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W jednej z naszych pieśni pasyjnych 
śpiewamy: „Cóżeś uczynił,  Jezusie 
kochany, że na Cię wyrok tak srogi 

wydany? Jaka jest wina, jaki czyn zbrodniczy o pomstę 
krzyczy? (ŚP. 48).                                              
Tekst Ewangelii Jana [18, 28-35] mówi, że Jezus trafił 
przed oblicze rzymskiego prokuratora Piłata, a Żydzi 
wnoszą oskarżenie, iż Jezus jest złoczyńcą. 

I jest to wyrok śmierci, ale im - Żydom nie wolno było 
zabijać, więc idą po zatwierdzenie wyroku do Piłata. 

Wyrok już jest przez Żydów przesądzony i wydany. 

Stąd te pytanie Piłata skierowane do Jezusa: 

za jakie winy ubiczowany, wyśmiany, ubrany w szaty 
królewskie z koroną uplecioną z cierni i włożoną na 
skronie? Za jakie przestępstwa kazano Ci nieść na 
swoich barkach  ciężki  krzyż, by w końcu przybić 

„Mieszkańcy Jerozolimy bowiem i ich przełożeni nie 
poznali go i przez skazanie go wypełnili słowa 
proroków, czytane w każdy sabat,  choć nie znaleźli 
nic, czym by zasługiwał na śmierć, zażądali od Piłata, 
aby był stracony” (Dz 13, 27-28 ).

I można by wtedy zapytać, gdzie byli ci, którzy 
z Twojej ręki doświadczyli  tyle dobroci? Wielu z nich 
było świadkami Twoich niezwykłych czynów. 

„aby się nie skalać, by moc spożyć wieczerzę 
paschalną”? Wieczorem pewnie z czystym sumieniem 
zasiądą do wieczerzy rozpamiętując ratunek we krwi 
baranka tam wtedy w Egipcie, nie rozpoznając Tego, 

Czy to możliwe chodzić do kościoła co tydzień, czytać  
i znać wszystkie historie z życia Jezusa, ale nie 
rozpoznać w Nim swego osobistego Zbawiciela, 

Cóżeś takiego uczynił, że wydano Cię na śmierć 

„Cóżeś uczynił?” nie na ironię wygląda fakt, że 
oskarżyciele Jezusa  nie chcą wchodzić na zamek, 

Dlaczego zrównano Cię z przestępcami, potraktowano 

i szydzących z Ciebie pod krzyżem, kiwających 
swoimi głowami? 

a tym samym skazać Go na śmierć w życiu, które nam 
darował?

Jakież zaciemnienie umysłu u tych ludzi, jakie 
zaślepienie. Ap. Paweł potem powie w Antiochii 
Pizydyjskiej 

Na domiar złego te fizyczne, ogromne cierpienie było 
wszakże jedynie małą cząstką Twego prawdziwego 
cierpienia, gdyż dźwigałeś na swoich barkach grzechy 
całego świata. Ból duszy potęgował doświadczenie 
wiecznego potępienia, odwrócenia się od Ciebie 
Swego Ojca, utracenia Jego oblicza i zakosztowania 
mąk piekielnych. To była nie tylko straszna śmierć 
fizyczna, ale śmierć duszy, ducha i ciała w Bożym 
potępieniu. 

Których leczyłeś, karmiłeś, uwalniałeś od złych 
duchów, wskrzeszałeś z martwych?  

w każdy sabat, ale nie poznali Go.

i naśmiewców zadowalających się widokiem cierpienia 
i agonii Syna Bożego.

A wokół  krzyża tłum gapiów , szyderców 

i to tak haniebną, jak ukrzyżowanie? Za jakie winy 
zostałeś sponiewierany, opluty, spoliczkowany, 

na ciebie wydany? 
Dlaczego zostałeś odrzucony przez tamtych, wśród 
których żyłeś, których otaczałeś Swoją miłością? 

o Jezusie :

do niego Twoje dłonie i nogi?  

Cóżeś uczynił, Jezusie kochany, że tak srogi wyrok 

jako niewolnika, człowieka bez żadnych praw?  
Dlaczego z litością patrzyłeś na drwiących 

Czytali słowa proroków, które mówiły o Jezusie,

Dlaczego odmówiono Ci choćby kropli wody kiedy 
pragnąłeś, podając jedynie żółć zmieszaną z octem?

o którym jeden z największych ich proroków 
powiedział wskazując na Jezusa: „Oto Baranek Boży, 
który gładzi grzechy świata” (J. 1, 29). 

to nie ludzie cie skrzywdzili lecz mój grzech”

Historią, która jakby nas zupełnie nie dotyczyła. 

Holokaust XX wieku jest tego najlepszym obrazem.

w miejscu zwanym Gabbata tj. Kamienny Bruk 

Ale czy ja i ty nie mamy z tą historią nic wspólnego?  

„To nie gwoździe Cie przybiły, lecz mój grzech, 

Od tego momentu do dziś minęły całe wieki. 

Gdzie te tłumy, których nakarmiłeś chlebem i rybą? 
Gdzie ślepi, chromi, trędowaci, którym przywróciłeś 
zdrowie? Gdzie ci, którzy na nowo mogli cieszyć się 

Nikt nie stanął przy Tobie? Nikt nie ujął się za Tobą?

Historia Jezusa choć opowiadana i dla wielu znana, 
stała się historią daleką. 

Dziękuję Ci, Panie Jezu za Twój ratunek!

Czy może również byli w owym tłumie, stojących 

Tzw. „chrześcijanie”, całą winę za śmierć Chrystusa 
obarczyli tamtych niedobrych Żydów. Od samego 
początku utarło się stwierdzenie, że to Żydzi 
ukrzyżowali  Jezusa, Syna Bożego. Tym samym 
nienawiść obróciła się w ich kierunku. Czy jednak 
słusznie obarczać winą tylko tamtych? 
To prawda, religijni przywódcy narodu żydowskiego  
głośno  wtedy krzyczeli: „krew jego na nas i na dzieci 
nasze”.  I to wypowiedziane przez nich przekleństwo 
aż nadto się spełniło  w ich dalszej historii. 

lecz to ja i ty jesteśmy winny Jego śmierci.  
Dziś wiem, że to nie Żydzi, nie ktokolwiek inny, 

i przebywać z tymi, których wzbudziłeś z martwych?

Czyż nikt nie stanął w Twojej obronie? 

i krzyczeli: Ukrzyżuj Go, ukrzyżuj! Precz, precz z nim, 
nie chcemy tego, wypuść nam Barabasza? 



Ż
aden inny dzień nie był tak radosny i taki pełen 
zwycięstwa jak ten! Wreszcie po trzech latach 
spędzonych u stóp Jezusa, gdy przyszło im 

przeżywać bardzo różne chwile, ten dzień był jakby 
ukoronowaniem ich cierpliwości, wytrwałości i ich 
oddania Jezusowi.
Cześć, jaką Jezus odbierał, kiedy na drodze kładziono mu 
szaty i palmy pod Jego stopy, gdy cały lud radośnie 
wykrzykiwał: „hosanna Synowi Dawidowemu, 
błogosławiony, który przychodzi w Imię Pańskie!”

