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Nie porzucę cię ani cię nie 
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„Jest pora na wszystko i czas na każdą sprawę 
pod niebem. Jest czas rodzenia i czas umierania, 
czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasa-
dzono…” [UBG, Koh 3, 1-2] 

Bóg wyznacza czas, chwile i wydarzenia w na-
szym życiu. Czasami są one smutne lub radosne, 
czasami łatwe lub trudne. Kiedy jesteśmy w 
trakcie tych wydarzeń, zadajemy sobie pytanie: 
czy Bóg ma to pod kontrolą? Chciałbym dziś sie-
bie i Ciebie zapewnić, że Bóg to kontroluje ! „Nie 
porzucę cię ani cię nie opuszczę”, czytamy w Li-
ście do Hebrajczyków [13,5]. Bóg ma cel w tym, 
co robi, do czego dopuszcza, nawet jeśli nie po-
trafimy tego zrozumieć. Rzymian 8:28: „A wie-
my, że kochającym Boga, to jest tym, którzy są 
powołani zgodnie z Jego planem, wszystko służy 
ku dobremu” 

Zmiany do jakich Bóg dopuszcza są po to, aby-
śmy nauczyli się nowych sytuacji w naszym 
chrześcijańskim życiu, jak również pomagają 

nam wzrastać w Chrystusie. Dzięki nim łaska nie 
stoi w miejscu. Naszym zadaniem jest wykorzy-
stać każde wydarzenie i każdą zmianę do tego, 
aby zbliżyć się do Boga i jeszcze bardziej mu zau-
fać. W Ewangelii Mateusza Pan Jezus mówi 
tak: „Nie martwcie się więc o jutro, gdyż jutro 
zatroszczy się o siebie. Dzień dzisiejszy ma dość 
własnych kłopotów”. [Mt 6:34]. Poprzez te sło-
wa Jezus mówi do każdego z nas po prostu: „Nie 
bój się”.  Może jest to pora umierania starego 
człowieka, wyrywania tego co zasadzone, nie bój 
się zmian, które kontroluje Bóg. 

W tym wszystkim musimy pamiętać, że: Boże 
Słowo jest żywe i skuteczne, modlitwa nadal 
działa, Duch Święty nas prowadzi, a Bóg nas ko-
cha! 

 

Pastor Sławek Ciesiółka 

 
Słowo od Pastora... 

Bó g tó kóntróluje! 

Jan Szczepański 

Zimny pópcórn 

W dzisiejszych czasach dostrzegam coraz więcej 
analogii między zborami, kościołami, cerkwiami, 
a kinami lub teatrami. Mam wrażenie, że dużo 
wierzących udaje się do zborów, by „coś” prze-
żyć, odprężyć się, rozemocjonować i… wyjść. Ka-
zanie ma cieszyć ucho, uwielbienie oko i ucho, 
modlitwy mają doprowadzać do łez. Nie jestem 
przeciwnikiem dobrych kazań, dobrze wykony-
wanych pieśni, czy szczerych modlitw, ale od kil-
ku lat widzę tendencję, że to wszystko jest wyre-
żyserowane i to całkiem świadomie przez liderów 
zborów i grane przez nas – zborowników. 

Uzasadniając stanowisko, posłużę się przykładem 
filmów, którymi jesteśmy wręcz zasypywani, a 
które traktują o tematyce, służącej finalnie do 
pozornego umoralniania: ukazują siłę dobra, po-

rozumień, wzajemnego szacunku, miłości itd. Ze 
strony popkulturowej taki morał to najczęściej 
pewnik. Jak sprawa wygląda z Kościołem? Myślę, 
że nie pomylę się, jeśli napiszę, iż słyszymy z ust 
kaznodziejów, modlących się ludzi lub podczas 
śpiewania pieśni, dokładnie te same prawdy. Pro-
blem zaczyna się w momencie kiedy duchowny 
staje się „reżyserem” swojej społeczności, nie 
prowadzi swych wiernych jak owce, które jest 
gotowy zasłonić własną piersią, choćby miał stra-
cić zdrowie, reputację, czy nawet życie. Woli za 
to światła jupiterów i posłuch u ludzi. Spora część 
duchownych zamiast bycia duszpasterzami w 
drodze do Pana, wybiera drogę bycia reżyserem 
wielkich spektakli i ciągnięcia z niego material-
nych zysków i popularności, przed czym Pan Je-
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zus nas przestrzega (Ew. Mateusza 23:1-36), co 
przynieść może straszne konsekwencje (Ks. Ozea-
sza 4:1,6-9). Mówią to, co ludzie chcą słyszeć, a 
nie to co powinni słyszeć i ktoś mógłby mi zaprze-
czyć twierdząc, że gaszę ducha i sieję ferment, że 
jestem pesymistą i boję się nowości sądząc ludzi. 
Posłużę się więc fragmentem II listu do Tymoteu-
sza:  

