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„jeśli nie dotknę, nie uwierzę” .
Nie uwierzę, jeśli osobiście nie sprawdzę, dotknę,
nie zobaczę na własne oczy!

WIARA

S

łowo Boże wiele mówi na temat wiary!
11 rozdz. listu do Hebrajczyków jest poświęcony
mężom wiary. Tam też czytamy:
„ Bez wary zaś nie można podobać się Bogu; kto
bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On
istnieje, i że nagradza tych, którzy go szukają” (w. 6) „
A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy,
przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy” (w.1)
Wiara jest tym osobistym przeświadczeniem prawdy
odnośnie otaczającego nas świata.
Bez wiary nie sposób egzystować! I nie chodzi tu tylko
o sprawy religijne lecz codzienne, powszednie.
Wsiadam do autobusu i wierzę, że kierowca nie rozbije
się na zakręcie.Wchodzę do budynku i wierzę, że nie ma
prawa on runąć na moją głowę. Oddaję pieniądze
do banku i wierzę, że w każdej chwili, gdy zechcę,
otrzymam je z powrotem. Bez obawy rzucam ziarno
do ziemi, bo wierzę, że zbiorę więcej niż posiałem.

Całe nieszczęście jednak polega na tym, że nie zawsze
mogę posłużyć się swoim doświadczeniem.
Oczywiście jeśli będę w Warszawie i zobaczę Wisłę,
to już nikt mi nie powie, że Warszawa nie leży nad Wisłą.
Ale jak mam wierzyć informacjom, które nie mogę
sprawdzić? Np. że słońce ma temperaturę mierzoną
w milionach stopni Celsjusza?
Albo, że Napoleon rzeczywiście żył i jest historyczną
postacią, a nie legendą, czy mitem...?
Czy wierzymy, że człowiek wylądował na księżycu?
Albo, że Chiny wysłały człowieka w kosmos?
Nigdy też nie spotkałem prezydenta Putina, ale wierzę,
że ktoś taki istnieje i urzęduje gdzieś tam w Moskwie
na Kremlu - prawda? A dlaczego wierzę?
No bo gazety, zdjęcia, TV, Internet... to znaczy jestem
skazany na uznanie za wiarygodne tego, o czym mówią
inni! Wierzę prasie! Wierzę dziennikom!
Wierzę naukowcom, podręcznikom, nauczycielom...,
a czy wierzę Bogu i Jego Słowu?

To jest wiara! Gdybym jej nie miał, jak wyglądałoby moje
życie? W tym znaczeniu nie ma na świecie
„niewierzących” ludzi!
A propos ateistów - oni też są wierzącymi. Są bowiem
również skazani na wiarę. Tylko na wiarę (bo przecież
nie na doświadczenie). Oni też wierzą, że Boga nie ma.
Prawdziwa wiara nie jest determinowana przez
doświadczenie, choć często doświadczenie eliminuje
wiarę z powodu pewności i przekonania, że tak się rzeczy
mają. Dlatego często sądzimy jak Tomasz:

Wbrew pozorom to bardzo ważne pytanie!
Jeśli faktycznie Bóg w Swoim Słowie mówi prawdę,
to czy mogę tę prawdę kwestionować? Ignorować?
Czy mogę nie zważać na Jego Słowo?
A jeśli chodzi o moje życie wieczne, czy sam mogę być
ekspertem w tych sprawach?
Czy mogę Bogu mówić w jaki sposób ma mnie zbawić,
czy raczej muszę zaufać Jemu? Uwierzyć Jemu?
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Mam tę świadomość, iż wielu z nas, czy to kilkanaście lat
temu, czy tez zupełnie niedawno, uwierzyło słowom
Chrystusa. To Boże słowo wzbudziło wiarę w sercu
każdego z nas. A wiara w to, co powiedział Jezus,
sprawiła, iż chcieliśmy zawrzeć z Nim przymierze
poprzez chrzest wiary i staliśmy się Jego dziećmi.
Dlaczego poszliśmy za Jezusem?
Dlaczego przełamując strach, tradycję w jakiej zostali
wychowani, nie patrząc na innych ludzi, nie patrząc na
niezrozumienie, czasem najbliższych, nawet może na
szyderstwa ludzi prymitywnych... chcieliśmy publicznie„
wyznać Chrystusa jako swego Zbawiciela”?
Odpowiedź jest prosta! - Uwierzyliśmy Bogu!
Uwierzyliśmy temu, co mówi Pismo Święte.
A Ono powiada: „Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa
a będziesz zbawiony ty i dom twój” (Dz. Ap. 16, 31).
Pan Jezus zaś żegnając się ze swoimi uczniami
powiedział: „Idźcie na cały świat i głoście ewangelię
wszystkiemu stworzeniu, Kto uwierzy i ochrzczony
zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie
potępiony”(Mk. 16, 15-16).
Czy wierzysz w to, co powiedział
Jezus? Czy posłuszny tym słowom:
uwierzyłeś i zostałeś ochrzczony?
Ludzie dziś wymyślają własne
i przeróżne teorie na temat tego,
jak mogą być zbawieni.
Jednak bezpieczniej jest wierzyć
Słowu Bożemu.
Czy zgadzasz się z tym?
Osobiście wierzę, że tak jak adres
internetowy otwiera hasło www,
tak drogę do Boga, ...drogę do
zbawienia, ...drogę do wieczności
...otwiera WIARA!
Pismo bowiem powiada:
„Albowiem łaską zbawieni
jesteście, przez wiarę,
i to nie z was, Boży to dar! (Ef. 2,8).

