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Od ogłoszenia zagrożenia Covidem 19, to jest od połowy marca tego roku nie było dnia, by
telewizyjne programy informacyjne niemalże wszystkich kanałów codziennie nie informowały o nowych
zakażeniach i śmierci z powodu koronawirusa. To zawsze „news” numer jeden. Jakkolwiek odsetek
zachorowań, czy zgonów z powodu osławionego Covidu - 19 jest relatywnie ułamkowy w stosunku
do umieralności z powodu innych chorób, chociażby takich jak: nowotwory, zawały serca, czy nawet
nieszczęśliwe wypadki, to jednak wytworzona psychoza strachu zmieniła diametralnie nasze życie i nasze
zachowania wobec otaczającego nas świata. Narzucone restrykcje wymuszające sposób życia
i funkcjonowania w przestrzeni publicznej są boleśnie odczuwalne nie tylko dla ludzi, lecz mają
dalekosiężne, negatywne skutki dla gospodarki kraju i publicznych finansów. Recesja gospodarcza kraju
sięga coraz głębiej i już nie można pozwolić sobie na ponowny lock down. Wielodniowe kwarantanny
dla osób i całych rodzin podejrzanych o nosicielstwo wirusa są udręką dla ludzi zamkniętych w czterech
ścianach swoich domów, czy mieszkań. Te obostrzenia przynoszą niezliczoną ilość trudności
w funkcjonowaniu i prowadzeniu normalnego życia. Rozpoczął się nowy rok szkolny i do końca nie było
wiadomo (brak szczegółowych przepisów) jak zajęcia szkolne mają wyglądać.
Dziś (tj. 1 września) wyczytałem wiadomość, iż do przedszkola w jednym z miast południa Polski
rodzice z dziećmi stali w chłodzie i deszczu do dwóch godzin, bo dzieci musiały wchodzić pojedynczo.
(u nas w Kołobrzegu ok. 40 minut – Bogu dzięki, że deszczu nie było). Hasło z pierwszych tygodni
ogłoszonego stanu epidemii: „zostań w domu” zastąpiono nowym: „myj ręce, załóż maseczkę,
zachowaj dystans”. Co sądzić o tych zaleceniach, które mogą być egzekwowane pod groźbą dotkliwych
kar finansowych? Ile ludzi tyle opinii, choć coraz więcej mówi się o absurdzie tego rodzaju restrykcji.
Dlaczego o tym piszę w naszej zborowej gazetce?
Przecież unikamy tematów dotyczących polityki, czy innych nie mających z chrześcijańską treścią
za wiele wspólnego. Być może tylko dlatego, że moje skojarzenia idą właśnie na przekór głoszonym
hasłom. Hasłom skądinąd słusznym w realnym świecie, ale zupełnie przeciwnie są postrzegane w świecie
duchowym. Otóż powtarzające jak mantra hasła: „myj ręce, załóż maskę zakrywającą usta i nos oraz
zachowaj dystans” zupełnie nie przystają do rad Bożego słowa w duchowym wymiarze.
Stąd moje skojarzenia.
Od kilku miesięcy na banerze naszego kościoła umieszczony jest cytat Ap. Jakuba (4,8):
„Zbliżcie się do Boga , a On zbliży się do was”. Czy w stosunku do Boga, do Jego kościoła, też mamy
zachować dystans? Czyż zachowywanie dystansu od człowieka, brata, siostry, bliźniego nie prowadzi
do duchowej izolacji i oddzielenia nas tym samym od miłości Boga?
Nie zapominajmy o tym, że diabłu najbardziej na tym zależy, byśmy nie pielęgnowali społeczności jeden
z drugim. Oddalając się od bliźniego, niestety oddalamy się od Boga. Jezus Swoim uczniom przypomniał
o największym i najważniejszym przykazaniu przekazanemu człowiekowi: „Miłuj Boga z całego serca
swego, a bliźniego swego jak siebie samego” (por. Mk. 12, 30-31). A jak się ma zalecenie:
„zostań w domu” do nakazu Pana: „nie opuszczajcie wspólnych waszych zgromadzeń” (Hebr. 10,25)?
Następna refleksja. Cytowany werset z baneru kościoła mówiący o zbliżeniu się do Boga kończy się dość
ostrym napomnieniem: „Obmyjcie ręce, grzesznicy, i oczyśćcie serca, ludzie o rozdwojonej duszy”
(Jak. 4,8). Jezus bardzo mocno sprzeciwiał się opatrznemu zrozumieniu czystości faryzeuszy, kiedy
powiada: „Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że oczyszczacie z zewnątrz kielich i
misę, wewnątrz zaś są one pełne łupiestwa i pożądliwości. Ślepy faryzeuszu! Oczyść wpierw wnętrze
kielicha, aby i to, co jest zewnątrz niego, stało się czyste.” (Mt. 23, 25-26 por. również Mk 7,3-5).
Dla Boga ważniejsze od czystości rąk jest czystość naszych serc. To właśnie z serca ludzkiego wychodzi
wszelkie zło, które kala człowieka. I może jeszcze jedna refleksja.
Ta dotycząca maseczek. W moim przekonaniu maseczki (przynajmniej te które zakładamy)
zupełnie nie chronią przed wirusem (ktoś złośliwe skomentował, iż chronią
jedynie przed mandatem). Natomiast w wymiarze duchowym nakładanie maski w zależności
od zmieniających się okoliczności i sytuacji jakie przechodzimy w naszym życiu oraz udawanie kogoś,
kim się nie jest, jest zwykłą obłudą i zakłamaniem. Ponadto zakładanie maski na usta kojarzy mi się
z zamkniętymi ustami dla głoszenia ewangelii, o której ap. Paweł powiada:
„jest to dla mnie koniecznością i biada mi, jeślibym ewangelii nie zwiastował” (1 Kor. 9, 16).
Miejmy nadzieję, że „ normalne” czasy jeszcze nastąpią. Taka nadzieja bije z licznych banerów
rozmieszczanych w różnych miejscach na których widnieją słowa: „Będzie dobrze!”
Ja też mam taką nadzieję pod jednym warunkiem: jeśli jako naród i jako jednostki zbliżymy się do Boga!
Wtedy z pewnością i On zbliży się do nas.
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Marian Babicz

