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Słowo od Pastora  
 

 

Początek maja, kojarzy się nam z  długim weeken-

dem, ale to również święta państwowe  i tak 2 maja 

obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Pol-

skiej- polskie święto wprowadzone na mocy 

ustawy z 20 lutego 2004. W związku z tym wyda-

rzeniem chciałbym spróbować odpowiedzieć 

na  pytanie - jak my,  chrześcijanie mamy podcho-

dzić do świąt państwowych i patriotyzmu  oraz 

czym on dla mnie jest? 

Na początku warto odnieść się do Bożego 

Słowa.  Już w Starym Testamencie widzimy, że 

Żydzi używali dwóch pojęć: 

 naród [ hbr. am ] przez co rozumieli siebie, 

 narody [ hbr. gojim] co dotyczyło tych, którzy 

nie należeli do narodu wybranego. 

Taki podział dawał Izraelitom mocne poczucie toż-

samości i odrębności. Na kartach Starego Przymie-

rza widzimy, że wyrażano swój patriotyzm poprzez 

miłość do narodu i dbanie o jego dobrobyt. Przy-

kładem może być Mojżesz, który  błagał Boga, aby 

nie niszczył narodu izraelskiego po jednym z jego 

wielu buntów przeciwko Niemu (V Mojż 9: 6-29 ). 

Również Nehemiasz obawiał się o swoją ojczyznę, 

tak bardzo, że płakał, modlił się i pościł (Neh 1:4). 

Pozostawił wygodną pozycję u króla, aby udać się 

do Jerozolimy i pomóc w odbudowie. 

W Nowym Testamencie,  w Liście do Filipian apo-

stoł Paweł napisał tak : 

„Tymczasem nasza ojczyzna jest w niebie.  

Stamtąd oczekujemy Zbawcy, Pana Jezusa Chry-

stusa”. (SNP, Flp 3:20) 

W pierwszym Liście Piotra  czytamy tak: 

„Kochani, zachęcam was, abyście jako uchodźcy, 

jako ludzie nietutejsi, rezygnowali z żądz ciała, 

które walczą przeciwko duszy”. (SNP, 1P 2:11). 

Biblia jasno określa nasz stan w tym świecie - je-

steśmy pielgrzymami, wygnańcami, przychod-

niami, uchodźcami. Nasze obywatelstwo jest nie z 

tego świata. Jako chrześcijanie jesteśmy obywate-

lami nieba. 

Czym jest patriotyzm ? Według Wikipedia  Patrio-

tyzm  to: (łac. patria,-ae = ojczyzna, gr. patriotes) – 

postawa szacunku, umiłowania i oddania własnej 

ojczyźnie oraz chęć ponoszenia za nią ofiar i pełną 

gotowość do jej obrony, w każdej chwili. Nie ma w 

tym nic złego, takie zachowanie nie przeczy  Biblii. 

Jednak problem i grzech pojawia się wtedy, gdy na-

sza miłość do Ojczyzny zasłoni nam  Boga i miłość 

do Niego. C.S. Lewis w swojej książce pt. : „Cztery 

miłości” napisał tak : 

„Miłość do kraju staje się demonem, gdy staje się 

bogiem”.  

Niebezpieczeństwo powstaje wtedy,  gdy nasza mi-

łość do Ojczyzny (patriotyzm)  zajmuje miejsce 

miłości do  Boga. Jako obywatele nieba powinni-

śmy pamiętać, że na pierwszym miejscu jest wier-

ność i posłuszeństwo Bogu. To  może oznaczać, że 

musimy robić coś, co jest sprzeczne z obywatel-

skim obowiązkiem,  np. sprzeciw związkom homo-

seksualny, aborcji czy eutanazji, gdyż Boże Słowo 

jasno określa je jako grzech. 

Obywatelstwo ziemskie to kraj, w którym miesz-

kamy, a za którym stoi rząd. Winni jesteśmy pod-

porządkowanie rządzącym (Rzym 13, 1-7). Jako 

obywatele powinniśmy służyć naszemu krajowi i 

przestrzegać prawa (np. płacić podatki); moim  

zdaniem  do momentu, kiedy władza i prawo przez 

nią ustanowione nie zmusi nas do przeciwstawienia 

się Biblijnym zasadom. 

Mając podwójne obywatelstwo (polskie i niebiań-

skie) jako chrześcijanin powinienem być patriotą. 

Mój patriotyzm  powinien objawiać się przede 

wszystkim poprzez: 

 modlitwę, 

Ap. Paweł napisał by nasza modlitwa była prośbą 

do Boga, aby wykonujący władzę robili to zgodnie 

z Bożą wolą, zapewniając obywatelom bezpieczeń-

stwo i pokój: 

„Za królów oraz wszystkich na wysokich stanowi-

skach, abyśmy wiedli życie ciche i spokojne, z całą 

pobożnością i godnością”. (1 Tym 2,2) 

 pracę, 

 udział w wyborach, 



 aktywny wpływ na lokalną społeczność, w któ-

rej mieszkamy np. poprzez świadectwo życia 

„Człowiek żyjący wiarą i z wiary wie, że służyć 

Bogu może jedynie przez służenie człowiekowi. 

Ojczyzna jest tą płaszczyzną, tym konkretnym 

miejscem, na którym ucieleśnia się powszechność 

całego rodzaju ludzkiego, powszechność całego 

świata. Przez służenie dla narodu, służymy światu 

i ludzkości, a przez to służymy Bogu”.  