o Nim zapomina. Z powrotem idzie w świat... na nowo
rani serce Boga... odpada od Królestwa Bożego... i stan
takiego człowieka jest straszny!
Wraca, jak ten pies do wymiocin swoich, czy jak świnia
na nowo tarza się w błocie. Lepiej byłoby dla takiego
człowieka, gdyby nigdy nie poznał drogi Bożej,
i doznał łaski Pana... Lecz - jak powiada list do
Hebrajczyków - my nie jesteśmy z tych, którzy się
cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują
duszę.” (10,39)
Wiara okazywana w każdej sytuacji, w każdym czasie,
bez względu na okoliczności – to sprawa wierności!
Na ślubnym kobiercu składamy obietnicę osobie
poślubianej: obietnicę, miłości i wierności.
I tak jak w małżeństwie - małżonkowie oczekują,
że strony będą dochowywać sobie wzajemnej wierności,
tak też jest w relacjach z Bogiem. Bóg oczekuje
wierności. Wierności w chodzeniu za Nim.
Wierności w służbie. Wierności w złożonych obietnicach.
Wierność ma sowitą zapłatę.
Do wiernych swoich sług Pan Jezus kiedyś powie:
„Dobrze sługo dobry i wierny!
Nad tym, co małe, byłeś wierny,
wiele ci powierzę; wejdź do
radości Pana swego” (Mt. 25,23).
Bóg ceni wierność!

Wiara okazywana w każdej
sytuacji,w każdym czasie
i okoliczności
– to sprawa wierności!

Ileż to razy Bóg skarżył się ustami proroków Starego
Testamentu na niewierność swego ludu.
Zdradzali i opuszczali swego Boga, uprawiając kult
obcych bogów narodów sąsiednich popełniając
obrzydliwość w oczach Bożych, za co musiał ich również
karać.
Wierność jest Bożym atrybutem. I nawet „gdy my ludzie
nie dochowujemy wiary, On pozostaje wierny, bowiem
samego siebie zaprzeć się nie może” (2 Tym.2,13).
Bóg chce byśmy podobnie jak on okazywali się wiernymi
i chce Swoje dzieci uczyć wierności...
A więc niechaj wzbudzona wiara, będzie miała swoje
przedłużenie każdego dnia w wierności dla Boga i Jego
Słowa.

Jednak zdajemy sobie sprawę z tego, że to dopiero
początek drogi człowieka. To zaledwie pierwszy krok,
bardzo istotny i ważny, gdyż nie byłoby następnych
kroków, gdyby nie ten pierwszy jakim jest: wiara.
Nie jakaś wiara, ale wiara, która jest ufnością
i zawierzeniem życia Chrystusowi.
Czasem ludzie powiadają: w naszej wierze, albo w waszej
wierze. Ale wiara nie może być utożsamiana z jakimś
wyznaniem religijnym. Pismo wyraźnie powiada; „
„jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, ” (Ef.4,5).
Ta jedna wiara dotyczy wiary w Jezusa jako Zbawiciela
oraz w to, co zapisane jest w Jego Słowie.

WIERNOŚĆ

WYTRWANIE

B

iblia powiada nie początek, ale koniec zbawia.
„Bądź wierny aż do końca, a dam ci koronę
żywota” (Obj.2,10). Te słowa często piszemy w
Bibliach dla katechumenów jako dedykacja!
Nie tylko dlatego, że są piękne, ale dlatego,
że prawdziwe!
Bywa tak, że człowiek ślubuje Bogu wierność, a potem

Niestety, czasem jest tak, że nie
potrafimy dochować wierności
pomimo złożonych ślubów.
Często podejmowane decyzje są
przysłowiowym, „słomianym
zapałem”. I nie dotrzymujemy
złożonych obietnic.
W małżeństwie, w służbie, nawet
w drobnych codziennych
sprawach, ale też w relacjach
z Bogiem.

W
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ytrwanie to nie tylko wiara, to nie tylko
wierność w każdej sytuacji, ale zwycięskie
życie, szczególnie w próbach i
doświadczeniach dnia codziennego!
Słowo Boże powiada że czasy, w których żyjemy będą
coraz trudniejsze! Nawet wśród wierzących będzie

zanikać i miłość i wiara...
Jezus mówi nawet: czy zastanie wiarę na ziemi, gdy
przyjdzie. A jeśli będzie problem z wiarą, czy będą miały
sens pojęcia takie jak: wierność, czy wytrwanie?
Gdy Jezus żegnał się ze Swoimi uczniami, ci zapytali
Go o znak jego powtórnego przyjścia.
Wtedy Jezus mówił im o wojnach, fałszywych
Mesjaszach, głodach i morach, trzęsieniach ziemi,
ale powiada... to dopiero początek boleści.
„Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was
będą, i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do
was dla imienia mego. I wówczas wielu się zgorszy,
i nawzajem wydawać się będą i nawzajem
nienawidzić. I powstanie wielu fałszywych proroków
i zwiodą wielu. A ponieważ bezprawie się rozmnoży,
przeto miłość wielu oziębnie.A kto wytrwa do końca,
ten będzie zbawiony!” (Mt. 24,9-13)

waszą wytrwałością i wiarą we wszystkich
prześladowaniach waszych i uciskach, jakie znosicie”
(2 Tes. 1,4)
Droga człowieka wierzącego nie jest usiana różami...
często kolcami (i o tym trzeba pamiętać).
Dlatego autor listu do Hebrajczyków pisze:
„Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką
zapłatę. Albowiem wytrwałości wam potrzeba,
abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego,
co obiecał” (10,35-36).
Z kolei Jezus zwracając się do Zboru w Efezie pochwala
ich za wytrwałość.
„Znam uczynki twoje i trud, i wytrwałość twoją,
i wiem, że nie możesz ścierpieć złych, i że
doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów
a nimi nie są i stwierdziłeś, że są kłamcami. Masz też
wytrwałość i cierpiałeś dla imienia mego, a nie
ustałeś” (Obj. 2,2-3). Również ap. Jakub napisał,
iż „doświadczenie wiary, sprawia wytrwałość” (1,3).