N

iemal wszystkie uzdrowienia Jezusa dokonały się
na prośbę chorych, kalekich, lub w jakiś sposób
potrzebujących pomocy. Kluczowym pytaniem
związanym z cudami uzdrowień były słowa Jezusa;
Czy wierzysz, że mogę to zrobić?
Wielu na to odpowiadało pozytywnie i doświadczało
uzdrowienia.
Cud opisany w Ewangeliach jest inny niż wszystkie
i wybiega ponad utarte schematy.
Chory nie prosił o uzdrowienie i nikt za chorym się nie
wstawiał. Cud dokonał się w nocy, gdy było ciemno.
W trakcie krótkiej szarpaniny wynikłej z powodu
pojmania Jezusa i prawdopodobnie niewielu go nawet
zauważyło. Bo nie był to jakiś wielki, czy spektakularny
cud, ale jednak był na tyle ważny, że jego historię
Ewangeliści umieszczają we wszystkich swoich Pismach.

albo z wrogością, to z natury staram się unikać takich
ludzi, albo jeżeli już muszę kogoś znieść, to przyjmuję
postawę obronną.
W naturalny sposób nie stać mnie na inne rozwiązania.
Gdy Jezus spotyka się ze złym nastawieniem, nie atakuje,
nie ucieka, nie broni siebie, nie tłumaczy się ze swoich
słów, czy czynów, ale mając na uwadze duchowe dobro
osoby próbuje do niej cierpliwie dotrzeć.
Dobrym przykładem są słowa Jezusa skierowane do sługi
arcykapłana, który w czasie przesłuchania go uderzył:
„Jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, co było złego.
A jeżeli dobrze, to czemu Mnie bijesz? (J 18, 23).
Tymi słowami Chrystus zwraca uwagę słudze nie tyle na
niesprawiedliwość, której doznaje, ale przede wszystkim
na krzywdę, jaką on sam wyrządza sobie swoim
nieuczciwym postępowaniem. Próbując dotrzeć do jego
sumienia, stara się w nim wzbudzić refleksje.
Czy jest uczciwe bić niewinnego?
Jezus mógłby zamknąć usta i nic nie powiedzieć,
jednak w stosunku do tego człowieka przemówił
łagodnym językiem.
Salomon pisze: 15.1 „Łagodny język uśmierza gniew”.

Był ostatnim cudem uzdrowienia człowieka przez Jezusa,
przed Jego męczeńską śmiercią.
Odważę się powiedzieć, że ten ostatni cud jest jednym
z ważniejszych uzdrowień dla nas żyjących u schyłku
wieku. Bowiem lekcja, jaka z niego płynie, pokazuje
jedną z istotnych przesłań Biblii.
Najbardziej fundamentalne i charakterystyczne w tym
uzdrowieniu jest to, że Jezus dokonał tego cudu na swoim
wrogu. Uzdrowionym okazał się człowiek, który miał
wobec Jezusa złe zamiary i był Jego zdeklarowanym
wrogiem.

