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• Słowo od Pastora - Pójdź za mną
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• Czy wiesz, co możesz zrobić dla 
swojego pastora?

• “Pokój zostawiam wam”
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• Kalendarz zborowy

• Plan czytania Biblii

“A u tych wszystkich wierzących 
było jedno serce i jedna dusza i 
nikt z nich nie nazywał swoim 
tego, co posiadał, ale wszystko 
mieli wspólne. Apostołowie zaś 
składali z wielką mocą świadectwo 
o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, 
a wielka łaska spoczywała na nich 
wszystkich.”

Dzieje Apostolskie 4: 32-33
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Pójdź za mną 
W lutowym słowie od pastora chciałbym przedstawić 
Wam moi drodzy, bardzo istotną kwestię dotyczącą 
nas wierzących. Co pozwala odnieść wezwanie „Pójdź 
za mną” do nas? 

Niech w odpowiedzi na to pytanie, posłuży nam 
rozdział książki mojego ulubionego teologa Dietricha 
Bonhoeffera pt.: „ Naśladowanie” wydanej przez „W 
drodze” 1997r. Jest to pozycja, którą moim zdaniem 
powinien przeczytać przynajmniej raz, każdy wierzący. 

Na początku kilka słów o Dietrichu Bonhoefferze; 
urodził się 4 lutego 1906 r. we Wrocławiu, zmarł 9 
kwietnia 1945r w KL Flossenburg, na miesiąc przed 
zakończeniem II wojny światowej. Był niemieckim 
duchownym, pastorem ewangelickim, teologiem.

W jednym z rozdziałów zatytułowanych „ Kościół 
Jezusa Chrystusa a pójście Jego śladami”, zadaje 
pytanie: „ W jaki sposób dociera dziś do nas Jego 
wezwanie do pójścia za Nim?” 

Według autora uczniowie Pana Jezusa, którzy usłyszeli 
to wezwanie byli w bardziej komfortowej sytuacji niż 
my dlatego, że to wezwanie usłyszeli prosto z Jego ust, 
gdyż wraz ze słowem był obecny cieleśnie między 
nimi. „ Dziś Jezus nie mija mnie już w swej cielesnej 
postaci, jak mijał Lewiego, i nie woła: „Pójdź za mną”.” 

Jak mamy odnieść to wezwanie do siebie, skoro 
wszyscy dobrze wiemy, że Pan Jezus w Ewangelii 
mówił w różny sposób do różnych osób zależnie od 
okoliczności, w których się znalazł. 

Bonhoeffer wszystkie te pytania i niepokoje, jakie 
nas nurtują uważa za fałszywe, gdyż zadając je sobie 
„stawiamy się ciągle poza żywą obecnością Chrystusa. 
Wszystkie one ignorują fakt, że Jezus nie umarł, lecz 
żyje również dziś i że nadal przemawia do nas przez 
świadectwo Pisma”. 

Dziś to wołanie „Pójdź za mną” rozbrzmiewa w 
naszych społecznościach (kościołach) przez Jego 
Słowo, które słyszymy w czasie kazań, rozważań i 
nikt z nas nie potrzebuje osobistego objawienia aby 
odpowiedzieć na to wezwanie. Bardzo istotne w tym 
rozdziale jest to, że autor zwraca szczególną uwagę 
na kwestię, czym jest i o co chodzi w naśladowaniu 
Jezusa Chrystusa.

 „ W naśladowaniu nigdy w istocie nie chodzi o wybór 
takiego czy innego sposobu postepowania, lecz o 
opowiedzenie się za Jezusem Chrystusem lub przeciw 
Niemu, stąd też dla ucznia czy celnika, którego 

Jezus wezwał, sytuacja nie była ani trochę bardziej 
jednoznaczna niż dla współczesnego człowieka.” Samo 
pójście za Jezusem było wyrazem posłuszeństwa, 
które dziś we współczesnym Kościele nie jest 
atrakcyjne. Kościół Jezusa Chrystusa, a więc każdy z 
nas, gdyż stanowimy poszczególne Jego członki, nie 
ma przeciwstawiać się historiom biblijnym, czy też 
porównywać się do postaci i wydarzeń. Ale Kościół 
ma utożsamić się z Chrystusem. 

Zdaniem autora naszym zadaniem jest wyłączne 
słuchanie i wypełnianie woli naszego Pana objawionej 
w świadectwie Pisma. „ Tak więc na pytanie, gdzie 
my, ludzie współcześni, słyszymy wezwanie Jezusa do 
pójścia za Nim, nie ma innej odpowiedzi niż ta: słuchaj 
głoszonego słowa, przyjmuj Jego sakramenty, usłysz w 
nich Jego samego, a usłyszysz Jego wezwanie.” 

