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Wiecie, to takie jak np. „Gdy na ten świat”, „Jak błogo wiedzieć”, „Gdy pokój niebieski”,  

To pieśni dinozaury, pieśni archaiczne. Niektóre powstały 100, 200, a nawet i więcej lat temu.  
Niestety te „nowe” zanim  je poznam i nauczę się je śpiewać, już przestają być „nowymi” 
i co za tym idzie, z rzadka są śpiewane na chrześcijańskich zgromadzeniach. 

Nowe, ciągle nowe, bo jak śpiewać te przebrzmiałe, stare?

Lubię śpiewać. Śpiewałem w swojej młodości, próbuję śpiewać i dzisiaj. Choć śpiew sprawia 
mi coraz więcej kłopotów (ach ten wiek).  Z radością nucę sobie i śpiewam pieśni.            
Jakie pieśni? A no te „stare”, przez innych zwane hymnami chrześcijańskimi. 

„Już jaśnieje z daleka nam kraj”, „Zwróć swój wzrok na Jezusa”, „Z szybkością wiatru czas 
przemija” i 860 innych zawartych w zapomnianym już Śpiewniku Pielgrzyma.  

Bo kto dziś śpiewa refreny, które zostały skomponowane 20,30 lat temu? 

Często o zawiłej linii melodycznej, skomplikowanym rytmie, a czasem i niewiele mówiących  

Piszę te słowa lekko ironizując (ironia to chyba grzech, a więc przepraszam), ale nie mogę zrozumieć 
tych domorosłych teologów, uważających wezwania do śpiewania Panu nowej pieśni, jako wezwania 
do porzucania starszych (wcześniej napisanych) i lansowania ciągle nowych i nowych. 

jeśli chodzi o przekazywaną treść.

się nauczyć, jak tylko wybrani, wykupieni z ziemi, stojący przed tronem Baranka:

„I widziałem, a oto Baranek stał na górze Syjon, a z nim sto czterdzieści cztery tysiące tych, 
którzy mieli wypisane jego imię na czole i imię jego Ojca. I usłyszałem głos z nieba jakby szum 
wielu wód i jakby łoskot potężnego grzmotu; a głos, który usłyszałem, brzmiał jak dźwięki 
harfiarzy, grających na swoich harfach. I śpiewali nową pieśń przed tronem i przed czterema 
postaciami i przed starszymi; i nikt się tej pieśni nie mógł nauczyć, jak tylko owe sto 
czterdzieści cztery tysiące tych, którzy zostali wykupieni z ziemi.  Są to ci, którzy się nie skalali 
z kobietami; są bowiem czyści. Podążają oni za Barankiem, dokądkolwiek idzie. 

Można napisać krótko: nowa pieśń to nie coraz nowocześniejsze pieśni. Nowa pieśń to pieśń ludzi  
na  nowo zrodzonych i o przekształconych sercach pragnących uwielbiać Boga.
W wizji nieba jaką ujrzał ap. Jan są ludzie śpiewający nową pieśń. Nikt inny tej pieśni nie mógł 

Zostali oni wykupieni spomiędzy ludzi jako pierwociny dla Boga i dla Baranka.  

A więc pozwól, że zapytam, jak ci idzie z wypełnieniem tego Bożego pragnienia? 

Biblia zachęca: „Śpiewajcie Panu pieśń nową, na chwałę jego w zgromadzeniu wiernych”.

a nawet i niewierzący, ale  tylko nowe stworzenie (2 Kor. 5, 17) potrafi śpiewać NOWĄ PIEŚŃ.

Nie chodzi również o śpiewnie w łazience w czasie golenia, czy pod prysznicem. 

Słowo Boże zachęca nas byśmy śpiewali nie tyle dla naszej przyjemności, ale dla Pana. Śpiewajcie 
Panu… To jest Boże zachęcenie, jeśli nie użyć słowa przykazanie, by Boga w ten sposób uwielbić. 

I jeszcze jedno. 

I w ustach ich nie znaleziono kłamstwa; są bez skazy.” (Obj. 14, 1-5)

i Ojca Pana naszego, Jezusa Chrystusa.” (Rz. 15,6). 
Zróbmy to, choćby już od następnej niedzieli, czy następnego zgromadzenia dla chwały Bożej.

Taki wierszyk:

 Dlatego też Bożym pragnieniem jest „abyśmy jednomyślnie, jednymi usty wielbili Boga 

Ps. 

„Gdzie słyszysz śpiew tam idź, tam dobre serca mają. 
Źli ludzie uwierz mi, ci nigdy nie śpiewają.”

Pieśni, nawet i te najbardziej nowoczesne mogą nauczyć się ludzie będący  sercem daleko od Pana, 

No i rzecz druga. Nie chodzi o śpiewanie dla siebie, w momentach gdy mamy dobry nastrój, 
czy śpiewanie tylko pod nosem. 

(Psalm 149, 1)

„Śpiewajcie Panu pieśń nową,
Na chwałę jego w zgromadzeniu wiernych!” 



Jesteś jeszcze dzieckiem! Chcesz walczyć z tym 
olbrzymem? (zob. 1 Księga Samuela 17,17-39)

i rozpamiętujemy to, o czym powinniśmy byli zapomnieć. 
Pamiętamy porażki, a zapominamy o zwycięstwach. 
Większość z nas bez trudu wyliczy wszystkie swoje 
życiowe wpadki i upadki, ale zapytani o duchowe 
zwycięstwa i moralne triumfy – odniesione dzięki Bożej 
pomocy – zaczynamy się jąkać.

Ten niepozorny młodzik z niepozornego judzkiego 
miasteczka nie miał problemów z pamięcią. 