„Uciekaj zaś przed młodzieńczymi pożądaniami, a 
zabiegaj o sprawiedliwość, wiarę, miłość, pokój - 

wraz z tymi, którzy wzywają Pana czystym ser-
cem.  Unikaj natomiast głupich i niedouczonych 

dociekań, wiedząc, że rodzą one kłótnie. A sługa 
Pana nie powinien się wdawać w kłótnie, ale [ma] 

być łagodnym względem wszystkich, skorym do 
nauczania, zrównoważonym. Powinien z łagodno-
ścią pouczać wrogo usposobionych, bo może Bóg 

da im kiedyś nawrócenie do poznania prawdy i 
może oprzytomnieją i wyrwą się z sideł diabła, 
żywcem schwytani przez niego, zdani na wolę 

tamtego. A wiedz o tym, że w dniach ostatnich 
nastaną chwile trudne.  Ludzie bowiem będą sa-
molubni, chciwi, wyniośli, pyszni, bluźniący, nie-

posłuszni rodzicom, niewdzięczni, niegodziwi, bez 
serca, bezlitośni, miotający oszczerstwa, niepoha-

mowani, bez uczuć ludzkich, nieprzychyl-
ni, zdrajcy, zuchwali, nadęci, miłujący bardziej 

rozkosz niż Boga. Będą okazywać pozór pobożno-
ści, ale wyrzekną się jej mocy. I od takich 

stroń.” (II L. do Tym. 2:22-3:6).  

Drugim przypadkiem są ludzie uczęszczający na 
nabożeństwa. Tutaj z kolei dostrzegam rodzące 
się coraz dokładniej analogie, wskazujące na to, 
że tak jak w filmach są często jak aktorzy, którzy 
grają relacje z pozostałymi zborownikami, by po 
zejściu ze sceny lub z planu filmowego być zupeł-
nie innymi osobami. Znika charakteryzacja, znika 
maska, aktor staje się jednym z nas. Okazuje się 
nagle, że ma takie same wady jak my, o których 
posiadanie nigdy nikogo byśmy nie podejrzewali: 
potrafi obgadać, okłamać, naciągnąć, wmówić. 
Często (o zgrozo) nie wyznaje tych samych 
prawd, które stara się co niedzielę, przedstawić 
swoją grą widzom. Cóż… scenariusz jest najlepszy 
jaki być może – Pismo Święte, ale to nie ma zna-
czenia, jeśli nasi bracia lub siostry lub ja i Ty gra-
my, a nie żyjemy Słowem naprawdę. Do czego 

więc prowadzi sytuacja tak pesymistycznie przeze 
mnie nakreślona? Dochodzimy do momentu, w 
którym mamy wiele „kasowych produkcji” i fa-
nów każdej z nich, których fanatyzm prowadzić 
może do wzajemnego braku szacunku, niezrozu-
mienia, arogancji i pogardy. Czy o to chodziło Pa-
nu Jezusowi, gdy zakładał swój Kościół? Paweł 
dobrze pisał o takich sytuacjach:  

„Ciągle przecież jeszcze jesteście cieleśni. Jeżeli 
bowiem jest między wami zawiść i niezgoda, to 

czyż nie jesteście cieleśni i nie postępujecie tylko 
po ludzku? Skoro jeden mówi: "Ja jestem Pawła", 

a drugi: "Ja jestem Apollosa", to czyż nie postępu-
jecie tylko po ludzku? Kimże jest Apollos? Albo 

kim jest Paweł? Sługami, przez których uwierzyli-
ście według tego, co każdemu dał Pan. Ja siałem, 

Apollos podlewał, lecz Bóg dał wzrost. Otóż nic 
nie znaczy ten, który sieje, ani ten, który podlewa, 

tylko Ten, który daje wzrost - Bóg.” (I L. do Kor. 
3:3-7).  