Naśladujmy Chrystusa w naszym codziennym życiu.

Pastor Sławek Ciesiółka

Bądz skory do słuchania
Pewnego dnia zastanawiałem się, co to znaczy słuchać. 
Słownik definiuje to pojęcie następująco: „Próbować 
coś usłyszeć, zwracać na coś uwagę, brać sobie do 
serca”. Czyli aby „być skorym do słuchania”, trzeba 
słuchać. Obydwa wyrazy są synonimami. 

Współcześni ludzie tak naprawdę nie chcą słuchać. 
Niektórzy uważają, że nie mają na to czasu, a inni, choć 
słuchają, to puszczają to mimo uszu. Ktoś powiedział 
kiedyś, że Bóg dał nam dwoje uszu i tylko jedne usta, 
bo powinniśmy słuchać dwukrotnie więcej niż mówić. 
Inni powiedzieliby, że słuchać jest dwa razy trudniej 
niż mówić. Biblia uczy, żebyśmy byli bardziej skorzy 
do słuchania niż do mówienia. 

Ważne jest, by słuchać właściwych głosów. Adam 
posłuchał swojej żony zamiast Boga, w wyniku 
czego zgrzeszył i został wyrzucony z ogrodu Eden. 
Przez resztę życia musiał w pocie czoła pracować 
na powszedni chleb. Dlatego warto postawić pytanie: 
„Dlaczego tak ważne jest słuchanie Boga?”. 

Słuchanie Boga jest kluczem do zwycięstwa. 
Słuchanie Boga i Jego Słowa jest korzyścią dla każdego. 
Jego słowa wypowiedziane do Izraelitów przemawiają 
również do nas: „Teraz więc, Izraelu, czego żąda od 
ciebie Pan, twój Bóg! Tylko, abyś okazywał cześć 
Panu, swemu Bogu, abyś chodził tylko Jego drogami, 
abyś Go miłował i służył Panu, swemu Bogu, z całego 
serca i z całej duszy” (5 M 10,12). 
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Słuchając Boga, okazujemy Mu miłość. Ewangelia 
Jana 14,15 i 23 mówi: „Jeśli mnie miłujecie, przykazań 
moich przestrzegać będziecie. (…) Jeśli kto mnie 
miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie, i Ojciec 
mój umiłuje go, i do niego przyjdziemy, i u niego 
zamieszkamy”. Musimy słuchać Boga, a nie tego, co 
mówią ludzie w naszym otoczeniu (zob. Dz 5,29). 

Słuchając, okazujemy, że naprawdę znamy Boga. 
Słuchając, poznajemy Boże przykazania, Jego wolę i 
Jego świętość. Jesteśmy powołani, by być światłością 
świata, a poprzez nasze posłuszeństwo imię Boże jest 
uwielbione. W Ewangelii Mateusza czytamy: „Tak 
niechaj świeci wasza światłość przed 
ludźmi, aby widzieli wasze dobre 
uczynki i chwalili Ojca waszego, 
który jest w niebie” (Mt 5,16). 

Słuchając Boga, pokazujemy 
otoczeniu, że nasza wiara jest 
prawdziwa, a nie oparta na ludzkiej 
tradycji czy mistycyzmie. Nasza 
wiara powinna być głęboko 
zakorzeniona w Biblii i w samym 
Jezusie. On jest najwspanialszym 
wzorem posłuszeństwa. Miłujemy 
Go, bo On nas pierwszy umiłował. 
Wierzymy Jego przykazaniom i 
jesteśmy im posłuszni, wierząc równocześnie, że 
zbawienie jest z wiary w Niego. Według Pisma On 
umarł za nasze grzechy i zmartwychwstał trzeciego 
dnia. Okazując posłuszeństwo Jego przykazaniom, 
zwyciężamy nawet w najcięższych uciskach. Jakub 
pisze: „A bądźcie wykonawcami Słowa, a nie tylko 
słuchaczami, oszukującymi samych siebie. Bo jeśli ktoś 
jest słuchaczem Słowa, a nie wykonawcą, to podobny 
jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się 
swemu naturalnemu obliczu; bo przypatrzył się sobie i 
odszedł, i zaraz zapomniał, jakim jest” (1,22-24).