Zawsze spokojna i łagodna odpowiedź na zaczepne
zachowania zatrzymuje fale złego nastawienia.
Już widzę konsternację sługi po słowach Jezusa.
Zapewne nie wiedział, co odpowiedzieć i jak zareagować.
Może to przemyślał? Może już więcej nie będzie tak
robił? Nie wiemy ale lekcja, którą otrzymał na pewno
była mocna.
Podobne pytanie pełne miłości i troski zada Jezus swemu
uczniowi Judaszowi, który ze zgrają ludzi pojawił

Zawsze zastanawia i zadziwia mnie postawa Jezusa
wobec ludzi wrogo do Niego usposobionych.
Ja nie miałbym w sobie tyle siły i odwagi co On.
Zawsze, kiedy spotykam się ze złym nastawieniem,
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się w ogrodzie by pojmać Jezusa, mówiąc do niego:
„Przyjacielu, po co przychodzisz? (Mt 26, 50).
Dobre pytanie, ale czy adres właściwy?
Do zdrajcy i obłudnika Jezus mówi tak łagodnie:
„Przyjacielu”. Myślę, że Jezus chciał pokazać Judaszowi,
że nie ma w stosunku do niego złych zamiarów.
Nazywając go przyjacielem, próbuje przemówić do jego
sumienia .
Przyjacielu czy wiesz, dokąd ta droga prowadzi?
Czy wiesz, jak to się wszystko skończy?
Dzisiaj wszyscy wiemy, jak potoczyło się dalej życie
Judasza i jak skończył.

wojuje od miecza ginie”
Następnie robi coś, co nie mieści się głowie nawet
przyzwoitego człowieka. Dotyka się ucha swojego
wroga i uzdrawia go. Dlaczego?
Jakie były Jego motywy? Czym kierował się Jezus
dotykając i uzdrawiając ucho swojego wroga?
Może myślał o Malchusie i jego cierpieniu z powodu
obciętego ucha? Myślę, że nie!
Po raz pierwszy uzdrowiony, jest jakby pretekstem do
lekcji, której Jezus chciał nauczyć Piotra.

W pytaniach Jezusa nie ma cienia zemsty, nienawiści
czy ironii, ale jedynie pragnienie udzielenia pomocy
każdemu człowiekowi w jego zagubieniu i słabości.
Przyjacielu po co przychodzisz?

Jezus jako pierwszy przerywa łańcuch ludzkiej
nieprawości, przekazywany z pokolenia na pokolenie.
Przerwa te błędne koło grzechu, nienawiści i śmierci.
To dobrowolne wydanie się w ręce wrogów sam
przepowiedział: „ Ja życie moje oddaję, aby je potem
znów odzyskać. Nikt mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie
je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów
odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca.”
Jezus nie broni się. Nie zrzuca zła na innych, ale bierze
zło na siebie, by ponieść i zawiesić na krzyżu.
Mówi do Piotra: Czy nie mam pić kielicha, który mi dał
Ojciec?
Nasz Pan swoją postawą zaprasza,
byśmy tego kielicha, choć trochę
posmakowali kiedy mówi w Łuk.6.27- 36:

A to jest lekcja, którą i my wszyscy musimy odrobić.

To dobre pytanie, które może dotyczyć
każdego z nas!
Każdy człowiek ma chwile zwątpienia, zagubienia
i niepewności. Każdy ma momenty, w których jakieś
oczekiwania nie zostają spełnione.
„ A myśmy się spodziewali…”
to biblijne wyznanie, które pojawia się
po śmierci Chrystusa w ustach Jgo
uczniów. Wyraża ono silne uczucie
żalu, rozczarowania, bezsilności,
niezadowolenia i goryczy zawodu.

„Ale wam, którzy słuchacie,
powiadam; Miłujcie nieprzyjaciół
waszych, dobrze czyńcie tym, którzy
was nienawidzą. Błogosławcie tym,
którzy was przeklinają, módlcie się za
tych, którzy was krzywdzą. Temu, kto
cię uderzy w policzek, nadstaw i drugi,
a temu kto ci zabiera płaszcz i sukni
nie odmawiaj. Każdemu kto cię prosi
daj, a od tego, kto bierze co twoje, nie

Tak jak wtedy uczniowie, tak my
dzisiaj, gdy czegoś podobnego
doświadczamy zaczynamy uciekać
i wycofywać się. Odsuwamy się od
innych, izolujemy i unikamy kontaktu.
Ale czy wiemy jak to się skończy?
Czy zdajemy sobie do końca sprawę,
jaki może być finał takiego postępowania?
Jezus zadaje pytania naszemu sumieniu i oczekuje, że
szczerze i uczciwie wobec Niego i siebie odpowiemy.