Ten dzień był ukoronowaniem ich ukrytych pragnień, 
osobistej dumy i ambicji, gdyż wreszcie Jezus został 
doceniony, właściwie rozpoznany jako Syn Dawida, który 
przychodzi w imię Pańskie.

- ta cześć oddawana Jezusowi, po części jakby spływała 
na uczniów Jezusa, którzy dumnie wkraczali z Nim do 
Miasta POKOJU, do Jeruzalem!

„Dawid zaś wstąpił na Górę Oliwną i płakał, wstępując 

Kiedy po raz pierwszy w Nazarecie wskazał na Siebie: 
„Duch pański nade mną...” ludzie wypchnęli Go z miasta 

Tak! To ta sama droga, tak samo wyboista, pełna gorącego 
piasku, ale jakże z drugiej strony inna! 

(saduceuszy i faryzeuszy), wygląda to tak: 

Jest jednak drugi obraz!

„jakby poszedł za nim cały świat”! Nawet małe dzieci 
radośnie śpiewają wykrzykując na cześć tego, który 
przychodzi!

i chcieli pozbawić Go życia..

Prawie 1000 lat wcześniej szedł tą samą drogą , choć w 
przeciwną stronę, praojciec Chrystusa, wieki król Dawid!

W II Samuelowej 15,30 czytamy:

Ale teraz, nawet i w oczach jego przeciwników 

Piękny to obraz -  pełen radości i wzniosłości chwili. 
DROGA z Góry Oliwnej do Jerozolimy, umiłowanego 
miasta!

i rebelii ...Zachłanny władzy syn wystąpił przeciwko ojcu 
i ojciec musi uciekać przed własnym synem! To straszne!

Smutek, nieutulony żal, płacz i łzy towarzyszą Dawidowi 

Porównajmy te dwa obrazy Biblii, dotyczące tej samej 
drogi  pomiędzy Górą Oliwną, a Jerozolimą!
Możemy dostrzec w tych obrazach podobieństwa, 
ale też i różnice.

Dawid musi uciekać przed swoim synem Absalomem, 
który ogłosił się królem w Judzie i zaczęło się istne 
„polowanie” na własnego ojca i jego ludzi.

na nią ciągle płakali”.

na nią, a głowę miał nakrytą i szedł boso; cały też zbrojny 
lud, który był z nim, miał głowy nakryte i wstępując 

Jakże inny nastrój tego wydarzenia i tego obrazu! 

i jego żołnierzom...

Ten żal i płacz Dawida pogłębia świadomość, że przecież  
nad życie kochał swego syna, mimo jego buntu 

1000 lat. Że dotyczyły dwóch innych głównych  

I wcale nie mam na myśli, mówiąc o różnicach, że te 
wydarzenia były odległe od siebie w czasie niemalże 
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Tego roku dość wcześnie weszliśmy w oktawę świąt wielkanocnych. 

był to najbardziej radosny dzień w ich życiu. Dzień tryumfu i chwały!

Wszyscy czterej Ewangeliści opisują to wielkie wydarzenie otwierające ostatni 
tydzień z życia Pana Jezusa. Z ludzkiego punktu widzenia, dla uczniów Jezusa 

Już 28 marca wspominaliśmy triumfalny dzień wjazdu Jezusa do Jerozolimy. 

Złota Brama - Tą zamurowaną dzisiaj bramą do Jerozolimy wjeżdżał na oślicy Pan Jezus 

Piotr Karel



Jestem pewny, że w tej drodze powrotnej nie było już ani 
entuzjazmu, ani radości. Biblia wyraźnie mówi o naszym 
Panu, który zaczął się „niepokoić i trwożyć” (Mk. 14,33), 
a „dusza Jego pozostała smętna, aż do Jego śmierci”.

bohaterów idących na czele pochodu rzeszy ludzkiej. 
Choć postacie te pochodzą z tego samego rodu, bo Jezus 
jest synem Dawida!

gdy ciężko iść przez życie. Mówimy idziemy pod wiatr! 
Pod górę! To ta droga z Jerozolimy na Górę Oliwną! 

Jeden idzie pod górę, drugi pochód idzie w dół!

Co innego droga w przeciwnym kierunku! 

To tak troszeczkę jak w życiu, płaczemy i narzekamy, 

Może jedynie ta różnica, widoczna już na pierwszy rzut 
oka. Jeden z pochodów bardzo radosny, 

To jakby ten kierunek nadaje charakter tej drodze!

Za parę dni na Górę Oliwną z powrotem będzie podążał 
Jezus, by modlić się w Ogrodzie Getsemane i stoczyć bój 
w modlitwie przed Swoją męką. 

drugi pochód - pełen zawodzenia i płaczu.

Droga prowadząca w dół z Góry Oliwnej do Jerozolimy. 
Jako ludzie zdecydowanie wolimy iść z górki, niż pod 
górkę!

i entuzjazmem. 

W drodze w dół,  z Góry Oliwnej 
do Jerozolimy, miasta świętego, miasta pokoju 
rozbrzmiewają radosne hymny, ludzie wiwatują na cześć 
Króla królów i Pana panów, 

I ten obraz palmowej niedzieli, 
najlepiej wyraża te uczucia, gdy 
wszystko zaczyna się układać, 
gdy serca napełnione są radością 

Gdy jesteśmy zauważeni 

Gdy świat wokół nas  nabiera 
nowych kolorów! 
Wtedy chce się żyć! Wtedy nie 
liczą się dni, które były nam 
ciężarem... zapomina się o nich! 

i gotowi są rozścielać swoje płacze pod nogami Chrystusa 
oraz rzucać Mu palmy pod nogi.

i docenieni! 

Jak przyjemne wtedy bywa życie,... jak łatwe,
 jak radosne!
Porównując te dwa obrazy, drogi i kierunku:  

Tenże król Dawid, nauczony tym doświadczeniem mógł 
potem napisać:

z góry niż pod nią wchodzić.
Jednakże musimy również zaznaczyć, że z Bożej 
perspektywy może ta droga wyglądać zupełnie inaczej!

Patrząc na obraz wchodzącego na Górę Oliwną,  
szlochającego Dawida –  pomyślmy o tym, że na Górze 
jest rozwiązanie naszych problemów przez Pana. 

Albo w innym miejscu: „Wieczorem bywa  płacz, 
ale rankiem wesele”  (Ps.30,6)

„Zmieniłeś skargę moją w taniec, rozwiązałeś mój wór  
pokutny i przepasałeś mię radością. Aby dusza moja 
śpiewała Ci i nie zamilkła; Panie, Boże mój, będę cię 
wiecznie wysławiał.” (Ps. 30,12-13)

„Kto wychodzi z płaczem, niosąc ziarno siewne, będzie 
wracał z radością, niosąc snopy swoje” (Ps. 126,6).

na, czy z Góry Oliwnej zdecydowanie wolimy schodzić 

W owym obrazie starotestamentowym, droga Dawida, 
choć  początkowo pełna  bólu i łez, smutku i żalu,  
ostatecznie skończyła się tryumfem Bożej 
sprawiedliwości. To nie Absalom zasiadł na tronie 
judzkim! To nie prześladowca został zwycięzcą! To nie 
wyrodny syn zrealizował swój skrytobójczy plan!
Pan dał zwycięstwo w ręce tego, który „ufność swoją  
złożył w ręce Boga”! 

i narzekanie,  jedynie Pan jest w stanie zmienić w radość 
i wesele. I gdyby nawet całe nasze życie ziemskie było 
ową drogą „pod wiatr i pod górę”, to na górze Pana jest 
nasze wybawienie. Pomoc nasza przychodzi właśnie 

i że im również udzielił się ten 
radosny nastrój ich serc.

