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· Kobieta, w małżeństwie od kilku lat.
- Mąż nie rozumie moich potrzeb, często się spieramy, pada wiele słów, które ranią. Czuję się 
niezrozumiana i bardzo samotna – mówi ocierając łzy. – Przyznam się, że będąc sama, nie cierpiałam 
tak bardzo jak teraz.

1. Tych, którzy nas potrzebują. 2. Tych, których my potrzebujemy. 3. i przyjaciół, z którymi mogę

· Dziewczyna 25 lat. Właśnie skończyła studia i rozpoczęła pracę. W rozmowie skarży się, że nie może 
znaleźć męża. Jej problemem jest samotność.
- Gdybyś w końcu znalazła męża problem by się skończył?
- Tak. Nareszcie byłabym szczęśliwa.

Można by zapytać do której kategorii ludzi należysz? Jesteś  tylko przelatującym ptakiem, meteorem, czy 

drzewem głęboko wkorzenionym w ziemię na którym inni mogą się wesprzeć? Jesteś przyjacielem 

pomagającym w trudnościach, czy człowiekiem bezdusznym, którego los innych nie obchodzi? Bądź jeszcze 

gorzej, sprawiającym innym wciąż nowe kłopoty?

 przebywać. Są też w moim i twoim życiu trzy typy ludzi. Są tacy, którzy pomagają ci w trudnościach. Są też  

i tacy, którzy zostawią cię w trudnościach. Jak również są też tacy, którzy powodują, że masz trudności.

Ktoś inny mówiąc o ludziach podzielił ich na trzy kategorie. To jest:

· Z przełożonym w pracy zupełnie nie mogę się porozumieć, zabija praktycznie każdą moją inicjatywę. 
Od dłuższego czasu się mijamy, w pracy czuję się zupełnie samotny. Praca w tych warunkach nie daje 
mi żadnej satysfakcji.

Jeden ze starożytnych kaznodziei – Jan Chryzostom często mawiał: „Nigdy nie zapominaj o tym, że Bóg 

uczynił z ciebie swego przyjaciela.”. Bóg nas zapewnia: „Nigdy cię nie opuszczę i nie zostawię”. Czy może 

jest tak, iż „samotność to chwila w której Bóg odprawił wszystkich, aby pobyć tylko z Tobą?”

Ktoś kiedyś zauważył, iż: „Są  w naszym życiu ludzie – jak przelotne ptaki, co tylko na krótko w gnieździe 
przysiadają. Są ludzie – meteory, błyskawiczne znaki, które raz tylko światłem niebo przecinają. Są w naszym 
życiu ludzie – trwający jak drzewa – wparci korzeniami w ziemię, skąd wyrośli…. To do nich wracamy kiedy 
nam potrzeba otuchy dla serca – kiedy jesteśmy samotni.”

Każdy z nas potrzebuje przyjaciela. Potrzebujemy siebie nawzajem. Potrzebujemy kogoś, kto dodał by otuchy 

dla skołatanego serca. Szukamy przyjaciela  kiedy jesteśmy samotni. Czy jednak zawsze jesteśmy w stanie 

odnaleźć owe drzewo głęboko wkorzenione w ziemię? Niestety człowiek zawodzi. Nie jest w stanie zawsze 

zrozumieć, zaspokoić wszystkie potrzeby. Okoliczności życia przynoszą często jedynie rozczarowanie. Oto 

kilka przykładów wyczytanych w pewnej ankiecie:

Psalmista napisał: „Oczy moje wznoszę ku górom; Skąd nadejdzie mi pomoc. Pomoc moja jest od Pana, który 

stworzył niebo i ziemię' ( Ps. 121,1-2). Patrz więc na Jezusa sprawcę o dokończyciela naszej wiary. Pamiętaj, 

iż  „smutek patrzy wstecz, zmartwienie patrzy wokół, lecz wiara patrzy w górę.”. Spójrz w górę. Nie jesteś 

sam!

Ps. A co z obrazem ludzi podobnych do przelotnych ptaków, meteoru czy drzew? Osobiście przywodzą mi na 

pamięć ludzi, którzy przez 40 lat trwania naszego Zboru podobni byli do meteoru. Na chwile tylko rozbłysnęli 

i więcej ich już nie oglądasz. Albo jak owe przelotne ptaki. Może byli z nami ciut dłużej, ale w końcu 

wyfrunęli szukając innych miejsc. Chwała Bogu jednak za  ludzi, którzy mocno zapuścili swoje korzenie 

w Bogu wparci korzeniami w ziemię, skąd wyrośli… Takich Bóg ceni. 

 To prawda, że nawet w chwilach największej samotności i największego smutku Bóg nie chce cię zostawić 
nas samych. To pewne. Nawet, gdy zawodzą ludzie – On nigdy nie zawodzi.

  Samotność ma bliźniaka obok siebie – to smutek. Istnieje rodzaj samotności, którego nie zaspokoi żaden 
człowiek, choćby najbliższy. Czy Jezus przeżywał chwile zupełnej samotności?  Tak. W księdze proroka 
Izajasza napisano o nim: „Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu, 
jak ten, przed którym zakrywa się twarz, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego” (53, 3). Najbliżsi 
Jezusowi,  Jego uczniowie,  w ogrodzie Getsemane gdy ich prosił mówiąc: „Smętna jest dusza moja aż do 
śmierci, zostańcie tu i czuwajcie” i kiedy „w śmiertelnym boju jeszcze gorliwiej się modlił; i był po jego jak 
krople krwi, spływające na ziemie” nie byli przy Nim. Walkę musiał toczyć  sam.  A jednak i nawet w takich 
najtrudniejszych chwilach Ojciec posyła anioła, by Go umocnił. ( Łk. 22, 43).

Przelotne ptaki, 
meteory czy drzewa?
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Nie ma rzeczy
niemozliwych Pat Robertson

May, przełożona pielęgniarek, została 
poproszona o opiekę nad tym sześciomiesięcznym 
dzieckiem o imieniu Leslie. Bóg obdarował May wielką 
miłością do niego, a ona zaczęła traktować go jak normalne 
dziecko. Naśladując odgłosy ssania, nauczyła go pić z 
butelki. Z czasem zrezygnowała z 
wszelkich innych zajęć, cały swój czas 
poświęcając Lesliemu. 

hłopczyk  był nie wpełni rozwinięty. Cierpiał 
na porażenie mózgowe i miał operacyjnie 
usunięte gałki oczne. Spodziewano się, że 
wkrótce umrze. 

-Teraz zatrudniłam się u Jezusa- 
oświadczyła- I mam zamiar dobrze 
wykonać swą pracę. 

Panie – Biblia mówi, że każdy z nas został obdarzony jakimś 
talentem. Pomóż mi odkryć ów talent w tym biednym chłopcu, 
który przez większość dnia leży i nic nie robi. 

Zerwali się z łóżka i znaleźli Lesliego 
siedzącego przy instrumencie, grającego 
z wprawą zawodowego muzyka. Miał wtedy 
16 lat. W ciągu następnych  10-ciu lat chłopiec 
nauczył się grać wiele nowych utworów – 
klasycznych, jazzowych, muzyki popularnej – 
a  t a k ż e  ś p i e w a ć  p r z y  w ł a s n y m  

akompaniamencie. Jego talent w pełni rozwinął się dzięki 
miłości May i jej wierze, że dla Boga nie ma rzeczy 
n iemoż l iwych .  Po t r a f i ł a  dos t r zec  Boży  p lan ,  
a następnie go zrealizować, odrzucając zdecydowanie jałowy 
sceptycyzm. Nie zachwiała się.

- Opiekuję się niewinnym chłopczykiem, 
który pewnego dnia będzie kimś – mawiała – w Boga, a dla 
Niego nie ma rzeczy nie możliwych. 

Wkrótce do licznych próśb kierowanych do Boga dodała 
jeszcze jedną: 

Po czterech latach modlitw o objawienie się u 
chłopca jakiegoś talentu May i jej mąż, Joe, 
zostali obudzeni w  środku nocy przez dźwięki 
pianina. 

May zauważyła, że chłopiec żywo reaguje na muzykę. Kupili 
więc z mężem pianino, na którym grała mu rozmaite utwory. 
Często też włączała radio i odtwarzała muzykę z płyt 
gramofonowych. Leslie potrafił ich słuchać godzinami. 

Chociaż widziała „obumarłe” ciało chłopca, wzmocniona 
wiarą – oddała chwałę Bogu, który do niej się przyznał. 

Kiedy Leslie skończył 10 lat, mógł 
poruszać tylko jedną ręką. Przyjaciele 
May tłumaczyli jej, że marnuje czas. Ona 
jednak się nie poddawała. 

Brała chłopca na ręce i mówiła mu, że go kocha, przytulała 
g o  i  t r a k t o w a ł a  j a k  n o r m a l n e  d z i e c k o .  
Z czasem Leslie nauczył się stać, a potem stawiać pierwsze 
kroki, trzymając się płotu. Przez cały ten czas May nie 
przestawała się modlić o Lesliego.

C

„ Skoro to jest koniec mojego życia chciałabym, aby miało  znaczenie dla wielu ludzi.
Potem pomyślałam, że to niemądre. Moje życie liczy się dla mojego męża i dzieci, 
tam, gdzie została mi dana odpowiedzialność. Tu nie chodzi o to, czy moje życie było 
doskonałe. Miałam wrażenie, że Bóg mówi do mnie Liczysz się tam, gdzie umieściłem 
ciebie !” 

J
edna z kobiet wraz ze swoim mężem są misjonarzami w Ameryce Łacińskiej. 
Podczas jednych wakacji ukąsił ją skorpion i prze dwa dni jej życie było na 
krawędzi. Świadoma, że może umrzeć,  zapisała kilka myśli, jakie nasunęły jej 

się w tamtej chwili:

Życie  pełne wartości

.
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M
usimy nauczyć się, że życie człowieka nie zależy od obfitości 
rzeczy, jakie posiada – żywności i ubioru – lecz, że w swym 
najpełniejszym, największym i najwyższym sensie zależy 

ono od zupełnego poddania się woli Bożej, od skupiania uwagi na 
każdym słowie, jakie wychodzi z ust Bożych. Wszelkie napomnienie, 
każda zachęta, każda obietnica są konieczne do rozwoju tych, których 
Bóg powołał do życia wiecznego jako współdziedziców z Jego Synem 
w Królestwie. Będąc zatem uczniami Pana Jezusa, zachowujmy Jego 
Słowa i zgodnie z nimi postępujmy.

Nie samym chlebem człowiek żyć 
będzie, ale każdym słowem, które 

pochodzi z ust Bożych.
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w Królestwie. Będąc zatem uczniami Pana Jezusa, zachowujmy Jego 
Słowa i zgodnie z nimi postępujmy.