Szkoda, że nie rozumiał tego król Saul.             
Mierząc wzrokiem stojącego przed nim młodzieńca                        
o imieniu Dawid, zdobył się jedynie na 

powierzchowny osąd: Czyś ty oszalał? 

Na Saulową ocenę jego możliwości odpowiada: 

Wyobrażam sobie, jakie myśli musiały w tym momencie 
krążyć po głowie Dawida… Jaki olbrzym? 
Jedynym olbrzymem w moim życiu jest Jahwe! 

Walcząc z naszymi prywatnymi „olbrzymami”, 

W porównaniu z Bogiem Goliat to karzeł. 

jakże często popełniamy podobny błąd co Saul. 
Zapominamy o tym, o czym mieliśmy pamiętać 

Inaczej Dawid. 

Jeśli jest po naszej stronie, nie możemy przegrać!
On patrzy na serce. Jest Wszechmocny, czyż nie? 
Nie wierzysz w to, królu? Bóg nie dba o muskuły. 

Wiesz, królu, dlaczego chcę iść walczyć z Goliatem, 
dlaczego drwię z tego osiłka? Bóg, któremu ufam, nieraz 
wspomógł mnie w walce z lwami i niedźwiedziami, które 
atakowały trzodę. 

Teraz też mnie nie zawiedzie! Proszę, pozwól mi stanąć 
do boju. Słysząc to, Saul daje za wygraną: 

Nie pójdziesz tak przecież na pojedynek z olbrzymem! 

że w Biblii brak humorystycznych sytuacji!) Oto Saul, 
205 cm, a przy nim Dawid, 155 cm – szarpiący się 

Idź i niech Bóg będzie z tobą…

Nie tędy droga do zwycięstwa.

Masz tu moją zbroję. Przekomiczna scena. (I kto mówi, 

Wielkim przełomem w moim życiu było, kiedy dotarło do 
mnie, że w swojej posłudze duchownego mogę być sobą – 
Bóg chce używać mojej osobowości i moich talentów. 
Uświadomiłem sobie, że nie muszę nikogo kopiować. 
Zrzuciłem z siebie ciężki pancerz perfekcjonizmu 
i strachu przed ludzką opinią. Co za ulga!

Coś, co zdało egzamin w życiu jednej osoby, 
niekoniecznie musi zadziałać w życiu drugiej.

Bóg przecież w nas (i przez nas) działa 

z mosiężną zbroją króla…

Czy to nie zdumiewające, z jaką łatwością potrafimy 
religijnymi frazesami zamaskować pustkę własnego serca! 
Na każdą okazję mamy w pogotowiu odpowiednie 
religijne sentencje. Brzmi to „mądrze”, ale za fasadą kryje 
się ignorancja, obojętność i strach. Tak było w przypadku 
Saula. Zanim jednak wypuści Dawida na ring, Saul chce 
jeszcze jakoś pomóc: Czekaj chwilę, Dawidzie. 

Jakże często próbujemy na siłę ubierać czyjąś „zbroję” 
albo zmuszać innych do noszenia naszej! 

w indywidualny, unikalny sposób. 
Jego zbroja zawsze leży jak ulał!

Charles R. Swindoll

DOPASOWANA

Człowiek ocenia innych na podstawie tego, co zewnętrzne – wyglądu, 
osiągnięć zawodowych, statusu materialnego. 

Jego interesuje tylko i wyłącznie ludzkie serce.
Nie jest jednak w stanie zaglądnąć do wnętrza drugiej osoby. Bóg – przeciwnie. 
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Być może dzisiaj stawiasz sobie podobne pytania: 

są niezmienne.

Czy pomimo obaw, wątpliwości, zwątpienia… 
podejmiemy decyzję, by dalej Mu służyć? 

Czy postrzegasz inne osoby jako bardziej utalentowane 

Czy nie ma kogoś lepszego do prowadzenia spotkań 
twojej wspólnoty? Albo do koordynowania działań 
stowarzyszenia, do którego przynależysz? A może jesteś 
żoną i gospodynią domową, która uznaje, że jej udział 

i obdarowane?
Myśląc w taki sposób, możesz przeoczyć wiele okazji, 
które stoją przed tobą. Możesz nie zauważyć wartości 
w tym, czym się właśnie zajmujesz. 
Co może być ważniejszego, niż oddawanie chwały Bogu 
jako rzetelny biznesmen… sumienny pracownik… 
troskliwa matka? Twoja posługa może być skierowana 

w rzeczywistości cały czas „stoimy przed Bogiem” 

„Jesteś moim wojownikiem, którego chcę prowadzić 

co najważniejsze – Słowo Boga i Jego miłość do ciebie –

(zob. 1 Krl 17,1, tłum. Biblii Warszawskiej). 
Najistotniejsza jest w tym wszystkim nasza postawa. 

W jakim miejscu Bóg cię teraz stawia? 

Niezależnie od twojego zawodu, roli społecznej, wieku 
czy płci, nie jesteś mało znaczącą osobą w Bożym planie. 
Możesz mieć wpływ na ludzi, których Bóg postawił obok 
ciebie. W każdych warunkach i w każdym środowisku 
możesz rozsiewać radość i pokój, płynące ze świadomości 
tego kim jest Ten, który cię umacnia i strzeże. 
Okoliczności nieustannie się zmieniają, ale to, 

Czy nie było kogoś lepiej wykwalifikowanego do 
wypełnienia tej misji?

Boże drogi są zawsze najlepsze.

Czy wierzymy, że Bóg jest z nami? 