Kiedykolwiek przyjdzie nam iść tą samą drogą 

Kto nie cieszy się, gdy uda mu się 
dojść do celu? 

Jako ludzie wolelibyśmy iść z góry w dół, iść drogą 
łatwiejszą, przyjemniejszą, bardziej radosną. 

I to owego celu wymarzonego? 
Kto nie cieszy się widząc, że trud się 
opłacił, że nadeszła chwila zapłaty?

Tak myśleli też uczniowie w Niedzielę Palmową. 
Wydawało się, że osiągnęli ową radość, która będzie 
wiecznie trwać. Wydawało im się, że wreszcie osiągnęli 
cel i spełnienie swoich marzeń. 

stamtąd (z góry)!

Nic dziwnego, że ochoczo również 
wiwatowali na cześć Jezusa 

„pod górę”, to pamiętajmy, że smutek i żal, płacz 

Nie tylko znikła radość i zadowolenie, ale przyszedł taki 
strach, taka bojaźń, taka trwoga, taka niepewność, co do 
dalszego ich żywota, że każdy z nich porzucił Swego 
Mistrza i Pana i próbował uciec jak najdalej, kryjąc się 
przed tymi, którzy gotowi byli ich pojmać razem z ich 
Mistrzem! Nawet najodważniejszy z nich - Piotr, bojąc się 
o własną skórę, aż trzy razy zaparł się Swego Zbawiciela.

Ciekawym jest, że wtedy Jezus nie uronił żadnej łzy! 
Oskarżali Go i poniżali, ale On znosił to w milczeniu! 
„Nie otworzył ust swoich” – jak napisał Izajasz!

do Jerozolimy, Ewangelista Łukasz napisał tak:  

Jakże zmienny jest człowiek!

Za 5 dni, licząc od tego momentu,  całe ich szczęście, 

i krzyczą: Ukrzyżuj Go! Nie chcemy Jezusa, chcemy 
Barabasza. A ten był mordercą!

Również zauważamy, że te same tłumy wiwatujące na 
cześć Jezusa, w Wielki Piątek stoją przed Piłatem 

Ale gdy wjeżdżał w Swoim tryumfalnym pochodzie

A gdy się przybliżył, ujrzawszy miasto, zapłakał nad 
nim, mówiąc: Gdybyś i ty poznało w tym to dniu, 

cała ich radość, rozprysła się jak bańka mydlana! 

co służy ku pokojowi. Lecz teraz zakryte to jest przed 
oczyma twymi.  Gdyż przyjdą na ciebie dni, że twoi 

Jednego  tylko uczniowie w tej euforii 
nie mogli dostrzec i jednego 
zauważyć! Jakkolwiek cieszyli się 

TEN DZIEŃ miał być Dniem ich TRYUMFU! 

I gdzie owa radość i entuzjazm Niedzieli Palmowej?  

i radowali razem z innymi, to jednak 
nie 
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To musiał być niezwykły widok!  Wszyscy ludzie 
podążający za Jezusem  cieszą  się i radują, Jezus 
natomiast płacze... I nie są to łzy szczęścia!... 

i ścisną cię zewsząd. I zrównają cię z ziemią i dzieci 
twoje w murach twoich wytępią, i nie pozostawią 

CZEGO MOŻEMY UCZYĆ SIĘ Z TEJ LEKCJI?

- Zmieniają się nastroje człowieka

Ale łzy wylewane nad umiłowanym miastem, które 
nie potrafi poznać czasu swego nawiedzenia! Tenże 
Jezus, jadący na osiołku do miasta swego 
przeznaczenia, nie płacze nad sobą, choć wie co w tym 
mieście Go spotka! Płacze nad mieszkańcami 
Jeruzalem, które nie jest w stanie dostrzec swojej 
przyszłości. Tę przyszłość  widzi on – Jezus Chrystus, 
Syn Boży!

nieprzyjaciele usypią wał wokół ciebie i otoczą, 

z ciebie kamienia na kamieniu, dlatego żeś nie 
poznało czasu nawiedzenia swego. [Łk 19, 41-44]

(raz pod górę, raz z góry). Raz płaczemy, raz się 
śmiejemy i tańczymy 

gdy wszystko się układa, (wtedy może nastąpić 
komplikacja). Takie jest nasze życie! Słowo Boże 
powiada: „a jeśli kto mniema że stoi, niech baczy, 

- Jedynie życie z Chrystusem 
i blisko Niego jest gwarancją dla naszej pomyślności. 
Kiedyś zapytał Jezus swoich uczni: „Gdy was 
posłałem bez trzosa, bez torby, bez sandałów, czy 
brakowało wam czegoś? A oni na to: Niczego!” 

NAS NIE ZOSTAWI

w życiu osiągnąć.  Bóg może zupełnie inaczej patrzeć 
i oceniać to, co my uważamy za dobre i najlepsze dla 
nas! Kiedyś uczniowie wrócili do Jezusa pełni radości, 
bo demony były im podległe. Ale Jezus im powiedział: 
nie z tego się radujcie,... ale radujcie się z tego, 
że imiona wasze zapisane są w niebie!

 
- Nie wszystko złoto, co się świeci!   

w drodze na krzyż. Judasz nie nacieszył się 
srebrnikami, raczej doprowadziły go do samobójstwa! 

aby nie upadł” (1 Kor. 10,12). Ale i wtedy gdy jesteś 

Bóg jedynie wie co jest dla nas najlepsze  i On zna 
dzień prawdziwego tryumfu! W chwili radosnej dla 
uczni Jezus płacze, zaś w chwili tryumfu Chrystusa 
ludzie płaczą. „Nie płaczcie nade mną ale płaczcie nad 
sobą i nad dziećmi waszymi” – powiada Jezus 

w dole, gdy wszystko traci swój sens, gdy nie widać 
słońca za czarnymi chmurami.. wiedz że za moment 
może przyjść odmiana, i Boże rozwiązanie.

 A miało być tak pięknie. Te srebrniki nie okazały się 
prawdziwym złotem, prawdziwą wartością.

Ten Jezus obiecał  być z nami aż do skończenia świata. 
Jedynie On potrafi zaspokoić każdą potrzebę i dać 
prawdziwy pokój. 

UFAJMY JEZUSOWI, ŻE NIGDY 

Czasem wydaje się nam, że to, co udało nam się 
zdobyć, to już największe szczęście jakie   możemy 

z radości. Warto o tym pamiętać zarówno wtedy, 

(Łk. 22,35) Opuścili dla Niego wszystko, ale otrzymali 
w zamian stokroć więcej. 
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a w Liście do Kolosan 2.2-3 pisze, że to w Jezusie Chrystusie, który jest tajemnicą Bożą, 
ukryte są wszelkie skarby mądrości  (I Kor.1,24). 

I właśnie to powołanie otworzyło nam drogę na możliwość poznania tego, co zakryte i tajemne, a Mądrość do takich należy. 