Nie samym chlebem człowiek żyć 
będzie, ale każdym słowem, które 

pochodzi z ust Bożych.
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„Nie troszczcie się o nic, Zamiast tego módlcie się

Kilka nocy wcześniej obudziłam się ze słowami 
z Iz 60,17-18: 

Inne z nas mówią głośno o swoich problemach. Dzwonią do 
wszystkich znajomych, bo myślą, że przez samo rozstrząsanie 
problemów znajdą ich rozwiązanie. Pan tymczasem zapewnia: 
„ Wszelką troskę złóżcie na mnie, bo ja mam o was staranie".

Jakiż to stanowi kontrast wobec tego, co przeżywa świat, 
gdzie co minutę, sugeruje się nam, byśmy martwili się o to, czy 
owo.

I tutaj właśnie zaczyna się pokój. Jak wielki jest Twój Bóg? 
Mój stworzył świat. Zna moje myśli, zarówno te pozytywne, jak i 
te pełne trosk. Wie, kiedy po raz dziesiąty muszę wstać do dzieci 
w nocy. Jest ze mną wszędzie i w każdej sytuacji. Czy 
powiedziałam wam już, że to On mnie ukształtował. Zna 
wszystkie moje dni. Zaplanował dla mnie wspaniałe rzeczy. 
Nawet piasku na plaży jest mniej, niż myśli Boga o mnie. Tak 
więc zdecydowałam, że będę Mu ufać.

i dziękujcie Bogu,a wtedy jego pokój przeniknie każdą 
cząstkę naszego ciała (nawet umysłu i serca).

„ Niech nie trwoży się serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie 
wierzcie!
Niech pokój rządzi w waszych sercach,bo do tego zostaliście 
powołani w jednym ciele."
Jak widzisz swoją przyszłość? Na czarno, czy też w jasnych 
barwach? Czym żyjesz? Strachem o to, co może się wydarzyć, 
pozwalając, by małe liski niszczyły winnicę? Czy też jesteś 

kobietą z 31 rozdziału Przypowieści Salomona, która 
z uśmiechem patrzy w przyszłość? Kim ona jest? Kobietą i matką. 
W Izajasza czytamy: „Jej pokój będzie jak rzeka".

Jeśli znasz głębię Jego miłości, to będziesz Mu ufać. Jeśli Mu 
zaufasz, to doświadczysz Jego pokoju i bezpieczeństwa. Kiedy 
On spojrzy w twoje oczy i powie pokój, to zostaniesz nim 
wypełniona.  W księdze Izajasza 30,15 czytamy:  
„... w odpocznieniu i bezpieczeństwie będzie twoja siła  ale ty nie 
chciałaś".

A co by było, gdyby te nożyczki upadły kilka centymetrów 
bliżej? Mój syn byłby ślepy. A co by było jeśli to i tamto?

Zauważyłam, że w różny sposób reagujemy na problemy. 
Niektóre z nas mówią: muszę to sama zrobić, podczas gdy Pan 
mówi: „Marto, Marto, troszczysz się i kłopoczesz o wiele spraw. 
A tylko jednego nam potrzeba. To Maria wybrała właściwą 
postawę. Kiedy jak ona usiądziemy u stóp Jezusa, to poczujemy 
ulgę.

Wszystkie te sposoby same w sobie nie są złe, ale działają 
jedynie krótki czas.

Nie poznamy rzeki pokoju, zanim nie dojdziemy do jej źródła, 
czyli miejsca, gdzie jest Bóg i jego tron.

Czy wiesz, co to znaczy? Po prostu my, kobiety, lubimy brać 
sprawy w swoje ręce. Ale jest to tylko tymczasowe rozwiązanie.

Są takie, które ratują się ucieczką od problemów. Myślą, że 
jak wezmą urlop, pobędą same, będą mieć więcej siły, ale Pan 
mówi: „Ja jestem waszym odpocznieniem”.

Wolność, spokój, radość jako stan ducha, znajdujemy jedynie 
wtedy, gdy spędzamy czas u stóp Jezusa.

W liście do Filipian 4,6-8, czytamy:

Uważam, że to nierozsądne żyć w strachu przed tym, co się nie 
wydarzyło. Przypomina mi to fragment Słowa Bożego, 
w którym Pan powiedział:

Myślcie o wspaniałych rzeczach o prawdzie, sprawiedliwości, 
czystości, o wszystkim, co godne pochwały. Niech wasz umysł w 
tym odpoczywa!"

Pozwólcie, że zabiorę was do Psalmu 46. Najpierw 
musimy uciec przed kilkoma trzęsieniami ziemi, przed 
upadkiem gór w morze i przed wzburzonymi falami. 
Nie ma jednak potrzeby, aby się bać. Jest tam bowiem 
rzeka, która ratuje. Musimy zauważyć, że ta rzeka 

wypływa spod tronu (serca) Bożego.

W Obj. Jana 6 anioł zabiera pokój z ziemi. Kobiety bądźcie 
czujne. Ani na chwilę przed wyznaczonym czasem nie pozwólmy 
się  z  niego okradać.  Już czas,  aby nasze serca 
i umysły, nasze domy wróciły do źródła rzeki.

„On daje ci pokój w obrębie twoich granic", 
a to oznacza pokój w twoich myślach. 
Wielu z nas modliło się tymi słowami w odniesieniu do 

narodów, nie zdając sobie sprawy, że ma to także odniesienie do 
granic naszego umysłu. „Nie będzie już zniszczenia 
i spustoszenia”, czytamy w tym fragmencie. Nie spędzajmy czasu 
na rozmyślaniu o tym, co powoduje w nas rozbicie.

Spokojne i uśmiechnięte? To trochę śmiesznie brzmi. My matki 
mamy tyle powodów do zmartwień! Z każdej strony czai się coś, 
co powoduje nasze troski .  Z uśmiechem patrzeć 
w przyszłość? Za kogo wy nas uważacie? Zapytałam kiedyś mojej 
przyjaciółki – Czego pragniesz najbardziej w życiu? Pokoju!  
odparła.
Kogokolwiek dzisiaj zapytasz, udziela takiej samej odpowiedzi. 
Cały świat woła o pokój!

- Świat jest pełen niepokoju.

ale nie martwcie się kobiety. Ja jestem większy, niż ten świat.”

      - Bóg jest potężny.

„Powiedziałem wam o niektórych rzeczach, abyście mieli pokój 
we mnie. Na tym świecie mają miejsce złe rzeczy,

To niesamowite. Tuż przed swoim ukrzyżowaniem Pan 
Jezus zachęcał nas, abyśmy byli spokojni, szczęśliwi, gdyż 
On jest wielki.

Z tego fragmentu wysnułam dwa wnioski:

Każdy ma do tego prawo, by pragnąć pokoju. Sam Pan Jezus 
o tym mówił. A oto moja parafraza z Ew. Jana 16,3:

 Z uśmiechem 
            patrz 
         w przyszłość

POKAŻ Ml TĘ RZEKĘ!

ŚWIAT PEŁEN NIEPOKOJU,
 A CO BĘDZIE JEŚLI...?

CHROŃ SWOJE GRANICE
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LATO

- „Czy to daleka droga?” – zapytała. Pasterz odpowiedział: 
„Tak, daleka i trudna, i będziesz w sędziwym wieku, kiedy 
dojdziesz do końca. Ale jej koniec będzie piękniejszy niż 
początek”.

WIOSNA

Młoda Mama chwyciła swoje dzieci za ręce i spojrzała 
przed siebie.

Jabłoń zakwitła na różowo. Pełne uroku dzikie kwiaty 
obsypały pola, a rwące strumyki niosły przepełnione 
śmiechem echo, wijąc się wśród łąk. Dzieci jak małe owieczki 
biegły swawolnie za matką, tarzając się wśród pachnącej 
koniczyny. Dni były dobre, a wieczory spokojne. Młoda Mama 
była taka szczęśliwa, kiedy bawiła się z dziećmi! Ze 
zbieranych po drodze dzikich kwiatów razem plotły wianki, 
kąpały się w czystych potokach. Słońce je 
rozgrzewało, a życie pełne było słodyczy. 
Młoda Mama z radością oznajmiała: 
„Czy może być coś przyjemniejszego? 
Daję moim dzieciom radość!” Pasterz 
odrzekł: „Byłaś wierna w dobrych 
dniach”.

„A co powinnam zabrać ze sobą?” – zapytała Matka. 
Pasterz odpowiedział: „Wierność”.

Gałęzie wysokich, górzystych sosen uginały się pod 
ciężarem białego puchu. Dorastające dzieci były jak smukłe 
sosny. Zimowe noce przynosiły ze sobą pełne grozy, ciężkie 
chmury uprzedzeń, ucisku i chorób, które gromadziły się nad 
ziemią. Świat „wywrócił się do góry nogami”. Kiedy młodzi 
ludzie szli po omacku i błądzili, Matka powtarzała: „Bądźcie 
ostrożni. Zwróćcie wasz wzrok w górę, skąd pochodzi Światło 
Życia”. Kiedy tak czynili, za kłębiącymi się chmurami widzieli 
Tego, który tworzy światło w ciemnościach. Matka chwytała 
swoje dorastające dzieci za ręce i obdarzała je pokojem. 
A kiedy śnieg opadł z gałęzi drzew sosnowych, powiedziała: 
„Zima jest najlepszą z pór, gdyż pokazałam moim dzieciom 
Boga”. A jej Pasterz wyznał: „Byłaś wierna, powierzając mi 
swoje dzieci".

Minęły cztery pory i matka doszła do sędziwego wieku. 
Chociaż była wątła i przygarbiona, jej dzieci były silne 
i wysokie, i szły dalej ścieżką mądrości. Kiedy droga była 

trudna, pomagały swojej matce, a kiedy 
nierówna, niosły ją. Nareszcie doszły 
do szczytu najwyższej góry, skąd mogły 
już oglądać jasną drogę i otwierającą się 
szeroko złotą bramę. Tam stało okazałe 
drzewo życia. Matka powiedziała: „To 
już koniec mojej wędrówki. Byłam 
wierna moim dzieciom i Bogu. Koniec 
jest lepszy niż początek, ponieważ moje 
dzieci potrafią już kroczyć same razem 
z Pasterzem. Kiedy Matka przechodziła 
przez bramę, słyszała słowa Pasterza 

mówiącego: „Oddałaś mi swoje pragnienia i swoje marzenia. 
Chociaż życie nie zawsze było łatwe i zgodne 
z oczekiwaniami. Ty jednak kochałaś swoje dzieci i byłaś mi 
wierna. Byłaś matką, jaką pragnąłem, byś była.” Potem 
usłyszała głos dzieci: „Zawsze będziesz z nami, mamo”. 
Stojąc, patrzyły, jak weszła przez bramę, która zamknęła się za 
nią i powiedziały: „Chociaż jej już nie widzimy, Ona stale jest z 
nami. Wierna Matka, taka jak nasza, to coś więcej niż tylko 
wspomnienie o niej. Ona zawsze będzie żywa wśród nas.”