Nawet gdy wydaje nam się, że „walczymy” samotnie, 

Bez względu na odpowiedź, On mówi: 

Boże sposoby działania są często zaskakujące.     
Bóg nie wzbudził armii, by pokonać niegodziwego 
króla Achaba i Jezebel. (zob. 1 Krl 16,29-34) 

w Bożym Królestwie jest zupełnie nieistotny? 

do zwycięstwa. Jesteś rzecznikiem, który mnie 

 

Nie posłał znamienitego wodza, aby imponując swą 
potęgą z nimi pertraktował. Zamiast tego, zrobił to, co 
niepojęte. Wybrał kogoś takiego jak… Eliasz. (1 Krl 17,1)

do dwóch czy trzech osób. Nie deprecjonuj tego. 
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 życie 

żyli wiarą na co dzień. 

ale przede wszystkim praktyczne przykłady 
warte naśladowania.

ale z powodu wierności Boga względem nich. 

„aleję gwiazd”– nieprzetworzone, 
nieocenzurowane i niewyidealizowane historie 

ludzi, którzy – pośród wzlotów i upadków – 

 Ich inspirujące biografie nie zapisano głównie 

Historie postaci biblijnych to nie tylko 
realistyczne portrety warte studiowania, 

Owi starodawni herosi, na przekór własnym 
słabościom, w mocy Bożej łaski dokonywali 

tego, co niemożliwe.

z powodu ich wiary, 

Nasz świat desperacko potrzebuje kogoś, 

kogo warto naśladować. Prawdziwych 
bohaterów. Ludzi prawego charakteru, których 

przykład życia inspiruje do wiary 
i posłuszeństwa Bogu. Biblia jest doskonałym 

źródłem takich wzorców osobowych. 
Na jej kartach znajdujemy duchową 



To jest właśnie główna lekcja z Księgi Estery. 

Tego wszystkiego możemy uczyć się z historii Estery.

że jest gdzieś daleko, możesz być pewien, że pracuje 

Ta skrzywdzona i osierocona dziewczynka kilka lat 
później przyczyniła się do ocalenia całego narodu. 

On nieustannie za kulisami twojego życia.

Zawarte jest w tym piękne przesłanie dla każdego, 
kto doświadczył trudności, cierpienia, zadanego przez 
życiowe okoliczności… dla każdego, kogo kusi, by 
myśleć, że już nic dobrego go w życiu nie spotka. 

Często kreuje je za kulisami, działając cicho 

Choć słowo „Bóg” nie występuje ani razu na stronach tej 
księgi, jest On obecny w każdej poszczególnej scenie, 

i niewidocznie.

Estera to perskie imię, oznaczające gwiazdę.

Nawet gdy Bóg czasem sprawia wrażenie nieobecnego, 
choć jest dla nas niewidzialny, zawsze jest zwycięski 

Obecność Boga nie jest tak intrygująca, jak Jego 
nieobecność. Jego głos nie jest tak wymowny, jak 
Jego milczenie. Kto z nas nie pragnął Słowa 

Bożego, nie szukał Jego mocy czy pocieszenia płynącego 
z Jego obecności… tylko dlatego, że na chwilę wydawał 
się On nieobecny? Odległy… zaabsorbowany… może 
nawet obojętny. Dopiero po czasie zdaliśmy sobie sprawę, 
że był On z nami przez cały czas.

i wszechmocny. 

w każdym wydarzeniu. 

Jest ona niewątpliwą „gwiazdą” całej tej niezwykłej 
historii. Wieczna, potężna i niewidzialna Boża ręka 

działała za kulisami, ukryta przed ludzkim wzrokiem.

Ostatecznie doprowadza wszystko do wspaniałego punktu 
kulminacyjnego, okazując swoją wierność.

Choć nie zawsze go słyszysz i może wydaje ci się, 

Tylko łaskawa i pełna miłości Osoba miałaby tak wielkie 
staranie o biedną, osieroconą dziewczynkę, oddaną pod 
opiekę kuzyna.

Mordechaj był potomkiem jednego z uprowadzonych do 
niewoli babilońskiej Żydów. Był człowiekiem pobożnym, 
a jego najważniejszą rolą była opieka nad Esterą.

W twoim życiu także działa wszechmocny Bóg. 

Jako małe dziecko opłakiwała śmierć swoich rodziców.

Tylko Bóg potrafi czynić takie rzeczy
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reprezentuje. Jesteś moim dzieckiem, które obdarzę 
wszystkim, czego będzie potrzebowało.” w życiu Jego ludzi. Bóg wciąż poszukuje tych, którzy 

Albowiem oczy Pana obiegają całą ziemię, 

są gotowi Mu służyć.Eliasz, niepozorny człowiek, bez wykształcenia 
teologicznego i wpływów politycznych, okazał się 
niezwykle ważną postacią na kartach Biblii. 

by wspierać tych, którzy mają wobec Niego 
serce szczere. (2 Krn 16,9)

Świat potrzebuje zobaczyć żywego Boga, który działa 

Stało się tak, gdyż całkowicie poddał swoje życie Bogu. 
Został wezwany, by stawić czoła złu w bardzo burzliwych 
czasach – i z wiarą podjął to wezwanie.
Rozejrzyj się dookoła. Potrzeby są wielkie. 

Dzięki biblijnej perspektywie widzimy, jak opowieści tych, którzy byli przed nami, wciąż 
mają wpływ na nasze życie. Możemy uczyć się z ich błędów i dzięki ich przykładowi 

unikać porażek. Rzeczy, z którymi oni się zmagali, oraz wnioski, które udało im się z tego 
wyciągnąć, są dla nas wielką lekcją. Nie jesteśmy sami. Nie prowadzimy bezcelowego 

życia. Jako ludzie wierzący w Jezusa jako Pana, bierzemy udział w niesamowitej 
przygodzie.  Bóg ciągle tworzy, a my jesteśmy malutką częścią Jego wielkiej Historii Życia, 

która będzie trwać wiecznie. 

lekcja z życia 
Estery
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Dlatego też musimy na bieżąco wykrywać te duchowe 
zagrożenia i likwidować ich szkodliwy wpływ.