żądaj zwrotu.
A jak chcecie, aby wam ludzie czynili, czyńcie im tak
samo i wy. A jeśli miłujecie tych, którzy was miłują,
na jakąż wdzięczność zasługujecie? Wszak i grzesznicy
miłują tych, którzy ich miłują. Jeśli bowiem dobrze
czynicie tym którzy wam dobrze czynią, na jaką
wdzięczność zasługujecie? Wszak i grzesznicy to samo
czynią. A jeśli pożyczacie tym, od których spodziewacie
się zwrotu, na jaką wdzięczność zasługujecie?
I grzesznicy pożyczają grzesznikom, aby to samo
odebrać z powrotem. Ale miłujcie nieprzyjaciół waszych
i dobrze czyńcie, i pożyczajcie, nie spodziewając się
zwrotu, a będzie obfita nagroda wasza i Synami
najwyższego będziecie, gdyż On dobrotliwy jest
i dla niewdzięcznych i dla złych.
Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz.”

Musimy wiedzieć, że w takich chwilach stoimy przed
swoistym skrzyżowaniem życiowych dróg.
A są to kluczowe decyzje co do kierunku i sposobu życia.
Albo będziemy żyli rozczarowaniem, żalem
i przeszłością, albo zostawiając za sobą przeszłość
pójdziemy Bożą drogą, by powstać i na nowo zacząć…
szczerze naśladować Jezusa.
W naszej historii Jezus posuwa się dalej i robi coś,
co jest całkowicie obce naszej naturze.
W Getsemane, w chwili zatrzymania, dochodzi do
szarpaniny. Uczniowie nie rozumieją tego, co się dzieje
i reagują w naturalny sposób. Gdy dochodzi do
konfrontacji ze złem jedni zaczynają uciekać, a inni się
bronią. Tak jak to było w przypadku Piotra, który wyciąga
swój miecz z pochwy i obcina nim ucho Malchusowi słudze arcykapłana.
Wydaje się, że jego postawa jest wynikiem odwagi,
której nie mieli pozostali, ale Jezus tego nie akceptuje.
Nie godzi się na przemoc. Nie pozwala bronić się
mieczem.
Natychmiast zatrzymuje zbrojną akcję mówiąc.
„Włóż swój miecz do pochwy. Kto bowiem mieczem
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To jest naprawdę wąska droga i ciasna brama i niewielu
na niej wytrwa. Bo proza życia pokazuje, że mamy
problemy z czynieniem dobra w stosunku do naszych
braci, czy sióstr w Kościele, a cóż dopiero w stosunku
do naszych wrogów. Kto wie czy ktoś, kto ustawicznie
sprawia nam przykrość nie jest głosem Boga do naszego
sumienia byśmy i jemu okazali miłość, jaką Bóg nam
okazał? Jezus mówi, że kiedy okazujemy miłość tym,
którzy nas krzywdzą, czy postępują wobec nas
niewłaściwie, to wtedy jesteśmy najbardziej podobni
do naszego Ojca w niebie.

sprzeciwu. Oczywistym jednak jest to, że nie powinien
chwytać za miecz. Element walki i konfrontacji jest
nieunikniony, a Słowo Boże mówi, że musimy stanąć
do walki. Apostoł Paweł daje nam pełny obraz
rynsztunku, jaki powinien włożyć uczeń Jezusa:

Okazywanie miłości innym jest wypisane wielkimi
literami w nauczanie Jezusa i powielane przez apostołów.
Apostoł Jan pisze –
„Jeżeli Chrystus oddał za nas życie swoje, my także
winniśmy oddawać życie za braci”
(1 J 3, 16). W liście do Rzymian 12.1-21, Paweł pisze:
„Nikomu złem za złe nie oddawajcie, starajcie się o to,
co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. Jeśli można,
o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój
miejcie. Najmilsi! Nie mścijcie się sami, ale pozostawcie
to gniewowi Bożemu, albowiem napisano: Pomsta do
mnie należy, Ja odpłacę, mówi Pan. Jeśli tedy łaknie
nieprzyjaciel twój, nakarm go; jeśli pragnie, napój go;
bo czyniąc to, węgle rozżarzone zgarniasz na jego głowę.
Nie daj się zwyciężać złu, ale zło dobrem zwyciężaj”

„Dlatego weźcie całą zbroje Bożą, abyście mogli stawić
opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego, ostać się.
Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą,
przywdziawszy pancerz sprawiedliwości, i obuwszy nogi
być gotowymi do zwiastowania ewangelii pokoju.
Przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie
mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też
przyłbicę zbawienia i miecz Ducha, którym jest Słowo
Boże. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym
czasie modły w Duchu i tak czuwajcie z całą
wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych”
(Ef 6, 13-18). Paweł pisze kto jest prawdziwym
przeciwnikiem: Gdyż bój toczymy nie z krwią ani
z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze
zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności,
ze złymi duchami w okręgach niebieskich” (Ef 6, 12).