 
Kończąc już to krótkie rozważanie pragnę przyto-
czyć pewną myśl…. Znając widzów i wiedząc, że 
jako ogół chcą ciągle czegoś nowego, obawiam 
się że liderzy kościołów tłumacząc zmiany 
„unowocześnianiem” Kościoła świadomie lub nie 
znajdą się w błędnym kole, w którym zborowni-
kom nigdy nie będzie dane dogodzić, bo będą 
chcieli coraz więcej i więcej… aż na końcu część z 
nich rzuci to wszystko i wyjdzie mówiąc, że idą na 
inny film, bo tu jest zimny popcorn, bo za szybko 
stygnie. Nabożeństwo w wielu miejscach staje się 
wielkim blockbusterem, na którym masz się do-
brze bawić i hojnie zapłacić za bilet, a wszelkie 
udogodnienia są do dokupienia. Pan Jezus i Jego 
poznanie schodzą na plan dalszy. Nie pozwólmy 
nigdy, by Kościół stał się kinem, czy teatrem. Żyj-
my każdy z nas słowem, które Pan wypowiedział 
do proroka Ezechiela:  

„Jeśli powiem bezbożnemu: "Z pewnością 
umrzesz", a ty go nie upomnisz, aby go odwieść 

od jego bezbożnej drogi i ocalić mu życie, to bez-
bożny ów umrze z powodu swego grzechu, nato-
miast Ja ciebie uczynię odpowiedzialnym za jego 

krew.” (Ks. Ez. 3:18).  
Amen. 
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Henryk Hukisz 

Brat i przyjaciel 

„Braćmi jesteśmy, przyjaciółmi stajemy się” – 
słyszałem kiedyś taką maksymę, i stwierdzam, że 
w życiu tak właśnie często bywa.  

Prawdziwa przyjaźń wymaga stałej pielęgnacji i 
wyrozumiałości, gdyż nie ma ludzi doskonałych. 
Jak mówi jedno z wielu przysłów na temat przy-
jaźni - „Kto szuka przyjaciół bez wad, pozostaje 
bez przyjaciół”. Dlatego też należy pamiętać, 
że „trzeba wielu lat by znaleźć przyjaciela, wy-
starczy chwila by go stracić”, lecz czy prawdziwa 
przyjaźń może być tak łatwo utracona? Najbar-
dziej znane przysłowie o przyjaźni mówi, 
że „Prawdziwych przyjaciół poznaje się w bie-
dzie”. Angielska wersja tej prawdy stwierdza, 
że „friend in need is a friend indeed”.  
 
Adam Mickiewicz, nasz narodowy wieszcz , w 
wierszu „Przyjaciele”, opisuje historię ostatnich 
przyjaciół w oszomiańskim powiecie, którzy po-
trafili nawet ziarnko podzielić na dwoje. Lecz, 
podczas przyjacielskiej pogawędki pod dębem, 
gdy Mieszek się zdrzemnął, Leszek wdrapał się na 
wierzchołek drzewa, gdy niespodziewanie do ich 
towarzystwa przyłączył się niedźwiedź. Mieszka, 
przed niechybnym pożarciem przez nieproszone-
go gościa, uratował jedynie nieświeży zapach, a 
nie przyjaźń Leszka. 

W kościele łączy nas więź braterskiej miłości - 
„Filadelfia” w języku greckim. Czy oprócz tej rela-
cji, istnieje coś więcej, co można byłoby określić 
mianem przyjaźni? 

Biblia zawiera wiele opisów prawdziwej przyjaźni, 
jak również podaje przykłady, gdy przyjaciele 
zdradzali swych partnerów. Już na samym po-
czątku możemy czytać o człowieku, którego sam 
Bóg nazwał swoim przyjacielem. Jest to oczywi-
ście Abraham, o którym jest napisane: „I uwierzył 
Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku 
usprawiedliwieniu, i nazwany został przyjacie-
lem Boga”(Jak. 2:23). 