Ot, weźmy choćby pracę katechetyczną wśród dzieci. 

Starotestamentowego króla Saula rozpraszało nieodparte 
pragnienie, by być dobrym i lubianym władcą. 
Faryzeuszów w Nowym Testamencie wybijało z kursu 
fanatyczne przywiązanie do (litery) Pisma Świętego. 
Patriarchę Abrahama trzymała na uwięzi bezgraniczna 
miłość do syna Izaaka.

Życie chrześcijańskie jest złożone, a przynęty odwodzące 
nas od Boga pojawiają się w najróżniejszych formach. 
Jeśli jesteś oddanym naśladowcą Chrystusa, jest duże 
prawdopodobieństwo, że z powodzeniem unikasz tak 
zwanych „ciężkich” grzechów. Raczej nie obudzisz się 
jutro z zamiarem stania się handlarzem narkotyków. 

w agresywnego ateistę.

i emocjonalnym. Nie jest to jednak wystarczająco dobra 
motywacja. Z takimi pobudkami już na starcie zbaczamy 

Nie grozi ci, że w jednej chwili, bez żadnych sygnałów 
ostrzegawczych, wyrzekniesz się wiary i przeistoczysz 

Co innego „drobne” grzechy, nieznaczne zakłócenia, 
delikatne odstępstwa. Te czyhają na każdym kroku. 

z kursu o trzy stopnie.

Rzeczy dobre stały się w ich przypadku przeszkodą dla 
rzeczy najlepszych. Podobnie może być w XXI wieku. 

od chrześcijańskiego ideału – to nieuniknione. 

Rzecz jasna, jako istoty niedoskonałe będziemy odstawali

Z własnego doświadczenia wiem, jak łatwo na tym polu 
„zboczyć z kursu”.

Pewien mądry człowiek powiedział kiedyś, że największą 
przeszkodą w służbie dla Boga jest często… służba dla 
Boga. Wzrost duchowy osób zaangażowanych w Kościele 
tamuje… ich zaangażowanie w Kościele. 
Rzeczy, które robimy dla Boga mogą zaciemniać 
rzeczywisty stan naszej relacji z Nim. 

Owe zakłócające nasz duchowy kurs sprawy nie pojawiają 
się tylko i wyłącznie pod postacią grzesznych pokus. 
Więcej, one mogą przychodzić w bardzo atrakcyjnym 
przebraniu. Będą jawić się jako sprawy zasadne i dobre. 
Przykłady?

Wielu ludzi decyduje się na służbę duchowną lub 
działalność społeczną ze szlachetnych pobudek, takich jak 
chęć pomagania innym w ich dorastaniu duchowym 

I tutaj ważna uwaga. 

Odpowiedzi dzieci nie trafiają jednak w sedno. 
Mijają się z istotą sprawy – może minimalnie, ale 
jednak. To tak jakby żeglarz pomylił się 

nieznacznie przy obliczaniu azymutu. Niewielki błąd, 
3 stopnie odchylenia, nic strasznego przecież. A jednak… 
wystarczy kilka dni żeglugi, by minąć się z celem o setki 
mil i nigdy nie dotrzeć do miejsca przeznaczenia. To 
dlatego żeglarze od tysięcy lat z taką obsesyjną 
pieczołowitością sprawdzają kurs swoich statków.

Kiedy zadaję pytanie: Czego Bóg od nas najbardziej 
oczekuje?, odpowiedź na którą czekam to: 

„On chce, byśmy Go kochali„. O to właśnie 
chodzi. Nie ma nic ważniejszego. 

Oto sedno chrześcijaństwa.

A spraw, które mogą nas wybić z kursu, jest niemało.

Na wcielaniu w życie praktycznych aspektów tej prawdy 
powinno upłynąć nam całe życie. Pielęgnując więź miłości 
z naszym Stwórcą, będziemy musieli wyrzucić za burtę 
wszelkie śmieci i zbędny balast, który mógłby zakłócić 
nasze skupienie na wytyczonym celu. 

David Carl

W swojej wspólnocie prowadzę zajęcia dla dzieci. 
Od pewnego czasu zadaję im często pytanie: 

Jak myślicie, czego Bóg od nas najbardziej oczekuje?  Otrzymuję 
odpowiedzi typu: 

„Bóg chce, żebym zawsze był grzeczny”, 

Tak, oczekiwałem takich odpowiedzi i powinienem być zadowolony, 
że moja grupa tak dobrze sobie radzi z tym pytaniem. 

 „Jezus chce, byśmy pomagali innym”. 
„Pan Bóg chce, żebym się dużo modliła”, a nawet –



Właściwą motywacją do służby Bogu 
jest miłość do Niego

i obojętnością. Twoje poświęcenie nie będzie robiło na 
dzieciach wrażenia. Twoja gorliwość zostanie krzywdząco 
zinterpretowana przez dorosłych. Ludzie, którym będziesz 
chciał pomóc, będą się opierać, wykręcać, a nawet 
otwarcie z tobą walczyć. Nastolatki będą się buntować, 
a Zborownicy mogą narzekać.

Tak silna, że nie możemy powstrzymać jej pulsującego 
strumienia przed „wylewaniem się” na innych. Jeśli 
zaczynasz pracę w Kościele z innych powodów, czeka cię 
rozczarowanie. Zderzysz się z niewdzięcznością 

i najsurowiej (Mat. 23,27).

Moralność nie wysłuży ci zbawienia. Nie sprawi, 

Jest ona raczej produktem ubocznym czegoś ważniejszego 
albo, z innej perspektywy, przewodnikiem do spraw 
istotniejszych.

Nie chodzi o moralność. 

