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Odpowiedź na to pytanie pochodzi z bestsellera 
wszech czasów, przetłumaczonego na największą 
ilość języków, który cieszy się największą liczbą 

czytelników w całej historii ludzkości – z Biblii, czyli 
Pisma Świętego. Biblia wskazuje drogę prawdy 

Boży charakter: nieskończona świętość

Wszyscy jesteśmy do cna grzeszni – niedoskonali, 
egoistyczni, zepsuci. Nie znaczy to oczywiście, 

Wszystko w tym upadłym świecie nosi znamiona naszej 
grzesznej natury. Wbrew naszym usilnym dążeniom 

że popełniamy każdą znaną ludzkości zbrodnię. 

(Rz 6,23) – emocjonalna i fizyczna śmierć w wyniku 
destrukcyjnej siły grzechu oraz śmierć duchowa, czyli 
sprawiedliwy sąd Boży nad naszym grzechem.

Boży wzorzec świętości stoi w ostrej sprzeczności z naszą 
grzeszną „kondycją”. Pismo Święte uczy, że Bóg jest 
światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności (1 J 1,5). 

Nie jesteśmy aż tacy źli, jak moglibyśmy być, ale 
jesteśmy tak źli, jak tylko potrafimy. Grzech nadaje ton 
naszym myślom, motywacjom, słowom i postępowaniu.

W naszym społeczeństwie i w nas samych coś „poszło nie 
tak” i na dodatek „to coś” jest śmiertelnie niebezpieczne. 

Wbrew nachalnej reklamie pop-kultury, głoszącej: 
NAJPIERW JA!, życie nie prowadzi do pełnej realizacji 
własnej indywidualności i do nieograniczonej wolności, 
ale do śmierci. Apostoł Paweł w swoim Liście do 
Rzymian ujął to tak: Zapłatą za grzech jest śmierć 

Każdy z nas wewnętrznie wie, że rzeczywistość wokół 
nas nie jest w pełni „sprawiedliwa”. Instynktownie 
czujemy, że niektóre ludzkie czyny są „dobre”, a inne 
„złe”, nasze sumienie podpowiada nam, co jest 

Wciąż nie potrafisz w to uwierzyć? 

On jest święty, doskonały – co stwarza dla nas problem. 
Jeśli On jest tak czysty, to jak my, w swojej grzeszności, 
możemy się do Niego zbliżyć?
Może należałoby podjąć wysiłki, aby się stać lepszym? 
Podjąć próby przechylenia szali na korzyść dobrych 

Oto, co mówi…

do stworzenia raju na ziemi, statystyki przestępstw rosną, 
liczba rozwodów sięga szczytów, rodziny się rozsypują.

To prowadzi nas do drugiej wskazówki…Całkowite zepsucie

Pierwsza z biblijnych wskazówek dotyka nas bardzo 
osobiście. Jedno spojrzenie w „lustro” Pisma Świętego 
pozwala dokonać bolesnego odkrycia: Nie ma 
sprawiedliwego, nawet jednego; nie ma człowieka 
mądrego nie ma takiego, który by szukał Boga. 
Wszyscy zeszli z drogi prostej, wszyscy stali się 
nieużyteczni. Nie ma nawet jednego, który by czynił 
dobro. (Rz 3,10-12)

Wszystko to jednak wskazuje na istnienie absolutnego 
dobra, dobra, które jest „poza nami”. 

„w porządku”, a co nie. Wiemy też, że sami nie spełniamy 
standardów nawet tego naszego, bądź co bądź 
subiektywnego, poczucia sprawiedliwości. 

Nasze intuicyjne poczucie sprawiedliwości wskazuje na 
istnienie doskonałej, absolutnej sprawiedliwości. 
Jej normą i źródłem jest sam Bóg.

i zbawienia, dając wyraźne i jasne wskazówki. 

Rozglądnij się wokół siebie. 
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że wybraliśmy właściwą drogę?

Świat zarzucony jest wieloma teoriami na temat Boga, 
religii czy zbawienia. Najróżniejsze poglądy na temat 

Jezusa konkurują ze sobą, pragnąc przyciągnąć naszą 
uwagę. Różne „drogi” prowadzące do różnych 

„bogów” reklamują się na bezustannie zmieniającym 
się „targowisku idei”. W całej tej gamie sprzeczności 

warto zwrócić uwagę na to, co powiedział Jezus 
Chrystus w swoim odważnym stwierdzeniu: 

Czy w tym religijnym zamieszaniu możemy być pewni, 

Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie może 
przyjść do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie (J 14,6). 

?



Boży dar zbawienia przyjmujemy poprzez zawierzenie 
Chrystusowi i tylko Jemu – bo On przebaczył nam 

Tak więc jest to dar Boży, a nie wasze dzieło. 

nasze grzechy. Czy chciałbyś nawiązać tę szczególną 
więź z twoim Stwórcą?  

Jesteście bowiem zbawieni mocą łaski przez wiarę. 

Oddaj się Chrystusowi, jako twemu Zbawicielowi. 
Dzisiaj jest właściwy czas do wiecznej relacji z Bogiem!

Nie zawdzięczacie go własnym wysiłkom i dlatego nikt 
z was nie może się nim chlubić. (Ef 2,8-9)

Próbując nawiązać kontakt ze świętym Stwórcą, my – 
grzesznicy z natury i wyboru – żałośnie zawodzimy. 

Nikt w oczach Jego nie będzie usprawiedliwiony wskutek 
uczynków Prawa. Dzięki Prawu bowiem [jedynie] 
poznaje się grzech.