Podobną relację ze swoim Stwórcą miał Mojżesz. 
Ten mąż Boży doświadczył czegoś wyjątkowego, 

gdyż „rozmawiał Pan z Mojżeszem twarzą w 
twarz, tak jak człowiek rozmawia ze swoim przy-
jacielem”(2 Moj. 33:11). Jestem przekonany, że 
ta przyjaźń miała być zachętą, przykładem do na-
śladowania w społeczności narodu wybranego. 
Chodziło o to, aby poszczególnych członków na-
rodu łączyło coś więcej, niż tylko przynależność 
do tej samej społeczności. 

Przyjaźń, to „bliskie, serdeczne stosunki z kimś 
oparte na wzajemnej życzliwości, szczerości, zau-
faniu, możności liczenia na kogoś w każdej oko-
liczności; życzliwość, serdeczność okazywana ko-
muś” (Słownik Języka Polskiego PWN). Przyjaciel, 
to ktoś, na kogo można zawsze liczyć, w każdej 
sytuacji. Najlepszym przykładem takiej przyjaźni 
w Starym Testamencie jest więź, jaka powstała 
pomiędzy Jonatanem, synem króla Saula i Dawi-
dem. Czytamy w Biblii, że w sytaucji, gdy Dawid 
musiał uciekać przed zazdrosnym o powodzenie 
wśród ludzi Saulem - „Zawarli tedy Jonatan z Da-
widem związek przyjaźni, ponieważ umiłował go 
jak siebie samego”(1 Sam. 
18:3).                                                 
 
Były to czasy, gdy prawdziwa przyjaźń jeszcze ist-
niała. Jonatan, nie obawiał się konsekwencji przy-
jaźni z Dawidem, chociaż mógł srogo za to zapła-
cić. Król Saul był bezlitosny wobec każdego, kto 
sympatyzował z Dawidem. Jonatan jed-
nak, „rozmawiał z Saulem, swoim ojcem, o Da-
widzie życzliwie”(1 Sam. 19:4), i zachęcał króla 
do zmiany nastawienia do swego przyjaciela. Z 
dalszej historii tej przyjaźni dowiadujemy się, że 
Jonatan odbierał pogróżki z powodu tej przyjaźni 
– „I wybuchnął Saul gniewem na Jonatana, i 
rzekł do niego: Synu przewrotnej i przekornej 
niewiasty! Dobrze wiem, że się przyjaźnisz z sy-
nem Isajego ku twojej hańbie i hańbie łona two-
jej matki”(1 Sam. 18:30). 

Dawid, gdy został już królem, malował w Psal-
mach prawdziwy obraz przyjaźni z wieloma ludź-
mi, którzy go otaczali. Lecz prawdziwa przyjaźń 
zaczęła stopniowo zanikać, ludzie stawali się bar-
dziej wyrachowani wobec bliźnich. Dawid pi-
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sał: „Przyjaciele i towarzysze moi stoją z dala od 
mego nieszczęścia, a krewni moi stronią ode 
mnie” (Ps. 38:12). Nawet osoby będące w bliskiej 
relacji z nim, odwracali się, gdy potrzebował ich 
wsparcia – „Nawet przyjaciel mój, któremu zau-
fałem, który jadł mój chleb, podniósł piętę prze-
ciwko mnie”(Ps. 41:10). Lecz Dawid znał prawdzi-
wą przyjaźń, wiedział, że jedynie ci, którzy są bli-
sko Boga, są godni zaufania wśród ludzi. Wyznał 
w jednym z Psalmów: „Jestem przyjacielem 
wszystkich, którzy się ciebie boją i przestrzegają 
ustaw twoich”(Ps. 119:63). 

