłumaczka 

Zebranie członkowskie

Wizyta Gości z USA

* 

* 
Rada z pewnością  zasugeruje czerwcowej synodalnej 
Konferencji  Krajowej propozycje pewnych zmian w gremium 
samej Rady jak i nowego Prezbitera Naczelnego Kościoła. 

To już drugie spotkanie Rady Kościoła w nowym 2020 
roku. Odbyło się ono w Warszawie w dniach 25-26.02. br. 
Niemalże w całości poświęcone zostało dyskusji na temat 

przyszłości Kościoła, a w szczególności wypracowania nowego, 
bardziej skutecznego sposobu zarządzania kościołem. 

Z Rady Kościoła z powodu wieku w 100 lecie Kościoła 
Chrystusowego w Polsce tj. w czerwcu 2021 wycofują się 
pastorzy: Paweł Wróbel. Kazimierz Barczuk, Piotr Karel oraz 
pastor Jarosław Ściwiarski. Wierzymy, że to Bóg buduje Kościół 
Jezusa Chrystusa i pomimo coraz trudniejszych warunków,

Po dwudziestu latach  przewodniczenia Kościołowi pastor 
Andrzej Bajeński chce przekazać „pałeczkę” ciut młodszemu 
pokoleniu pracowników naszej Społeczności. 

Prośmy o mądrość w podejmowanych decyzjach.

w jakich przychodzi nam żyć i pracować, praca Boża będzie się 
nadal rozwijać w naszym kraju. Kolejne dodatkowe spotkanie 
Rady zaplanowano na dzień 27-28 kwietnia 2020 roku. 

Spotkanie Rady Kościoła * 



fot.M.J. Karel

BLISCY SOBIE

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

najlepsze życzenia urodzinowe 
składamy również

- o planowane zmiany w przywództwie Zboru
- o szczęśliwy powrót z USA br. Polakowskich

  Dołkowskiej. J. Grudzińskiej, J. Lewandowskiej, L. Puc, 
  R. Kakowskiego, T. Szyszki, Z. Gutkowskiego, 

  L. Czyża, P. Cieślara,
- o problemy s. Czesławy Kulczyńskiej
- o Braci i Siostry z Tczewa
- o powstrzymanie epidemii koronawirusa i 
  o mieszkańców miasta Wuhan

- o s. Bożenę Kamińską i jej dom

- o zdrowie Oliwii Wulf - córki kuzynki s.Ireny Lamprycht

- o osoby, które utraciły kontakt ze Zborem

- o osoby myślące o chrzcie wiary

- o Izę Karpienia w Etiopii

- o zbawienie Anity z Niemiec 

- o przekaz nabożeństw na on-line

- o nowych sympatyków Zboru
- o nabożeństwa i uroczystości w marcu

- o pomoc w chorobie  i wieku starszym dla:

- o zbawienie i błogosławieństwo dla rodziny Sękowskich

 

  H. Zabłockiej, R. Zagrodnikowej, J. Klamuta, L. Prociak,

- o służby zborowe i nowych pracowników

  J. Świercz, J. i E. Witkowskich, I. Rosińskiej, Z. 

           T: Achab. Czy można tak nisko upaść?

15 Niedziela - usługa pastora T. Biernackiego
           z pastorem Tomaszem Biernackim

17 Wtorek    - Grupy Domowe

03 Wtorek  - Grupy Domowe. 

14 Sobota g. 9,00 - Śniadanie braterskie 

26 Czwartek - Wykład: O darze prorokowania
31 Wtorek    -  Grupy Domowe. 

          T: Jeroboam. Król, który nie chciał słuchać 

           T: Asa. Pragnienie podobania się Bogu

              proroka Bożego

 Izie Kowalczyk (05), Danucie Ćwik (06), 
Martynie Karel (06), Maryli Kufeld (09), 

Ani Gutkowskiej (11),  Leszkowi Furmanek (12), 
Józefowi Klamutowi (13), Markowi Prociakowi (14), 

Sandy Hatfield (14), Bogumiłowi Karel (15), 

Georgy Karpusiuk (20), Natalii Bąk (22), 
Aleksandrze Piechota (23), Zbigniewowi Milkiewicz (24), 

Elżbiecie Fortuńskiej (28), Natalii Dobrowolskiej (29)

Esterze Pachnik (16), Sylwii Pietroń (17), 

„Temu, kto zwycięża, pozwolę zasiąść ze mną na tronie 
moim, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z ojcem 

moim na tronie jego” (Obj. 3,21)

20 lecie chrztu wiary 

br. Waldemar Kirdzik.

Życzymy wytrwałości i zwycięstwa.

Elżbieta i Tomasz Kocielowie oraz 
w dniu 12 marca obchodzą braterstwo 

29 Ewa Babicz

21 Justyna Kaczmarek

25 Aneta Piela
26 Irena Olczak

25 Irena Lamprycht

31 Halina Kowalczyk

21 Maria Bassara

31 Olena Chernotkacz

28 Danuta Borzyszkowska

10 Grażyna Sękowska

13 Rafał Gromski
14 Lidia Świątkowska

20 Bogumiła Buczyńska

12 Janina Lewandowska

08 Mirosława Januszewski

18 Maria Wasylów
18 Zofia Soboń
20 Ewa Rapacz

08 Maria Podgórska

marzec

i przystępny sposób przybliża wizję przyszłych wydarzeń na 
prorockiej scenie czasów ostatecznych.

Co nas czeka? Jaki będzie 
scenariusz przyszłych wydarzeń? 
Jak potoczą się losy świata po 
zabraniu Kościoła? 
Wydarzenia ostatnich lat 
spowodowały na niespotykaną 
dotąd skalę wzrost zainteresowania 
zagadnieniami dotyczącymi 
przyszłości świata, Kościoła 
i Izraela. Trudno się zatem dziwić 
ożywionym dyskusjom na temat 
powtórnego przyjścia Pana Jezusa 
Chrystusa. Autor w prosty 

„Powtórne Przyjście Chrystusa”- Henryk Turkanik
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