Wracając do kwestii pracy katechetycznej wśród dzieci: 
Kiedy byłem małym chłopcem, uczono mnie, że jeśli będę 
się dobrze zachowywał, będę się regularnie modlił, itd., 
wszystko będzie się dobrze układało. 

Za zakrętem czeka kryzys wiary. 

Iluż to młodych wizjonerów skończyło na mieliźnie 
rozczarowania i zniechęcenia! 

Do jakich dojdzie wniosków – na podstawie teologii 
wpojonej mu w dzieciństwie?

Scenariusz ten dzieje się tak często, że ukuto nawet w tym 
kontekście specjalny termin – wypalenie. 

to właśnie taką postawę krytykował najczęściej 

i „wychowywania innych na porządnych ludzi”. 
Rozczarujesz się. 

Boję się czasem tych wewnętrznych dialogów, jakie 
muszą toczyć się w głowach dzieci i nastolatków, które 
tak gorliwie i „po chrześcijańsku” wychowujemy. 
Wierzcie mi, one rozumują całkiem logicznie i potrafią 
wyciągać wnioski z tego, co słyszą. Więc jeśli podajemy 
im niepełne lub niepoprawne informacje na temat Boga 

Chcę ich uczyć poprawnej 
teologii. 

Co się stanie, jeśli pewnego dnia temu dobrze ułożonemu 
młodemu człowiekowi spokojne i dostatnie życie zakłóci 
nagła tragedia? Jak sobie z tym poradzi? 

Może stwierdzić: „Widocznie nie jestem wystarczająco 
dobrym człowiekiem i Bóg karze mnie za moje 
niedociągnięcia.” Albo: „Starałem się z całych sił, ale Bóg 
mnie zawiódł. To nie fair. Bóg nie jest sprawiedliwy i nie 
zależy Mu na mnie.” 

że staniesz się „dobrym człowiekiem”. Może za to 
uprzykrzyć życie twoim bliskim. A na koniec popchnie cię 
w ramiona wypalenia. Nie dasz rady o własnych siłach 
udźwignąć ciężaru „bycia porządnym chrześcijaninem” 

I to samo próbowali wpoić swoim naśladowcom. 

Prawdy tej nie może 
zignorować żaden 
chrześcijanin, szczególnie 
jednak ci, którzy wychowują 
dzieci czy pomagają młodym 
chrześcijanom w duchowym 
dorastaniu. Może się bowiem 
skończyć tak, jak z 
faryzeuszami. Ci współcześni 
Jezusowi mistrzowie 
moralności całą swoją energię zużywali na przestrzeganie 
ściśle określonego zestawu reguł etycznych i religijnych.

Cóż, rozumowanie to ma kilka poważnych mankamentów. 
Jeśli wpajasz dzieciom taki sposób myślenia, to narażasz 
je na spore duchowe dylematy w przyszłości. 

i wiary, może je to prędzej czy później wywieść na 
duchowe manowce.

Nie zrozumcie mnie źle. To nie tak, że beztrosko 
pozwalam, by moje dzieci robiły wszystko, na co mają 
ochotę, albo że namawiam cię do bezstresowego 

wychowania twoich dzieci. Ja po 
prostu chcę im na przyszłość 
oszczędzić niepotrzebnych 
wstrząsów. 

Jedynym antidotum na syndrom wypalenia jest 
regularna, szczera autorefleksja, pozwalająca 
sprawdzić, czy trzymamy się właściwego kursu.
 Kiedy w twoim chrześcijaństwie wszystko zacznie kręcić 
się wokół moralnej 
przyzwoitości, wiedz, że jesteś 
na złym torze. Straciłeś z oczu 
cel – żarliwą miłość do Boga. 

Nie zrobiło to wrażenia na Chrystusie, przeciwnie, 

w chrześcijaństwie. Nie wiedza biblijna, nie 
samodyscyplina, nie ofiarność i nie dobre zachowanie. 

Chcę, by było dla nich 
najważniejsze to, co dla Boga jest 
najważniejsze.

Te rzeczy nie są nieważne, ale powinny służyć tylko jako 
narzędzia w procesie upodabniania się do Chrystusa.

„Legalista” robi to, co robi, z najróżniejszych powodów, 
ale zawsze brakuje tam szczerej miłości do Stwórcy.

Na szczęście Pismo Święte nie 
daje nam cienia wątpliwości, 

Nie mogą stać się celem samym w sobie.

Długi czas uważałem, że chrześcijanin skupiony na 
własnych wysiłkach i chrześcijanin opierający się na 
Bożej łasce to radykalnie odmienne postawy na dwóch 
krańcach chrześcijańskiej skali. Dziś myślę, że dzieli je 
tylko nieznaczne wychylenie wskazówki duchowego 
kompasu. Te dwie osoby mogą wykonywać dokładnie te 
same czynności – czytać Biblię, chodzić do kościoła, 
pomagać innym. Różnicę sprawia miłość do Boga.

Może kieruje nim poczucie winy. Lub chęć, by zaskarbić 
sobie Bożą przychylność. Może myśli, że musi dać sobie 

Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim 
sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym 
swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego. 
(Łuk.10,27)

To zdanie to gwiazda polarna każdego naśladowcy 
Chrystusa. Punkt odniesienia dla wszystkiego innego 

co jest dla naszego Pana tym 
priorytetem numer 1:
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Jak sobie z tym radzić? 

z innymi i z pogardą traktuje tych, którzy się „mniej 
starają” niż on. Jedno jest pewne – miłości tam jak na 
lekarstwo.

Zachęcam więc, byśmy jako rodzice, nauczyciele, 
katecheci poddali analizie treści, które podajemy naszym 
podopiecznym. Popracujmy nad tym, by w naszym 
przekazie na pierwszym miejscu zawsze była miłość. 