Salomon, syn króla Dawida, również napisał wiele 
mądrych sentencji na temat przyjaźni. Niestety, 
nie było już wielu prawdziwych przyjaciół, najczę-
ściej ta bliższa więź istniała jedynie dzięki pew-
nym warunkom, jak bogactwo czy powodzenie. 
Salomon pisał: „Ubogi jest znienawidzony nawet 
przez swojego bliźniego, lecz bogaty ma wielu 
przyjaciół”(Prz.Sal. 14:20), oraz „Bogactwo zjed-
nywa wielu przyjaciół, lecz ubogiego przyjaciel 
opuszcza” (Prz.Sal. 19:4). Dlatego ten mądry król 
udzielał rad, jak zachować prawdziwą przyjaźń –
 „Zataja występek ten, komu zależy na przyjaźni; 
lecz kto o nim rozgłasza, rozłącza przyja-
ciół”(Prz.Sal. 17:9). Wierny przyjaciel, jest skar-
bem, potrafi powiedzieć prawdę, chociaż może 
być bolesna, gdyż „razy przyjaciela są oznaką 
wierności, pocałunki wroga są zwodnicze”(Prz. 
Sal. 27:6). 

Później nastały czasy duchowej ciemności. Nie 
było już prawdziwych przyjaciół, ani wobec Boga, 
ani też pośród ludzi. Prorocy, jak Izajasz czy Jere-
miasz doznawali wiele razów od swoich współ-
braci. Nie mieli przyjaciół wśród ludzi, zostali osa-
motnieni w swojej służbie dla Boga. Jeremiasz 
ostrzegał przed fałszywymi przyjaciółmi – „Niech 
się każdy wystrzega swojego przyjaciela i niech 
nikt nie dowierza bratu, bo każdy brat knuje 
zdradę jak Jakub, a każdy przyjaciel szerzy 
oszczerstwo”(Jer. 9:3). Relacje wśród ludności 
narodu izraelskiego osiągały już apogeum niena-
wiści, prorok pisał: „Słyszałem złośliwe szepty 
wielu: "Groza dokoła! Złóżcie donos i my złoży-
my donos na niego!" Wszyscy moi przyjaciele 
czyhają na mój upadek - "Może da się namówić i 
potem będziemy nad nim górą, i zemścimy się 
na nim"(Jer. 20:10). 

Dlatego Bóg posłał na świat przepełniony niena-
wiścią najwierniejszego Przyjaciela, Swego Syna. 
Tylko On, mógł powiedzieć do Judasza w momen-
cie, gdy przyszedł ze zgrają oprawców, aby Go 
pojmać: „Przyjacielu, po co przychodzisz? Wtedy 
podeszli bliżej, rzucili się na Jezusa i pochwycili 
go”(Mat. 26:50). Natomiast w obliczu Jego wiel-
kiej miłości dotychczasowi wrogowie, jak Herod i 
Piłat, stali się  „tego dnia przyjaciółmi; poprzed-
nio bowiem byli sobie wrogami” (Łuk. 23:12). 

Jezus nazwał nas Swoimi przyjaciółmi – „Jesteście 
przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co 
wam przykazuję” (Jan 15:14). To nas zobowiązu-
je do trwania w tym powołaniu, to nas wyróżnia i 
przez to stajemy się prawdziwymi przyjaciółmi, 
na wzór naszego wielkiego Przyjaciela.  

Tylko w Chrystusie możemy stać się przyjaciółmi 
dla drugich. Braćmi już jesteśmy, lecz zechciejmy 
osiągnąć coś więcej w naszych wzajemnych rela-
cjach. 
Świat kieruje się własnymi prawami postępowa-
nia i w nim nie ma prawdziwej przyjaźni, jedynie 
warunkowa, dlatego musimy wzorować się na 
zasadach Bożego Królestwa. Pomiędzy tymi dwo-
ma światami nie ma równości, gdyż Jakub napi-
sał „Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze 
światem, to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto 
chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyja-
cielem Boga”(Jak. 4:4) 
 

Źródło: http://www.radiopielgrzym.pl/brat-i-
przyjaciel.html 
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Ostatnio podczas urlopu, po długim czasie, spo-
tkałam znajomą ze swoim synem, młodym muzy-
kiem. Korzystając z tego wspólnego pobytu, po-
prosiliśmy o kameralny koncert w gronie znajo-
mych. Piękna gra młodego, utalentowanego czło-
wieka dostarczyła nam wspaniałych wrażeń. Pod-
czas rozmowy wspominaliśmy podobne nasze 
spotkanie z koncertem sprzed kilku lat. Już wtedy 
ów muzyk miał na swoim koncie liczne nagrody 
zdobyte podczas konkursów w kraju i za granicą. 
Planował wtedy studia za granicą u wielkich mi-
strzów. Dzisiaj po latach, można było słuchać mu-
zyki w najlepszej formie. Jego studia zaowocowa-
ły wydaniem solowej płyty oraz trasami koncer-
towymi. 