Malchus jest przykładem zła, które w różny sposób
codziennie prowokuje i próbuje atakować, a gwałtowny
Piotr kusi, by bronić się, zareagować i odpłacić.
Ale Jezus pokazuje, jak mamy odpowiadać na zło
(Schowaj swój miecz do pochwy – mówi do Piotra Bo kto mieczem wojuje od miecza ginie. Wiersz 53)
Czy myślisz, że nie mógłbym poprosić Ojca mojego,
a zaraz wystawiłby Mi więcej niż dwanaście zastępów
aniołów?

Każdy z nas jest w stanie wojny z siłami ciemności.
Dlatego Bóg daje nam do dyspozycji Boży arsenał
i wiedzę, z kim naprawdę prowadzimy walkę.
Pokazuje nam także w jaki sposób odnieść zwycięstwo.

Według Jezusa obrony mamy upatrywać w Bogu,
a nie w ostrzu miecza. Paradoks polega na tym,
że mamy czynić dobro naszym wrogom,
dla naszego dobra.
Podnosząc miecz na swojego wroga, Piotr tak naprawdę
podnosił rękę na siebie samego. Zaczął czynić zło,
by zatrzymać zło, ale taka reakcja tylko zło pomnaża.

Tylko od nas zależy, jaką drogę wybierzemy.
Tylko od nas zależy, czy będziemy wśród tych,
którzy odnieśli zwycięstwo.
Wracając do uzdrowionego Malchusa, to nie wiemy,
co myślał i robił, gdy doświadczył Bożej pomocy
i miłości. Czy odważył się porzucić swoje dawne życie
by dołączyć do grona uczniów i pójść za Jezusem?
Czy może tylko przyjął te dziwne i niezrozumiałe
wydarzenie jako osobliwość, która ani trochę nie
wpłynęła na jego życie.
Biblia o tym nic nie mówi, ale nasuwa mi się przy tym
smutna konkluzja, że wielu jest takich jak Malchus.
Mogą doświadczyć Bożego uzdrowienia, mogą przeżyć
Boże dotknięcie, ale ich życie może w ogóle się nie
zmienić, a w efekcie mogą nie dostąpić zbawienia.

Na zło, które nas dotyka jest tylko jeden sposób.
Czynić dobro!
Echa tej prawdy i pozytywne następstwa możemy
odnaleźć w pewnej Starotestamentowej historii.
(2 Król.6.14-23). A jest ona ewenementem w Starym
Testamencie, bowiem Elizeusz radzi królowi, by wrogów
Izraela nakarmić chlebem i napoić wodą, gdzie prawo
Mojżesza mówi: „Będziesz miłował bliźniego swego,
a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego”

My jednak nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną.

(3 Moj.19-18).

Reakcja wrogów nakarmionych chlebem zamiast ostrzem
miecza mówi bardzo wiele i jest świadectwem,
co może zrobić odrobina dobroci wobec nieprzyjaciół.
Elizeusz mówi do swego sługi:
Nie bój się, bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych,
którzy są z nimi” – w. 16
Decydując się na wyświadczanie dobra za zło,
które otrzymujemy, stajemy po stronie tych, których jest
więcej. Stajemy po stronie światła. Po stronie tych,
którzy już zwyciężyli.
Ap. Jan pisze: My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci
do żywota, bo miłujemy braci, kto nie miłuje pozostaje
w śmierci. (1 J.3.14). A jeśli ludzie odrzucą nasze dobro,
to staje się ono automatycznie świadectwem, przez które
zwyciężamy. Obj. Jana mówi: „A oni zwyciężyli dzięki
krwi Baranka i dzięki słowu swojego świadectwa i nie
umiłowali życia swego, aż do śmierci.”
Cud uzdrowienia Malchusa uświadamia nam,
że podążając za Jezusem nie decydujemy się na sielskie
życie. Chrześcijanin w świecie jest bardzo często znakiem

Dawno temu w ogrodzie zaczęły się wszystkie nasze
problemy. To tam Adam i Ewa zapoczątkowali tragiczny
pochód ludzkości ku śmierci.
Ale Bóg nie przeznaczył nas na śmierć, ale do życia.
Dlatego w Ogrodzie Getsemane, poprzez przebaczenie
i miłość, zaczyna się zwycięski pochód wolności.
Bóg nas zaprasza, byśmy uczestniczyli w tym
pięknym Orszaku. Pan Jezus poprzez swoje poświęcenie
ostatecznie złamał więzy śmierci i zakończył erę
panowania grzechu.

Jemu niech za to będzie chwała
na wieki wieków.
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Marian Babicz

Ew. Marka 5.24-34

K

iedy Jezus pojawiał się w miejscach publicznych
zawsze towarzyszył mu jakiś tłum ludzi. Nie
wiem, jakie kierowały tym pobudki ale myślę, że
mogła być to zwykła ciekawość, może chęć ujrzenia
z bliska jakiegoś uzdrowienia, czy pragnienie posłuchania
pięknych historii, które opowiadał Jezus.