Nasza potrzeba: wybawienie

uczynków, poszukać rozwiązania na drodze 
samodoskonalenia? Z historii wiemy, że ludzie 
podejmowali takie wysiłki, przestrzegając 10 Przykazań 
czy zachowując własne normy etyczne. Niestety, nikogo 
to nie zbliżyło do pełnego zaspokojenia wymagań Bożego 
prawa. W Liście do Rzymian 3,20 czytamy:

Boże rozwiązanie: Wybawiciel

Odkupienie to akt Chrystusa, który zapłacił całą cenę za 
nasze wyzwolenie z niewoli grzechu. Bóg posłał swojego 
Syna, aby uśmierzył Jego gniew wywołany naszymi 
grzechami – popełnionymi w przeszłości, obecnie 

Nasza odpowiedź polega na pełnym zaufaniu, 
że On nas może zbawić. Możemy nawiązać osobistą więź 
z Bogiem. On już wszystko „przygotował”. 
Nie chodzi o zgromadzenie odpowiedniej ilości dobrych 
uczynków. Nie chodzi o to, by w miarę konsekwentnie 
starać się być dobrym człowiekiem. 

od zarzutów, które podsądnego doprowadziły przed sąd. 
Ponieważ Jezus wziął nasze grzechy na siebie 

Nie potrafimy o własnych siłach wydobyć się ze swojej 
beznadziejnej sytuacji. Nie możemy prowadzić 
wystarczająco dobrego życia, aby zadośćuczynić 
swojemu grzechowi, ponieważ Boże standardy są poza 
zasięgiem naszych możliwości – są doskonałe. 
Zadośćuczynienie za „szkody” dokonane przez nasz 
grzech przekracza nasze możliwości – chyba że za cenę 
śmierci!

Już dłużej nie ciąży na nas kara za grzechy, ponieważ 
Jego Syn ją wziął na siebie. 

Przedstawiam Tego, który zajął twoje miejsce – Jezusa 
Chrystusa. To On poniósł karę śmierci w twoje miejsce, 
za ciebie!

Kto może nas z tego wyciągnąć?

w Nim sprawiedliwością Bożą. (2 Kor 5,21)

Usprawiedliwienie jest aktem Bożego miłosierdzia. 

On [Bóg] to dla nas grzechem uczynił Tego [Jezusa 
Chrystusa], który nie znał grzechu, abyśmy się stali 

i przyjmując naszą karę – zawisnął na krzyżu, 
Bóg darował nam nasz dług i ogłosił, że zostaliśmy 
UŁASKAWIENI.

Na szczęście – tak!

Pokornie poddając się Bogu, Chrystus dobrowolnie zniósł 
ból i hańbę krzyża, które powinny spaść na nas, 
grzeszników (Mk 10,45; Rz 5,6-8; Flp 2,8). Śmierć 
Chrystusa uczyniła zadość Bożej sprawiedliwości. 

Bóg nas uratował, posyłając swego Syna, Jezusa. On 
umarł na krzyżu za nasze grzechy (1 J 4,9-10). Jezus był 
w pełni Bogiem i w pełni Człowiekiem (J 1,1.14). Ta 
prawda uświadamia nam, że On rozumie nasze słabości, 
ma autorytet, by nam przebaczyć i może zbudować 
pomost nad przepaścią dzielącą nas od Boga (Rz 5,6-11). 
A więc jednym słowem, jesteśmy usprawiedliwieni 
darmo, dzięki Jego łasce, przez odkupienie dokonane w 
Chrystusie Jezusie (Rz 3,24). Dwa słowa w tym wersecie 
należy lepiej wyjaśnić: usprawiedliwienie i odkupienie.

Doznaliśmy wyzwolenia od grzechu – niczym niewolnik 
wykupiony na wolność wprost z targu niewolników – 
i już nigdy tam nie wrócimy!

Bóg oświadcza, że my wierzący jesteśmy sprawiedliwi, 
pomimo tego, że wciąż pozostajemy w stanie grzechu. 
Usprawiedliwienie wcale nie oznacza, że Bóg czyni nas 
całkowicie doskonałymi, że już odtąd więcej nie 
grzeszymy, ale że On deklaruje naszą sprawiedliwość – 
na podobieństwo sędziego, który ogłasza uwolnienie 

Zawierzenie Chrystusowi

Powyższe cztery wskazówki wyjaśniają pokrótce, w jaki 
sposób Bóg – dzięki temu, co zrobił Jezus – rozwiązał 
naszą beznadziejną sytuację i zapewnił nam dostęp do 
Siebie. Skoro zapłata została w całości poniesiona przez 
Boga, naszą reakcją na ten dar wiecznego życia może 

i w przyszłości (Rz 3,24-26; 2 Kor 5,21). 

i musi być po prostu całkowite zawierzenie Bogu 
i przyjęcie Jego wybawienia. 

Gdyby ktoś mógł prowadzić doskonałe życie, nie łamiąc 
Bożego prawa i gdyby mógł zapłacić karę za nasz grzech, 
otworzyłaby się możliwość wyrwania nas z tego błędnego 
koła grzechu. Ale czy ktoś taki się znajdzie? 

i odkupienie. 

Chodzi o to, aby przyjść do Niego takimi, jacy naprawdę 
jesteśmy i wiarą przyjąć Jego usprawiedliwienie 
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Centralą naszego zadowolenia jest nasz umysł. 

Któż z nas nie chciałby przeżyć życia w zadowoleniu i spokoju, 
bez jakichkolwiek zmartwień, czy kłopotów. 

jak nie problemy ze zdrowiem, to finansami, 
jak nie problemy z pracą, to w pracy, 

Czasami myślimy: „O jakby tego człowieka, lub tej sytuacji nie było, 
to byłbym spokojny, a życie na pewno byłoby dużo lepsze”, albo 
„jakbym miał to, lub tamto, to na pewno żyłbym zupełnie inaczej, 
byłbym zadowolony i prawdopodobnie szczęśliwy”.  

Słowa Salomona w Przyp. 14,30, otwierają przed nami pewną głębszą 
prawdę na temat naszych lęków, czy braku pokoju.                                                                                 
„Umysł spokojny zapewnia ciału życie, lecz namiętność toczy 
członki jak robak”.                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Niestety życie plecie różne scenariusze, których częścią są 

jak nie z dziećmi, to mężem, żoną, rodziną, sąsiadem, czy znajomym. 

Od tego, w jaki sposób myślimy i jak odbieramy rzeczywistość, zależy 
nasze samopoczucie i stan psychiczny. W naszym umyśle może 
zrodzić się spokój (nawet w trudnych chwilach), ale też i lęk z całkiem 
błahego powodu. Salomon pisze, że największym naszym wrogiem nie 
są sytuacje, czy ludzie wokół nas, ale nasze namiętności, 
czy ukryte złe pragnienia, które potrafią niszczyć od środka.