Pełen sukces. Można by powiedzieć, że już dość 
pracy, najwyższy poziom został osiągnięty. Za-
chwyceni, zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie, 
kupiliśmy płytę i poprosiliśmy o osobisty wpis - 
dla cioci i wujka... Jednak młody człowiek opo-
wiadał o planach dalszego rozwoju, o konieczno-
ści dalszych studiów. Pokornie mówił o potrzebie 
doskonalenia swojego warsztatu, o świadomości 
swoich braków, o konieczności utrzymywania 
dyscypliny kilkugodzinnych ćwiczeń gry. Przepra-
szał nas za to, że właśnie jest w nieco gorszej for-
mie, ponieważ, będąc na urlopie, w ostatnich 
dniach nie ćwiczył ile trzeba... 

Urzekła mnie ta świadomość konieczności dalszej 
pracy i dalszego rozwoju. 

Ostatnio kupiłam koszulkę z nadrukiem pięknego 
roweru w kolorowych kwiatach i napisem cytują-
cym Alberta Einsteina: „Życie jest jak jazda na 
rowerze. Żeby utrzymać równowagę musisz poru-
szać się naprzód.” 

Ruch jest potrzebny w każdej dziedzinie. Tak jak 
utrzymywanie równowagi na rowerze jest możli-
we właśnie dzięki jeździe na nim, tak też utrzymy-
wanie się na wodzie doskonalimy pływając, czy 
stabilną, pewną jazdę na nartach zyskujemy po-
przez systematyczne jeżdżenie na nartach. I tak 
jak powiedział nam młody gitarzysta, utrzymywa-

nie równowagi i panowanie nad instrumentem 
doskonali się poprzez wielogodzinną grę. 

Wiemy z doświadczenia, że stojący rower w piw-
nicy, czy narty oparte latami o ścianę zżera rdza. 
Wiemy, że w stojącym w garażu samochodzie 
rozładowuje się akumulator, odstawiony instru-
ment w kąt, w bezruchu rozstraja się. A wcześniej 
nabyte umiejętności jakby zanikały. 

Czy zechcemy tę prawidłowość dostrzec również 
w naszym duchowym życiu? 

Niestety spotkałam już się ze słowami, po co 
znów czytać te same fragmenty Pisma? Znam je 
przecież, przeczytałem wszystkie Ewangelie i nic 
nowego już nie odkryję… Czyż taka postawa nie 
przypomina nam niedojrzałego dziecka, które 
podczas zajęć na lekcji biblijnej, już na starcie wo-
ła, „znam tę historię!”, dziecka, które po roku na-
uki języka angielskiego jest gotowe powiedzieć, 
że angielski już zna? 

Inny mówi, jestem wdzięczny, że w moim życiu, 
dzięki Bogu dokonała się przemiana, Bóg otwo-
rzył mi oczy, a teraz będąc na właściwym miejscu, 
we właściwej wspólnocie po prostu utrzymuję 
równowagę. Czy jednak jest możliwa ta duchowa 
równowaga w bezruchu? W kościelnej ławce? 

Pismo wyraźnie mówi, żebyśmy nie byli już 
„dziećmi, miotanymi i unoszonymi lada wiatrem 
nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp, pro-
wadzący na bezdroża błędu”. Naszym przezna-
czeniem jest dojść do wymiarów męskiej dosko-
nałości, do wymiarów pełni Chrystusowej. (Ef 
4:13-14). Czytamy też, „to, co już od dawna za-
wiera Pismo, zostało napisane dla naszego pou-
czenia, abyśmy przez wytrwałe czytanie Pisma 
znajdowali pociechę i nadzieję.” (Rzym 15:4). Co 
może oznaczać owo wytrwałe czytanie? Czy nie 
właśnie studiowanie, rozważanie ponownie tych 
samych fragmentów, które raz niosą pociechę i 
nadzieję, a innym razem pouczenie? 