Ta kobieta znalazła Bożą drogę. Wyszła z tłumu,
a uzdrowiona, doświadczyła osobistej relacji z Jezusem.
Nie było to jednak proste i łatwe. Lata zawiedzionych
nadziei zrobiło swoje.
Zapewne musiała pokonać wiele swoich wewnętrznych
oporów, czy wątpliwości. Pozbyć się wstydu, zignorować
spojrzenia ludzi, czy zbyć kąśliwe uwagi.

W Ew.Marka 5. 24-34 pojawia się pewna chora kobieta,
która pewnie pozostałaby niezauważona, gdyby nie
wyszła tłumu i nie odważyła się publiczne wyjawić
swojego problemu.
Ta kobieta przeszła bardzo długą i trudną życiową drogę,
Dwanaście lat choroby i szukania pomocy u ludzi, które
ostatecznie zaowocowały utratą dorobku swego życia
i pogorszeniem stanu zdrowia.
Kto wie, jakie myśli do jej głowy by przyszły, gdyby nie
pojawienie się na jej drodze Jezusa.
Ktoś powiedział:
„Tylko wtedy, gdy człowiek widzi swój kres,
jest skłonny prawdziwie zwrócić się do Boga”
Kobieta musiała to przeżyć, bo Biblia opisuje, co wtedy
myślała i mówiła w sercu: „… Jeśli dotknę choćby szaty
Jego będę uzdrowiona” w. 28.

Tłum się nie zmienił. Dziś jest taki sam.
Napierający na Boga, osądzający, oczekujący cudów,
uzurpujący sobie prawo do Jego mocy, czy podszywający
się pod Jego Imię.
Wyjście z takiego tłumu nie jest proste, bo łatwo jest ulec
jego presji. Łatwo też powielać to, co robi większość.
Jednak bywają w życiu takie momenty, kiedy człowiek
musi się przełamać.
Zbliżyć się do Boga bardzo osobiście,
bardzo konkretnie.
Wyjść ze swojego tłumu,
uwierzyć i dotknąć się Jezusa.
Czy jesteś na to gotowy?
Można się ocierać o Jezusa, można być tak blisko Boga
jak tylko tłum pozwala, ale żeby doświadczyć
uzdrowienia i wejść w osobistą relacje z Bogiem,
trzeba wyjść z tłumu! Trzeba pokonać swoje wątpliwości,
obawy i lęki, jak zrobiła to nasza bohaterka.

Zapewne takiej wiary i pewności potrzebował każdy
z tego tłumu. Jednak tylko ona z niego wyszła i to tylko
dla niej Jezus zatrzymał pochód. A pochwała jej wiary
przez Pana jest dzisiaj dla nas świadectwem.

Kto wie, może dziś jest twój czas, by przez wiarę dotknąć
się Jezusa? Bóg nie potrzebuje ludzkich schematów,
by dokonać cudu w moim, czy twoim życiu.
Jedynie, na co Bóg zwraca uwagę to ... , czy masz wiarę?
Jeśli tak, to nie zwlekaj. Bóg na ciebie czeka.

Postawa tej kobiety i postawa tłumu,
to dwa różne bieguny.
Tłum który otacza Jezusa, napiera na Niego, ociera się
i dotyka, ale tylko ta jedna kobieta doświadcza
uzdrowienia. Jezus powiedział:
„Wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka
jest brama i przestronna droga, która wiedzie na
zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią
wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która
prowadzi do życia; niewielu jest tych, którzy ją
znajdują”- Mat.7.13-14
Czy znalazłeś swoją wąską drogę? Czy przeszedłeś
już przez ciasną bramę? Jeśli tak to chodź po niej
i nie odstępuj.
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Teresa Kaliś

Charles R. Swindoll

Panie, czy Ty wiesz,
że świat się zatrzymał, w sercach ludzi
zagościła susza wiary,
sensem i wartością stały się
szaleństwa bez miary.
Zgasł płomień życia z Tobą w miłości,
prym wiedzie,
pęd do życia w innej doskonałości.
Ciężar zdarzeń przygniótł świat i ludzi,
lecz... z Tobą bez strachu i lęku
zawsze każdy się budzi.
Nie pozwolisz, by świat odszedł
w inne przestrzenie,
bo Ty jesteś grodem warownym
i znika w sercu zwątpienie.
Zamykam ciasno myśli swoje,
sama z nimi się dwoję i troję,
świat się nie zamknął w mojej głowie,
bo ja mam miłość Twą całą Panie,
nie... w połowie.
Zamknięci w sobie, pod powiekami
schowani, nie bądźmy szczelnie
zabarykadowani,
pytamy, czy życie jeszcze istnieje?
czy sprawy tak się mają,
w którą stronę wiatr zawieje.
Czy tak nasze życie płynie falami?
raz spokojniej, a raz ze sztormami.
Myślisz, że nie masz już sił,
że nie dasz rady, dasz
- w Słowie Bożym
masz wszystkie porady.
Myślisz, że się już nic nie uda,
nie słuchaj złych słów,
to jest obłuda.
Panie, chcę z Tobą wychodzić na
spacer, chcę rozmawiać w słońcu,
deszczu i podczas burzy,
naszej miłości nic i nikt już nie zburzy.
Dzięki Twojej miłości Panie,
oddechu nabrałam.
Dzięki Twojej radości Panie,
uśmiech namalowałam.
Dzięki Twojej sile Panie,
poranki podziwiałam.
Dzięki Twojej mocy Panie,
oczy rankiem otwierałam.
Dzięki wierze w Słowa Twoje,
prawdę dostrzegałam.
Dzięki Tobie,
kto jest obok.. zrozumiałam.
Dzięki Tobie,
bezpieczeństwo otrzymałam.
Dzięki Tobie,
łzy lżej ocierałam.
Dzięki Tobie łatwiej z rzeczywistością
się zderzałam.
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Charles R. Swindoll