„A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez 
odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, 

Przemiana naszego umysłu jednak nie leży w naszej, lecz w Bożej 
mocy. Ap. Piotr pisał: „... czemu bowiem ktoś ulega, tego 
niewolnikiem się staje.” (2P. 2.19)

i niech się nie lęka” (J.14.27)

Nie pozwólmy, by zagościły w naszym sercu i miały wpływ na nasze 
życie. Poddawajmy swoje myśli w posłuszeństwo Słowom Chrystusa, 
a wtedy dokona się przemiana.  

Kiedy przychodzą kłopoty, a okoliczności życia wydają się nieznośne 
zachowajmy spokój i patrzmy na Jezusa. Na Jego życie, słowa i czyny. 
Ulęgając Chrystusowi znajdziemy w Nim wszystko, co jest potrzebne 
do życia. On jest dla nas darem od Boga.

„Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam; nie jak świat daje, 

Rozpoznawajmy złe myśli i odrzućmy je. 
do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi” (2 Kor.10.4-5)

„... oręż, którym walczymy nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia 
warowni dla sprawy Bożej. I wszelka pychę, podnoszącą się 
przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl 

w Bogu. Jezus powiedział:                                                                                         

Ja wam daje. Niech się nie trwoży serce wasze 

Spokój umysłu nie zależy od warunków zewnętrznych, ale od tego 
czemu, lub komu się poddajemy.

Prawdziwe spokojne myśli mają swoje źródło tylko i wyłącznie 

co jest wola Bożą, co jest dobre miłe i doskonałe.” (Rzym.12.2)

Zadaniem, jakie wykonuje Słowo Boże w ludziach, którzy je czytają, 
to przemiana umysłu. O tym pisze apostoł Paweł: 

Andrzej Podkowicz

Babicz Marian



Każdy w Izraelu wie, jakim dobrodziejstwem są 
wody Jordanu. Biorąca swój początek w górach 
Hermonu rzeka wpływa na teren Izraela i zmierza 

do Jeziora Genezaret zaopatrując w wodę niemal cały 
kraj. W latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku na 
konferencji arabskiej w Kairze postanowiono pozbawić 
Izrael tego przywileju na rzecz Syrii, Jordanii i Libanu. 
Rozpoczęto budowę kanału w celu przekierowania wód 
ze źródeł Banias i poprowadzenie ich po terytorium 
Syrii w kierunku rzeki Yarmuk. 
Dzięki operatywności agentów Mosadu Izraelici dość 
szybko odkryli tę inwestycję i ją zbombardowali. 
Dla pewności w czerwcu 1967 roku zajęli Banias, 
aby mieć kontrolę nad tym źródłem Jordanu. 

o ratowanie dusz i podziwiałem ich za pomysłowość, 

i wstawali z myślą, aby rozsławić Chrystusa Jezusa. 

za poświęcenie w tej dziedzinie. Teraz widzę, że stali się 
"kaznodziejami" własnych interesów. Nie możecie służyć 
Bogu i mamonie [Mt 6,24] - powiedział Pan.

o Jezusie i oddania Mu chwały. 

i w sercu. Pragniemy podobać się Bogu i naśladować 
Jezusa Chrystusa aż do śmierci.

Nie może być nic ponad to ważniejszego. 

Tak więc, czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego 
robicie, wszystko róbcie ku chwale Boga [1Ko 10,31].  

Codzienne zajmowanie się sprawami Królestwa 
Bożego to największy honor i zaszczyt chrześcijanina. 

Wielka to dla mnie radość, widzieć braci i siostry, jak 
przez całe dekady utrzymują się na tym kursie, jak żyją 
dla Boga i wiernie Mu służą. 

A jednak niektórzy dali się przekierować. 

A wszystko, co czynicie w słowie lub uczynku, wszystko 
czyńcie w imię Pana Jezusa [Kol 3,17]. Pamiętajcie: 
Panu, Chrystusowi służycie [Kol 3,24]. Z chwilą 
nawrócenia do Boga nasz sposób myślenia ulega 
całkowitej zmianie. Jedno zaczynamy nosić w głowie 

Ludziom narodzonym na nowo i napełnionym 

na pełnienie woli Bożej. W każdej zmianie okoliczności 
dopatrujemy się nowej okazji do złożenia świadectwa 

z wiarą w Boga zupełnie nie związanych. Skupili się na 
sobie. Zaniechali służenia Panu. Dalej deklarują wiarę 
w Boga i pojawiają się na nabożeństwach, ale po ich 
zachowaniu widać, że coś złego stało się z ich sercami. 
Nie wiedzieć czemu, rzucili się w wir spraw, które 

Arabski pomysł przekierowania życiodajnej rzeki został 
udaremniony.

W domu i w podróży, w pracy i na urlopie, w młodości 

Pamiętam, jak wcześniej krzątali się wokół duchowych 
celów. Jeszcze niedawno całą swą inwencję wkładali 
w to, by zdobywać dusze dla Chrystusa. Kładli się 

Znam, na przykład, chrześcijan, którzy po latach mniej 
lub bardziej owocnej służby duchowej zajęli się teraz 
zarabianiem pieniędzy. Rozkręcają jakiś swój biznes 

Duchem Świętym Bóg nadaje chwalebny bieg życia. 

Nikt bowiem z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie 
nie umiera. Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy, jeśli 
umieramy, dla Pana umieramy. Dlatego czy żyjemy, 

czy umieramy, należymy do Pana [Rz 14,7-8]. 