Nie jakaś sentymentalna, ckliwa, nijaka miłość, ale miłość 
dojrzała, osadzona w Prawdzie. Nieskończona miłość 

Jeśli nasze dzieci będziemy uczyli tylko i wyłącznie 
poprawnego postępowania, chwasty legalizmu znajdą 
w ich umysłach pożywną glebę. 

Boga do nas i nasza szczera miłość do Niego.
Na każdym kroku będą się pojawiały impulsy ściągające 
nas w stronę postawy zabarwionej legalizmem. 

radę z chrześcijańskimi przykazaniami sam, nawet jeśli 
mu to za bardzo nie wychodzi. Może porównuje się 

Regularnie sprawdzaj swoje położenie i na 
bieżąco koryguj duchowy kurs. 
Ja na przykład policzyłem, że w zeszłym tygodniu co 
najmniej 2 razy zareagowałem w typowo legalistyczny, 
zapatrzony w siebie sposób (nie mówiąc o sytuacjach, 
których nie jestem świadomy!) i w tym tygodniu też 
pewnie mi się to zdarzy. Więc dbam, jak mogę, o chwile 
autorefleksji każdego dnia i staram się wciąż na nowo 

zestrajać z przesłaniem Największego Przykazania.

Jak tego nauczyć moje dzieci? 

Pomaga mi w tym zadawanie sobie bardzo szczerych, 
penetrujących moje motywacje pytań, na przykład: 

w tym dniu czy też robię to, bo chcę spędzić z Nim czas, 
słuchać Go i wyrazić Mu swoją miłość? 

w pierwszym rzędzie o moralność. 

Mam nadzieję, że teraz lepiej rozumiesz, co mam na 
myśli, twierdząc, że w chrześcijaństwie nie chodzi 

Albo: Czy patrząc na bezdomnego człowieka, wzbiera 

z tą irytacją?

Jeśli irytują mnie w zachowaniu ludzi sprawy, które 
Jezusa nie irytowały, czy jestem gotów rozprawić się 

Jeśli podzielasz mój punkt widzenia, zadajesz sobie 
do Boga – jedyny kurs, jaki warto obrać.

może w tym momencie pytanie: Dobrze, tylko jak to 
praktycznie robić? Jak mam kochać Boga? Oraz: 

Ten artykuł jest już i tak dosyć długi, więc nie będę ci 
podpowiadał.

Czy czytam Biblię, bo chcę, by Bóg mi był przychylny 

i wcielaj je (cierpliwie, bez legalistycznego pośpiechu) 
Bądź kreatywny. Spisz swoje pomysły na kartce papieru 

w życie. 

I że zgadzasz się ze mną, że sednem wiary jest miłość 

we mnie współczucie i miłość, czy raczej politowanie 

Zachęcam cię, byś sam popracował nad praktycznymi 
pomysłami, które pomogą ci pielęgnować miłość do Boga. 
Poświęć tej sprawie uwagę. Studiuj Pismo Święte. 
Rozmawiaj z doświadczonymi chrześcijanami. 

To najlepsze pytania, jakie możemy sobie stawiać! 

Zrób wszystko, by trzymać się właściwego 
duchowego kursu

i pogarda? I jeszcze jeden przykład: 
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KIEDY Bóg powołał Mojżesza, by poszedł do pałacu faraona i oznajmił „Wypuść mój lud”, ten odpowiedział: 
„proszę, poślij kogoś innego”. Czujesz się podobnie? Jeśli tak, posłuchaj, co Bóg polecił Mojżeszowi: 

Nie możesz polegać na swojej własnej perspektywie, by wykonać to, o co Bóg cię prosi, jedyne czego potrzebujesz, 
to: Jego siły i Jego kompetencji. Reszta to już szkolenie podczas pracy. Po prostu musisz zaufać Bogu i działać zgodnie 

co powinieneś. To może być upokarzające… Będziesz musiał polegać na Bogu bardziej niż kiedykolwiek. 

Kiedy Bóg powołuje, również wyposaża. Niekoniecznie robi to jednak zawczasu. Czasami Bóg uczy nas i pokazuje kolejny 
krok w trakcie działania – i może być to przerażające. Być może mówiłeś Bogu: 

„Boję się przemawiać publicznie – dlaczego chcesz bym poprowadził to spotkanie?”

„Idź więc teraz, Ja JESTEM przy twoich ustach. Pouczę cię, co masz powiedzieć” werset 12). 

Prawdopodobnie będziesz zadawał wiele pytań – czasami wielokrotnie. 
Ale nie bój się pytać, popełnić błędu, szukać pomocy, zrobić coś inaczej, niż twój poprzednik. 

albo „Dlaczego chcesz, żebym ubiegał się o tę pracę? Przecież się do niej nie nadaję!”. 

z Jego planem. To nie znaczy, że nigdy nie będziesz się bał. Będziesz! Ale to właśnie wtedy twoja wiara będzie miała okazję, 
by się rozwijać, wychodząc poza to, co wyobrażalne. Wtedy też – w oparciu o to, co już wiesz – zaczniesz robić to, 

„Ach, Panie, poślij, proszę, kogo innego” (2Moj.4,13)

Bob i Debby Gass



te najlepsze, bo w Oćwiece. 

Po powrocie z tegorocznego wyjazdu było jednak inaczej. 
Nadal miałam głód słowa Bożego. Zaczęłam modlić się, 
bardziej wsłuchiwać się w głos Boży na nabożeństwach

On może mnie uratować z tego świata. 

Nie chcę tkwić w bagnie grzechu. I poczułam moment, 

Ale zawsze po powrocie z tego obozu szarość życia 
codziennego, szkoła, znajomi doprowadzali do tego,

Tutaj zadziałała ewangelia, którą słyszałam od 
najmłodszych lat. Było mi tak źle z tym ciężarem, 

I podczas takich rozmów z Panem Bogiem odkryłam, 

„Tym którzy Go przyjęli dał prawo stać się dzieckiem 
Bożym. Ew J 1:12 „. I dlatego jak była możliwość 
uczestniczenia w chrzcie wodnym, to nie wahałam się ani 
chwili, tylko chciałam potwierdzić przynależność 
do jedynego Boga, Jezusa Chrystusa i publicznie 
wyznać moją wiarę.