(Ef.4.26)
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Tematem tegorocznego obozu w Ostródzie była
tożsamość. Liczne wykłady uczyły nas, jak Bóg
postrzega nas i że tylko on zna nas najlepiej.
Były to duchowo niezwykłe chwile, które pozwoliły
zbliżyć się do Pana i prawdziwie poczuć Jego
obecność. Mogliśmy dzielić się swoimi
przemyśleniami i przeżyciami z innymi, wymienić
opinie i czerpać wartości od siebie nawzajem.
Na obozie spotkaliśmy bowiem wiele
świetnych osób. Był to naprawdę świetny obóz.
Kornelia Downarowicz

Natalia Celińska
Zosia Koziak
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8 sierpnia odbył się w naszym kołobrzeskim RCK
wspaniały koncert znanego nam zespołu Exodus 15.
To była wspaniała uczta zarówno dla ducha, jak i dla
ciała - nogi mi podskakiwały, ręce klaskały, usta moje
cały czas śpiewały, a serce biło mi mocniej i szybciej
- bo każda pieśń była modlitwą.
Wokalistki zespołu Karolina, Estera i Agata przed
każdą pieśnią opowiadały o swoich przeżyciach,
przeplatały krótkimi świadectwami, mówiły jak
Wielki jest Bóg, że tylko On może uleczyć to,
co chore i dać nowe tchnienie w życie każdego,
kto otworzy przed Nim swoje serce.
Widziałam osoby, które przeżywały każdą pieśń,
podniesione ręce, zamknięte oczy i łzy spływające po
policzkach. Na zakończenie zespół pobłogosławił nas
śpiewając piękną pieśń „Błogosławieństwo”,
a słowa, że Bóg jest w twoim płaczu i radości,
że On jest z tobą i dla ciebie długo zostaną
w moim sercu.
Bardzo dziękuję tym osobom, które przyczyniły się
do zorganizowania tego koncertu. Wymagało to dużo
zaangażowania, czasu i cierpliwości. Kiedy są chęci
i serce gotowe do działania, to można góry przenosić.
Justyna

-10-

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

W

ykorzystując wizytę na naszym terenie Prezbitera Naczelnego
KCH – pastora Andrzeja Bajeńskiego w Kołobrzegu, w dniu
18 sierpnia odbyło się spotkanie z pastorami Okręgu
zachodniopomorskiego. Pastorzy dzielili się informacjami z życia
prowadzonych Zborów w okresie epidemii korona wirusa. Natomiast
Prezbiter Naczelny omawiał i zachęcał do korzystania z materiałów
i programów uczniostwa oraz prowadzenia małych grup uczniowskich.
Prezbiter informował również o przygotowaniach do Jubileuszu 100 lecia
Kościoła Chrystusowego w Polsce, a także o kończącej się kadencji
Rady Kościoła i związanym z tym najlepszym sposobem wyboru
i powołania reprezentacji kościoła.
Dziękujemy Bogu za dobre spotkanie, rozmowy i modlitwy.
Dziękujemy również braterstwu Geni i Zbyszkowi Gutkowskim
za przygotowanie kolacji dla naszych gości.

*

J

ak co roku nasze pokoje gościnne
były otwarte dla przybywających na
wypoczynek do Kołobrzegu gości z
różnych stron naszego kraju.
Cieszymy się, że mogliśmy mieć z nimi
społeczność na naszych nabożeństwach.
Również cieszyliśmy się z posługi gości
pastorów usługujących na niedzielnych
społecznościach. Byli to:
Mateusz Jakubowski, Remigiusz
Neumann, Tomasz Jakubowski
i Tomasz Biernacki. Dziękujemy
za budujące przesłania Słowa Bożego.

Błogosławieństwo dziecka
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*

wrzesień
.