Nasz dobry Bóg powołał nas do życia z NIM. Dzięki Jego łasce otrzymaliśmy nie ducha świata, 

Bóg daje mądrość, to z Jego ust pochodzi poznanie i rozum (Przyp. Sal. 2,6).

ale Ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. (IKor. 2.7,12). 

Tylko Bóg zna jej siedzibę i tylko On wie o drodze do niej (Job 28,23). Bojaźń przed Bogiem jest jej początkiem, 

Im bardziej się rozglądamy – widzimy coraz więcej. Odkrywamy to, co zakryte, co tajemne, a co jednocześnie jest 
piękne i cudowne.
W rogu Pokoju, który dzisiaj zwiedzamy, stoi komoda z wieloma szufladami, a w każdej z nich można odnaleźć coś 
więcej niż perły, czy diamenty. Są też dwa stoły oferujące swoje dania. Każde nęcą i zapraszają. Jeden ze stołów 
gromadzi zwolenników Głupoty, drugi zaś Mądrości. Stoją tuż obok siebie. Granicę między nimi można łatwo 
przekroczyć niepostrzeżenie rozsiadając się tam, gdzie nie trzeba. Przyjrzyjmy się im. 

Wchodząc coraz bardziej w głąb odczuwamy przenikającą nas ufność, ale także bojaźń. 
Wchodząc do tego pokoju możemy zauważyć panującą tam dostojność. Nie słychać w nim śmiechu, ale raczej 

odczuwamy istniejącą powagę i szacunek dla zwiedzających. Istnieje tam pewnego rodzaju majestat, 
wielkość i siła.

Bojaźń ta jednak nie hamuje nas przed tym, żeby dalej nie zwiedzać. Wręcz przeciwnie – wywołuje w nas ciekawość. 

Nabywaj mądrości, i za wszystko co masz, nabywaj rozumu! (Przyp.Sal.8,5, 4,7) 

że ,,Poznanie Świętego, to rozum”, a Psalmista w Ps. 119,99 mówi, że jest rozumniejszy, bo rozmyśla o świadectwach 
Bożych. Bóg dał nam Ducha i tchnienie, do nas natomiast należy – poznanie i rozmyślanie.

To jest to, w co Bóg nas wyposażył – Duch i tchnienie. W innym miejscu z kolei jest napisane, 

To z dolność do myślenia i wyciągania wniosków. To również zdolność używania zdobytych doświadczeń do radzenia sobie 
w sytuacjach życiowych. Tyle Wikipedia.

MĄDROŚĆ mówi o sobie – mam Rozum i mam też MOC (Przyp.Sal.8,14), a zaraz potem nawołuje – 

W Księdze Joba 32,8 dowiadujemy się, że rozumnymi nas czynią Duch, który jest w nas i tchnienie Wszechmocnego. 

 Ewa Babicz



w objęciach i nie odpuszcza. 
Nie ma tu czystości, nie ma prostoty, nie ma 
przejrzystości. 

a ten jest wrogi BOGU. Króluje tu zmysłowość, 
porywczość, chaos, stronniczość, zazdrość, kłótliwość, 
brak pokoju. Towarzyszka – Krytyka trzyma gości  

Przy stole zasiadają Ci, którzy w swym sercu mówią – 
NIE MA BOGA. 
Ale są też bywalcy kierujący się zamysłem ciała, 

Jadło na nim jest kolorowe i kuszące. Pociągnęło 
wielu. Nawołuje zapraszając – kto niedoświadczony 
niech usiądzie. 

a spoufalają się ze złem.
Pokarm, jaki tu się serwuje jest bezwartościowy, 
prowadzi do niestrawności, niszczy nasze zdrowie, przez 
co sami cierpimy. 

Uczestnicy tego stołu gardzą mądrością (Ps. 1,7), 

Czym się karmimy, tak się potem mamy.

Stanowi jakościowy budulec. 

Sama atmosfera panująca tu nas przyciąga. 
Podawany pokarm jest treściwy, wartościowy, 
pełen witamin. Zabezpiecza i wypełnia wszelkie 

deficyty witaminowe w naszym organizmie. 

Na tym stole nie znajdziemy ,,śmieciowego” jedzenia. 
Zasiadając przy nim, bez względu na to, z jakimi 
ciężarami przyszliśmy, czujemy się odprężeni. 
To, co nas hamuje nagle - ulatuje. 
Czujemy się zrozumiani. Nie ma tu stronniczości, 
obłudy, czy zamieszania. A gniew, czy porywczość, 

W tym miejscu jesteśmy bezpieczni. 

Spotykamy tu również moc. Bez niej, jesteśmy bezsilni. 
Odnaleziona, wcześniej zagubiona siła, 

                     

pokora i łagodność. Panuje zaufanie – 

Przy tym stole jest nam dobrze, jak nigdzie indziej.

jest uśmierzana. Jest za to spokój, wzajemny szacunek, 

nie musimy się niczego obawiać, czy wstydzić. 

z nadzieją. Jakby tego było mało – ci z nas, którzy lubią 
coś tworzyć – czerpią w tym miejscu inspirację, 

Do tego stołu jesteśmy zapraszani przez samą 
MĄDROŚĆ.      To ONA buduje nasze domy.

Nikt tu nie pędzi, nikt nikogo nie rani, nikt nikomu nie 
czyni krzywdy. Znajdujemy tu dobrą radę, praktyczne 
wskazówki, odnajdujemy właściwy kierunek. 

dodaje nam odwagi tak, że patrzymy w przyszłość 

czują się zachęceni i zmotywowani.

MĄDROŚĆ mówi o sobie – u mnie jest zdrowy Rozsądek i Rada 
(Przyp.Sal.8,14) i zachęca do ich nabywania.

Zdrowy rozsądek to właściwy osąd charakteryzujący się prostotą, 
racjonalnością i umiarkowaniem. To także zdolność trafnej oceny.

tak ponoć powiedział Benjamin Franklin.

Zdrowy rozsądek to rzecz, której każdy potrzebuje, mało kto 
posiada, a nikt nie wie, że mu brakuje” – 

z doświadczenia i … dalekowzroczności”.

To również chłodne, praktyczne i rzeczowe spojrzenie na 
otaczający świat i podejmowanie przemyślanych decyzji.
Ktoś powiedział, że ,,Zdrowy rozsądek składa się 

Zanim je podejmie bierze wiele czynników pod uwagę 
i potrzebuje czasu na ich przemyślenie. Jest ostrożny, czujny. 
Przewiduje. Decydując bierze pod uwagę za i przeciw. 
,,Gdzie nie ma rozwagi, tam nawet gorliwość nie jest dobra, a kto 
śpiesznie kroczy naprzód może się potknąć.” Przyp. Sal. 19,2 

Człowiek rozważny woli słuszne decyzje od szybkich. 

w Przyp. Sal. 2,11 - ,,Rozwaga czuwać będzie nad nami.” 

Jednak jeśli będziemy czuwali na swojej drodze i pilnowali 
ścieżek, po których chodzimy – to, jak pisze 

To umiejętność dobierania w swoim działaniu takich środków, 
które pozwolą dojść jak najlepiej do zamierzonego celu. 
Człowiek roztropny umie przewidzieć skutki swoich działań. 
,,Oczami i uszami” roztropności jest pokora. 

i dalej zachęca nas do tego, aby uczyć się roztropności i chodzić 
jej drogą.