ZIMA

Pasterz odpowiedział:
„Tak, droga jest długa i trudna. Zestarzejecie się, zanim 

dojdziecie do końca... Lecz jej koniec będzie lepszy niż 
początek...”

Jej dzieci mocno uścisnęły ręce swoich dzieci i spojrzały na 
drogę przed sobą.

Tłumaczenie: Grażyna Kożusznik

Powierz mi swoje nadzieje i marzenia, bo podróż będzie 
długa, choć taką się nie wydaje. Wspieraj dzieci i trwaj 
w mojej wierności – Oto obraz matki, w której mam 
upodobanie.

JESIEŃ

Dzieci rosły jak słoneczniki falujące 
na wietrze wzdłuż stoków gór. Ale 
powietrze było ciężkie, a dni były długie. 
Burze błyskawicami rozrywały niebo, 
niosły się grzmoty, walił grad. Dzieci drżały z zimna i ze 
strachu. Ścieżka była stroma, a one bardzo zmęczone. Za 
każdym razem Matka obejmowała je ciepłem swojej miłości 
i mówiła: „Chodźcie dalej, wkrótce dojdziemy”. Tak więc, 
dzieci wspinały się dalej i kiedy docierały na szczyt, mówiły: 
„Mamo, bez ciebie nie dałybyśmy rady”. Matka była 
zadowolona. „To lepsze niż radość wiosny, gdyż nauczyłam 
moje dzieci wytrwałości. A pasterz stwierdził: „Byłaś wierna 
w trudnych dniach”.

Przedruk z “NASZE INSPIRACJE”

Złote liście osiki zsypały się na ziemię, ale drzewo stało 
niewzruszone wobec porywów jesiennych wiatrów. Dzieci 
zrzuciły liście dzieciństwa. Pociągały je niemądre fantazje. 
Wielobarwne powiewy wątpliwości i pokus przenikały ich 
nastoletnie serca. Matka bała się. Widziała po drodze wiele 
ukrytych pułapek. Ale dzięki radom Pasterza umiejętnie 
kierowała krokami dzieci. Droga była trudna, wiał porywisty 
wiatr, ale Matka prowadziła je omijając niebezpieczeństwa. 
Pod koniec jesieni stwierdziła: „Ta pora jest lepsza niż wiosna 
czy lato, bo nauczyłam moje dzieci mądrości w wyborach. 

Pasterz zaś odrzekł: „Byłaś wierna, kiedy twoje serce było 
rozdarte”.

„Czy jest to długa droga?” – zapytały.

DŁUGA PODRÓŻ

Pokój osiągasz wtedy, gdy składasz swoją przyszłość w Jego 
rękach. 

Twój pokój nie płynie z tego, że masz wpływ na swoją przyszłość 
i kierujesz swoim życiem.

Strach i troska chcą nad tobą, zapanować i zwyciężyć. 
Pamiętaj jednak, że wtedy ty przegrasz! Stracisz radość 
życia.

Wtedy będziemy mogły oczekiwać, że przyszłość, choć może 
inna niż sama zaplanowałaś, też może być dobra. 
Czy fakt, że wymarzyłaś inaczej, oznacza, że już nie możesz 
Bogu zaufać?

Evangeline Johnson

  „Ja jestem".

Gdy uchwycisz Go za rękę, to się przekonasz, że jest to ręka 
Wszechmocnego Boga. On mówi do Twojej duszy: Ja jestem 
twoim pokojem. Ja jestem wszystkim. Ja jestem tym, który 
kocha cię jak nikt na świecie. Twoje życie należy do mnie. 
Możesz ufać i z uśmiechem patrzeć w przyszłość".

Polegasz na tym cichym głosie, który mówi:
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CHROŃ SWOJE GRANICE
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LATO

- „Czy to daleka droga?” – zapytała. Pasterz odpowiedział: 
„Tak, daleka i trudna, i będziesz w sędziwym wieku, kiedy 
dojdziesz do końca. Ale jej koniec będzie piękniejszy niż 
początek”.

WIOSNA

Młoda Mama chwyciła swoje dzieci za ręce i spojrzała 
przed siebie.

Jabłoń zakwitła na różowo. Pełne uroku dzikie kwiaty 
obsypały pola, a rwące strumyki niosły przepełnione 
śmiechem echo, wijąc się wśród łąk. Dzieci jak małe owieczki 
biegły swawolnie za matką, tarzając się wśród pachnącej 
koniczyny. Dni były dobre, a wieczory spokojne. Młoda Mama 
była taka szczęśliwa, kiedy bawiła się z dziećmi! Ze 
zbieranych po drodze dzikich kwiatów razem plotły wianki, 
kąpały się w czystych potokach. Słońce je 
rozgrzewało, a życie pełne było słodyczy. 
Młoda Mama z radością oznajmiała: 
„Czy może być coś przyjemniejszego? 
Daję moim dzieciom radość!” Pasterz 
odrzekł: „Byłaś wierna w dobrych 
dniach”.

„A co powinnam zabrać ze sobą?” – zapytała Matka. 
Pasterz odpowiedział: „Wierność”.

Gałęzie wysokich, górzystych sosen uginały się pod 
ciężarem białego puchu. Dorastające dzieci były jak smukłe 
sosny. Zimowe noce przynosiły ze sobą pełne grozy, ciężkie 
chmury uprzedzeń, ucisku i chorób, które gromadziły się nad 
ziemią. Świat „wywrócił się do góry nogami”. Kiedy młodzi 
ludzie szli po omacku i błądzili, Matka powtarzała: „Bądźcie 
ostrożni. Zwróćcie wasz wzrok w górę, skąd pochodzi Światło 
Życia”. Kiedy tak czynili, za kłębiącymi się chmurami widzieli 
Tego, który tworzy światło w ciemnościach. Matka chwytała 
swoje dorastające dzieci za ręce i obdarzała je pokojem. 
A kiedy śnieg opadł z gałęzi drzew sosnowych, powiedziała: 
„Zima jest najlepszą z pór, gdyż pokazałam moim dzieciom 
Boga”. A jej Pasterz wyznał: „Byłaś wierna, powierzając mi 
swoje dzieci".

Minęły cztery pory i matka doszła do sędziwego wieku. 
Chociaż była wątła i przygarbiona, jej dzieci były silne 
i wysokie, i szły dalej ścieżką mądrości. Kiedy droga była 

trudna, pomagały swojej matce, a kiedy 
nierówna, niosły ją. Nareszcie doszły 
do szczytu najwyższej góry, skąd mogły 
już oglądać jasną drogę i otwierającą się 
szeroko złotą bramę. Tam stało okazałe 
drzewo życia. Matka powiedziała: „To 
już koniec mojej wędrówki. Byłam 
wierna moim dzieciom i Bogu. Koniec 
jest lepszy niż początek, ponieważ moje 
dzieci potrafią już kroczyć same razem 
z Pasterzem. Kiedy Matka przechodziła 
przez bramę, słyszała słowa Pasterza 

mówiącego: „Oddałaś mi swoje pragnienia i swoje marzenia. 
Chociaż życie nie zawsze było łatwe i zgodne 
z oczekiwaniami. Ty jednak kochałaś swoje dzieci i byłaś mi 
wierna. Byłaś matką, jaką pragnąłem, byś była.” Potem 
usłyszała głos dzieci: „Zawsze będziesz z nami, mamo”. 
Stojąc, patrzyły, jak weszła przez bramę, która zamknęła się za 
nią i powiedziały: „Chociaż jej już nie widzimy, Ona stale jest z 
nami. Wierna Matka, taka jak nasza, to coś więcej niż tylko 
wspomnienie o niej. Ona zawsze będzie żywa wśród nas.”

ZIMA

Pasterz odpowiedział:
„Tak, droga jest długa i trudna. Zestarzejecie się, zanim 

dojdziecie do końca... Lecz jej koniec będzie lepszy niż 
początek...”

Jej dzieci mocno uścisnęły ręce swoich dzieci i spojrzały na 
drogę przed sobą.

Tłumaczenie: Grażyna Kożusznik

Powierz mi swoje nadzieje i marzenia, bo podróż będzie 
długa, choć taką się nie wydaje. Wspieraj dzieci i trwaj 
w mojej wierności – Oto obraz matki, w której mam 
upodobanie.

JESIEŃ

Dzieci rosły jak słoneczniki falujące 
na wietrze wzdłuż stoków gór. Ale 
powietrze było ciężkie, a dni były długie. 
Burze błyskawicami rozrywały niebo, 
niosły się grzmoty, walił grad. Dzieci drżały z zimna i ze 
strachu. Ścieżka była stroma, a one bardzo zmęczone. Za 
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i mówiła: „Chodźcie dalej, wkrótce dojdziemy”. Tak więc, 
dzieci wspinały się dalej i kiedy docierały na szczyt, mówiły: 
„Mamo, bez ciebie nie dałybyśmy rady”. Matka była 
zadowolona. „To lepsze niż radość wiosny, gdyż nauczyłam 
moje dzieci wytrwałości. A pasterz stwierdził: „Byłaś wierna 
w trudnych dniach”.

Przedruk z “NASZE INSPIRACJE”

Złote liście osiki zsypały się na ziemię, ale drzewo stało 
niewzruszone wobec porywów jesiennych wiatrów. Dzieci 
zrzuciły liście dzieciństwa. Pociągały je niemądre fantazje. 
Wielobarwne powiewy wątpliwości i pokus przenikały ich 
nastoletnie serca. Matka bała się. Widziała po drodze wiele 
ukrytych pułapek. Ale dzięki radom Pasterza umiejętnie 
kierowała krokami dzieci. Droga była trudna, wiał porywisty 
wiatr, ale Matka prowadziła je omijając niebezpieczeństwa. 
Pod koniec jesieni stwierdziła: „Ta pora jest lepsza niż wiosna 
czy lato, bo nauczyłam moje dzieci mądrości w wyborach. 

Pasterz zaś odrzekł: „Byłaś wierna, kiedy twoje serce było 
rozdarte”.

„Czy jest to długa droga?” – zapytały.

DŁUGA PODRÓŻ

Pokój osiągasz wtedy, gdy składasz swoją przyszłość w Jego 
rękach. 

Twój pokój nie płynie z tego, że masz wpływ na swoją przyszłość 
i kierujesz swoim życiem.

Strach i troska chcą nad tobą, zapanować i zwyciężyć. 
Pamiętaj jednak, że wtedy ty przegrasz! Stracisz radość 
życia.