Wytrwać do końca!

Wytrwałość więc to ta cecha, która wierzącego
i wiernego sługę Bożego prowadzi do zwycięskiego
końca.. do korony chwały.. do nagrody w górze..
do społeczności niebiańskiej na wieki.

Możemy być pewni, że diabeł wiele razy będzie
przepuszczał swoje ogniste ataki, by nas zniechęcić,
zepchnąć z drogi wiary, zawrócić z powrotem
do Egiptu, zagnać z powrotem do niewoli. Będzie
zastawiał sidła i pułapki.
Niestety widzimy, że on nie śpi. On wie, że czasu ma
niewiele.. i dlatego z całą mocą zastępów piekielnych
atakuje, byśmy nie wytrwali do końca!
Chrystus zaś powiada i zachęca: „Przez wytrwałość
swoją zyskacie dusze wasze.” (Łk. 21,19)

Chciałbym zachęcić wszystkich naszych
czytelników i przyjaciół, którzy czytają ten tekst,
a szczególnie tych , którzy siadając nad
klawiaturą komputera wpisują adres : www.
Niech zawsze myślą o:
wierze, wierności i wytrwałości.
Tego potrzebujemy w życiu najbardziej.

Ap. Paweł chlubi się wytrwałością Tesaloniczan;
„Tak i my sami chlubimy się wami w zborach Bożych,

Piotr Karel
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Charles R. Swindoll

do

R

zadko polecam książki, ale chcę zrobić wyjątek
dla pozycji Męskie pokusy, autorstwa Toma
Eisenmana. Nie twierdzę, że zgadzam się z
autorem w 100%, jednak z pewnością jest to publikacja,
która da sporo do myślenia każdemu czytelnikowi płci
męskiej. Doceniam szczerość i praktyczność, z jaką
Eisenman pisze o problemach mężów i ojców rodzin.
Nie owijając w bawełnę, dotyka spraw naprawdę
kluczowych, często wstydliwych i bolesnych, nie
wywołując jednak przy tym w czytającym narastającego
poczucia winy. W książce znaleźć można naprawdę
niebanalne i prowokujące wnioski na temat walki facetów
z własnymi słabościami.

humoru i życiowej pasji. Ojcom łatwo zużyć cały zapas
tej wewnętrznej energii w pracy zawodowej, tak że dla
ich rodzin nie zostaje prawie nic. W rezultacie żona
i dzieci otrzymują już tylko – w najlepszym przypadku –
marne resztki entuzjazmu ich męża/taty.
Ojcowie, nasze rodziny zasługują
na coś zdecydowanie lepszego!
Jeśli nie potrafimy właściwie poukładać naszych
priorytetów, jeśli świadomie nie „oszczędzamy się”,
by zachować choć trochę świeżości na wieczory z
rodziną, wynik jest łatwy do przewidzenia –
przemęczony, znudzony, rozdrażniony ojciec, który nie
interesuje się zbytnio światem myśli i uczuć swoich
najbliższych.
Do rzadkości, niestety, należą ci niesamolubni tatusiowie,
którzy w mądry sposób planują swój czas, dbają o relacje
z bliskimi i wnoszą w życie swojej rodziny regularne
dawki radosnego czasu rozmów i zabawy.

Zainspirowany lekturą Męskich pokus, piszę w tym
artykule o kilku dziedzinach, w których – moim zdaniem
– bitwa o serce mężów i ojców jest zwykle najsroższa.
NUMER 1: Pokusa, by „opłacić” (pieniędzmi, rzeczami)
brak czasu dla rodziny.
Nie zrozum mnie źle. Zapewnienie rodzinie środków do
życia jest jednym z podstawowych zadań każdego ojca.
Biblia wypowiada się surowo o ludziach, którzy
zaniedbali ten obowiązek („A jeśli ktoś nie troszczy się
o swoich najbliższych (…) gorszy jest od niewierzącego”
[1 List do Tymoteusza 5,8].

NUMER 3: Pokusa, by przewodzić i wychowywać przez
„prawienie kazań”, zamiast budować swój autorytet
poprzez słuchanie i poznawanie unikalnej osobowości
swoich bliskich.
W Liście Jakuba (1,19) znajdujemy następującą radę:
Każdy człowiek winien być chętny do słuchania, nieskory
do mówienia, nieskory do gniewu.
Cóż, nam ojcom często zdarza się odwracać kolejność
w tym biblijnym zaleceniu. Na trudne sytuacje
momentalnie reagujemy gniewem (żeby nie powiedzieć:
wpadamy w furię). Podnosimy głos. Wygłaszamy jedno
z naszych standardowych „kazań”.
A dopiero potem słuchamy.
Nie zdajemy sobie sprawy, że to nie działa (Wierzcie mi,
przetestowałem to na własnej skórze). Ci, których dosięga
nasz gniew, zareagują „zewnętrznie”, ale w środku nie
słuchają tego, co mówisz. Każda tego typu sytuacja
oddala członków rodziny trochę dalej od siebie.