MĄDROŚĆ mówi o sobie – ja Mądrość mieszkam 
z Roztropnością, umiem udzielać dobrej rady (Przyp.Sal.8,12), 

Największym zaś wrogiem jest pycha, która zaciemnia 
spojrzenie i wyłącza rozum.     

przezorność

Przezorny widząc niebezpieczeństwo ukrywa się … 
Przyp.Sal.22,3, a w innym miejscu pisze, abyśmy zachowywali 
przezorność wraz z roztropnością i nie spuszczali ich z oczu. 
Będą one życiem dla naszej duszy, 

Jest zdolnością przewidywania. Innymi słowy to ostrożność, 
zapobiegliwość.
Człowiek przezorny, to człowiek rozważny w swoim 
postępowaniu, przewidujący następstwa, myślący o przyszłości. 

a nasza noga się nie potknie. Przyp. Sal.3,21
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Ducha Świętego. 

Po tamtej wizycie, postanowiłem zrezygnować z kariery 
piłkarskiej… I tak, po blisko siedmiu latach trenowania 
piłki nożnej, z dnia na dzień, odmienił się mój los. 

z klasy na dni otwarte do jednego z liceów. 

i grałem w bardzo dobrym klubie piłkarskim. 

Z dzisiejszej perspektywy zdaję sobie sprawę, że było to 
prowadzenie Ducha Świętego. Wybrałem Niepubliczne 
Liceum Katolickie. Nowe środowisko i zupełnie inny 
świat. „Zakuwałem” od rana do nocy… Pod koniec 
pierwszej klasy w naszej szkole pojawiła się Magda - 
wolontariuszka z American Field Services, organizacji, 
która zajmuje się wymianą międzykulturową młodzieży 

W wieku 17 lat nie była to łatwa decyzja. 

Po rozmowie z Magdą zapragnąłem wyjechać na rok do 
Szwajcarii. 

Rok poza domem, wśród obcych, bez rodziny, przyjaciół 

Trudno powiedzieć… 

i znajomych, bez znajomości  języka.  

i przekonania oraz świat jaki znałem do tej pory. 

Miałem 16 lat. W tym wieku w kościele odbywa się 
bierzmowanie - sakrament przyjęcie znamienia 

Ku mojemu zdziwieniu miała ona jakiś inny charakter. 
Było radośnie, ludzie cieszyli się, klaskali, byli jacyś inni. 
To jakaś sekta - pomyślałem. 

Z innej perspektywy spojrzałem na moje życie, poglądy 

Był rok 2014. Kończyłem gimnazjum sportowe 

je na inne tory. Przez „przypadek” poszliśmy z kolegami 

z całego świata. W Polsce prowadziła ją katolicka 
fundacja… 

Tata sprzedał motor, aby sfinansować mój wyjazd. 

W Szwajcarii  zmieniłem się i  poznałem wielu ciekawych 
ludzi, dużo się również nauczyłem. 

Nic już nie było takie samo. Ale największą zmianą było 
to, co wydarzyło się pewnej niedzieli pod koniec mojego 
pobytu w Szwajcarii. Poszedłem do kościoła na mszę.

Wybór dalszej drogi życiowej wydawał się prosty. 

Trafiłem na nabożeństwo zielonoświątkowe. 

Ale wydarzyło się coś, co zmieniło moje życie i pchnęło 

Dlaczego tak zrobiłem? 

Byłem kapitanem drużyny i dobrym uczniem. 

Dbała o nasze wychowanie religijne. 

Mój tata odszedł z Kościoła katolickiego dokładnie w tym 
samym czasie co ja w Szwajcarii. Dlaczego? 

Gdy weszliśmy do środka przeżyliśmy wspaniałe chwile. 
Trwaliśmy w uścisku i płakaliśmy przez większość 
nabożeństwa. Przyjęliśmy Jezusa jako naszego Pana 
i Zbawiciela. Zaczęliśmy nowe życie w nowym otoczeniu. 

w szkole pojawiła się osoba promująca uniwersytet 
Aberystwyth w Walii. To szósta w rankingu szkół 
wyższych w Wielkiej Brytanii oraz pierwsza uczelnia na 
świecie oferująca kierunek: “Polityka międzynarodowa”. 
Zdecydowałem, aby studiować na tym kierunku.

A ja postanowiłem, że już więcej nie pójdę do kościoła. 

No i był jeszcze jeden problem... 

Okazało się to był Zbór Betania w Katowicach.  

Oboje byli zaangażowani w życie naszej parafii. 

do wyjścia do kościoła. Ku mojemu zdziwieniu tata 
powiedział, że nie jedzie do kościoła. „ A gdzie? -
zapytałem”. „Chodź, pokażę Ci” - usłyszałem w 
odpowiedzi. Wsiedliśmy do samochodu. Podjechaliśmy 
pod jakiś budynek. 

„Spotkałem Jezusa i usłyszałem, pójdź za Mną” - 
przekazał mi. 

że moja rodzina jak zawsze będzie przygotowywać się 

W tym czasie atmosfera w domu była dość napięta. 

do zaliczenia nie tylko egzamin dojrzałości, ale także 
materiał z drugiej klasy liceum. 

Po moim i taty odejściu  z kościoła mama i siostra 
postanowiły, że one pozostaną w kościele katolickim. 
Rozpoczęła się duchowa walka. 
Cztery dni przed egzaminem dojrzałości dowiedziałem 
się, że lecimy tatą do Izraela i wracamy w dniu matury
 o drugiej rano. Egzamin zaczynał się o dziewiątej. 

Po powrocie do Polski wiedziałem, że muszę nadrobić 
zaległości w liceum. W roku maturalnym miałem 

Czas leciał, a za progiem matura. Tylko co potem? 
Odpowiedź przyszła w połowie roku szkolnego, gdy 

I co teraz? Wróciłem do domu… 

Bardzo przeżyłem to nabożeństwo i coś się we mnie 
zmieniło.  W drodze powrotnej zdecydowałem, że więcej 
nie pójdę do kościoła katolickiego. Tylko jak ja to powiem 

rodzicom? Mama i tata byli wierzącymi katolikami. 
Ojciec był szafarzem, zaczął studia teologiczne. 

W pierwszą niedzielę po powrocie spodziewałem się, 

Mama od dziecka związana z kościołem. 

Wyjazd do Izraela był kolejnym przełomem w moim życiu 

świadectwo
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Kilka miesięcy temu złożyłem tam dokumenty o przyjęcie 
na rok akademicki 2021/2022. List polecający na uczelnię 
napisał mi Dowódca Dowództwa Sił Lądowych NATO 

Na zdjęciu: Autor i były dowódca NATO 

Wziąłem urlop na uczelni, aby przez prawie rok pracować 
z ludźmi, którzy mają wpływ na losy świata! Zadzwonił 
tata, że chce przyjechać do mnie na moje urodziny. 

„Przypadek” sprawił, że podczas rozmowy z moim 
tureckim kolegą, dowiedziałem się o możliwości 
ubiegania się o staż w Dowództwie Sił Lądowych NATO 
mieszczącym się w Turcji, w Izmirze. 