Wtedy będziemy mogły oczekiwać, że przyszłość, choć może 
inna niż sama zaplanowałaś, też może być dobra. 
Czy fakt, że wymarzyłaś inaczej, oznacza, że już nie możesz 
Bogu zaufać?

Evangeline Johnson

  „Ja jestem".

Gdy uchwycisz Go za rękę, to się przekonasz, że jest to ręka 
Wszechmocnego Boga. On mówi do Twojej duszy: Ja jestem 
twoim pokojem. Ja jestem wszystkim. Ja jestem tym, który 
kocha cię jak nikt na świecie. Twoje życie należy do mnie. 
Możesz ufać i z uśmiechem patrzeć w przyszłość".

Polegasz na tym cichym głosie, który mówi:
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Złudzenie! Zapominasz, i to jest tragiczne, że Bóg stoi obok ciebie, dokładnie w tym miejscu i czasie, gdzie się znajdujesz, 
w bieżącej chwili twego życia otwierając ci wszystko, co trzyma w swych dłoniach. Obyś nie był tym wiecznym 
pielgrzymem, który pozostawia Boga na brzegu swej drogi, by biec za Jego wizerunkiem. 

Dlaczego nie chcesz żyć naprawdę własnym życiem? – Zawsze zdaje ci się, że żyć trzeba dla jutra.

Nie doceniać przeszłości i ze strachem odsuwać od siebie myśl o przyszłości – to życiowe tchórzostwo. Jeśli się nie żałuje 
przeszłości i nie obawia przyszłości w poddaniu i zaufaniu Bogu – to jest właśnie miłość. Właśnie w bieżącej chwili Bóg 
czeka na ciebie. Jeśli pozwolisz się włączyć – tak jak włącza się obwód prądu elektrycznego – przejdzie przez ciebie Boże 
światło i Jego siła.

Największym i najważniejszym „dziełem” jest dzieło aktualnej minuty; ono zobowiązuje cię do złożenia w ręce Boga całej 
przeszłości i przyszłości i oddania mu się całkowicie do dyspozycji. Jeśli potrafisz zachować w tym wierność, będziesz żył 
pełnią swojego życia i osiągniesz niewymierne wartości.                                                                                                                      

Teraźniejsza godzina jest twoim prawdziwym życiem, ona jest twoim pokarmem, jej głębia jest nieskończona, w niej mieszka 
miłość. 

Trzeba przecież „myśleć o swojej przyszłości”: swoich egzaminach, swoim zawodzie, swoim przyszłym domu; trochę 
później trzeba myśleć o przyszłości dzieci: ich egzaminach, zdobyciu zawodu, ich przyszłych domach; potem znowu 
o własnych starych latach: emeryturze, zabezpieczeniu sobie odpowiedniego domu. Jutro będę mógł wreszcie zająć się... 
Jutro będę miał nareszcie... Jutro będę... Dlaczego chcesz czekać jutra, żeby wreszcie zacząć żyć? Pewnego dnia nie będzie 
dla ciebie żadnego więcej jutra – okaże się, że nie miałeś kiedy żyć naprawdę. – Przywiązujesz się do przeszłości, zdaje ci się 
ważna, bo to twoja przeszłość.

Pozbawiony odpocznienia człowiek wlecze za sobą swoją przeszłość i próbuje jednocześnie pochwycić w swoje ręce 
i przyszłość, i teraźniejszość. Podniecony usiłuje jakby jednocześnie złapać owoc kilku godzin życia: biedny żongler, pogubi 
wszystkie i będzie szukał każdej z osobna.

Jeśli chcesz w swym życiu osiągnąć powodzenie, złóż spokojnie całą swoją przeszłość w ręce Boga, powierz Mu swoją 
przyszłość i żyj każdą bieżącą chwilą, tak jak przychodzi, w całej jej treści. Przy robocie dziewiarskiej nie wolno ci „zgubić” 
ani jednego oczka, powstanie skaza, choćby niewielkie było to oczko, jest przecież niezbędne. Nie zaniedbuj żadnej chwili. 
Wszystkie są nieskończenie wartościowe, jeśli chcesz, by twoje życie było tkaniną bez skaz. 

No tak, ale to co było wczoraj – wymknęło się już spod twojej władzy. Zwodzi Cię przyszłość, możesz ją w swojej wyobraźni 
dowolnie kształtować, naginać do swych upodobań. Ale przecież ona po prostu jeszcze nie istnieje i próżno tracisz na nią czas. 
– Teraźniejszość jest taka mała, że jej wartość łatwo ci przeoczyć. Ale tylko ona naprawdę zależy od ciebie – a twoje życie 
w gruncie rzeczy, krok za krokiem, składa się z bieżących w teraźniejszości chwil. Zawsze ci się zdaje, że szczęście jest przed 
tobą, tak jak i radość, miłość, Bóg.

udzie potrafią z całego swojego życia żyć prawdziwą pełnią zaledwie przez parę miesięcy. Trzymają się potem tych 

Lprzeżyć przez całe lata i ostatecznie, będąc w podeszłym już wieku mają w swych pustych dłoniach cały dorobek, 
zaledwie kilka chwil naprawdę przeżytych. 

Bieżąca chwila nie jest ciężka, nie przygniecie cię. Jest zbyt mała, by mógł się w niej zagnieździć niepokój. Przemija tak 
szybko, że nie zdoła cię znużyć, Posiada „ludzki wymiar”,  możesz się w niej zmieścić, możesz ją udźwignąć.

żyj pełnią 

życia

Michel Quoist

Upadamy z własnej woli, ale już z własnej woli

 podnieść się nie możemy.
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Każdego dnia musimy podejmować wiele decyzji. 
Niektóre z nich dotyczą zupełnie prostych, banalnych spraw. 
Inne mogą mieć wpływ na całe nasze dalsze życie. Zarówno 
poważne, jak i mało istotne decyzje przypominają nam 
o przywileju człowieka, który został obdarzony wolną wolą i ma 
prawo, a często i obowiązek decydowania. Wiele osób chętnie by 
się zrzekło tego przywileju i wewnątrz siebie krzyczą: „niech 

ktoś podejmie za mnie tę decyzję”. W obawie, by kogoś nie urazić lub by nie stracić na własnym wizerunku, nie 
mówimy ani „tak”, ani „nie”. Pozostawiamy wybór okolicznościom. Uciekamy przed decyzją. Nie chcemy pamiętać, 
że konsekwencję braku decyzji poniesiemy sami, a tak naprawdę może ona dotknąć jeszcze wielu innych osób. Życie 
jest pasmem wyborów, a każdy wybór niesie za sobą konsekwencje, za które jesteśmy odpowiedzialni przed sobą, 
przed innymi i przed Bogiem.

w podejmowaniu mądrych decyzji: 

Tych, którzy miłują Jego i nas, są mądrzy i potrafią dawać dobre rady.
Słowo Boże, modlitwę, prowadzenie Ducha Świętego i pomoc innych ludzi. 

i pomocy. Zaprasza nas do współpracy. Oferuje najskuteczniejsze formy wsparcia 
Stwórca nie zostawił nas w tym najważniejszym procesie bez wsparcia 

czym powinniśmy się kierować  
w postępowaniu i dokonywaniu wyborów 

Bóg mówi, że Jego Słowo jest 
„pochodnią nogom naszym” 

Ps.119,105, jest zdolne „osądzić zamiary 
serca” Hbr.4,12. Słowo Boże jednoznacznie 
określa, co jest zgodne z charakterem Boga, 
co jest dla niego miłe, a dla człowieka 
korzystne. Dopiero znajomość Biblii 
i poznawanie woli Najwyższego sprawi, że 
będzie nam łatwiej podejmować właściwe 
decyzje.

Apostoł Jakub zachęca: „Jeśli komu brak mądrości, niech prosi Boga, który 
wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana” Jak.1,5. 

W innym liście apostoł Paweł wręcz nakazuje: ”Nie troszczcie się o nic, ale we 
wszystkim, w modlitwie i w błaganiach, z dziękczynieniem, powierzcie prośby 
wasze Bogu” Fil.4,6. Bóg oczekuje, abyśmy rozmawiali z nim o wszystkim, 
a w szczególności prosili o mądrość w podejmowaniu decyzji. 
Powierzaj w modlitwie to, co jest przed tobą i proś o Boże kierownictwo.

Posłuszeństwo Bożemu Słowu, uległość i poddanie 
prowadzeniu Ducha Świętego gwarantuje prawidłowość 
w dokonaniu wyboru.

Tych, którzy są Jego dziećmi, Bóg zapewnia, że będzie 
prowadził mocą swojego Ducha: „Nie troszczcie się 

naprzód o to, co będziecie mówić, ale mówcie to, co wam 
będzie dane, albowiem nie wy jesteście tymi, którzy mówią, 
lecz Duch.” Mar.13,11. 

Słowo  Boże prowadzenie Ducha Świętego

modlitwa
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mówimy ani „tak”, ani „nie”. Pozostawiamy wybór okolicznościom. Uciekamy przed decyzją. Nie chcemy pamiętać, 
że konsekwencję braku decyzji poniesiemy sami, a tak naprawdę może ona dotknąć jeszcze wielu innych osób. Życie 
jest pasmem wyborów, a każdy wybór niesie za sobą konsekwencje, za które jesteśmy odpowiedzialni przed sobą, 
przed innymi i przed Bogiem.

w podejmowaniu mądrych decyzji: 

Tych, którzy miłują Jego i nas, są mądrzy i potrafią dawać dobre rady.
Słowo Boże, modlitwę, prowadzenie Ducha Świętego i pomoc innych ludzi. 

i pomocy. Zaprasza nas do współpracy. Oferuje najskuteczniejsze formy wsparcia 
Stwórca nie zostawił nas w tym najważniejszym procesie bez wsparcia 

czym powinniśmy się kierować  
w postępowaniu i dokonywaniu wyborów 

Bóg mówi, że Jego Słowo jest 
„pochodnią nogom naszym” 

Ps.119,105, jest zdolne „osądzić zamiary 
serca” Hbr.4,12. Słowo Boże jednoznacznie 
określa, co jest zgodne z charakterem Boga, 
co jest dla niego miłe, a dla człowieka 
korzystne. Dopiero znajomość Biblii 
i poznawanie woli Najwyższego sprawi, że 
będzie nam łatwiej podejmować właściwe 
decyzje.

Apostoł Jakub zachęca: „Jeśli komu brak mądrości, niech prosi Boga, który 
wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana” Jak.1,5. 

W innym liście apostoł Paweł wręcz nakazuje: ”Nie troszczcie się o nic, ale we 
wszystkim, w modlitwie i w błaganiach, z dziękczynieniem, powierzcie prośby 
wasze Bogu” Fil.4,6. Bóg oczekuje, abyśmy rozmawiali z nim o wszystkim, 
a w szczególności prosili o mądrość w podejmowaniu decyzji. 
Powierzaj w modlitwie to, co jest przed tobą i proś o Boże kierownictwo.