Pokusa, o której tu mówię, odnosi się jednak do sytuacji,
gdy mężczyzna spędza w pracy długie godziny, próbując
zapewnić rodzinie standard daleko przekraczający jej
bieżące potrzeby. Stać go wtedy na drogie zabawki
i egzotyczne wakacje, ale nie ma go w domu wtedy, kiedy
jego bliscy potrzebują go najbardziej.
Nie ma go wśród kibiców dopingujących drużynę
siatkarską jego córki,
nie ma go wśród widzów na koncercie zespołu jego syna.
To nie on pomaga swoim dzieciom odrabiać zadanie
domowe. To nie on czyta im przed snem ich ulubione
książki. To nie on towarzyszy im w procesie dorastania
i poznawania świata.

Ojcowie, jeśli to wasz problem, najwyższy czas, by zdać
sobie sprawę z tego, że dom to nie biuro waszej firmy.
W rodzinie nie zdobywa się szacunku z automatu.
Trzeba sobie na niego zapracować – cierpliwością,
zaangażowaniem i miłością.

Prawda jest jednak taka, że nic nie zastąpi obecności
i zaangażowania ojca w życiu jego rodziny. N-I-C!
NUMER 2: Pokusa, by całą swoją pasję i energię
wkładać w pracę zawodową.
Nikt z nas nie posiada niewyczerpanych zasobów energii
emocjonalnej, kreatywności, entuzjazmu, poczucia

NUMER 4: Pokusa, by obciążać najbliższych
nierealistycznymi oczekiwaniami.
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racjonalne rozumowanie i pchnąć ofiarę w sidła grzechu,
którego konsekwencje są nieodwracalne.
Dlatego radzę ojcom, by zawsze nosili przy sobie zdjęcie
swojej rodziny i często na nie spoglądali. Patrząc na
uśmiechnięte i ufne twarze twoich bliskich, o wiele
łatwiej zgasić w zarodku wszelkie seksualne fantazje.

Czyż nie jest prawdą, panowie, że w naszych
oczekiwaniach potrafimy być czasem zupełnie oderwani
od rzeczywistości? W koszykówce już 35 procentowa
skuteczność trafień to całkiem przyzwoity wynik.
Co oznacza, że profesjonalny gracz pudłuje w czasie
meczu więcej niż połowę rzutów. A nam zdarza się,
że od żony i dzieci wymagamy 100% „skuteczności”
w dopasowywaniu się do „reguł gry”.

NUMER 6: Pokusa, by zaniedbać troskę o duchową
kondycję swojej rodziny.
Tak, panowie, to my jesteśmy odpowiedzialni za
duchowy stan naszych rodzin! Nasze żony i nasze dzieci
potrzebują tego, byśmy przyprowadzali rodzinę do Boga
a nie odwodzili ją od Niego. Więcej, oni tego od nas
oczekują! Dzieci czują się bezpiecznie, wiedząc, że ich
tata kocha Boga, żyje po Bożemu i rozmawia z nimi
o Bogu. Nigdy nie lekceważ znaczenia swojej roli jako
duchowego lidera rodziny.
Jeśli twoja żona przykłada do spraw duchowych
zdecydowanie większą wagę niż ty, to mówi mi to o wiele
więcej o stanie twojego serca niż o niej.
I nie myśl sobie, że dzieci nie widzą, co się dzieje i nie
zwracają na to uwagi.
Gotów na wyzwanie? Poświęć Bogu więcej czasu.
Bądź ojcem, który regularnie się modli. Niech twoja
rodzina zobaczy w tobie autentyczną miłość do Chrystusa
i pragnienie, by żyć dla Jego chwały.

Chyba dlatego Apostoł Paweł, pisząc specjalnie do ojców,
wzywał do „nie traktowania swoich dzieci tak, by musiały
się gniewać” (List do Efezjan 6,4).
Sugeruje to postawę pełną wyrozumiałości i dopasowanie
oczekiwań do możliwości dziecka. Ciągłe podwyższanie
poprzeczki, krytykowanie i wywoływanie poczucia winy
musi skończyć się „gniewem” dziecka – rozgoryczeniem,
frustracją, buntem.
NUMER 5: Pokusa, by zaspokoić swoje potrzeby
seksualne poza małżeństwem.
Słyszałem już chyba wszystkie możliwe
usprawiedliwienia zdrady małżeńskiej. Jednocześnie
musiałem z bólem wysłuchiwać opowieści żon i dzieci,
którzy zostali zdradzeni przez swojego męża/tatę,
opowieści pełnych nieopisanego bólu.
Nie ma co ukrywać, siła pokusy seksualnej jest
rzeczywiście potężna. Macki pożądliwości nie omijają
nawet najbardziej oddanych Bogu mężczyzn.
Chwilowe zauroczenie jest w stanie znieczulić wszelkie

DLACZEGO BY NIE ZACZĄĆ DZISIAJ?