 Słuchanie Słowa Bożego niesie błogosławieństwo 
dla naszych dusz. „Błogosławiony każdy, który się 
boi Pana, Który kroczy jego drogami! Owoc trudu 
rąk swoich spożywać będziesz, Będziesz szczęśliwy i 
dobrze ci się powiedzie” (Ps 128,1-2). 

Przypuśćmy, że mała dziewczynka zaprasza koleżankę 
na piknik. Po dłuższej ciszy tamta odpowiada: 

– Poczekaj chwilę, zapytam mamę. 

Po chwili wraca i mówi, że mama jej nie pozwoliła. 
Następuje chwila ciszy, a potem pada stwierdzenie: 

– Widocznie nie byłaś wystarczająco przekonująca. 
Idź jeszcze raz i spróbuj. Może mama zmieni zdanie.

 – O nie! Kiedy mama mówi „nie”, to nigdy nie zmienia 
zdania. Jej słowo jest dla mnie prawem. Ona wie, co 
jest dla mnie najlepsze. A ja chcę słuchać mamy! 

Taki powinien być nasz stosunek do Słowa Bożego. Nie 
dostaliśmy Biblii po to, żeby ją czytać wyłącznie jako 
książkę historyczną. Zamiast tego decydujemy się żyć 
według niej i zawartych tam przykazań, aby wzrastać 
w wierze. Słowo Boże jest zasadnicze dla naszej wiary 
i nie może być ani zmienione, ani interpretowane w 
błędny sposób. 

Wiele lat temu pewien ojciec męczył się z nauczeniem 
syna, jak prosto prowadzić pług. 
Gdy konie zostały już zaprzęgnięte, 
poradził młodzieńcowi: „Patrz w jakiś 
punkt na końcu pola i prowadź pług 
prosto do niego. Widzisz ten słupek 
na drugim krańcu? Niech będzie 
dla ciebie znakiem orientacyjnym”. 
Jeśli nie określimy prawidłowo 
swego celu, to łatwo zboczymy z 
właściwego kursu. Zbawienie mamy 
w Jezusie Chrystusie, a Biblia jest 
mapą prowadzącą w podróży do 
nieba. Oby Bóg pomógł nam robić 
pługiem proste bruzdy, które będą 
ścieżkami dla następnych pokoleń. 

Podsumowując, każdy z nas musi byś skory do 
słuchania, bo „Posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, 
a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani” (1 Sm 
15,22). Być skorym do słuchania nie znaczy tylko 
słuchać, lecz również okazywać posłuszeństwo. 
Dzisiaj jest dzień, w którym możesz odpowiedzieć na 
głos Ducha Świętego. Pewien autor napisał w tekście 
pieśni: „Nie pozwól, by okazja minęła, bo twoje życie 
też mija, a dzień rozliczenia już blisko”. Słuchamy 
właściwie, jeśli nasze oczy są utkwione na tym, co w 
górze, a nie na sprawach ziemskich.

 Czy jesteście gotowi, by być skorymi do słuchania 
Słowa Bożego? Drodzy Czytelnicy, modlę się, żeby 
Duch Święty przemawiał do Waszych serc i umysłów 
tak, byście byli pewni, że idziecie drogą do nieba.

Gicu Cotlet 

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

źródło: Ziarno Prawdy, luty 2017

„Teraz więc, Izraelu, czego 
żąda od ciebie Pan, twój Bóg! 
Tylko, abyś okazywał cześć 
Panu, swemu Bogu, abyś 
chodził tylko Jego drogami, 
abyś Go miłował i służył 
Panu, swemu Bogu, z całego 
serca i z całej duszy” 

(5 M 10,12)
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Czy wiesz, co możesz 
zrobić dla swojego 
pastora? 
Jaka jest najlepsza rzecz, którą możesz dla swojego 
pastora? Pochwalić go za jego „wybitne, prawie jak 
Charlesa Spurgeona, kazanie”? Ofiarować pieniądze 
dla kościoła? Dać swój czas i umiejętności w służbie 
kościoła? Nie nękać go kłopotliwymi pytaniami? 
Podziwiać go za jego męską brodę? Chociaż są to 
cudowne rzeczy, nie są one najlepszą rzeczą, jaką 
możesz zrobić dla swojego pastora.

Absolutną, najważniejszą rzeczą, jaką możesz zrobić 
dla swojego pastora jest modlitwa o niego.

Przypomniałem sobie ten fakt dziś rano, gdy 
czytałem 2 List do Koryntian 1:11: „przy waszym 
także współdziałaniu przez modlitwę za nas, aby za 
udzielony nam dar łaski składane były z ust wielu 
dzięki za nas.”