Posłuszeństwo Bożemu Słowu, uległość i poddanie 
prowadzeniu Ducha Świętego gwarantuje prawidłowość 
w dokonaniu wyboru.

Tych, którzy są Jego dziećmi, Bóg zapewnia, że będzie 
prowadził mocą swojego Ducha: „Nie troszczcie się 

naprzód o to, co będziecie mówić, ale mówcie to, co wam 
będzie dane, albowiem nie wy jesteście tymi, którzy mówią, 
lecz Duch.” Mar.13,11. 

Słowo  Boże prowadzenie Ducha Świętego

modlitwa



-8-

ądre podejście do życia to świadomość, że zło i dobro współistnieją. Jednak Bóg jest zwycięzcą 
nad złem, a my możemy korzystać z jego mocy, żyjąc w prawdzie i łasce. W każdej sytuacji 

możemy zadać sobie pytanie: 

Tylko na gruncie Słowa Bożego możemy zobaczyć prawdę absolutną. 

spojrzenia na dany problem, osobę i całe swoje życie.

Prawda musi być jednak połączona z Bożą łaską i tylko w Jezusie Chrystusie jest to możliwe. 

„Co jest Bożą prawdą o tej sytuacji, o mnie, o drugim człowieku?”. 

Kiedy je zrozumiemy, zdobędziemy zupełnie nową perspektywę 

Musimy pod uwagę wziąć 
wszystkie konsekwencje, 
zarówno te dobre, jak i złe. 
Wypiszmy je sobie na kartce 
papieru i rozważmy wszelkie 
możliwe następstwa. Jasno 
określmy, co przemawia za 
podjęciem danego kroku, 
A co przeciw.

przyszłe konsekwencje
 ocenić 

sprawdzić
własne cele i motywacje

 i doprowadzenia do końca zadania, którego się podjęliśmy. 

Sama mądra decyzja, bez wprowadzenia w czyn niewiele daje. 
Mądrość polega na umiejętności zastosowania wiedzy

Podejmując decyzje musimy wziąć 
pod uwagę, co jest ważniejsze przed 
ważnym, mało ważnym 
i nieistotnym. To bardzo ważne, aby 
jasno określić priorytety. Nie uda 
nam się spełnić oczekiwań 
wszystkich ludzi wokół nas. 
Podejmowanie decyzji związane 
jest zawsze z wyrażaniem swojego 
„tak” dla danej sytuacji i „nie” dla 
innych sytuacji.Najważniejszym 
priorytetem jest życie dla Chrystusa 
i według Jego woli.

uwzględnić priorytety

Sprawdzenie osobistej motywacji 
pomoże ci 

Pamiętaj, że naszym życiowym 
celem jest całym sercem wielbić 
Chrystusa.

Zadajmy sobie pytanie co jest 
naszym prawdziwym celem, 
dlaczego to robię i co chcę 
osiągnąć. Co mnie inspiruje – 
własny egoizm, czy miłość typu 
agape, prawdziwa potrzeba, czy 
pragnienie, zachcianka 
i pożądanie?

WYTROPIONY PRZEZ SŁOWO
„Tak jest z moim słowem, które 

wychodzi z ust moich: nie 
wraca się do mnie puste...” 

Izaj. 55:11
McKay miał 7 lat, gdy pozostawił swój 
rodzinny dom w Szkocji i wyjechał na 
studia. Przed wyjazdem na uniwersytet 
jego wierząca matka dała mu Biblię, 
w której napisała jego imię i swoje 
imię, jak również werset z Pisma 
Świętego.

NIE PRZESTAWAJCIE SIĘ MODLIĆ
Może i ty, matko, uczyłaś kiedyś swoje 
dzieci prawd biblijnych, a teraz 
martwisz się, bo dzieci, są z dala od 
Boga. Może niejeden nauczyciel 
Szkółki Niedzielnej lub niejeden 
pracownik wśród młodzieży poważnie 
zastanawia się, czy jego trud przyniesie 
kiedykolwiek jakieś rezultaty. Nigdy nie 
można nie doceniać mocy Słowa 

Bożego. Ono jak pocisk kierowany 
w danym kierunku będzie uparcie tropić 
swój cel. Nie przestawajcie się modlić! 
Bóg powiedział: „Słowo moje nie wraca 
do mnie puste, lecz... spełnia pomyślnie 
to, z czym je wysłałem.”

Z czasem McKay ukończył studia 
i został lekarzem. Jednego razu 
wezwano go do umierającego 
pacjenta. Gdy lekarz przybył, usłyszał 
jak chory szeptał: „Przynieście mi 
moją, Książkę!...”. Doktor zastanawiał 
się, jaka to książka była tak ważną dla 

umierającego człowieka. Gdy więc 
chory zmarł, przeszukał jego pokój 
w szpitalu. Ku swemu wielkiemu 
zdumieniu znalazł tę samą Biblię, którą 
przed laty oddał w zastaw. Wziął ją ze 
sobą i ze wzruszeniem czytał znajome 
pismo matki. Przewracając kartki Biblii 
zauważył wiele podkreślonych przez 
matkę wierszy. Wkrótce Słowo Boże 
poczęło go osądzać i doktor padłszy na 
kolana prosił Boga o zmiłowanie, i stał 
się nowym człowiekiem. Z czasem 
zostawił medycynę i rozpoczął głosić 
prawdy zmieniające życie, zawarte 
w Biblii, którą swego czasu tak 
lekkomyślnie potraktował.

Na uczelni, z dala od domu, młody 
człowiek prędko począł ignorować 
napomnienia matki i jej moralny 
wpływ. Stoczył się nawet tak nisko, że 
gdy mu zabrakło pieniędzy na wódkę, 
oddał w zastaw Biblię, którą mu matka 
dała na pożegnanie.

PRZYNIEŚ MI MOJĄ KSIĄŻKĘ

„Całe Pismo przez Boga jest  
natchnione i pożyteczne do nauki, 
d o  w y k r y w a n i a  b ł ę d ó w,  d o  
p o p r a w y,  d o  w y c h o w y w a n i a  
w sprawiedliwości.”

2 Tym. 3:16

1. KIM JEST DLA CIEBIE

[To jest trudne.

_Najlepszym Przyjacielem, który 
troszczy się o mnie i kocha jak Ojciec.

_Tak naprawdę nie zastanawiałem się 
nad tym.

3.CZY PANDEMIA JEST 
PRZESZKODĄ 
W SPOTYKANIU SIĘ 
Z PRZYJACIÓŁMI?
[Tak, jest przeszkodą.

2. CZY MŁODZIEŻ W CZASIE 
PANDEMII MOŻE WNIEŚĆ COŚ 
W ŻYCIE KOŚCIOŁA?

[Tak, ale to zależy od osoby.

[Przez pandemie spotykamy 
się rzadziej.

[Nieść pomoc.

[Trochę tak, rzadziej kursują 
autobusy, nie można razem 
wyjść na pizzę.

4. CZY SPOTKANIA 
MŁODZIEŻOWE SĄ POTRZEBNE, 
DLACZEGO?

Wielu polityków, celebrytów, 
n a u k o w c ó w  i  p a s t o r ó w 
wypowiedziało się na temat 
pandemii, my postanowiliśmy 
zadać pewne ważne i trudne 
pytania naszej młodzieży.

_Pan Jezus jest dla mnie Bogiem.
_Jedna z najważniejszych osób w moim 

życiu.

[Tak, ponieważ z każdym spotkaniem 
jestem bliżej Boga.

Kiedy świat wywrócił się do góry 
nogami, a życie stało się pełne 
ograniczeń, nasza młodzież 

stawia czoła tej sytuacji i nadal 
się spotyka i szuka swojej 
drogi.

Oto ich anonimowe, wybrane 
wypowiedzi: 

PAN JEZUS?

[Tak, jeśli ktoś ma dużo 
samozaparcia, ale 
uczniowie odczuwają 
bardzo dużą demotywację.

[Lubię słuchać o Bogu 
i spotykać się z tymi 
ludźmi.

[Z przedmiotów ogólnych 
trochę, a z praktycznych 
nic.

[Żeby poznać przyjaciół 
mojej dziewczyny 
i poznać to, czego nie 
rozumiem.

8. MOJE NAJWIĘKSZE 
PRAGNIENIA.

6. CZY COŚ ZMIENIŁO 
SIĘ W WASZYCH 
RELACJACH 

Z PANEM BOGIEM 
PODCZAS PANDEMII?

[U mnie nic się nie 
zmieniło.

7. DLACZEGO 
PRZYCHODZISZ NA SPOTKANIA 
MŁODZIEŻOWE?

[Koniec pandemii.
[Mieć kiedyś rodzinę, która 

będzie służyć Bogu i 
szczęśliwie żyć w pokoju.

[Żeby miło spędzić czas.

[Nie chce tracić więzi 
z Bogiem i wierzącymi.

[Nie są potrzebne, ale przyjemne.

[Żyć w wolności i bez 
ograniczeń.

[Koniec nauki 
w podstawówce.

[Na nauczaniu zdalnym nie 
przyswajamy wiedzy.

[Tak ponieważ więcej słyszymy 
o Bogu, możemy przyprowadzać 
znajomych.

5. CZY NAUKA ZDALNA CZEGOŚ 
NAUCZA?

[Wyjechać do Hiszpanii 
i mieć rodzinę.

[Tak, ale na pewno mniej.

[Trochę oddaliłam się od 
Boga przez to, że mniej 
biorę udział w życiu 
kościoła.

[Moje relacje z Bogiem 
zdecydowanie osłabły.

[Tak, nasze spotkania wnoszą dużo do 
naszej relacji z Bogiem.

[Lubię to miejsce.

[Tak, ponieważ jest to możliwość 
spotkania wierzących ludzi 
i stworzenia więzi, które przetrwają 
lata.

9. CZY TĘSKNISZ 
ZA POWROTEM 
DO NORMALNOŚCI?

[Tak, brakuje mi spotkań z ludźmi, 

wolnego życia, braku zmartwień 
i trosk.

[Bardzo, ponieważ brakuje mi kontaktu 
z ludźmi.

[Tak, ponieważ nie lubię izolacji.

[Nie czytam.
[Co tydzień.

[Staram się codziennie.

[Czasami się obawiam, bo różne rzeczy 
dzieją się na świecie.

[Nie, czuje się bezpiecznie, 
ponieważ to Bóg ma władzę 
nad wszystkim.

„Albowiem, gdzie są dwaj lub trzej 
zgromadzeni w imię moje, tam jestem 

pośród nich” Mt 18;20.