Tylko Jezus może zniszczyć barierę grzechu, tylko 

że postanowiłam dalej zrzucić to z siebie. 
Następna modlitwa była już prośbą, aby Jezus zamieszkał 
na stałe w moim życiu, chcę iść tak jak On chodzi. 

i czytać Biblię. Chciałam mieć z Bogiem bliską więź. 
Prosiłam Boga o to, żebym mogła zrozumieć, co robię nie 
tak. 

że to, co nie pozwala nam być razem, to mój grzech. 

Po prostu NIC…. 
I ja sama nie jestem w stanie nic z tym zrobić. 

Właśnie tam ewangelia dotarła do mnie w sposób bardziej 
świadomy. Obozy były tak fantastyczne, że chciałam tam 
jechać każdego roku, wręcz nie mogłam się doczekać 
wakacji ze względu na Oćwiekę. Zawsze czułam tam 
atmosferę Bożego prowadzenia, Bożej obecności. 

że mogę zostać Bożym dzieckiem według słowa: 

w kościele. Jeździłam na obozy chrześcijańskie – chyba 

Nazywam się Zosia Koziak, mam 15 lat. 
Postanowiłam i podjęłam tą decyzję, że pójdę za 
Bogiem i oddam Mu swoje życie. 

Wychowywałam się od samego początku w rodzinie 
chrześcijańskiej. Od najmłodszych lat rodzice 
zaprowadzali mnie na szkółki niedzielne i zajęcia 

Kiedy miałam 9 lat pojechałam pierwszy raz na taki obóz.  

że mniej rozmyślałam o Bogu, a często o nim 
zapominałam. 
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świadectwo

Zosia Koziak

Andrzej Podkowicz



.
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Zbigniew Babicz (Łk, 8, 11-15), Andrzej Sękowski (Mt. 7,21), Ade Oyedemi (1 Mojż, 2,18; Ef.1,12;  3,14), 
Grzegorz Piecha (Iz. 43, 18-21), Bartłomiej Celiński (Iz. 43, 18-19; Jak.4,7-8) i Piotr Karel (Mich. 7,7.15). 

Od Nowego Roku do 5 stycznia trwał w Zborze Tydzień Modlitwy. W nabożeństwach usługiwali: Piotr Karel, 
Mariusz Polakowski, Zbigniew Babicz, Daniel Miszke. Spotkanie modlitewne zakończyliśmy niedzielą, w której 
bracia składali życzenia dla Zboru. W kolejności dzielili się Słowem Bożym: Tadeusz Witkowski (Łk. 22-31-32), 

Mariusz Polakowski (J.17,20-26), Sławomir Kulczyński (Oz.6,3), Bartłomiej Staszewski (Mt. 13,45; 1 P. 5,8),  

Oprócz omawiania spraw bieżących, 
obrady zdominowały dwa tematy - 

przygotowanie do Jubileuszu 

i Prezbitera Naczelnego. 

w Warszawie) oraz zbliżający się 
Synod Kościoła, a także wybór 

nowych członków Rady Naczelnej 

100 - lecia Kościoła Chrystusowego 

Radni zdecydowali o dodatkowym 
spotkaniu w lutym. 

w Warszawie. 

i wspaniałą współpracę.

Pierwsze w tym roku spotkanie 
Rady Kościoła KCH odbyło   

się w Centrali Kościoła 

w Polsce (uroczystości centralne 
odbędą się w czerwcu 2021 

Bogu dzięki za jedność braci 

Rada Kościoła KCH

Tydzień Modlitwy

DOBRY POCZĄTEK ROKU

To nieuchronne symptomy duchowego niedożywienia.
stajemy się powierzchowni i skupieni na sobie, nerwowi i mało wyrozumiali. 

Wszyscy wiemy, do czego prowadzi niezdrowe, nieregularne odżywianie. Ból głowy, brak 
koncentracji, poirytowanie, senność czy nawet depresja – to niektóre ze skutków złych 

nawyków żywieniowych. W ten sposób ciało daje nam znać, że nie otrzymuje składników 
potrzebnych do normalnego funkcjonowania. Dobra kondycja zależy od dobrej diety.

Znany nauczyciel biblijny Charles R. Swindoll przedstawia sprawdzone zasady 
studiowania Pisma Świętego, które pomogą ci lepiej je zrozumieć, zastosować i podzielić 
się swoimi odkryciami z innymi. Zbyt wiele osób próbuje na własną rękę szukać recepty 

na życie, rezygnując z pomocy wiarygodnego przewodnika – Słowa Bożego. 
Pastor Swindoll podpowiada, jak delektować się przesłaniem Biblii i korzystać z jej 

ponadczasowej mądrości.

Podobnie jest w sferze duchowej. Bez regularnego karmienia się Słowem Bożym nasze 
życie wewnętrzne szybko podupada. Zaniedbując czas modlitwy i lektury Biblii, 

(książka dostępna w naszej zborowej bibliotece)
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W niedzielę 12 stycznia miała miejsce podniosła uroczystość związana z  70-cio leciem pożycia małżeńskiego  
Janiny i Emiliana Witkowskich. Jak zauważył pastor Karel, taki Jubileusz jest pierwszym wydarzeniem                
w 40 letniej historii Zboru. W świecie, gdzie świętość małżeństwa jest lekceważona, a rozwody zdarzają się  

coraz częściej, szczególne słowa uznania należy kierować do takich par, jak Jubilaci. Z okazji tego pięknego wydarzenia 
przybyła liczna rodzina Jubilatów, którzy doczekali się 7 dzieci,13 wnuków i 16 prawnuków. 