Michael J. Svigel

czas

dla dziecka

Poczytasz mi książeczkę? Pobawimy się razem klockami Lego? Pomożesz mi pokolorować ten rysunek?
Pójdziemy teraz na plac zabaw? Nasze dzieci zalewają nas tego typu prośbami przez cały dzień.
Jeśli jesteś rodzicem, wiesz, o czym mówię. Dziecięca kreatywność w tym względzie zdaje się nie mieć granic.
Rzecz jasna, nie możemy rzucić naszych obowiązków, by skupić się wyłącznie na potrzebach
(i zachciankach) naszych pociech. Chcemy być dobrymi rodzicami, ale przecież się nie rozdwoimy.
Jednak mówiąc dziecku cały czas „nie”, niektórzy z nas mogą odczuwać wyrzuty sumienia… .
Oto kilka wskazówek, jak sobie radzić z tym napięciem.

PO PIERWSZE
Jako rodzice musimy uczynić czas z dziećmi naszym
priorytetem.
Dla wielu z nas zabawa grzechotkami z niemowlakiem
nie jest wymarzonym sposobem spędzania czasu.
Chcielibyśmy, aby nasze dziecko było już nastolatkiem,
tak by można było pójść razem w góry lub na boisko.
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Z kolei inni czują się jak ryby w wodzie z maluszkami,
a tracą rezon w towarzystwie starszych dzieci. Rozmowa
z dorastającym synem czy córką jest wyzwaniem ponad
ich siły. Niezależnie od tego, czy czujesz się do tego
predysponowany czy nie, podejmij decyzję, że będziesz
inwestował czas w relację ze swoim dzieckiem, oddając
się wspólnie waszym ulubionym zajęciom.

Zamiast „nie”, powiedz „tak, ale później” i wytłumacz,
kiedy będzie to „później. Pokaż dziecku, że zależy ci na
tym, by spędzić z nim czas i zrobić razem to, na co ma
ochotę. Po prostu, akurat w tym momencie nie jest na
to najlepsza pora.
Jeśli nasze dzieci będą widziały, że traktujemy poważnie
ich prośby, jeśli ustalimy pewien rytm wspólnej zabawy
(i będziemy się go trzymać), o wiele lepiej będą sobie
radziły z odmową. Nic się im nie stanie, jeśli trochę
poczekają. Jeśli jednak wciąż słyszą „nie”… za kilkakilkanaście lat przestaną nas o cokolwiek prosić.
I w końcu, musimy pamiętać, że dziecku chodzi przede
wszystkim o to, by być z mamą czy tatą,
a nie o zabawę/aktywność samą w sobie.

PO DRUGIE
Jeśli nie wykształcimy zwyczaju wspólnej zabawy
z dziećmi, kiedy są jeszcze małe, są nikłe szanse,
że sytuacja ulegnie poprawie, gdy będą starsze.
W założeniach chyba wszyscy rodzice chcą spędzać jak
najwięcej czasu ze swoimi dziećmi. Praktyka jednak nie
zawsze pokrywa się z założeniami. Obiecujemy dzieciom,
że zrobimy coś razem a potem… zapominamy o naszej
obietnicy. Mamy poważniejsze zmartwienia na głowie niż
zabawa z naszymi pociechami. Odkładamy to do urlopu,
a kiedy już do niego dobrniemy, jesteśmy zbyt zmęczeni,
by w pełni się tym czasem cieszyć.
„Później” zamienia się w „nigdy”.
Poziom zażyłości, jaki zbudujesz w relacji z dzieckiem,
gdy jest jeszcze małe, najprawdopodobniej przełoży
się na jakość waszej relacji, gdy już dorośnie.
Mówiąc inaczej, jeśli nie miałeś czasu, by bawić się
lalkami ze swoją córeczką,
nie oczekuj, że poprosi cię o
pomoc, gdy będzie urządzała
swoje pierwsze mieszkanie.

Kiedy twój sześciolatek namawia cię, byś pograł z nim
w piłkę, nie ma w głowie przyszłej kariery piłkarskiej,
ale raczej najbliższe kilkanaście
minut sam-na-sam z tatusiem.
Gdy twoja córka chce pobawić
się z tobą w szkołę, nie oczekuje,
że wymyślisz scenariusz niczym
w sztuce teatralnej i wzniesiesz
się na wyżyny aktorstwa;
ona chce, byś poświęcił(a) jej
chwilę niepodzielnej uwagi.
CHCE WIEDZIEĆ, ŻE JEST
DLA CIEBIE KIMŚ
WYJĄTKOWYM.
Świetnym pomysłem jest też
pozwalać dzieciom, by
towarzyszyły nam od czasu do
czasu w naszych „dorosłych”
zajęciach. Daj dziecku poobserwować, jak majsterkujesz
w garażu. Poproś je, by samo rozwiesiło pranie.
Zabierz dziecko w podróż.
Pamiętajmy, chodzi o wspólnie spędzony czas, a nie
o stopień wyrafinowania tego, co robimy.

Oczywiście, nie jest to
absolutna reguła i nigdy nie
jest za późno, by zacząć
pracować nad relacją z
dzieckiem. Ale ogólnie rzecz
biorąc, im później się za to
zabierzesz, tym będzie to
trudniejsze. Nie czekaj,
aż twoje dzieci będą
nastolatkami. Zacznij teraz.