Był marzec 2020 r. początek światowej pandemii Covid 
19. Z Izmiru do Polski wróciłem ostatnim samolotem 

i sowieckich w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego 
Stanów Zjednoczonych. 

Wysłałem aplikację… Całą rodziną zaczęliśmy się modlić.  
Po kilku miesiącach przyszła decyzja - przyjęto mnie na 
10 - cio miesięczny staż. 

Bóg czuwa nad nami… 

Tego nie da się opowiedzieć... Bardzo się ucieszyłem się. 
Po przylocie pokazałem mu Izmir - to biblijna Smyrna. 
Byliśmy też w Efezie i Pergamonie. W tym czasie miałem 
podjąć ważną decyzję. Zaproponowano mi przedłużenie 
stażu o kolejne 3 miesiące. Postanowiłem zostać. 

w Izmirze, generał broni Armii Stanów Zjednoczonych 
J.T. Thomson - absolwent tej uczelni, którego miałem 
okazję poznać w czasie stażu w Izmirze. Kierunek 
studiów, na który się dostałem to: 
„Zarządzanie państwem i bezpieczeństwo wewnętrzne” 
Statecraft & National Security Affairs.

Chciałbym, aby moje świadectwo było inspiracją dla ludzi 
wierzących i niewierzących do zmiany myślenia o swoim 
życiu i przeznaczeniu. Aby odważnie szukali Boga 

Bo wierzę, że życie każdego z nas ma sens i mamy tu na 
ziemi do wykonania konkretne zadanie.

Allied Land Command, J.T. Thomson

Wymiana w Turcji powoli dobiegała końca. 

Ale tata przekonywał mnie do powrotu. 

w ramach pomocy rządowej w momencie, gdy w Turcji 
wybuchła pandemia COVID-19. 

„W jaki sposób „element zaskoczenia” pomógł Izraelowi 
zmniejszyć zagrożenie bezpieczeństwa narodowego ze 
strony wrogich państw arabskich i palestyńskich 
organizacji terrorystycznych?”

The Institute of World Politics (IWP) to Uniwersytet 
położony w samym centrum stolicy Stanów 
Zjednoczonych. IWP jest Uczelnią założoną przez Johna 
Lenczkowskiego, byłego Dyrektora ds. europejskich 

i Jego woli, bez względu na okoliczności. 

Moje ostatnie miesiące pobytu w Izmirze spędzałem na 
studiowaniu Biblii. Wpłynęło na podjęcie kolejnej 
życiowej decyzji - studia w USA. 

 

Cała rodzina modliła się o mój powrót. 

Nawiązałem kontakty z dyplomatami 
z innych krajów i pomyślałem, że może kiedyś również 
zostanę jednym z nich. 

Po powrocie odbyłem staże w organizacjach zajmujących 
się bezpieczeństwem i analizą wydarzeń światowych. 
Obecnie jestem na ostatnim roku studiów i piszę pracę 
końcową na temat: 

Stała się ona jakby naszym „duchowym" domem. 
Pokochałem to miejsce i ludzi. Po powrocie z Izraela 
wzięliśmy chrzest wodny w Zborze Betanii.

Dzięki Bogu zdałem maturę i wyjechałem na studia. 
Pierwszy rok był moją „pustynią”. 

Wynajęliśmy samochód i przejechaliśmy ponad 1500 km 
w 3 dni. 

Inaczej spojrzeliśmy na to, co się tam dzieje. 

Po co my  właściwie tam jedziemy? 

W trakcie studiów skorzystałem z okazji i wyjechałem 

Poznałem bliskowschodnią kulturę i turecką gościnność. 
W okresie mojego   pobytu  w Turcji Polska obchodziła 
100-lecie Odzyskania Niepodległości. Pomyślałem, 

w Ankarze. Umówiłem się na spotkanie. 
że z tej okazji wypadałoby odwiedzić Polską Ambasadę 

W marcu 2018 - moja mama i siostra przyjęły chrzest! 
Nawróciły się do Jezusa! Bóg zwyciężył. Tego dnia 
byliśmy szczęśliwi jak nigdy. Teraz cała nasza rodzina jest 
zbawiona. Powierzyliśmy się Bogu. Zaczęliśmy modlić 
się o powołanie. W tym roku zdążyliśmy wyjechać z tatą 
ponownie do Izraela. 

Samotność początkowo wydawała się nie do zniesienia. 
Walia z jej klimatem spowodowała we mnie smutek 

„Ojciec nas wzywa.”.  

To był czas spędzony z Ojcem. Ziarno została zasiane.  

i miał duży wpływ nie tylko na  mnie i naszą całą rodzinę.  
Jeszcze na lotnisku, pytałem  tatę: 

Tym razem zwiedzaliśmy głównie Autonomię 
Palestyńską. Dużo nam dał ten wyjazd. 

do Ankary, stolicy Turcji, na wymianę studencką. 
Studiowałem na tamtejszej uczelni przez pół roku politykę 
międzynarodową, bezpieczeństwo międzynarodowe oraz 
język arabski i turecki. 

z nimi było przeżyciem, szczególnie z polskim Chargé 
d’affaires panem Robertem Rokickim. 

Ludzie w Ambasadzie byli przemili. Samo spotkanie 

Uroczystość była świetnie zorganizowana. 

i przygnębienie. Sięgnąłem po Biblię, zacząłem czytać… 
modlić się i rozmawiać z Bogiem.. 

Usłyszałem w odpowiedzi dość tajemnicze słowa: 

W Jerozolimie przeżyliśmy wspaniały czas. 
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Cudowny czas to mało powiedziane, ale czas nie stracony to już coś więcej. Spotkanie dla kobiet, które ostatnio 
miałyśmy, a z pewnością mogę stwierdzić i napisać, należy do spotkań, które nie stracą na znaczeniu, ale wręcz 
przeciwnie bardzo zyskują. 

Wszelkie skarby mądrości są dla nas dostępne, tylko musimy podjąć pewne kroki, żeby je odszukać i zdobyć.

Wartości, które nam zaserwowała Ewa zostały wkorzenione w nasze serca, a chęć wydobywania tych skarbów, tych pereł, które 
są w Biblii stała się silniejsza. Powinno nam zależeć na poznawaniu na dokopywaniu się tych prawd, które tak nas zmieniają, 
które kształtują i pomagają zrozumieć Boga. 

Dziękuję Wam dziewczęta za to spotkanie, że razem mogłyśmy się zobaczyć, przytulić i spędzić wspólny czas. 

Wstań przyjaciółko moja, moja piękna wstań, chodź. To tytuł wiersza, którego autorką jest Tereska Kaliś. Napisała go specjalnie 
dla nas. Bardzo dziękujemy za wprowadzenie nas w świat poezji.

wielkie DZIĘKI. Niech Wam Bóg błogosławi.

Ty kochana zawsze go znajdujesz i przygotujesz dla nas wielką strawę duchową. 
Alince za wykład o zdrowiu, za przypomnienie, jak ważne jest oddychanie i sprawność fizyczna, za ćwiczenia 

Ewo, dziękuję Ci za wspaniałe przygotowanie się do wykładu. Za to, że mimo czasu, z którego jesteśmy tak okradane, 

i uśmiech na twarzy (endorfiny są nam potrzebne). 