To słowa Pawła. Apostoła. Człowieka, który napisał 
znaczną część Nowego Testamentu. Człowieka, 
którego oślepił Jezus na drodze do Damaszku. 
Człowieka, który został „wzięty do trzeciego nieba i 
widział rzeczy zbyt chwalebne dla opisania słowami”. 
To nie był jakiś przeciętny pastor z minimalnymi 
darami. Mówimy o Apostole Pawle, który studiował 
pod okiem Gamaliela. Jeśli ktokolwiek mógł czuć się 
przekonany o sukcesie swojej służby, był to Paweł. 
Właśnie od Pawła mógłbym oczekiwać słów: „Jestem 
przekonany o moim sukcesie w Panu, lecz wasze 
modlitwy również byłyby pomocne”.

Lecz on tego mówi. Mówi natomiast: „Ty także 
musisz pomóc nam w modlitwie”. W jego głosie 
jest nutka desperacji. Błagał o modlitwy Koryntian. 
Dlaczego? Dlaczego Paweł odczuwa tak głęboką 
potrzebę modlitwy innych? Ponieważ wie, że owoce 
jego służby zależą od modlitw innych. Wie, że nie 
odniesie sukcesu, dopóki nie zostanie popchnięty 
przez modlitwy świętych.

Dlatego mówi, że wielu będzie dziękowało za 
błogosławieństwa udzielone poprzez modlitwy 
wielu. Innymi słowy, Paweł oczekuje, że ludzie będą 
wdzięczni Bogu za jego posługę i za błogosławieństwa, 
jakie otrzymali dzięki niej.

Lecz w jaki sposób te błogosławieństwa przyszły w 
pierwszej kolejności? Poprzez modlitwy przyjaciół 
Pawła! Służba Pawła była owocna, ponieważ inni 

modlili się za niego.

Twój pastor rozpaczliwie potrzebuje twoich modlitw. 
Ja rozpaczliwie potrzebuję modlitw ludzi z mojego 
kościoła. Najlepszą rzeczą, jaką dana osoba może dla 
mnie zrobić, jest modlitwa o mnie. Im więcej ludzi 
się za mnie modli, tym bardziej owocna będzie moja 
służba.

W jaki sposób możesz więc modlić się o swojego 
pastora? Oto kilka praktycznych wskazówek:

Módl się, aby miał duchową i emocjonalną 
wytrzymałość. Bycie pastorem to wspaniała praca, 
ale może też być bardzo wyczerpująca. Potrzebuję 
wytrwałości, aby kontynuować pracę z radością.

Módl się, aby mieli mocną więź z Panem. Moc pastora 
pochodzi od Pana. Potrzebuję wspólnoty z Bogiem, by 
mnie odświeżał tydzień po tygodniu.

Módl się, aby twój pastor był chroniony przed pokusą. 
Jeśli szatan może uderzyć pasterza, owce staną się 
znacznie bardziej bezbronne. Potrzebuję Pana, aby 
mnie ochronił przed pokusami pychy, chciwości, 
pożądliwości, niecierpliwości i mnóstwa innych 
grzechów.

Módl się, aby twój pastor głosił z mocą. Bez mocy 
Ducha Świętego kazanie będzie niczym więcej 
jak elokwentnym stekiem bzdur. Potrzebuję Ducha 
Świętego, aby za moimi słowami stała Jego moc.

Jest wiele innych sposobów na modlitwę za twojego 
pastora, ale od tego powinieneś zacząć. Proszę więc, 
błagam was, módlcie się. Służba twojego pastora 
zależy od tego.

Stephen Altrogge

“Pokój zostawiam Wam”  
Ew. Jana. 14,27
Dwóch artystów malarzy za temat do swoich obrazów 
wybrało koncepcję pokoju. Pierwszy naszkicował 
samotne jezioro wśród dalekich gór. Drugi namalował 
na płótnie wzburzony wodospad z wysmukłą brzózka. 
pochylająca się nad spienionymi falami. Na jednej z jej 
gałązek, pokrytej kroplami burzliwych wód, umieścił 
ptaka w gnieździe. Pierwszy obraz przedstawiał tylko 
zastój, drugi pokój. Zycie Pana Jezusa zewnętrznie 
było życiem jak najbardziej niespokojnym: burze 
i niepokoje uderzyły o nie nieustannie, dopóki w 
końcu umęczone ciało nie zostało złożone do grobu. 
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Lecz Jego wewnętrzne życie było niezmąconym 
szklanym morzem. Wewnętrzny pokój nigdy nie 
został naruszony. W każdej chwili można było przyjść 
do Niego i w Nim znalezc pokój. Nawet wtedy, gdy 
ludzie podobni psom krwiożerczym ścigali Go już na 
ulicach Jeruzalemu. Pan Jezus zwrócił się do uczniów 
i jako swój testament, zaofiarował im - „pokój”. 
Pokój nie pojawia się jako pobożne uczucie, którym 
rozkoszujemy sié w kościele, lecz jako odpocznienie 
serca głęboko ugruntowanego w Bogu. 