- o wrześniowe nabożeństwa i uroczystości
- o rozpoczęcie roku szkolnego dla dzieci i młodzieży
- o kandydatów do chrztu
- o zakończenie wprowadzonych restrykcji w związku
z zagrożeniem epidemiologicznym
- o ochronę Bożą w nadchodzącej jesieni
- o braci i sióstr ciągle pozostających w domach
- o gości wypoczywających w Kołobrzegu
- o przywództwo zborowe i nowego pastora
- o pomoc w chorobie i wieku starszym dla:
J. Świercz, J i E. Witkowskich, I Rosińskiej,
Z Dołkowskiej, J. Grudzińskiej, J. Lewandowskiej,
Z. Soboń, R. Kakowskiego, T. Szyszki,
B. Kamińskiej, RE Zagrodnik, L. Prociak
- problemy zdrowotne: Jana Lewandowskiego,
Danuty Ostrowskiej, Jana Matulewicza,
fot.M.J. Karel
Marii Sznajder i Adasia Stankiewicza
- o pomoc w chorobie: Izabelli Wróblik, Czesławy
Zawołek, Ewy Janiszewskiej i Bożeny Chomik
- o zbawienie Anity z Niemiec
- o służbę z przekazem nabożeństw na on-line
- o s. Czesławę Kulczyńską i jej problem
- o zbawienie, zdrowie i błogosławieństwo
dla całej rodziny Sękowskich
- o braci i siostry z Tczewa

06 Niedziela - Fundusz Misyjny
10 Czwartek godz.18.00 Spotkanie z misjonarka Izą Karpienia
13 Niedziela - usługa pastora Stanisława Blanka
24 Czwartek godz.18.00 Wykład na temat: OFIARNOŚĆ
29 Wtorek godz.18,00 Spotkanie liderów Grup Domowych
Nabożeństwo Niedzielne godz. 10.00
Czwartkowe studium Słowa Bożego godz. 18.00
Studiujemy księgę Objawienia Jana.
Zapraszamy

ROCZNICE ŚLUBU

50 lat (Złote Gody) pożycia małżeńskiego
świętują w dniu 6 września braterstwo
Maria i Henryk Podgórscy
Kochani, niech Pan Bóg nadal was prowadzi
w Swojej łasce i miłości i niech darzy was swoim
pokojem na dalsze lata wspólnej pielgrzymki
i pracy dla Jego Królestwa .

urodziny obchodzą

5 lat

związku małżeńskiego
obchodzą w dniu 11 września:
Agata i Dawid Maksińczyk
Życzymy dalszych Bożych błogosławieństw
w powiększającej się rodzinie.
Agato - szczęśliwego rozwiązania.
Dawidzie - poradzenia sobie w domu z trzema kobietami.

08 Czesława Kulczyńska
09 Teresa Piechota
10 Paula Polakowska
12 Krzysztof Kaczmarek
14 Emila Ostropolska
15 Iza Anglenik
15 Danuta Mijewska
16 Jonatan Pilichowski

16 Beata Kowalska
17 Marzanna Pinkiewicz
18 Natalia Celińska
19 Elżbieta Kociela
19 Bożena Sock
22 Violetta Stasiak
22 Agata Maksińczyk
27 Halina Matulewicz

najlepsze życzenia urodzinowe
składamy również
Martynie Buczyńskiej (03), Aurze Karel (04), Mirosławie
Otremba (05), Benjaminowi Świercz (07), Bolormie Bat-Uzii
(11), Krystynie Kotlińskiej (13), Beacie Myczkowskiej (14),
Malwinie Piejko (15), Jarosławowi Ściwiarskiemu (25),
Markowi Kurkierewiczowi (25), Krzysztofowi Zaręba (29)

Nick Vujicic to młody mężczyzna, o
którym usłyszały dziesiątki, może i setki
tysięcy ludzi na świecie. Dlaczego?
Nick urodził się bez rąk i nóg.
Ale nie stał się bohaterem mediów dlatego,
że potrzebował pomocy z powodu swojej niepełnosprawności. Wręcz przeciwnie – to Nick pomaga
innym! Niemożliwe? A jednak… „Niezwyciężony” to opowieść o tym, że wystarczy wiara, by nie dać
się złamać żadnym przeciwnościom. Autor radzi, jak pokonać różnorodne trudności. Każdą opisuje na swoim przykładzie i
wcale siebie nie oszczędza, pisząc otwarcie o tym, co przeżył. Vujicic uczy przekuwać wiarę w czyn
i mierzyć się z problemami natury osobistej, zawodowej, z trudnościami w relacjach z innymi, problemami zdrowotnymi
i ograniczeniami wynikającymi z niepełnosprawności. Zachęcamy do sięgnięcia po tę pozycję.
BLISCY SOBIE