Kościół żyje, kiedy 
mamy społeczność 
z innymi wierzącymi. 

Nasze dzieci są jego częścią. 
Czy Ty jako rodzic, ciocia, dziadek 
pomagasz dziecku w odnalezieniu drogi 
do Boga i dajesz wzór własnym życiem? 
Zastanów się jak Ty odpowiedziałbyś na 
podobne pytania, może odpowiedzi 
naszej młodzieży zainspirują Cię do 
wprowadzenia zmian w swojej rodzinie, 
a może zachęci Cię to, do częstszych 
spotkań chrześcijańskiej wspólnoty, tj. 
grupy domowe, odwiedziny, spotkania 
n iezorgan izowane ,  czwar tkowe 
nauczania. Zawsze możesz też zaprosić 
kogoś  do domu, to już zalążek 
społeczności, możesz zadzwonić, 
możesz porozmawiać on-line. Tak wiele 

możliwości ,  zadaj  sobie 
pytanie czy Jesteś gorący dla 
Pana i  swojej  duchowej 
r o d z i n y ?  S p o t k a n i a 
młodzieżowe to o wiele za 
mało, by zaszczepić w naszej 
młodzieży miłość do jedynego 
Boga. Przykład idzie z góry, 
a nasze dorastające dzieci 
to doskonali obserwatorzy. 
Kiedyś oni przejmą nasze 
obowiązki,  czy są na to 

gotowi?

[Tak, ponieważ wszędzie jest 
niebezpieczeństwo.

11. CZY OBAWIASZ SIĘ O SWOJE 
ŻYCIE?

[Nie, ponieważ to 
niepotrzebny stres.

[Nigdy sam z siebie nie czytałem.
[Tak, czytam wspólnie z rodziną, 3-4 

razy w tygodniu.

10. CZY CZYTASZ SŁOWO BOŻE 
I JAK CZĘSTO W SKALI 
TYGODNIA?

OCZAMI MŁODZIEŻY NASZEGO ZBORU

-9-
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ądre podejście do życia to świadomość, że zło i dobro współistnieją. Jednak Bóg jest zwycięzcą 
nad złem, a my możemy korzystać z jego mocy, żyjąc w prawdzie i łasce. W każdej sytuacji 

możemy zadać sobie pytanie: 

Tylko na gruncie Słowa Bożego możemy zobaczyć prawdę absolutną. 

spojrzenia na dany problem, osobę i całe swoje życie.

Prawda musi być jednak połączona z Bożą łaską i tylko w Jezusie Chrystusie jest to możliwe. 

„Co jest Bożą prawdą o tej sytuacji, o mnie, o drugim człowieku?”. 

Kiedy je zrozumiemy, zdobędziemy zupełnie nową perspektywę 

Musimy pod uwagę wziąć 
wszystkie konsekwencje, 
zarówno te dobre, jak i złe. 
Wypiszmy je sobie na kartce 
papieru i rozważmy wszelkie 
możliwe następstwa. Jasno 
określmy, co przemawia za 
podjęciem danego kroku, 
A co przeciw.

przyszłe konsekwencje
 ocenić 

sprawdzić
własne cele i motywacje

 i doprowadzenia do końca zadania, którego się podjęliśmy. 

Sama mądra decyzja, bez wprowadzenia w czyn niewiele daje. 
Mądrość polega na umiejętności zastosowania wiedzy

Podejmując decyzje musimy wziąć 
pod uwagę, co jest ważniejsze przed 
ważnym, mało ważnym 
i nieistotnym. To bardzo ważne, aby 
jasno określić priorytety. Nie uda 
nam się spełnić oczekiwań 
wszystkich ludzi wokół nas. 
Podejmowanie decyzji związane 
jest zawsze z wyrażaniem swojego 
„tak” dla danej sytuacji i „nie” dla 
innych sytuacji.Najważniejszym 
priorytetem jest życie dla Chrystusa 
i według Jego woli.

uwzględnić priorytety

Sprawdzenie osobistej motywacji 
pomoże ci 

Pamiętaj, że naszym życiowym 
celem jest całym sercem wielbić 
Chrystusa.

Zadajmy sobie pytanie co jest 
naszym prawdziwym celem, 
dlaczego to robię i co chcę 
osiągnąć. Co mnie inspiruje – 
własny egoizm, czy miłość typu 
agape, prawdziwa potrzeba, czy 
pragnienie, zachcianka 
i pożądanie?

WYTROPIONY PRZEZ SŁOWO
„Tak jest z moim słowem, które 

wychodzi z ust moich: nie 
wraca się do mnie puste...” 

Izaj. 55:11
McKay miał 7 lat, gdy pozostawił swój 
rodzinny dom w Szkocji i wyjechał na 
studia. Przed wyjazdem na uniwersytet 
jego wierząca matka dała mu Biblię, 
w której napisała jego imię i swoje 
imię, jak również werset z Pisma 
Świętego.

NIE PRZESTAWAJCIE SIĘ MODLIĆ
Może i ty, matko, uczyłaś kiedyś swoje 
dzieci prawd biblijnych, a teraz 
martwisz się, bo dzieci, są z dala od 
Boga. Może niejeden nauczyciel 
Szkółki Niedzielnej lub niejeden 
pracownik wśród młodzieży poważnie 
zastanawia się, czy jego trud przyniesie 
kiedykolwiek jakieś rezultaty. Nigdy nie 
można nie doceniać mocy Słowa 

Bożego. Ono jak pocisk kierowany 
w danym kierunku będzie uparcie tropić 
swój cel. Nie przestawajcie się modlić! 
Bóg powiedział: „Słowo moje nie wraca 
do mnie puste, lecz... spełnia pomyślnie 
to, z czym je wysłałem.”

Z czasem McKay ukończył studia 
i został lekarzem. Jednego razu 
wezwano go do umierającego 
pacjenta. Gdy lekarz przybył, usłyszał 
jak chory szeptał: „Przynieście mi 
moją, Książkę!...”. Doktor zastanawiał 
się, jaka to książka była tak ważną dla 

umierającego człowieka. Gdy więc 
chory zmarł, przeszukał jego pokój 
w szpitalu. Ku swemu wielkiemu 
zdumieniu znalazł tę samą Biblię, którą 
przed laty oddał w zastaw. Wziął ją ze 
sobą i ze wzruszeniem czytał znajome 
pismo matki. Przewracając kartki Biblii 
zauważył wiele podkreślonych przez 
matkę wierszy. Wkrótce Słowo Boże 
poczęło go osądzać i doktor padłszy na 
kolana prosił Boga o zmiłowanie, i stał 
się nowym człowiekiem. Z czasem 
zostawił medycynę i rozpoczął głosić 
prawdy zmieniające życie, zawarte 
w Biblii, którą swego czasu tak 
lekkomyślnie potraktował.

Na uczelni, z dala od domu, młody 
człowiek prędko począł ignorować 
napomnienia matki i jej moralny 
wpływ. Stoczył się nawet tak nisko, że 
gdy mu zabrakło pieniędzy na wódkę, 
oddał w zastaw Biblię, którą mu matka 
dała na pożegnanie.

PRZYNIEŚ MI MOJĄ KSIĄŻKĘ

„Całe Pismo przez Boga jest  
natchnione i pożyteczne do nauki, 
d o  w y k r y w a n i a  b ł ę d ó w,  d o  
p o p r a w y,  d o  w y c h o w y w a n i a  
w sprawiedliwości.”

2 Tym. 3:16

1. KIM JEST DLA CIEBIE

[To jest trudne.

_Najlepszym Przyjacielem, który 
troszczy się o mnie i kocha jak Ojciec.

_Tak naprawdę nie zastanawiałem się 
nad tym.

3.CZY PANDEMIA JEST 
PRZESZKODĄ 
W SPOTYKANIU SIĘ 
Z PRZYJACIÓŁMI?
[Tak, jest przeszkodą.

2. CZY MŁODZIEŻ W CZASIE 
PANDEMII MOŻE WNIEŚĆ COŚ 
W ŻYCIE KOŚCIOŁA?

[Tak, ale to zależy od osoby.

[Przez pandemie spotykamy 
się rzadziej.

[Nieść pomoc.

[Trochę tak, rzadziej kursują 
autobusy, nie można razem 
wyjść na pizzę.

4. CZY SPOTKANIA 
MŁODZIEŻOWE SĄ POTRZEBNE, 
DLACZEGO?

Wielu polityków, celebrytów, 
n a u k o w c ó w  i  p a s t o r ó w 
wypowiedziało się na temat 
pandemii, my postanowiliśmy 
zadać pewne ważne i trudne 
pytania naszej młodzieży.

_Pan Jezus jest dla mnie Bogiem.
_Jedna z najważniejszych osób w moim 

życiu.

[Tak, ponieważ z każdym spotkaniem 
jestem bliżej Boga.

Kiedy świat wywrócił się do góry 
nogami, a życie stało się pełne 
ograniczeń, nasza młodzież 

stawia czoła tej sytuacji i nadal 
się spotyka i szuka swojej 
drogi.

Oto ich anonimowe, wybrane 
wypowiedzi: 

PAN JEZUS?

[Tak, jeśli ktoś ma dużo 
samozaparcia, ale 
uczniowie odczuwają 
bardzo dużą demotywację.

[Lubię słuchać o Bogu 
i spotykać się z tymi 
ludźmi.

[Z przedmiotów ogólnych 
trochę, a z praktycznych 
nic.

[Żeby poznać przyjaciół 
mojej dziewczyny 
i poznać to, czego nie 
rozumiem.

8. MOJE NAJWIĘKSZE 
PRAGNIENIA.

6. CZY COŚ ZMIENIŁO 
SIĘ W WASZYCH 
RELACJACH 

Z PANEM BOGIEM 
PODCZAS PANDEMII?

[U mnie nic się nie 
zmieniło.

7. DLACZEGO 
PRZYCHODZISZ NA SPOTKANIA 
MŁODZIEŻOWE?

[Koniec pandemii.
[Mieć kiedyś rodzinę, która 

będzie służyć Bogu i 
szczęśliwie żyć w pokoju.

[Żeby miło spędzić czas.

[Nie chce tracić więzi 
z Bogiem i wierzącymi.

[Nie są potrzebne, ale przyjemne.

[Żyć w wolności i bez 
ograniczeń.

[Koniec nauki 
w podstawówce.

[Na nauczaniu zdalnym nie 
przyswajamy wiedzy.

[Tak ponieważ więcej słyszymy 
o Bogu, możemy przyprowadzać 
znajomych.

5. CZY NAUKA ZDALNA CZEGOŚ 
NAUCZA?

[Wyjechać do Hiszpanii 
i mieć rodzinę.

[Tak, ale na pewno mniej.