Sylwii, Magdzie, Marcie, Edytce, Natalii i dwóm Bartkom, za pomoc w przygotowaniu spotkania - 

 

26 marzec 2021

Justyna
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wiele sióstr brakowało, ale mimo wszystko był to czas 
wspólnej radości, wspólnej modlitwy, uwielbienia i 
słuchania budujących wykładów. Pierwszy był Alinki 
Babicz o zachowaniu dobrej formy, dobrego 
samopoczucia, a tym samym dobrego zdrowia w tych 

dziwnych czasach, gdzie wszystko jest zamykane i ograniczane są nam 
wszelkie aktywności. Drugi wykład był autorstwa Ewy Babicz pt. „Mądrość 
kobiet buduje ich dom”. Siostra Ewa przeprowadziła nas przez pokoje, 
w których odnajdowałyśmy rodzaje mądrości, oczywiście, których podstawą 
jest Słowo Boże. Mądrość emocjonalna, mądrość w pielęgnowaniu swoich 
relacji z Bogiem, mądrość w podejmowaniu wyzwań, mądrość w 
wykorzystywaniu swojego czasu, mądrość na poleganiu na Bożej mądrości, 
a nie na własnych siłach, bo mądra kobieta podoba się Panu Bogu! 

To już ponad rok, kiedy nasza codzienność stała się 
niecodzienna. Ciągle czekamy, aż rzeczy, które 
uznawaliśmy za normalne powrócą. Dotyczy to każdej 
dziedziny naszego życia, także kościoła, społeczności, 
wspólnych relacji. Taki mały promyk radości został 
wniesiony do naszego życia w ostatni piątek marca. 
Miałyśmy możliwość spotkania podczas „Wieczoru 
kobiet”. Było nas niewiele, 

To był niezwykle cenny czas…

W tym trudnym czasie, miałyśmy 
wspaniały wieczór zatrzymania się, 
zastanowienia nad sobą, zbudowania 
Bożym Słowem. To ogromna łaska móc 
spotkać się w imieniu Jezusa Chrystusa 

ze stołu głupoty lub stołu mądrości – 
wybór należy do każdej z nas. To mądrość 
woła nas na rogu ulicy, czy chcemy ją 
usłyszeć? 

i mnóstwo mądrości. W piątkowy wieczór 
mogłyśmy rozważać zagadnienie mądrości, 
ale nie tej świeckiej, lecz mądrości Bożej, 
która stoi w całkowitym przeciwieństwie 
do mądrości świata. Ewa zaprosiła nas do 
komnaty, w której mogłyśmy posilać się 

Są to bezcenne chwile, za które jestem 
bardzo wdzięczna i wyczekuję kolejnego 
takiego czasu.

Mądrość kobiet buduje ich dom…. w tym 
krótkim zdaniu zawiera się wiele prawd 

w obecności sióstr i móc pochylić się nad 
Bożym zwiastowaniem. 

SylwiaMagda

Ewa 

Ala



mieli siebie nawzajem, kiedy tego potrzebujemy. Chodzi o Jego Królestwo - Jego plan i Jego zasady. 
My musimy tylko podążyć z tym, w co Pan nas wyposażył. 

Jaki jest Boży plan dla mnie? Słyszałam to pytanie niezliczoną ilość razy, a ostatnio je sobie często 
zadaję. W trudnym okresie mojego życia zostaję zaproszona na konferencje kobiet w Kościele 
Chrystusowym. Na tej konferencji spotkałam grupę wspaniałych i tryskających miłością kobiet,

 które wspierają się nawzajem w Imieniu Pana. Od razu zrozumiałam, że planem Boga jest dotarcie 

Nie ma planu B. Bóg nie zamierza tego zrobić w żaden inny sposób. Pan wysyła nas, żebyśmy
do całego świata z Ewangelią Jego miłości. Aby to robić, posyła nas. My jesteśmy Jego planem.

W życiu codziennym wiele rzeczy przykuwa naszą uwagę i pochłania naszą energię. Łatwo jest pomyśleć, że mogłoby być nam łatwiej, 
czy lżej, a czasem nadmiar obowiązków i problemów dnia codziennego przerasta nas i kusi, żeby się poddać. Kiedy oddajemy Bogu 
kontrolę i bezgranicznie Mu ufamy, to On daje nam potrzebną siłę i mądrość. Bóg, nasz Ojciec, będzie o nas zawsze walczył. 

i cokolwiek robimy. To jest właśnie cud Boży. 

Da nam to, czego potrzebujemy, bo Jego miłość zawsze zwycięży. Dotyczy to wszystkich sytuacji życiowych. 

Dotyka nas przez tych, których spotykamy na naszej drodze. On jest aktywny, gdziekolwiek jesteśmy 

Czy jesteś singielką, żoną, matką, córką, wdową, narzeczoną czy przyjaciółką - ta prawda dotyczy każdej z nas. 

Słuchałam, co kobiety mają do powiedzenia i czułam tak, jakby Bóg szeptał mi do ucha - 

Jestem ogromnie wdzięczna, że mogłam do Was, drogie Siostry, dołączyć i uczestniczyć w tej Konferencji. 

od okoliczności. 

nie myśl jak mało masz, nie myśl tak o sobie ani o tych, którzy pojawiają się teraz w twoim życiu. 

Mam ostatnio wiele przykładów Bożych cudów w moim życiu. Konferencję kobiet dopiszę do tej listy. 

Wyszłam z niej wzbogacona i zmotywowana, silniejsza, pokrzepiona i umiłowana w Panu.

Masz wszystko, czego potrzebujesz.  Bóg towarzyszy nam w każdych naszych przeżyciach. 

w Imieniu Chrystusa. Moc Boża działa bowiem, gdy bierzemy to, co mamy i ustawiamy się w kolejce, 
by służyć sobie wzajemnie. Wezwanie do służby w Imieniu Boga dotyczy każdej z nas, niezależnie 

Spotkałam tu wspaniałe kobiety ze wszystkim, co przyniosły i czym chciały się dzielić wzajemnie 

Okazała się bowiem Jego planem miłości dla mnie podesłanym do mojego sąsiedztwa z Kościoła Chrystusowego. 

Każda z nas ma talent, dar i to coś, czym może się z drugą siostrą podzielić. Nie chodzi o to ile masz, ale co robisz z tym co masz. 

od 43 lat stanowić cząstkę zapoczątkowanego w 1921 roku  przez 
Konstantego Jaroszewicza ruchu odnowy kościoła i powstałego na 
terenie Polski Kościoła Chrystusowego.

Długo oczekiwane i przekładane od początków stycznia 
inauguracyjne nabożeństwo z okazji rozpoczęcia Roku 
Jubileuszowego Kościoła Chrystusowego w Polsce, miało 

miejsce w niedzielę 7 marca br. W tym to dniu Zbory w całej Polsce 
łączyły się przez łącza internetowe ze Społecznością Chrześcijańską 
Warszawa Północ, skąd to szczególne nabożeństwo transmitowane 
było do odbiorców zgromadzonych w lokalnych Zborach, w domach 
współwyznawców i sympatyków oraz przyjaciół w kraju i  

Główne obchody Jubileuszu Kościoła zostały zaplanowane na  
3-6 czerwca, choć z pewnością z powodu niepewnej sytuacji 
epidemiologicznej nastąpią jakieś organizacyjne zmiany.