PO TRZECIE
Zaplanuj konkretne pory w ciągu dnia/tygodnia, kiedy
będziesz wyłącznie do dyspozycji swoich dzieci.
Zgoda, nie możemy rzucić naszych zajęć, by całkowicie
skupić się na potrzebach naszych dzieci. Nie jest
możliwe, by mówić „tak” na każdą ich prośbę.
Możemy jednak taki czas zaplanować – a potem się tego
planu trzymać.
Dzieci posiadają niesamowitą umiejętność zawracania
nam głowy w najmniej odpowiednich momentach.
Im są młodsze, tym lepiej im to wychodzi. Straciłem
rachubę, ile to już razy zdarzyło się, że moje dzieci
zapragnęły pokazać mi coś w swoich książeczkach akurat
jak wyprzedzałem kogoś na autostradzie. Poświęcenie im
uwagi w takim momencie (i wpakowanie auta w bok
wyprzedzanego tira) nie zapewniłoby mi zapewne tytułu
Rodzica Roku.
Zdrowe zasady i granice to jedna rzecz, ale mówienie
„nie” na każdą prośbę dziecka to już zupełnie inna
historia. Można to zmienić.

PODSUMOWUJĄC:
Uczyń czas dla dzieci swoim priorytetem.
Nie czekaj, aż będą starsze.
Zaplanuj, kiedy będziesz się z nimi bawił.
Nie skupiaj się na „zabawkach”, ale na tym,
że możecie być razem.
Nie zawsze jest to łatwe i nie łudźmy się, że z dnia na
dzień posiądziemy niewyczerpaną energię, cierpliwość
i wytrwałość. Ale jeśli będziemy pamiętać o tych
prostych zasadach, pomoże nam to uniknąć pułapki
chronicznego zaniedbywania tego, co najcenniejsze –
naszych rodzinnych relacji.

Ps.127.3
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Bartek Celiński

a zakończenie roku
szkolnego wybraliśmy
się na spływ kajakowy
rzeką Drawą.
Towarzyszyła nam wspaniała
rodzinna atmosfera.
To był dobrze spędzony czas.
Pokonywaliśmy razem wiele
przeszkód wzajemnie się
wspierając. Wśród ciszy,
podziwialiśmy piękno natury.
Rośliny i zwierzęta żyjące pod wodą
i na lądzie i to, jak Bóg stworzył
ziemię, kwiaty i niebo - jest
wspaniałe. Cudownym uczuciem
było tego wszystkiego doświadczać.
Mimo różnych trudności, dzięki Bogu
i naszej współpracy, wszystkiemu
razem podołaliśmy.
Na koniec kajaków zrobiliśmy sobie
pysznego grilla. Niektórzy z naszej
ekipy nawet wykąpali się w jeziorze.
Nadmienię jeszcze, że wyjazd nasz
mógł nie dojść do skutku, ze
względu na pogodę (deszcz).
Poprosiliśmy wtedy cała grupę o
modlitwę no i... spływ się udał.
Dziękujemy Bogu. Poza paroma
kroplami deszczu, to był świetny
wypad i nietypowa próba
dla naszej grupy.

zdjęcia:
Basia Nawrocka
Justyna Jakubik

Amelia i Natalia

Psalm 139:16-18
Efezjan 3:20
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KOLEGIUM PASTORÓW