[Trochę oddaliłam się od 
Boga przez to, że mniej 
biorę udział w życiu 
kościoła.

[Moje relacje z Bogiem 
zdecydowanie osłabły.

[Tak, nasze spotkania wnoszą dużo do 
naszej relacji z Bogiem.

[Lubię to miejsce.

[Tak, ponieważ jest to możliwość 
spotkania wierzących ludzi 
i stworzenia więzi, które przetrwają 
lata.

9. CZY TĘSKNISZ 
ZA POWROTEM 
DO NORMALNOŚCI?

[Tak, brakuje mi spotkań z ludźmi, 

wolnego życia, braku zmartwień 
i trosk.

[Bardzo, ponieważ brakuje mi kontaktu 
z ludźmi.

[Tak, ponieważ nie lubię izolacji.

[Nie czytam.
[Co tydzień.

[Staram się codziennie.

[Czasami się obawiam, bo różne rzeczy 
dzieją się na świecie.

[Nie, czuje się bezpiecznie, 
ponieważ to Bóg ma władzę 
nad wszystkim.

„Albowiem, gdzie są dwaj lub trzej 
zgromadzeni w imię moje, tam jestem 

pośród nich” Mt 18;20.

Kościół żyje, kiedy 
mamy społeczność 
z innymi wierzącymi. 

Nasze dzieci są jego częścią. 
Czy Ty jako rodzic, ciocia, dziadek 
pomagasz dziecku w odnalezieniu drogi 
do Boga i dajesz wzór własnym życiem? 
Zastanów się jak Ty odpowiedziałbyś na 
podobne pytania, może odpowiedzi 
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wprowadzenia zmian w swojej rodzinie, 
a może zachęci Cię to, do częstszych 
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społeczności, możesz zadzwonić, 
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możliwości ,  zadaj  sobie 
pytanie czy Jesteś gorący dla 
Pana i  swojej  duchowej 
r o d z i n y ?  S p o t k a n i a 
młodzieżowe to o wiele za 
mało, by zaszczepić w naszej 
młodzieży miłość do jedynego 
Boga. Przykład idzie z góry, 
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gotowi?

[Tak, ponieważ wszędzie jest 
niebezpieczeństwo.

11. CZY OBAWIASZ SIĘ O SWOJE 
ŻYCIE?

[Nie, ponieważ to 
niepotrzebny stres.

[Nigdy sam z siebie nie czytałem.
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razy w tygodniu.

10. CZY CZYTASZ SŁOWO BOŻE 
I JAK CZĘSTO W SKALI 
TYGODNIA?

OCZAMI MŁODZIEŻY NASZEGO ZBORU
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Zapytałam: „Mamo, myślisz, że i ja będę kiedyś taka, jak te 
eleganckie panie?” Znacie już radę mojej mamy, którą teraz 
powtórzyła, potrząsając głową.Rzekła: „Po prostu pamiętaj, we 
wszystkim, co robisz niech świeci ci światło Chrystusa”.

aby przeświecało przez was światło Chrystusa!”

Cóż, jakoś przebrnęłam przez szkołę średnią, a potem nawet 
dostałam się na studia. Wówczas Kenny Johnson oświadczył mi się, 
a ja czułam, że stało się coś, co musiało się stać. Ale znacie mnie, 
pobiegłam do mamy: „Och mamo, powiedz mi, co robić? 

Wkrótce potem poszłam do szkoły i wierzyłam, że tam się nauczę, 

Znowu lata mijały, jak to mają w zwyczaju, radośnie, płodnie, 
chociaż nie bez zmartwień.

jak żyć. Kiedyś zapytałam mamę: „Mamo powiedz, czy mogłabyś 
chodzić do szkoły razem ze mną?

Pobieramy się z Kennym! Będę miała atłasową sukienkę, perły 

A gdyby była z nami wiecie, co by zrobiła? Udzieliłaby nam dobrej 
rady, mnie i tobie ...
Powiedziałaby: „Matki, córki i dziadkowie, pozwólcie, 

Lata mijały (jak to mają w zwyczaju), niezdarnie, w okularach, 

Dori Drabek

Jej rada była prosta: „Miej ufność w Panu, On ci zawsze pomoże. 
Naprawdę nie wiem, co pocznę, jeśli ciebie nie będzie przy mnie!”

Był Kenny, były dwie dziewczynki, jeden pies i jeden chłopiec.  
Bycie babcią sprawiało mamie tyle radości! A kiedy moja kochana 
mama umierała w wieku osiemdziesięciu dwóch lat, uśmiechała się 
do Boga!

i pieniążek na szczęście !” Mama odparła: „Twój pieniążek 
szczęścia ci nie przyniesie, ale zaufaj Jezusowi, On ci pomoże”.

iedy miałam cztery lata, zadręczałam moją mamę mnóstwem Kpytań! Pytałam: „Mamo powiedz, powiedz proszę, czy jak 
dorosnę będę taka, jak ty ? Mama odpowiadała: „Drogie dziecko, 
możesz zostać, kimkolwiek zapragniesz !”Słowa te zapadły mi w 
pamięć.

I nie zapomnij dziecko, we wszystkim, co będziesz robić niech 
świeci ci światło Słowa Bożego”.

z aparatem ortodontycznym na zębach. Zwichnęłam nogę w kostce, 
gdy byłam na targu, a Kenny Johnson stał tuż obok!

Ale to nie był koniec moich rozmów z mamą.

Mamo, powiedz mi...

„Niech pokój duszy pochodzący od Chrystusa zawsze 
będzie obecny w waszych sercach i życiu ...

Słowa Chrystusa niech wzbogacają wasze życie
 i uczą mądrości”

                                                     Słowo życia, Kol. 3.15,16                                    

Drogie mamy

szeptane Jego wargami. 
Twoje imię.

Pewnie już kiedyś 
widziałeś swoje imię na 
jakimś specjalnym 
miejscu. 

A może twoje imię nigdy nie zostało 
uhonorowane? 

„Oto na moich dłoniach 
wyrysowałem cię.” Iz 49,16

Na nagrodzie, albo 
dyplomie... 

Twoje imię na Jego 
ustach. 

Lecz czy myślałeś, że 
twoje imię jest na dłoni 
Boga i na Jego ustach? 
Czy to możliwe?

Twoje imię wyryte na 
dłoni Boga. 

Może nie przypominasz sobie, aby  kiedykolwiek 
ktoś wymówił je z szacunkiem. 
W takim razie będzie ci trudniej uwierzyć, 
że zna je Bóg. 

Niezła myśl, prawda? 

A jednak to prawda. 
Ono jest wyryte na Jego dłoni. 
Wymawiane Jego ustami, 
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że dałeś mi dzień przeżyć.

me kalekie słowa.
Klękam, modlitwę wznosząc.

Dziękuję ci Wszechmogący Panie

– Że się nie bałem powietrze w płuca

Ty który krople rosy

jak sznury pereł

Znasz moje imię.

pełnym haustem nabrać.

Cudem jest to dla mnie.

zawieszasz na pajęczynie

– Że trwałem
nadzieją zakotwiczony w ten sztorm
co przez umysł myśli chaosem wdarł się.
– Że swym głosem do ciebie wołałem.

delikatnością swoją.

Ty moje serce zrozumiałeś

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 

Największe święta chrześcijan tzn. święta wielkanocne 

obchodziliśmy w tym roku w dniach od 2 do 4 kwietnia. Pełne 

powagi nabożeństwo wielkopiątkowe obchodzone na pamiątkę 

śmierci Jezusa Chrystusa  było okazją do licznych modlitw 

zgromadzonych wokół Słowa Bożego  i Wieczerzy Pańskiej 

zborowników. Czytane teksty i śpiewane pieśni pasyjne 

przypominały o zbawczym dziele naszego Pana.  Kazaniem pt. 

„Cóżeś uczynił?” dzielił się pastor Zboru Piotr Karel. Zaś 

niedzielny poranek to nabożeństwo przepełnione radosnym 

śpiewem i ogłaszaniem wieści o zmartwychwstałym Panu.  

Słuchaliśmy kazania pastora Piotra  na temat: „Mocy 

zmartwychwstania”. 

Święta Wielkanocne

W niedzielę 18.04 naszym 

kaznodzieją był pastor Paweł 

Jurkowski. Dziękujemy za 

bogate słowo na temat 

prawdziwej pobożności 

zostawione dla Zboru.

To drugie w bieżącym roku spotkanie dla mężczyzn jakie 

odbyło się w sobotę 17 kwietnia. Gościem specjalnie 

zaproszonym był pastor Paweł Jurkowski z Wejherowa, 

który dzielił się świadectwem swego życia. To 

świadectwo jest dowodem, iż Bóg może wyprowadzić 

człowieka z największego bagna grzechu i całkowicie  

zmienić życie na wskutek szczerej pokuty i nawrócenia. 

Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń w pracy 

ewangelizacyjnej i modlitwy za naszymi Zborami. 

Serdecznie dziękujemy za przygotowanie pysznej kolacji 

panu Przemysławowi Marchal 

oraz braciom  usługującym 

nam w kuchni na czele z br. 

Bartkiem Celińskim.

To przedostatnie spotkanie Rady 
Krajowej przed Synodem 
Kościoła Chrystusowego odbyło 
się w Ośrodku PROEM 
w Zakościelu w dniach 26-27.04. 
br. Już najbliższy Synod 
planowany na dzień 3-4 czerwca 
wybierze nową Radę Krajową i 
Prezbitera Naczelnego Kościoła. 
Właśnie sprawom synodalnym 
poświęcone było obecne 
spotkanie. Rada Krajowa będzie 
chciała rekomendować Synodowi 
kandydatów na członków nowej 
Rady i zaproponować w miejsce 
ustępujących braci: Pawła 
Wróbla, Piotra Karela 
i Kazimierza Barczuka czterech 

nowych braci, którzy mogliby 
podjąć trud troski o sprawy 
całego kościoła. Podczas 
obecnego posiedzenia mogliśmy 
poznać nowego kandydata 
na pastora Zboru w Płocku oraz 
zapoznać się z planowanymi 
zmianami na stanowisku pastora 
Zboru w Kołobrzegu. Mogliśmy 
też uczestniczyć w spotkaniu na 
Zoomie z Dyrektorem PCM 
Davidem Hatfieldem. Obrady 
Rady Krajowej nieco 
przeciągnęły się w czasie ze 
względu na omówienie trudnej 
sytuacji Zboru w Pabianicach 
i spotkanie ich Rady Zboru 
z Radą Krajową.

Spotkanie dla mężczyzn
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Kiedy ranne wstają zorze

Zatem słucham głosu Twego
Bym czyniła coś dobrego.

Pośród chorych, smutnych, biednych.