Teraz dwoją się i troją, aby wykazać się w dziedzinach 

z punktu widzenia życia wiecznego nie tylko nie mają 
większego znaczenia ale mogą wręcz sprawie ich 
zbawienia zaszkodzić. 

i w sędziwości, wszędzie i zawsze jesteśmy nastawieni 

i próbują zrobić karierę. Kiedyś krzewili wiarę w Jezusa 
Chrystusa, a teraz z nie mniejszą pasją sprzedają jakieś 
swoje produkty. Dawniej obserwowałem ich starania 

do rozbudzania takich pasji stwarza wspólnota 
chrześcijańska. Z miłości służcie jedni drugim [Ga 5,13] 
słyszymy od pierwszych dni  obecności w zborze. 
Bezinteresownie więc udzielamy się w rozmaitych 
akcjach kościelnych. Głosimy ewangelię i podajemy przy 
tym pomocną dłoń. Jednakże mówienie o Bogu 
i wzywanie ludzi do opamiętania w działalności 

Sporą grupę przekierowanych stanowią społecznicy. 
Każde środowisko potrzebuje aktywistów, którzy 
chcieliby udzielać się społecznie. Idealne warunki 
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A jeśliby się wam wydawało, że źle jest służyć Panu, 

po stronie świata? Czy może flirtować z nieczystością 

[Joz 24,15]. Jak długo będziecie kuleć na dwie strony? 
Jeżeli Pan jest Bogiem, idźcie za nim, a jeżeli Baal, 
idźcie za nim! [1Kr 18,21]. Wiarołomni, czy nie wiecie, 
że przyjaźń ze światem, to wrogość wobec Boga? 
Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się 
nieprzyjacielem Boga [Jk 4,4].

[Łk 14,33].
Zawsze, gdy ludzie żyjący w przymierzu z Bogiem 
rozluźniali z Nim swoją więź i stawali się coraz bardziej 
jak gdyby neutralni, Bóg wzywał ich do ponownego 
określenia stanowiska. 

 W świetle słów Jezusa takiej możliwości nie ma. 

 A ty, jak myślisz, po której jesteś stronie?

Nikt nie może dwóm panom służyć. Albo bowiem 
jednego znienawidzi a drugiego pokocha, albo jednego 
trzymał się będzie, a drugiego zlekceważy. Nie możecie 
Bogu służyć i mamonie [Mt 6,24 wg Gr. – Pol. NT]. 

i jednocześnie się uświęcać?

Tak więc każdy z was, który się nie wyrzeknie 
wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim 

o wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć 

W świetle Biblii widać wyraźnie, że z duchowego punktu 
widzenia nikt nie jest neutralny, choćby nawet bardzo 
chciał - póki co - taką pozycję zachować. Kto nie jest 

do ponownego sprawdzenia i określenia swojej pozycji.

Czy jednak taka neutralność możliwa jest również w 
sferze duchowej? Czy prawdziwy chrześcijanin może nie 
zajmować żadnego stanowiska? Czy może ciągle być 
gdzieś pośrodku, po części przy Bogu, a częściowo 

Wielu ludzi szczyci się swoją neutralnością. 
Podkreślają, że nie są ani po jednej, ani po 
drugiej stronie. Celowo nie określają swojego 

stanowiska w różnych, zwłaszcza w kontrowersyjnych 
kwestiach. Nikogo nie osądzają. Na wszystko są otwarci. 
Nie są ani "za", ani "przeciw", albo – mówiąc słowami 
klasyka – zazwyczaj są "za, a nawet przeciw".

Na pozór wydaje się to być postawą całkiem rozsądną. 
Dzięki temu nikt nie może im zarzucić jakiejkolwiek 
skrajności. Nie narażają się żadnej ze stron. Zdają się 
tolerować wszystko, a i sami są do zaakceptowania przez 
wszystkich. W każdej chwili też, w razie czego, mogą 
zająć pozycję, która lepiej rokuje na przyszłość.

ze mną, jest przeciwko mnie, a kto ze mną nie zbiera, 
rozprasza [Mt 12,30]. Ani ja, ani ty, nie jesteśmy 
pośrodku! Niewygodna to prawda. Zmusza mnie dziś 

Czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest 
nieprzyjaźnią z Bogiem? Jeśli więc ktoś chce być 
przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga 

ale tylko takich, którzy nie krzewią przy tym wiary 

Nie ma obrazu smutniejszego ponad widok 
chrześcijanina, który po latach gorliwej służby Bogu 
zaprzestał troszczyć się o sprawy Królestwa Bożego 
i skupia się teraz na czymś innym. 

w pobożności. Mocno przykładają się teraz do 
poprawiania swej kondycji psychofizycznej. 
Najwyraźniej coś się w nich przestawiło. Ćwiczenie 
cielesne bowiem przynosi niewiele pożytku, lecz 

pobożność do wszystkiego jest przydatna, gdyż 
zawiera obietnicę życia obecnego i przyszłego 
[1Tm 4,8]. 

i temu podobnych osiągnięciach. Przestali ćwiczyć się 

o wiarę.Wkrótce, jak tak dalej pójdzie, będą tępić 
prawdziwą wiarę w Jezusa  Chrystusa. 

z ewangelią. Pracują z dziećmi, pomagają 
biednym, zajmują się terapią uzależnień, 
prowadzą rozmaite kluby zainteresowań 

Wśród znajomych chrześcijan widzę też całkiem pokaźną 
liczbę osób, które zakochały się w rekreacji i turystyce. 

Owszem, społeczeństwo kocha i hołubi wolontariuszy, 

[1Pt 1,9]. Strasznie mu się to nie podoba, gdy 
przez całe lata wiernie naśladujemy Pana Jezusa 

i tak dalej. Są powszechnie lubiani i uznani. 

Czy ktoś taki może jeszcze powrócić do służenia 
Bogu? Czy jego aktywność można ponownie 

sprowadzić na właściwe tory?

Próbują piąć się po - przeważnie - 
lokalnych szczeblach kariery politycznej. 
Zapragnęli prestiżu i władzy. Chcą coś 
znaczyć w tym świecie. Niegdyś walczyli 

[Jk 4,4]. Jak mogli dać się aż tak przekierować?