Boże przemawianie  przez Syna (Hebr. 1, 1-3) wygłosił Prezbiter 
Naczelny Kościoła bp Andrzej Bajeński. W imieniu młodego 
pokolenia wchodzącego w drugie stulecie pracy przemawiał pastor  
Damian Szafranek. Obydwaj pastorzy Andrzej Bajeński i Damian  
Szafranek modlili się o dalsze błogosławieństwo dla pracy Kościoła 
Chrystusowego oraz  innych ewangelicznych wspólnot i kościołów. 
W czasie nabożeństwa została zaprezentowana krótka multimedialna  
prezentacja na temat historii Kościoła sięgającego początków 
chrześcijaństwa aż do czasów współczesnych.

Jesteśmy Bogu wdzięczni, że jako Zbór w Kołobrzegu możemy 

z zagranicy. Nabożeństwo prowadził pastor przełożony warszawskiej 
Społeczności Krzysztof Zaręba. Profesjonalni muzycy prowadzili nas 
w uwielbieniu, a jubileuszowe kazanie pod tytułem: 
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100 lecie Kościoła Chrystusowego 
w Polsce

Edyta Kocur 

w osobach: Sylwia Downarowicz - Pokorzyńska, 
Aneta Kulczyńska i Danuta Pałczak. 

W czasie spotkania pastor poinformował zebranie członkowskie 
o decyzji Rady Starszych związanej ze zmianą przywództwa 

w większej liczbie osób. Członkowie wysłuchali sprawozdań 
księgowości oraz pastora za rok 2020. Pastor jeszcze raz 
podziękował braciom i siostrom za ofiary złożone w 2020 roku. 
Zdecydowana większość członków Zboru wykazała w tym 
względzie duchową dojrzałość i zrozumienie potrzeb 
finansowych Zboru. W dyskusji rozmawiano też o tym,  

z końcem czerwca tego roku.

W dyskusji rozważano problemy związane z nauczaniem dzieci 
w Szkole Niedzielnej w sytuacji ograniczeń liczby wiernych w 
kościołach. Rozmawiano również o potrzebie wznowienia Grup 
Domowych, choć niektóre działają już od dłuższego czasu. 
Wskazano również na potrzebę znalezienia odpowiedniej osoby 
do prac kuchennych i przygotowywania niedzielnych obiadów.

jak zachęcić do ofiarności tych, którzy nie czują tego 
obowiązku wspierania działań Zboru.

Zapowiedziano również powołanie grona diakonów i diakonis. 

Członkowskie spotkanie powołało nową Komisję Rewizyjną 

Przełożone ze stycznia spotkanie członków Zboru odbyło 
się 9 marca br. Szkoda, że względu na ograniczenia 
związane z pandemią nie mogliśmy spotkać się 

w Zborze. Rada Starszych ustaliła, że Zbór będzie zarządzany 
kolegialnie przez Starszych, a funkcję pełniącego obowiązki 
pastora Zboru na okres dwóch lat powierzono br. Zbigniewowi 
Babicz. Zmiana na pozycji pierwszego pastora nastąpi 

Spotkanie członkowskie



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

kwiecień

Studiujemy Ewangelię Łukasza. 

Zapraszamy

21 Jerzy Kulczyński

30 Joanna Sadowska

18 Małgorzata Lewandowska

24 Maria Szymańska
28 Bożena Surma- 

29 Jolanta Antczak
                    Podkowicz

30 Marta Zawadzka

Liliannie Dwulat (05), Lidii Gutkowskiej (10), Agnieszce Gutkowskiej (11), Darii Borzyszkowskiej (12), 

Jerzemu Kurdkowi (21), Danielowi Ostrowskiemu (24), Waldemarowi Świątkowskiemu (27).
Ewie Kulczyńskiej (13), Tymkowi Badzińskiemu (13), Elżbiecie Downarowicz (15), Anecie Mikulskiej (18), 

15 rocznicę w dniu 15.04. obchodzą 
s. Halina Stranc oraz bracia: Kamil Kamiński, 
Samuel Pilichowski, Jan Lewandowski  (sen).

Dla br. Tomka Kocieli i całej rodziny 
po odejściu do wieczności Taty.

Szybko mijają dni nasze, czas szybko upływa, 
ale nadzieją naszą niech będzie wieczność z Jezusem.

17-  Sobota godz.18,00 Spotkanie dla mężczyzn

04 - Niedziela g. 10,00 - Niedziela Zmartwychwstania 

29 - Czwartek godz.18,00 - Wykład: Struktura Zboru

01- Czwartek-  Spotkanie odwołane

18 - Niedziela -  Usługa pastora Pawła Jurkowskiego

02 - Piątek      g. 18,00 - Nabożeństwo Wielkopiątkowe                                                                                                                                                         

- o problemy z kręgosłupem Oli Piechoty
  brata Sękowskiego

- o mamę siostry Aliny Górskiej
- o braci i siostry w Tczewie
- o nabożeństwa na on-line

- o dzieciątko Łukasza i Natalii Dobrowolskich

- o nabożeństwa i świąteczne uroczystości

   kościoła

   J. Świercz, J. i E. Witkowscy, I. Rosińska, 
   i braćmi - za ich chorobami i wiekiem. A są to: 

- o powołanie diakonów i diakonis

   H. Paprocka, R. Słodownik, M. Bassara, 

   B. Froncala, R. Zagrodnik, J. Krzywoń, 

- o sympatyków i osoby myślące o chrzcie

- o zdrowie Jana Lewandowskiego (jun)

- o modlitwę wstawienniczą za starszymi siostrami   

   W. i H. Wasilewscy.

- o  nasze dzieci młodzież

- o zbawienie całej rodziny Sękowskich

- o przywództwo w Zborze

- o zdrowie Joli Bobowskiej i siostry rodzonej 

   L. Puc, T. Szyszka, Z. Dołkowska, J. Grudzińska , 
   Z. Soboń, M. Sznajder, R. Kakowski, Cz. Zawołek, 

   L. i. J. Lewandowscy, J. Matulewicz, M. Stasiak, 

- o szybkie zakończenie ograniczeń w zgromadzeniach

- o  zmianę złego nastawienia naszego sąsiada do  

04 Anna Gromska

14 Maria Sznajder
14 Marzanna Jagiełło

11 Grażyna Witkowska
11 Aleksander Królikiewicz

10 Ryszarda Pilichowska 

18 Andrzej Podkowicz

01 Leokadia Puc

 WYRAZY WSPÓŁCZUCIA

Rocznice chrztu

20 rocznicę chrztu wiary w dniu 8 kwietnia 
obchodzi  br. Jakub Dobrowolski

a nawet samą śmierć! Świętujmy to wydarzenie z radością i pokojem w sercu, na przekór temu, co dzieje się wokół. 

2 Kor 5:21

Życzę Wam błogosławionych, radosnych, spokojnych Świąt Zmartwychwstania Pana Jezusa!

"On Tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą." 

Pan Jezus na krzyżu stał się grzechem za nas, ale zmartwychwstając - zwyciężył ten grzech i Szatana, 

Wiadomości od Izy Karpienia

Jubilatom życzymy wytrwałości na drodze 
wiary, Bożej opieki i Jego błogosławieństwa.
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