Z łaski Twojej dobry Panie

Wołam głośno – Prowadź Boże! 
Wszak zaczynam dzień powszedni

Raczyłeś mnie powołaniem.

Za Twoje wieczne czuwanie....

Zobaczyć ludzkie cierpienia.

Proszę Cię o dar uśmiechu 

Kiedy wieczór znów nastanie

Daj mi mądrość, zrozumienie

Na ostatnie „do widzenia”.

Pewną rękę i skupienie.

Obdarz mnie swą łagodnością, 

Gdy spoczną na czyichś skroniach

Bym mogła w chwilach zwątpienia, 

Pokorą i cierpliwością.

Szepczę cicho  –  Dzięki Panie..

By dawał czasem pociechę.

Łaską mowy i milczenia,

Ciepło, czułość w moich dłoniach 

Za dar życia, powołanie 

Nasze uznanie i modlitwy wdzięczności do Boga za trud służby medycznej. Dla naszych obecnych zborowych 

pielęgniarek:  Bożeny Surma-Podkowicz, Aliny Górskiej, Danuty Ćwik, Teresy Kaliś oraz tych, które trudziły się 

wcześniej: Marii Lewandowskiej oraz Marzanny Jagiełło składamy serdeczne podziękowania.

Spotkanie Rady Krajowej Kościoła

MODLITWA
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rady, mnie i tobie ...
Powiedziałaby: „Matki, córki i dziadkowie, pozwólcie, 

Lata mijały (jak to mają w zwyczaju), niezdarnie, w okularach, 

Dori Drabek

Jej rada była prosta: „Miej ufność w Panu, On ci zawsze pomoże. 
Naprawdę nie wiem, co pocznę, jeśli ciebie nie będzie przy mnie!”

Był Kenny, były dwie dziewczynki, jeden pies i jeden chłopiec.  
Bycie babcią sprawiało mamie tyle radości! A kiedy moja kochana 
mama umierała w wieku osiemdziesięciu dwóch lat, uśmiechała się 
do Boga!
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dorosnę będę taka, jak ty ? Mama odpowiadała: „Drogie dziecko, 
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pamięć.

I nie zapomnij dziecko, we wszystkim, co będziesz robić niech 
świeci ci światło Słowa Bożego”.

z aparatem ortodontycznym na zębach. Zwichnęłam nogę w kostce, 
gdy byłam na targu, a Kenny Johnson stał tuż obok!

Ale to nie był koniec moich rozmów z mamą.

Mamo, powiedz mi...

„Niech pokój duszy pochodzący od Chrystusa zawsze 
będzie obecny w waszych sercach i życiu ...
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planowany na dzień 3-4 czerwca 
wybierze nową Radę Krajową i 
Prezbitera Naczelnego Kościoła. 
Właśnie sprawom synodalnym 
poświęcone było obecne 
spotkanie. Rada Krajowa będzie 
chciała rekomendować Synodowi 
kandydatów na członków nowej 
Rady i zaproponować w miejsce 
ustępujących braci: Pawła 
Wróbla, Piotra Karela 
i Kazimierza Barczuka czterech 

nowych braci, którzy mogliby 
podjąć trud troski o sprawy 
całego kościoła. Podczas 
obecnego posiedzenia mogliśmy 
poznać nowego kandydata 
na pastora Zboru w Płocku oraz 
zapoznać się z planowanymi 
zmianami na stanowisku pastora 
Zboru w Kołobrzegu. Mogliśmy 
też uczestniczyć w spotkaniu na 
Zoomie z Dyrektorem PCM 
Davidem Hatfieldem. Obrady 
Rady Krajowej nieco 
przeciągnęły się w czasie ze 
względu na omówienie trudnej 
sytuacji Zboru w Pabianicach 
i spotkanie ich Rady Zboru 
z Radą Krajową.

Spotkanie dla mężczyzn
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Kiedy ranne wstają zorze

Zatem słucham głosu Twego
Bym czyniła coś dobrego.

Pośród chorych, smutnych, biednych.

Z łaski Twojej dobry Panie

Wołam głośno – Prowadź Boże! 
Wszak zaczynam dzień powszedni

Raczyłeś mnie powołaniem.

Za Twoje wieczne czuwanie....

Zobaczyć ludzkie cierpienia.

Proszę Cię o dar uśmiechu 

Kiedy wieczór znów nastanie

Daj mi mądrość, zrozumienie

Na ostatnie „do widzenia”.

Pewną rękę i skupienie.

Obdarz mnie swą łagodnością, 

Gdy spoczną na czyichś skroniach

Bym mogła w chwilach zwątpienia, 

Pokorą i cierpliwością.

Szepczę cicho  –  Dzięki Panie..

By dawał czasem pociechę.

Łaską mowy i milczenia,

Ciepło, czułość w moich dłoniach 

Za dar życia, powołanie 

Nasze uznanie i modlitwy wdzięczności do Boga za trud służby medycznej. Dla naszych obecnych zborowych 

pielęgniarek:  Bożeny Surma-Podkowicz, Aliny Górskiej, Danuty Ćwik, Teresy Kaliś oraz tych, które trudziły się 

wcześniej: Marii Lewandowskiej oraz Marzanny Jagiełło składamy serdeczne podziękowania.

Spotkanie Rady Krajowej Kościoła

MODLITWA

-10-



Józefowi Grabanowi (18), 
Grzegorzowi Piecha (21), 
Oliwii Stępniak (24), 
Robertowi Browarnemu (26), 
Janowi Krzywoń (27), 
Renacie Weiss (30)

Krzysztofowi Pietroniowi (03), 

Eleonorze Podkowicz (11), 
Reginie Makowskiej (12), 
Ryszardowi Zagrodnikowi (15), 

Tomaszowi Gutkowskiemu (08),  
Henrykowi Sacewiczowi (10), 
Julii Jabłońskiej (10), 

Henrykowi Wasilewskiemu(16),

09 Grzegorz Mazur
30 Stenia Mazur
22 Pola Rapacz

10 Justyna Jakubik

19 Alina Górska

12 Adam Kowalczyk
12 Karolina Walczak 30 Daniel Miszke

07 Czesława Zawołek

31 Grażyna Walczak

13 Mateusz Szymański04 Sławomir Kulczyński

fot.M.J. Karel

BLISCY SOBIE

urodziny obchodzą

Nabożeństwo Niedzielne o godz. 10.00
Czwartkowe studium Słowa Bożego i modlitwa godz. 18.00

maj

Piątek spotkania młodzieży  g. 18.00

Zapraszamy

- o nabożeństwa i uroczystości w maju

- o przywództwo Starszych w Zborze 

- o dzieci i młodzież

- o uzdrowienie Zbyszka Gutkowskiego oraz Marii Sznajder

- o poprawę zdrowia dla: J. Lewandowskiego, J. Matulewicza, 

- o problemy z kręgosłupem Oli Piechoty

- o braci i siostry w Tczewie

- o sprawy mieszkaniowe Anety Lewandowskiej

- o sympatyków i osoby myślące o chrzcie

- o zdrowie Ewy siostry A. Sękowskiego, o Jolę szwagierkę 

A Sękowskiego, o zbawienie dzieci i wnuków Br. Sękowskich, 

zbawienie rodziny i problemy w rodzinie Angeliki Sękowskiej.

- o powołanie diakonów i diakonis

- o Marka Stasiaka w DPS-e

- o nabożeństwa na on-line

- o  modlitwę za osobami starszymi  oraz chorującymi:

J. Świercz, J.i E. Witkowscy, I. Rosińska, L. Puc, T. Szyszka, 

Z. Dołkowska, J. Grudzińska, Z. Soboń, J. Lewandowska,  

R. Kakowski, Cz. Zawołek, H. Paprocka, R. Słodownik, 

M. Bassara, B. Froncala, L. i J. Lewandowscy, J. Krzywoń, 

R. Zagrodnik, K. Barczuk, K. Sosulski

- o dzieciątko Łukasza i Natalii Dobrowolskich

- o męża D. Pałczak, który uległ wypadkowi samochodowemu

- o osobę, która zajęłaby się kuchnią zborową

Trzynastego kwietnia w rodzinie Agnieszki i Radka 

Froncala przyszła na świat Julia, Aurora. Cieszymy się 

razem 

z rodzicami 

z ich 

trzeciego 

dziecka. 

Maleńka 

Julia w dniu 

narodzin 

mierzyła 57 cm i ważyła 4 kg. Niech więc dalej rośnie 

i wyrasta na służebnicę Pańską. Rodzicom gratulujemy 

i życzymy pomocy Bożej w wychowaniu coraz liczniejszej 

dziatwy. „Oto dzieci są darem Pana, podarunkiem jest owoc 

łona, ….Błogo mężowi, który napełnił nimi swój kołczan! 

Nie zawiedzie się…”  [Ps 127]

Narodziny Julii

najserdeczniejsze życzenia urodzinowe 
składamy również 

Teresa i Zbigniew Kaliś.

Obydwom Parom życzymy dalszych szczęśliwych lat 

w Bożym błogosławieństwie.

40 lecie pożycia małżeńskiego 

świętują w dniu 16 maja 

pozostają Halina i Jan Matulewiczowie. 

55 lat w związku małżeńskim 

Swoją rocznicę wspominają 15 maja.

Wyrazy współczucia

„Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, bo w nim 

pokładam nadzieję moją!” [ Ps 62, 6].

 Również  Krzysztofowi i Sylwii Pokorzyńskim 

z powodu odejścia ojca Ryszarda. 

składamy s. Alinie Górskiej z rodziną 

z powodu odejścia do wieczności jej Mamy.

Kolejna zmiana planów
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, miałam 
nadzieję, że uda mi się wyjechać na pierwszą wizytę do 
Etiopii w dn. 28.04 – 27.05.2021. Byłam w trakcie 
zbierania ostatnich potwierdzeń i pozwoleń, kiedy 
nadeszła decyzja ze strony SIL Ethiopia, żeby odwołać 
wszelkie wizyty zza granicy do lipca 2021. Powody to 
wzrost zachorowań na COVID-19 (etiopskie szpitale są 
podobno przepełnione) oraz zbliżające się wybory.

Konferencje na ZOOM-ie...

Oprócz rozważania Bożego Słowa i załatwiania spraw organizacyjnych, 
zastanawialiśmy sie wspólnie nad zmianami, jakie wymusza na nas 
obecna sytuacja. Utrudnienia w podróżowaniu i służbie, związane z 
COVID-19, sprawiają, że nasze działania są coraz bardziej ograniczone.  

Pomimo, że wyjazd do Etiopii trzeba było znowu odłożyć, miałam okazję 
uczestniczyć w konferencjach SIL Ethiopia online. Z jednej strony to 
niewygodne, ale z drugiej – gdyby nie internet, to wielu z nas nie mogłoby 
uczestniczyć w tych spotkaniach.