R

ada Kościoła na swoim ostatnim internetowym posiedzeniu zdecydowała zwołać w trybie
nadzwyczajnym spotkanie Kolegium Pastorów Kościoła Chrystusowego w RP. Tak więc, w ośrodku
PROEM w Zakościelu w dniach 22-23 czerwca zebrali się pastorzy, by omówić doświadczenia wywołane
przerwą w sprawowaniu nabożeństw spowodowanych restrykcjami zgromadzania się w czasie epidemii korona
wirusa. Spotkanie dotyczyło głównie wymiany myśli, doświadczeń oraz okazją do wspólnej modlitwy
o przyszłość kościoła. Ciekawym jest, że w czasie rozpoczęcia epidemii i wprowadzenia ograniczeń
w zebraniach, niemal we wszystkich zborach pojawiły się dwie grupy ludzi. Pierwsza z nich to ci, którzy
uważali, iż pomimo zagrożenia należy prowadzić normalną pracę wierząc, że Bóg ochroni ludzi wierzących.
Druga grupa ludzi uważała, że należy natychmiast odwołać wszystkie spotkania, nawet i wtedy, kiedy nie było
jeszcze to nakazane prawem naszego rządu. Fakt, że wprowadzane potem kolejne obostrzenia związane
z epidemią oraz komunikaty o ilości zarażonych Covid-19, sprawiły strach i liczne obawy w sercach wielu ludzi.
Siłą rzeczy niemalże wszystkie zbory, które posiadały odpowiedni sprzęt i techniczne warunki, bardzo szybko
przeniosły swoje nabożeństwa do Internetu, transmitując nabożeństwa poprzez system on-line lub retransmitując
wcześniej nagrane. Ta sytuacja wymogła na tworzących i obsługujących tego typu przekazy wiele wysiłku
i była zupełnie nowym doświadczeniem w życiu wielu Zborów.
W Zakościelu pastorzy zwracali uwagę na korzyści z nabożeństw nadawanych przez Internet,
ale też wskazywano na niezdrowe tendencje z tym związane. O co chodzi? Co było korzystne?
W czasie, gdy nie wolno było się gromadzić na otwartych nabożeństwach lub znikoma część zboru mogła być
obecna, nabożeństwa on-line dawały namiastkę społeczności i możliwości słuchania Słowa Bożego
przekazywanego przez kaznodzieję.
Po drugie. Oglądalność i uczestniczenie w przekazie Internetowym w wielu przypadkach pomnożyła się niemalże
czterokrotnie. A więc z przekazem Ewangelii mogliśmy docierać do zupełnie nowych osób i nowych domów.
Po trzecie. Izolacja i zamknięcie w domach sprawiło, iż wielu zborowników mogło poprzez Internet uczestniczyć
w nabożeństwach w kilku innych Zborach w czasie niedzieli i następnego tygodnia. Niektórzy potrafili być
w czterech i więcej różnych społecznościach. Dało to okazję bez wychodzenia z domu poznać inne Zbory
i być na nabożeństwach w innych miastach naszego kraju. Z pewnością duchowo ubogaciło to tych, którzy
pragnęli w tym trudnym czasie więcej słuchać Bożego Słowa.
Po czwarte. Nabożeństwa on-line przeżywane w rodzinnym gronie lub małych grupkach ludzi, z możliwością
urządzenia rodzinnej Wieczerzy Pańskiej, to zupełnie nowe doświadczenie cementujące rodzinę.
Pastorzy zebrani w Zakościelu choć dostrzegali dobre strony Internetu wskazywali również na zagrożenia
i niebezpieczeństwa. Co jest i co może być zagrożeniem dla ludzi wierzących w dobie po epidemii?
Po pierwsze. Internet sprawił, że niektórym ludziom trudno na nowo przyjść do kościoła, choć są już ku temu
warunki, by uczestniczyć w nabożeństwach w gronie braci i sióstr. To takie wygodne, bo przecież można słuchać
nabożeństwa w domu, będąc w piżamie, w wygodnym fotelu, z filiżanką porannej kawy. Niestety, to trend coraz
bardziej powszechny w naszym społeczeństwie. Czy nie jesteśmy zawstydzeni, kiedy pozostajemy w domu
w czasie, gdy lud Boży zgromadza się, by razem wielbić Boga?
W kościele katolickim nieobecność na niedzielnej mszy jest ciężkim grzechem.
By być zwolnionym z obowiązku przyjścia do kościoła, trzeba uzyskać specjalną dyspensę.
Po drugie. Internetowe nabożeństwa, a szczególnie ostatnia wzmożona aktywność i mnogość różnego rodzaju
„proroków”, domorosłych kaznodziei i nauczycieli, mogą nieźle namieszać w naszych głowach co do doktryny
i praktyki chrześcijańskiej. Ten zamęt w sercach nieutwierdzonych wierzących powoduje wiele duchowych
rozterek. Niestety często one przenoszone są potem na zbór.
I po trzecie. I chyba najbardziej istotne. Kościół to nie Internet! Współczesną tendencją
(szczególnie młodych) jest przenoszenie się z realnego życia, osobistego kontaktu, spotkań z drugim
człowiekiem do sfery Internetu. Kościół Jezusa Chrystusa to ŻYWA SPOŁECZNOŚĆ.
Ap. Jan napisał: „ Jeśli chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy
z sobą…” (1 J. 1,7). O pierwszy Zborze jest napisane: „I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie,
w łamaniu chleba i w modlitwach.” (Dz 2, 42).
TRWAJMY WIĘC WE WSPÓLNOCIE, W KTÓREJ PAN NAS POSTAWIŁ.
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Zapraszamy
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

odnowiona sala

Z

*

radością świętowaliśmy powrót do nabożeństw w nowo odnowionej kaplicy naszego Zboru.
Po intensywnych 2 miesiącach pracy braci Marusza Polakowskiego i Krzysztofa Pietronia, do których dołączyli
Dawid Maksińczyk i Bartek Staszewski w dniu 14 czerwca zgromadziliśmy się na pierwszym, po przerwie
spowodowanej epidemią koronawirusem, nabożeństwie dziękczynnym. By sala lśniła czystością wiele wysiłku włożyły
nasze siostry pod kierownictwem s. Oli Polakowskiej. Są to: Justyna Jakubik, Stenia Mazur, Bogusia Buczyńska, Ania
Gromska, Emila Ostropolska, Aneta Kulczyńska, Ania Dobrowolska, Żenia Pavlutkin i Genia Gutkowska.
Sprawnie zadziałała ekipa techniczna w składzie - Jakub Dobrowolski, Mariusz Koziak, Adam Kowalczyk
i Sławek Kulczyński. Jesteśmy wdzięczni również br. Zbyszkowi Gutkowskiemu, który szefując w kuchni, dbał o posiłki
dla pracujących. Na zewnątrz zaś kościoła siostra Grażyna Walczak urządziła cieszący oko piękny kwiatowy ogródek.
I tak, jak odnowiona jest teraz nasza kapica oczekujemy, że Bóg będzie odnawiał nasze serca, by kościół mógł wzrastać
i wielbić naszego Pana.

wycieczka zborowa

T

radycyjnie w dniu święta
Bożego Ciała Zbór nasz
organizuje wycieczkę – piknik.
Również w tym roku, w dniu 11
czerwca, pomimo nie najlepszej
pogody spora grupa zborowników,
dzieci i przyjaciół Zboru spędziła
z sobą kilka godzin. To była dobra
okazja do wzajemnych relacji
i długich rozmów.
Jesteśmy Bogu wdzięczni za mile
spędzony czas.
Dziękujemy braterstwu
Agnieszce i Danielowi Miszke
za pomoc w zorganizowaniu
tej wycieczki.