Nabożeństwo prowadził syn Jubilatów, straszy Zboru - Tadeusz Witkowski, kazanie zaś wygłosił pastor Piotr Karel. 
Po nabożeństwie wszyscy obecni zostali zaproszeni do sali społecznościowej na przepyszny tort i ciasta ufundowane przez 
rodzinę Witkowskich. Dziękujemy Bogu i rodzinie za mile spotkanie.

76 1240 6508 1111 0000 5412 1733.

Wielką radością dla nas jest to, iż Pan Bóg pozwala nam już od 20 lat redagować, drukować 

Ofiary z dopiskiem: „na gazetę Bliscy Sobie” prosimy wysyłać na konto Zboru: 

i wysyłać naszą zborową gazetę „Bliscy Sobie”. Co miesiąc trafia ona do rąk zborowników oraz jest wysyłana 
pocztą do ponad 100 osób. Wierzymy, że artykuły, świadectwa są zbudowaniem dla wszystkich naszych 

Czytelników. Od początku ukazania się pierwszego numeru w styczniu 2001, w rubryce: „Modlimy się” 
umieszczamy prośby modlitewne o ludzi i sprawy wniesione przez członków Zboru. Piszemy o tym, bo jesteśmy 

otwarci również na potrzeby naszych Czytelników spoza grona zborowników. Jeśli ktoś miałby życzenie, by 
umieścić prośbę modlitewną, proszę nas o tym powiadomić i zaznaczyć czy byłaby to prośba jednorazowa, 
czy umieszczana w dłuższym okresie czasu. Prośby proszę kierować na adres kościoła lub drogą mailową na 
adres: piotr.karel@gmail.com. Bardzo cieszymy się, że poprzez wysyłkę gazety możemy docierać do domów 

naszych Czytelników i z radością będziemy to chcieli czynić nadal w 2020 roku. Natomiast jeśliby Państwo 
chcieli zrezygnować z otrzymywania gazetki, proszę nas o tym powiadomić. Tą drogą chcielibyśmy również 
podziękować za przesyłane ofiary na nasz miesięcznik. Dziękujemy za zrozumienie. Faktycznie koszty druku i 
przesyłki w ostatnim czasie bardzo wzrosły, ale nie chcemy, by pieniądze były przeszkodą w otrzymywaniu 
gazetki. Tym zaś, którzy chcieliby wesprzeć finansowo wydawanie gazety, z góry serdecznie dziękujemy. 

* * 

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 



fot.M.J. Karel

BLISCY SOBIE

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

luty

najlepsze życzenia urodzinowe 
składamy rónież

- o posiedzenie Rady Kościoła
- o zebranie członkowskie
- o planowane zmiany w przywództwie Zboru
- o służby Zborowe i nowych pracowników

- o odwiedzających nas gości z USA

- o osoby zaniedbujące życie duchowe
- o pomoc w chorobie i wieku starszym dla: J. Świercz,    

- o nabożeństwa i spotkania w lutym

- o Izę Karpienia w Etiopii

  Sękowskich

   Janiny i Emiliana Wtkowskich, I. Rosińskiej, 

- o przekaz nabożeństw na on-line

    R. Zagrodnikowej, J. Klamuta, L. Prociak, L. Czyża, 

- o pomoc Bożą w gaszeniu  pożarów w Australii
- o s. Bożenę Kamińską i jej dom
- o braci i siostry z Tczewa

    Z. Dołkowskiej. J. Grudzińskiej, Z. Soboń, 

- o zbawienie Anity z Niemiec 

   P. Cieślara

   T. Szyszki, Z. Gutkowskiego, K. Kaczmarka,   

- o zbawienie i błogosławieństwo dla całej rodziny 

    J. Lewandowskiej, L. Puc, R. Kakowskiego, 

17 Łukasz Sadowski

22 Ewa Janiszewska
24 Bogumiła Łachwa

19 Tomasz Kociela
22 Beata Kotuch

18 Tadeusz Witkowski

Najgłębsze wyrazy współczucia składamy 
pani Jadwidze Klimczak w związku odejściem 

do wieczności jej męża Ryszarda.

 Niech Bóg pociesza i zsyła Swój pokój.
 Łączymy się w bólu rozłąki.

06 Maria Brauła

02 Stanisław Kowalczyk
04 Halina Zabłocka

06 Zuzanna Pilichowska

16 Wiesława Łukomska
08 Karolina Kołosowska

06 Waldemar Kirdzik

 Jak zaznaczyłem w tytule nadszedł czas 
rozliczeń przed Urzędem Skarbowym  

wypełniając  PIT-y za 2019 rok. Chciałbym 
przypomnieć i zachęcić do tego, aby 1% 

 „A nie zapominajcie dobroczynności i pomocy 
wzajemnej; takie bowiem ofiary podobają się 

Bogu” (Hebr. 13,16)
                

Drogi Kościele Pana Jezusa Chrystusa

Julii Dziadosz z Kołobrzegu      lub;
1/ KRS – 0000253759 - Misja Charytatywna 

Kościoła Chrystusowego. 

UWAGA !  CZAS ROZLICZEŃ 
PODATKOWYCH ZA 2019 r.

 

z należnego podatku przekazać na cele 
charytatywne. Może już masz swój cel na kogo 

przekażesz ten 1% ale dla tych, którzy nie 
wiedzą na kogo przekazać, proponuję i zachęcam 
bo są wśród nas tacy, którzy potrzebują pomocy:

                                                                   Tadeusz Witkowski                                                                                                               

1/ KRS -0000135921 z dopiskiem  dla 
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