Nie dojdziemy do wymiarów doskonałości, do 

Alina Woźniak 

Mója refórmacja 
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wymiarów pełni Chrystusowej, jeśli nie będzie w 
życiu wytrwałości w czytaniu Pisma, osobistego 
rozwoju, owego poruszania się naprzód. Bez tego 
grozi nam zapomnienie i utrata tego, co mamy. A 
przecież nasza wiara ma być czynna w miłości 
(Gal 5:6). Czytamy, „miłość braterska niechaj 
trwa. Gościnności nie zapominajcie; przez nią bo-
wiem niektórzy, nie wiedząc o tym, aniołów go-
ścili.” (Hebr 13:1-2). „A nie zapominajcie dobro-
czynności i pomocy wzajemnej; takie bowiem 
ofiary podobają się Bogu.” (Hebr 13:16).W innym 
miejscu znajdujemy wiele wskazówek, które 
brzmią jak zasady dobrego codziennego treningu: 
„Miłość niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się 
złem, trzymajcie się dobrego. Miłością braterską 
jedni drugich miłujcie, wyprzedzajcie się wzajem-
nie w okazywaniu szacunku, w gorliwości nie 
ustawając, płomienni duchem, Panu służcie, w 
nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie 
wytrwali; wspierajcie świętych w potrzebach, 
okazujcie gościnność, błogosławcie…” (Rzym 12:9
-14). Wszystko po to, by nie tylko trwać w łasce, 
lecz by w niej wzrastać, by łaska się rozrastała. 

Można się zastanawiać nad tym, co nas powstrzy-
muje od tej właściwej aktywności. Co powoduje 
naszą duchową ociężałość? Podpowiada nam tu-
taj znowu autor listu do Hebrajczyków. „Przeto i 
my, mając około siebie tak wielki obłok świad-
ków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, 
który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, 
który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę 
i dokończyciela wiary” (Hebr 12:1-2). Wyraźnie 
widzimy, że to ciężar grzechu nas usidla i powo-
duje niemoc w wytrwałym biegu. To tak jak w 
sporcie, zbytnia ociężałość, przeciążenia, balast, 
osłabiają biegacza. Co jest moim i twoim bala-
stem? Może błędne myślenie, że nie potrzebuję 
nigdzie biec, że nie potrzebuję nic nikomu okazy-
wać? Może brak wytrwałości, ów słomiany zapał, 
który jest nam dobrze znany w wielu dziedzinach 
życia? A może jakieś wcześniejsze niepowodze-
nia, rozczarowania, czy próby zatrzymują mnie w 
miejscu? 

Nie ma urodzonych biegaczy, nie ma urodzonych 
pływaków, narciarzy, czy muzyków. Nie ma uro-
dzonych czynicieli dobra. Bóg przez proroka Izaja-
sza woła, „uczcie się dobrze czynić, przestrzegaj-
cie prawa, brońcie pokrzywdzonego, wymierzaj-

cie sprawiedliwość sierocie, wstawiajcie się za 
wdową” (Iż 1:17). Tak jak gry na gitarze uczymy 
się grając na gitarze, tak czynienia dobrze, czy 
przestrzegania prawa uczymy się czyniąc dobrze i 
przestrzegając prawo. Jak czytamy w Liście Jaku-
ba, „poczytujcie to sobie za najwyższą radość, 
bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, 
wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia 
wytrwałość, wytrwałość zaś niech prowadzi do 
dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nie-
naganni, nie mający żadnych braków.” (Jak 1:2-4) 