*

Bogu wdzięczni

*

Jesteśmy Bogu wdzięczni za uratowanie życia brata Mariusza Koziaka. Powracając samochodem do domu
w dniu 17 czerwca przeżył czołowe zderzenie z winy innego kierowcy. Według świadectwa policji z takich
wypadków nie wychodzi się żywym. Dzięki Bogu za ochronę życia naszego brata, który wyszedł z wypadku
bez specjalnych obrażeń. Przypadek ten jednak jest ostrzeżeniem dla każdego z nas.
Nasze życie może być przerwane w każdej chwili, nawet jeśli się tego nie spodziewamy.
Pytanie więc, czy jesteś zbawiony i gotowy by stanąć przed Bogiem?
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lipiec- sierpeń
Z powodu okresu urlopowego wszystkie
wydarzenia zborowe będą ogłaszane
na bieżąco w czasie niedzielnych nabożeństw

- o nabożeństwa i uroczystości w okresie letnim
- o koncert zespołu Exodus 15
- o bezpieczne urlopy i powroty naszych zborowników
- o bezpieczne wakacje dla naszych dzieci i młodzieży
- o sympatyków i osoby myślące o chrzcie
- o osoby zagubione w duchowym życiu
- o gości wypoczywających w Kołobrzegu
- o wybory prezydenckie
- o przywództwo zborowe i nowego pastora
- o osoby pozostające w domach w obawie przed
koronawirusem
- o pomoc w chorobie i starszym wieku dla; J. Świercz,
J. i E. Witkowskich, I. Rosińskiej, Z. Dołkowskiej,
J. Grudzińskiej, J. Lewandowskiej, Z. Soboń, L. Puc,
R. Kakowskiego, T. Szyszki, B. Kamińskiej, R. Zagrodnik,
J. Klamuta, L. Prociak, rodzinę Czyżów z Wisły
fot.M.J. Karel
- o br. Romana Tuckiego z Koszalina przebywającego
w szpitalu, po jego upadku z wysokości
- o problemy zdrowotne: K. Walczak, J. Matulewicza,
M. Sznajder
- o problemy s. Czesławy Kulczyńskiej
- o osoby słuchające nabożeństw na on-line

.
W LIPCU spodziewamy się Gości – kaznodziejów:
19-go Remek Neumann,
26-go Tomasz Jakubowski.
W SIERPNIU: 2-go Tomasz Biernacki.
8 sierpnia (sobota) o godz. 18,00
w sali plenerowej kołobrzeskiego RCK odbędzie się
Ewangelizacja - koncert zespołu EXODUS 15
Powiadamiajmy znajomych
i zapraszajmy na to wydarzenie.
Nabożeństwo Niedzielne godz.10.00
Czwartkowe studium Słowa Bożego godz.18.00

ROCZNICE CHRZTU
urodziny obchodzą

55 rocznicę chrztu wiary w dniu 1.07.
wspomina s. Helena Stępniewska
10 rocznicę wspomina w dniu 18.07.
s. Zofia Koziak.
„A na końcu swej podróży Pan koronę da…”
ŚP. 214. Życzymy wytrwałości
w biegu po nagrodę.

Lipiec:
01 Zofia Koziak
02 Henryk Podgórski
03 Danuta Sadowska
04 Helena Wójcik
11 Agnieszka Miszke
13 Józef Calów
13 Zosia Koziak
14 Andrzej Sękowski
19 Agnieszka Dziadosz
22 Wanda Miszke –Zapora
23 Jakub Dobrowolski
27 Teresa Furmanek
31 Katarzyna Koziak

ROCZNICE ŚLUBU
15 rocznicę
ślubu obchodzą w dniu16.07.
Emila i Jarosław Ostropolscy
10 rocznicę wspominają w dniu 28.08.
Joanna i Łukasz Sadowscy
Niech Pan błogosławi i daje radość
we wspólnej wędrówce przez życie.
Co roku przypominamy i prosimy
o stosowny ubiór na czas nabożeństw.
Pastorom i starszym będzie miło,
gdy powiadomisz o swoim wyjeździe na urlop.
Z góry dziękujemy!

Sierpień:
02 Mariusz Polakowski
04 Radosław Froncala
04 Mariusz Łukomski
05 Bogdan Pilichowski
07 Michał Stasiak
12 Jacek Mazur
13 Jan Matulewicz
14 Artur Rapacz
15 Maria Kułakowska
17 Oliwia Sadowska
18 Jakub Karel
19 Lucjan Łukomski
21 Feliks Borzyszkowski
22 Agnieszka Ostrowska
24 Kamil Kamiński
24 Żenia Pavlutkin
28 Maciej Kociela

najlepsze życzenia urodzinowe
składamy również

W lipcu: Małgorzacie Pękul (07), Katarzynie Hausman (08), Milenie i Remkowi Neumann (11), Łukaszowi Dobrowolskiemu (13),
Łukaszowi Płuciennik (18), Jolancie Krempa (22), Henrykowi Kułakowskiemu (25), Tomaszowi Piela (26), Sebastianowi Pachnik (27),
Bronisławowi Hury (27), Mirze Jagielskiej (29), Annie Kazana (30) i w sierpniu: Andrzejowi Bajeńskiemu (02),
Morenike Oyedemi (03), Agnieszce Kałużyńskiej (05), Danucie Ryżyk (07), Adamowi Otremba (08), Marcie Winiarczyk (14),
Natanowi Polakowskiemu (17), Władysławowi Dwulatowi (20), Urszuli Świątkowskiej (27),
Adriannie Karel (30) i Urszuli Bajeńskiej (31).

BLISCY SOBIE