Coraz mniej mają do powiedzenia o swoich przeżyciach 

i aktywnie służymy Bogu. Dlatego próbuje nas 
przekierować na cokolwiek innego, skądinąd 
nawet bardzo szlachetnego i uznanego wśród 
ludzi, abyśmy tylko odstąpili od gorliwości 

Ale nie są już apostołami Chrystusa.

w Jezusa Chrystusa. Mogą, o dziwo, prezentować 
najróżniejsze ideologie, byleby tylko nie mówili 

Znam chrześcijan, którzy zajęli się polityką. 

społecznej coraz częściej bywa niemile widziane. 

i odkryciach duchowych. Rzadko przyznają się do 
swojego związku z Jezusem. Za to bardzo chętnie 
opowiadają o bieganiu, pływaniu, wędrowaniu, zdrowym 

odżywianiu, zwiedzaniu ciekawych zakątków świata 

Szatan, przeciwnik Boży, nie może ścierpieć 
myśli, że moglibyśmy wytrwać na obranym 
kursie osiągając cel wiary, zbawienie dusz 

w poświęceniu się Panu. Przekierowane wody 
Jordanu przestałyby pełnić rolę, dla której Bóg tę rzekę 
stworzył. Przekierowany przez partyzantów transport 
zaopatrzenia frontowego w czasie wojny trafiał w pole 
albo prosto w ręce wroga. A co będzie z nami, jeśli 
damy się przekierować?

o Jezusie. Między innymi z tej właśnie przyczyny, 
niektórzy chrześcijanie nabrali wody w usta 
i działają społecznie już bez łączenia tego 



że doświadczenie to niesłychanie mnie ubogaciło. 
Otrzymałam z rąk Stwórcy dar dojrzałości, 
autentyczności, pokory i łaski. Teraz sama mogę 
obdarowywać innych. Mogę wskazywać ludziom, którzy 
przechodzą przez podobne doświadczenia (może jesteś 
jedną z takich osób?), że jest pociecha… umocnienie… 
nadzieja… a jej źródłem jest więź z Bogiem. 

Jestem tu po to, by przypomnieć ci, że NIE jest to 
prawda!

Bóg może nawet najtrudniejszą sytuację rodzinną 
przekuć w dobro. Jestem mamą niepełnosprawnego syna 
i z perspektywy czasu mogę powiedzieć, 

On posyła ludzi, którzy będą dla ciebie wsparciem. 
Wokół jest wiele osób, które zmagają się z podobnymi 
problemami i są w stanie zrozumieć, przez co 
przechodzisz. A może… to ty będziesz mógł pomóc 
komuś innemu?

Największy Boży dar – Jego prezent dla każdego 
człowieka na ziemi – to Jego Syn, Jezus Chrystus, 
który chce wejść w nasze życie i nadać mu sens.
Nie jesteś sam. Ojciec w niebie nie zapomniał o tobie. 

Nikt by nie powiedział, że ten niepozorny chłopiec 
może coś w życiu osiągnąć. Koledzy wyśmiewali 
się z niego, ponieważ miał problem z jąkaniem 

się. Jego starszy brat i siostra brylowali w szkole, on – 
był raczej w ich cieniu. Tak, i jemu Bóg udzielił wielu 
talentów, ale ogromna trudność, z jaką się wysławiał, 
wpędzała go w potworne kompleksy i blokowała jego 
rozwój.

Pewnego razu (było to w na początku pierwszej klasy 
szkoły średniej) opiekun szkolnej grupy teatralnej, pan 
Richard Niemi, poprosił go, by spotkał się z nim po 
zajęciach. Chłopiec był pewien, że chodzi o pomoc 

W grę wchodziły zajęcia popołudniowe, także przez 
wakacje. Ale jaka obietnica! 

Tym uczniem jest… Chuck Swindoll, mój ojciec!
Tak, Chuck Swindoll był kiedyś zakompleksionym 
nastolatkiem, któremu zdawało się, że na zawsze będzie 
naznaczony defektem wymowy. 

w przygotowaniu scenografii albo przepisywaniu 
tekstów. Ku jego zdumieniu, pan Niemi dostrzegł w nim 
ogromny potencjał aktorski. Usłyszał propozycję 
indywidualnych spotkań, pracy nad wymową 

w przedstawieniu wieńczącym karierę szkolną ich 
rocznika.

Jego gra jest przekonywująca, jego głos – pewny. 

W rywalizacji o tę rolę pokonał wielu uczniów, którzy 
startowali z lepszej pozycji niż on. 

i doskonalenia warsztatu aktorskiego. 

Dziś Bóg używa jego głosu, by ogłaszać przesłanie 
prawdy i nadziei tysiącom ludzi na całym świecie.
Może tobie również wydaje się, że twoje życie jest do 

niczego. Jesteś w cieniu zdolniejszych, silniejszych, 
piękniejszych. Albo może jesteś rodzicem 
niepełnosprawnego lub sprawiającego problemy 
wychowawcze dziecka. Wszyscy wokół zdają się 
utwierdzać cię w przekonaniu, że coś jest z tobą (albo 
twoim dzieckiem) nie w porządku, jesteś inny, gorszy, 
nie w pełni „normalny”.

Opiekun koła teatralnego zapewnił jąkającego się 
pierwszaka, że ma szansę zagrać główną rolę 

Minęło trzy i pół roku, i oto ów chłopiec stoi na scenie 
jako główny aktor w ambitnej sztuce teatralnej. 
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jest dyrektorem Special Needs Ministries (Pomoc Osobom Chorym i Niepełnosprawnym) 
w Insight for Living. Korzystając z własnych rodzicielskich doświadczeń (wychowuje 
niepełnosprawnego syna, Jonatana), Colleen pragnie swoimi artykułami nieść wsparcie 

Colleen Swindoll- Thompson 

i pociechę tym, którzy sami mierzą się z chorobą, niepełnosprawnością i cierpieniem.

eżycie

naszego życia.

Obdarowujmy się nawzajem 
tym, co otrzymujemy od Boga 

na trudnej drodze 

Colleen Swindoll-Thompson



Jeśli zaufaliśmy Jezusowi i powierzyliśmy Mu nasze 
życie, możemy mieć pewność, że On będzie nas 
prowadził właściwą drogą. Co więcej, niebiański Ojciec 
zapewnia nas, że Jego drogi są dużo lepsze i wyższe niż 
nasze (Iż 55:8-9). 

za to, że nie realizuje naszych scenariuszy. 