Źródo: L. B. Cowman “Strumień na pustyni”

Z życia zboru
22 stycznia 2018 rozpoczeliśmy cykl 12 spotkań 
w ramach projektu Prawda. Spotkania mają na 
celu uporządkowanie swojego światopoglądu jak i 
w sposób praktyczny pomóc zapoznać się z Bożą 
prawdą. Dwanaście godzinnych lekcji szczegółowo 
omawia, jak wedle Bożego zamysłu wyglądać ma 
życie codzienne, zbudowane na światopoglądzie 
chrześcijańskim. Co ważniejsze, kurs pokazuje jak 
można sprawić, by nasze czyny odzwierciedlały nasze 
najgłębsze przekonania, prowadząc do głębokiej, 
wewnętrznej przemiany. Kurs poprowadzi brat Michał 
Prończuk z Kościoła Baptystów z Torunia.

Plan czytania Biblii

Tydzień 5 / 29 stycznia - 4 lutego 

2 Mojż. 1-3; Gal. 5 

2 Mojż. 4-6; Gal. 6 

2 Mojż. 7-9; Ps 105, List do Efezjan 1 

2 Mojż. 10-12; Efez. 2 

2 Mojż 13-15; Psalm 114; Efez. 3 

Tydzień 6 / 5-11 lutego 

2 Mojż. 16-18; Efez. 4 

2 Mojż. 19-21; Psalm 33, Efez. 5 

2 Mojż. 22-24; Psalm 109, Efez. 6 

2 Mojż. 25-27; Ps 90; List do Filipian 1 

2 Mojż 28-31; Flp 2 

Tydzień 7 / 12-18 lutego 

2 Mojż 32-34; Flp 3

2 Mojż 35-37; Psalm 26; Flp 4 

2 Mojż 38-40; List do Hebrajczyków 1 

3 Mojż 1-3; Psalm 27; Hebr 2

3 Mojż 4-7; Hebr 3 

Tydzień 8 / 19-25 lutego 

3 Mojż 8-11; Psalm 110; Hebr 4 

3 Mojż 12-14; Psalm 111; Hebr 5 

3 Mojż 15-18; Psalm 31; Hebr 6

3 Mojż 19-20; Hebr 7 

3 Mojż 21-23; Hebr 8 

Tydzień 9 / 26 lutego - 4 marca 

3 Mojż 24-25; Psalm 81; Hebr 9 

3 Mojż 26-27; Psalm 112; Hebr 10 

4 Mojż 1-2; Psalm 64; Hebr 11 

4 Mojż 3-5; Hebr 12 

4 Mojż 6-7; Hebr 13
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2 piątek

16:00 świetlica

18:00 studium biblijne

4 niedziela

10:30 Nabożeństwo z Pamiątką Wieczerzy usługą 
gościa prezb. Zdzisława Józefowicza pastora seniora 
KZ Bydgoszcz

5 poniedziałek

18:15 Projekt Prawda

7 środa

17:00 próba uwielbienia

18:00 nabożeństwo modlitewne 

9 piątek

16:00 świetlica 

18:00 studium biblijne

11 niedziela 

10:00 Nabożeństwo z usługą Jana Szczepańskiego

12 poniedziałek 

18:15 Projekt Prawda

13 wtorek-14 środa

Biwak dla dzieci i młodzieży 

14 środa 

17:00 próba uwielbienia

18:00 nabożeństwo modlitewne

16 piątek

18:00 studium biblijne

17 sobota

11:00 spotkanie dla  kobiet

18 niedziela

10:30 nabożeństwo z Pamiątką Wieczerzy

19 poniedziałek

18:15 Projekt Prawda

21 środa

Nabożeństwo odwołane

23 piątek

18:00 studium biblijne

25 niedziela

10:30 nabożeństwo 

26 poniedziałek

18:15 Projekt Prawda

28 środa

17:00 Próba uwielbienia

18:00 nabożeństwo modlitewne

Wydarzenia Luty