Tak jak wspomniany wyżej młody, utalentowany 
gitarzysta nie jest doskonałym gitarzystą, tylko 
muzykiem, który nieustannie doskonali swój 
warsztat, tak też nie można powiedzieć, że się 
jest człowiekiem pełnym, doskonałym, gdyż 
wszyscy stajemy się takimi powoli, nieustannie, 
aż do końca życia. Nie można tego zwłaszcza po-
wiedzieć o chrześcijaninie. Rozwój ziemski czło-
wieka jest ograniczony w czasie. Natomiast roz-
wój duchowy jest nieograniczony w czasie, pro-
wadzi nie do grobu, lecz do wymiarów pełni Chry-
stusowej. Jak czytamy: „umiłowani, teraz dziećmi 
Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, 
czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, 
będziemy do niego podobni…” (1 Jn 3:2). A więc 
być chrześcijaninem to nie znaczy być posiada-
czem prawdy tu i teraz, lecz oznacza bycie jej nie-
ustannym poszukiwaczem. Wierzyć w Boga nie 
oznacza posiadać Boga, znać go i rozumieć do-
skonale Jego plany i zamysły. Wierzyć, znaczy 
szukać Boga, Jego ścieżek, Jego woli, szukać Go 
coraz żarliwiej i nieustannie, i w praktyce spełniać 
tę wolę. 
Czy wystarczy, że siedzę w ławce właściwego ko-
ścioła, tego, który jest przed wiekami zreformo-
wany? Na czym polega istota Reformacji w moim 
życiu? Moja osobista Reformacja nie może być 
jednorazowym aktem zmiany. Życie człowieka 
bowiem, aby pozostawało w równowadze, musi 
być w ciągłym ruchu, pełne dynamiki. Ma ono 
być nieustannym czytaniem żywego Słowa, nieu-
stanną pokutą, ma być nieustanną przemianą, 
nieustannym pięciem się wzwyż, oraz nieustan-
nym kopaniem coraz głębiej w kopalni prawdy 
żywego Boga. 
 
Źródło: Słowo prawdy 10/2017 
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1. List do Rzymian 7-9 
2. List do Rzymian 10-12 
3. List do Rzymian 13-16 
4. Dzieje Apostolskie 20-22 
5. Dzieje Apostolskie 23-25 
6. Dzieje Apostolskie 26-28 
7. List do Efezjan 1-3 
8. List do Efezjan 4-6 
9. List do Filipian 1-4 
10. List do Kolosan 1-4 
11. List do Hebrajczyków 1-4 
12. List do Hebrajczyków 5-7 
13. List do Hebrajczyków 8-10 
14. List do Hebrajczyków 11-13 
15. List do Filemona; 1 List Piotra 1-2 
16. 1 List Piotra 3-5 

17. 2 List Piotra 1-3 
18. 1 List do Tymoteusza 1-3 
19. 1 List do Tymoteusza 4-6 
20. List do Tytusa 1-3 
21. 2 List do Tymoteusza 1-4 
22. 1 List Jana 1-2 
23. 1 List Jana 3-5 
24. 2 List Jana; 3 List Jana; List Judy 
25. Objawienie św. Jana 1-3 
26. Objawienie św. Jana 4-6 
27. Objawienie św. Jana 7-9 
28. Objawienie św. Jana 10-12 
29. Objawienie św. Jana 13-15 
30. Objawienie św. Jana 16-18 
31. Objawienie św. Jana 19-22 

 

Plan czytania Biblii—GRUDZIEŃ  

 

Kalendarz zbórówy—GRUDZIEŃ  

3 niedziela 10:30 Nabożeństwo z Pamiątką Wieczerzy 

6 środa 17:00 Godzina modlitwy 

18:00 Nabożeństwo 

8 piątek 16:00 Świetlica 

18:00 Studium biblijne 

10 niedziela 10:30 Nabożeństwo z usługą gościa: Prezb. Adam Gutsche 
Pastor Kościoła Chrześcijan Baptystów w Toruniu 

13 środa 18:00 Nabożeństwo 

15 piątek 16:00 Świetlica 

18:00 Studium biblijne 

17 niedziela 10:30 Nabożeństwo z Pamiątką Wieczerzy 

20 środa 17:00 Godzina modlitwy 

18:00 Nabożeństwo 

22 piątek 18:00 Wigilia zborowa 

24 niedziela 10:30 Nabożeństwo wigilijne 

25 poniedziałek 10:30 Nabożeństwo świąteczne 

29 piątek 18:00 Studium biblijne 

31 niedziela 10:30 Nabożeństwo dziękczynne za rok 2017 z Pamiątką Wieczerzy 

UWAGA – W miesiącu grudniu próby uwielbienia będą uzgadniane na bieżąco. 