On jednak widzi cały obraz jak na dłoni i na dodatek 
w perspektywie wieczności, podczas gdy nasze pole 

widzenia bardzo często ograniczone jest jedynie 

W końcu musiałam poddać się i nad nimi, po raz kolejny, 
zastanowić. 

Człowiek ma jednak tendencje, by trzymać się kurczowo 
własnych wyobrażeń i pragnień. Szczególną trudność 
sprawia mu całkowicie zaufać, poddać się bezwarunkowo 
Bożej woli. 

Jakże często jednak zdarza nam się mieć żal do Boga, 

On wie, czego potrzebujemy, co jest dla nas dobre. 

i uczestniczyć w cierpieniach jego, stając się 
podobnym do niego w jego śmierci, aby tym sposobem 
dostąpić zmartwychwstania. (Flp 3:7-11) 

Byłam rozżalona i niezadowolona, ponieważ Bóg nie 
odpowiadał na moją modlitwę w taki sposób, jak tego 
oczekiwałam. Gdzieś podświadomie zakładałam, że to 
właśnie proponowane przeze mnie rozwiązanie byłoby 
najlepsze i - tak prawdę mówiąc - chyba nawet 
posuwałam się do myśli, że to nie fair ze strony  Boga,
że nie daje mi tego, o co proszę. 

Wie także, co może stanowić dla nas zagrożenie lub 
przynieść szkodę. 

do ziemskiej rzeczywistości.

Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze 
względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, 
wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma 
poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego 
poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za 
śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w nim, nie 
mając własnej sprawiedliwości, opartej na zakonie, 
lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, 
sprawiedliwość z Boga, na podstawie wiary; żeby 
poznać go i doznać mocy zmartwychwstania jego, 

Tak często kurczowo trzymam się cieni dóbr przyszłych, 
zamiast skupić się na prawdziwej rzeczywistości, którą 
jest Chrystus (Kol 2:17). Gdy więc nie jestem 
zadowolona z okoliczności, w których się znajduję, 

Słowa cytatu nie przestawały jednak do mnie wracać. 

a zarazem nieco zawstydzające mnie wyznanie:
W liście do Filipian Apostoł Paweł składa wspaniałe, 

Gdy zaczęłam analizować swoją własną postawę, 
doszłam do wniosku, że najzwyczajniej w świecie 
założyłam, że jestem mądrzejsza od Boga i to ja lepiej 
wiem, co byłoby dobre i właściwe. Zawstydziłam się, bo 
przecież każdego dnia modlę się „bądź wola Twoja, jak 
w niebie, tak i na ziemi” i naprawdę pragnę, by te słowa 
nie były wypowiadane obłudnie czy nieszczerze. 

a pomimo moich próśb Pan Bóg ich nie zmienia, muszę 
przypominać sobie, że „wszystko, co mnie spotyka, ma 
mnie [bardziej] upodobnić do Chrystusa” (A.W.Tozer).

W końcu więc poddałam się w tamto słoneczne 
popołudnie w parku. Na początku raczej niechętnie 
zaczęłam modlić się inną modlitwą. Boże, jeśli ze 
znanych sobie powodów nie chcesz zmienić tych 
okoliczności, przemieniaj mnie, bym mogła stawać się 
coraz bardziej podobną do Chrystusa.
Bo przecież sekret tkwi nie w zmianie okoliczności, 

Nasze pole widzenia jest niezwykle ograniczone, 

ale w tym, by Chrystus był we mnie. 
Niby to wiem. Już o tym pisałam, chyba nawet nie raz. 
A jednak wciąż muszę sobie o tym przypominać.

A w tamto przedpołudnie, tam w parku, po jakimś czasie 
z lekkim zdziwieniem zauważyłam, że drzewa są tak 
pięknie zielone, ptaki zachwycają swoim śpiewem 
i tak cudownie świeci słońce…

Od jakiegoś czasu modliłam się prosząc, aby Pan Bóg 
odmienił pewną sytuację, ale nie widać było żadnej Bożej 
interwencji, żadnej zmiany. I wtedy właśnie, w połowie 
parkowej alejki, zatopiona w niewesołych, pełnych żalu 
myślach, przypomniałam sobie pewien cytat:

Moje samopoczucie stanowiło ostry kontrast do 
jasnej, optymistycznej, wiosennej aury. Czułam 
się zniechęcona, zmęczona i przygnębiona. 

Nie chodzi o to, bym znalazła się w innych 
okolicznościach, ale by Chrystus był we mnie. 

Nie chciałam zmieniać mojej modlitwy, pragnęłam 
zmiany danej sytuacji – i o to prosiłam – a nie o to, by 
kolejny raz „być kształtowaną”… JA pragnęłam zmiany 
TU i TERAZ – na LEPSZE. 

Trochę niczym rzucone wyzwanie, którego prawdę 
mówiąc na początku nie chciałam podjąć. 
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Aleksandra Kwiecień   

„Nie chodzi o to, bym znalazła się w innych okolicznościach, 
ale by Chrystus był we mnie”. 

Elisabeth Elliot

* 
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Przed spotkaniem jednak poczułem się na tyle źle, że 
postanowiłem zostać w domu. Nie chciałem kaszląc, 
zarażać innych uczestników spotkania.  
Wieczorem, niespodziewanie temperatura mojego ciała 
wzrosła do 39,5 C. 

Dostałem skierowanie na badanie moczu, krwi

z powrotem do domu. Kiedy wytłumaczyłem jej, że jestem 
już w Koszalinie, wysłała mnie do SOR. Będąc na miejscu, 
przed zrobieniem testu, pani doktor spojrzała mi w oczy

Moja historia zaczęła 
się w dniu, w którym 
nasz zbór odwiedziła 

misjonarka Iza Karpienia. Po 
oficjalnym czwartkowym 
spotkaniu  miałem być wraz z 
żoną     i córką Paulą 
uczestnikiem kolacji. Córka 
bowiem tego dnia miała swoje 
30 - te urodziny. 

Taki stan utrzymywał się przez kolejne 12 dni. 
W poniedziałek przeprowadziłem pierwszą 
tele - poradę z lekarzem rodzinnym, która we wtorek 
zaprosiła mnie do swojego gabinetu.

Gdy wjeżdżaliśmy do miasta, zadzwonił lekarz 

i prześwietlenia płuc. Wyniki badań nie były niepokojące, 
dlatego lekarz wykluczył Covid. 

z wiadomością, że jest bałagan w systemie i mam wracać 

Dla pewności w czwartek dostałem skierowanie do szpitala 
w Koszalinie na wymaz. 

i ... powiedziała: „Ma pan Covida !”. 

Kolejny czwartek i kolejny test, który okazał się 
pozytywny. 

że otrzymałem mnóstwo słów wsparcia poprzez smsy 

że ze względu na moją chorobę dostała polecenie 

Kiedy poinformowałem ją, że nie mam innych objawów 
jak tylko nieustępującą gorączkę, usłyszałem: 

dla niej i córki Pauli. Pozostałem więc sam. 
Po pewnym czasie podstawiono ambulans, by zawieźć 
mnie na tomograf. Po badaniach okazało się, że mam 
zapalenie płuc. 

Kiedy trafiłem na oddział zakaźny, było nas tylko dwóch 
zakażonych. Jednak sytuacja bardzo dynamicznie się 
rozwijała. Dwa dni przed wyjściem ze szpitala oddział był 
już pełen pacjentów i brakowało łóżek oraz sprzętu. 

Gdy próbowałem na siłę coś zjeść, to zwracałem. 

a wypis już jest gotowy.

Po dziesięciu dniach wróciłem do domu na obowiązkową 
10 - dniową kwarantannę. 

Po jakimś czasie jednak zaczął wracać mi apetyt i siły. 

Dzięki Bogu dziś czuję się znacznie lepiej, choć ciągle 
jestem osłabiony.   

„Zostanie pan u nas co najmniej 10 dni”. 

W sobotę rano dowiedziałem się od pani doktor, że moja 
kondycja szybko się poprawia i jest najlepsza spośród 
wszystkich leżących na oddziale, dlatego muszę się 
pakować. Karetka czeka, aby zawieźć mnie do domu, 

Późnym popołudniem żona zadzwoniła do mnie, 

Praktycznie przez 12 dni nic nie jadłem. 

Wierzę, że tak się stało dzięki modlitwom braci i sióstr. 
Nad wszystkim czuwał Bóg. 

z sanepidu o 10 dniowej kwarantannie 

Kolejne 5 dni w szpitalu były dla mnie bardzo ciężkie. 
Byłem coraz słabszy. Nie miałem apetytu. 

„Potrzebujemy pańskiego łóżka, bo ludzi ciężko chorych 
przybywa”. 

                           
Kończąc tą medyczną historię muszę wspomnieć, 

  

i wspierali z serca dziękuję. Bardzo mocno przekonałem 
się że Kościół Boży to prawdziwa rodzina. Gdyby nie wy, 
to nie wiem, jak by to wszystko się potoczyło.                                                                            
Bogu za wszystko niech będzie chwała. 

i telefony zapewniające, że jesteście ze mną i moją rodziną.

Wielu ludzi mówi, że maseczka nie chroni. Też tak myślałem, 
ale po tych przeżyciach zmieniłem zdanie. Zachęcam was - 
zakładajcie maseczkę w miejscach publicznych i chrońcie siebie. 

Moja refleksja: 

Kończąc, chciałem serdecznie wam podziękować za każde 
westchnienie do Boga w mojej sprawie i w sprawie mojej 
rodziny. Wszystkim, którzy do tej pory robili nam zakupy 

Wasz brat Chrystusie 
Mariusz Polakowski

(1 Kor.12.24-27)
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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 

wy sami idźcie na osobność, na miejsce ustronne 
i odpocznijcie nieco”.   Ew. Marka 6,30-31

„I zeszli się apostołowie u Jezusa i opowiedzieli mu 
wszystko, co uczynili i czego nauczali. I rzekł im: 

 W dniu 10.09.2020 poraz kolejny odwiedziła 
nasz zbór misjonarka, siostra Iza Karpienia. 
Był to dobry i błogosławiony wieczór. 

Przypomnę nam wszystkim, że 15 lat temu Pan Bóg 
powołał naszą siostrę do służby w dalekiej Etiopii. 
Aż trudno uwierzyć w to, że w XXI wieku w wielu 
miejscach na ziemi ludzie nie potrafią czytać i pisać. 
Etiopia jest właśnie tym miejscem, gdzie nasza siostra, 
wraz z zespołem, uczyła miejscowe plemiona nauki 
pisania i czytania oraz zajmowała się tłumaczeniem 
fragmentów Biblii na języki tubylców. 

„Kogo poślę? I kto tam pójdzie? Tedy odpowiedziałem – 
oto jestem, poślij mnie”. Izaj. 6,8. 

Jak mogliśmy usłyszeć z ust s. Izy był to czasami dla 
niej  trudny czas, ale też w tej służbie widziała rękę Pana 
Boga i Jego prowadzenie. To sprawiało radość w jej 
sercu i chęć służenia ludziom swoimi talentami. Z tej 
służby zdała nam świadectwo prezentując slajdy i 
odpowiadając na przeróżne pytania, które mogliśmy jej 
zadać. Niestety, z powodu covid-u, jaki nas dotknął i 
wszelkimi restrykcjami z tego powodu wprowadzanymi 
przez władze danych państw, wszelkie działania na polu 
misyjnym s. Izy zostały zawieszone. 

Droga siostro - odpocznij, nabierz sił fizycznych 

Wszystkim, którzy pamiętają o służbie misyjnej z całego 
serca dziękuję. 

w Gdańsku. Jak powiedziała, ma stały kontakt z 
zespołem edukacyjnym w Etiopii i w każdej chwili jest 
gotowa na ponowne wezwanie. A teraz, jak Pan Jezus 
powiedział swoim uczniom po ich powrocie z ich misji 
„idźcie na osobność  i odpocznijcie”.

i duchowych i bądź gotowa. 

Na jak długo - Pan Bóg wie. 
W tej sytuacji s. Iza wróciła do kraju i obecnie przebywa 

Ufam, że Pan Bóg da nam zapłatę w stosownym czasie.

W ostatnią niedzielę września na naszym 
nabożeństwie usługiwał Słowem Bożym pastor 
Włodzimierz Barna z Wrocławia. 

Przez trzy tygodnie pobytu w sanatorium razem ze swoją 
Małżonką - Zuzanną, odwiedzali nasz Zbór. W temacie 
kazania „Nie kuś Pana Boga” była omawiana sytuacja 
związana z obecną epidemią koronawirusa. 
Bardzo ciekawe słowo. Można się z nim zapoznać 
odsłuchując je z naszej zborowej strony www.kch.pl 
(zachęcamy). Pastor Barna jest wieloletnim przyjacielem 
naszego pastora, z którym razem studiował na 
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. 

Wizyta s. Izy Karpienia

Tadeusz Witkowski

Usługa pastora 
Włodzimierza Barny

o przyszłość.

Jak my wszyscy, i one zmagały się z błędami 
przeszłości, niepewnością teraźniejszości i lękiem

w fascynującą podróż w czasie. Każda historia została 
opowiedziana przez jej bohaterkę osobiście, z jej 
własnej perspektywy. Taki punkt widzenia sprawia, 

z historii jest oparta na solidnych podstawach Ewangelii 
i wierna realiom pierwszego wieku naszej ery. 

                       Pozycja jest dostępna w naszej bibliotece.

Wraz z Frankiem Violą i Mary DeMuth udaj się 

 

że inaczej postrzegamy to, co się wydarzyło. Każda 

Zachęcamy do przeczytania tej książki. 

Dwa tysiące lat temu Jezus 
Chrystus spotykał się z ludźmi 
takimi jak Ty twarzą w twarz. 
Z ludźmi załamanymi, 
niedoskonałymi, czasem 
przerażonymi, pozbawionymi 
nadziei. ,,Dzień, w którym 
spotkałam Jezusa” to wspaniale 
opowiedziana historia, która 
relacjonuje warte uwagi 
spotkania z pięcioma kobietami 
z Ewangelii - kobietami, które 
desperacko potrzebowały 

odnaleźć poczucie sensu, bezpieczeństwa i celu. 

,,Dzień w którym spotkałam Jezusa”



fot.M.J. Karel

BLISCY SOBIE

najlepsze życzenia urodzinowe 
składamy również 

urodziny obchodzą

.

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

październik

Studiujemy księgę Objawienia Jana. 
Zapraszamy

04.10 - Niedziela -  Fundusz Misyjny

Czwartkowe spotkania przywracamy 
od dnia 08.10.2020 r. 

Będziemy kontynuować studium księgi 
Objawienia Jana.

- o ochronę Bożą przed chorobami nasilającymi się wraz 
  z nadchodzącą jesienią
- o odwagę dla braci i sióstr pozostających nadal w swoich

- o nabożeństwa i uroczystości w październiku

  domach

- o katechumenów i planowany chrzest

- o przywództwo zborowe i nowego pastora

- o szczęśliwe rozwiązanie dla Agaty Maksińczyk

  przebywających na kwarantannie

- o pomoc w problemach zdrowotnych dla: 

- o pracę wśród dzieci i młodzieży

- o problem alkoholowy Cz. Kulczyńskiej
- o braci i siostry z Tczewa

  J. i E. Witkowskich, I, Rosińskiej, L. Puc, T. Szyszki, 

  Z. Soboń, M. Sznajder, R. Kakowskiego, B. Kamińskiej,   
  Cz. Zawołek, R. Zagrodnik, L. Prociak, B. Chomik

  J. Matulewicza, D. Ostrowskiej, J. Lewandowskiego, 

- o pomoc w chorobie i wieku starszym dla: J. Świercz, 

  A. Sękowskiej, J. Antczak, D.Maksińczyka

  Z. Dołkowskiej, J. Grudzińskiej, J. Lewandowskiej, 

- o braterstwo Olę i Mariusza Polakowskich 

  rodziny Sękowskich

- o zbawienie Anity z Niemiec
- o służbę z przekazem nabożeństw na on-line
- o zbawienie, zdrowie i błogosławieństwo dla całej     

Joannie Piejko (23), Sylwii Kurkierewicz (23). 
Dariuszowi Lewandowski (27),  
Włodkowi Górskiemu (29), Zygmuntowi Karel (31).

Marcinowi Kulczyńskiemu (16),
Nastazji Kieruzel (17), Monice Kityńskiej (19), 

23 Agnieszka Froncala
21 Teresa Szyszka

26 Jan Lewandowski (sen.)
27 Wiktor Kluzik 
28 Helena Stępniewska
29 Magdalena Karel

24 Magdalena Pazio

29 Marek Stasiak
30 Ryszard Kakowski

UWAGA

W dniu 25 października planujemy 
w naszym zborze uroczystość 

Chrztu Wiary. Osoby, które chciałyby 
przyjąć chrzest wiary proszone są 

o kontakt z Pastorami lub Starszymi Zboru

w Zborze przeprowadzić szkolenie 
dla chętnych w służbie pomocy 

o kontakt z Pastorem.

przy nagłaśnianiu pracy z mikserem. 
Zapraszamy osoby już zaangażowane, 

jak również i nowe, którym Bóg 
kładzie na serce tę szczególną służbę. 

Osoby chętne proszone są 

W najbliższym czasie planujemy 
01 Angelika Sękowska

07 Elżbieta Kaczmarek

14 Tadeusz Cymerman
17 Kornelia Downarowicz

08 Bartłomiej Celiński

05 Artur Dziadosz 
06 Janina Grudzińska

09 Zbigniew Babicz
13 Irena Rosińska

20 Emilian Witkowski

Wiesławie Wasilewskiej (03), 
Mateuszowi i Dorocie Witkowskim (03 i 31), 

Czesławowi Dobrowolskiemu (10), 

Julii Wiśniewskiej (06), Liliannie Graban (08), 
Magdalenie Seń (09), Ruth Zagrodnik (10), 

.
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