(Witold Benedyktowicz „Co powinniśmy czynić”) 

Sławomir Ciesiółka 

Dlaczego Wieczerza Pańska jest 

tak ważna? 

 

Wieczerza Pańska została ustanowiona przez Je-

zusa Chrystusa podczas święta Paschy, rokrocznie 

obchodzonego przez Żydów na wspomnienie ich 

cudownego uwolnienia z niewoli egipskiej. Tajem-

nicą cudownego ocalenia Izraelitów owej nocy od 

śmierci był baranek paschalny. Zgodnie z wolą 

Bożą miał on być spożywany w czasie ostatniej 

plagi egipskiej, a jego krwią należało naznaczyć 

wejścia do izraelskich domów. 

Zachowanie życia w tamtych okolicznościach wy-

magało czynnej wiary. Kto posłuchał i pokropił 

odrzwia swego domu krwią baranka, tego pierwo-

rodni domownicy ocaleli i wszyscy cieszyli się ży-

ciem. Kto zlekceważył Słowo Boże i nie oznako-

wał swych drzwi krwią, ten miał wizytę anioła 

śmierci i rozpacz w domu. 

Jak przebiegała typowa wieczerza paschalna na pa-

miątkę tamtych wydarzeń? Prowadzący na po-

czątku brał do ręki kielich z winem, ogłaszał bło-

gosławieństwo tzw. kidusz, wypijał wino i dawał 

pozostałym do wypicia. Potem brano gorzkie zioła 

moczone w sosie owocowym. Był to także czas  na 

wyjaśnienie znaczenia paschy. Śpiewano też któryś 

z psalmów (od 113 do 118). Zasadniczą wieczerzę 

paschalną Żydzi zaczynali łamaniem chleba. Pili 

drugi kielich wina i jedli baranka oraz chleb bez 

kwasu. Kiedy skończyli wieczerzę prowadzący 

brał trzeci kielich, wypijali go po modlitwie i śpie-

wali kolejny hymn ze wspomnianego zakresu psal-

mów. Po śpiewaniu wypijali czwarty kielich pod-

kreślając w ten sposób swą nadzieję na udział w 

chwale przyszłego królestwa Izraela. 

W czasie swojej ostatniej wieczerzy paschalnej Je-

zus nadał nowe znaczenie dwóm elementom: prza-

śnikom i trzeciemu kielichowi. Powiedział  o chle-

bie: To jest ciało moje,  za was wydane; to czyńcie 

na pamiątkę moją (1Ko 11,24). Podając trzeci kie-

lich powiedział: Ten kielich, to nowe przymierze 

we krwi mojej; to czyńcie ilekroć pić będziecie na 

pamiątkę moją (1Ko 11,25). Tak jest do dzisiaj. 

Chleb reprezentuje ciało Jezusa Chrystusa jako Ba-

ranka Bożego. Wino w Wieczerzy Pańskiej repre-

zentuje krew Jezusa Chrystusa jako Baranka Bo-

żego, który gładzi grzech świata. Warto tu dodać, 

że w symbolice żydowskiej wino reprezentuje za-

równo krew jak i radość. 

W zrozumieniu głębi wymowy Wieczerzy Pańskiej 

może być bardzo pomocny obraz tradycyjnych za-

ślubin żydowskich. Gdy młody Izraelita zakochał 

się w kobiecie – wówczas ojcowie organizowali 

uroczystość zawarcie kontraktu ślubnego. Aktem, 

który cementował miłość i związywał Oblubienicę 

z Oblubieńcem na zawsze była chwila, gdy on po-

dawał jej kielich z winem i mówił: "Wino, które 

jest w tym kielichu reprezentuje moją krew. Jeżeli 

ją wypijesz, będziesz moją. Będziesz mi na zawsze 

poślubioną". Jeżeli ona wzięła ten kielich i z tego 

kielicha wypiła, to stawali się małżeństwem. 

W Wieczerzy Pańskiej mamy wyraźny akt ducho-

wych zaręczyn Syna Bożego z Kościołem. Podając 

kielich swym uczniom, Jezus zaoferował im zwią-

zanie się z Nim na zawsze na wzór małżeństwa. 

Apostołowie znali ten obyczaj żydowski i nie mo-

gli tego inaczej rozumieć. Jak niegdyś Izrael był 

małżonką Jahwe, tak Kościół jest Oblubienicą 

Chrystusa, związaną z Nim prawnym kontraktem 

ślubnym. Wskazują na to słowa Pisma Świętego: 

Zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą; albo-

wiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić 

przed Chrystusem dziewicę czystą [2Ko 11,2].  

Każdy, kto dzisiaj w akcie Wieczerzy Pańskiej pije 

z kielicha Pańskiego – daje świadectwo, że przyjął 

oświadczyny PANA i jest z Nim związany dozgon-

nym węzłem. 



Tak było z izraelskimi zaślubinami. Po wypiciu 

wina z kielicha podanego przez oblubieńca  narze-

czona była mu poślubiona. Od tego momentu nale-

żała tylko do niego. Zgodnie ze Słowem Bożym 

złamanie tych ślubów było w Izraelu karane śmier-

cią. Pomimo tego, że oblubieniec jeszcze nie 

mieszkał z oblubienicą, to już była ona zobowią-

zana do dochowania mu całkowitej wierności. Stąd 

rozterka Józefa po otrzymaniu informacji, że Maria 

– z którą byli już związani  takim kontraktem - jest 

w ciąży. Dopiero, gdy otrzymał objawienie w tej 

sprawie uspokoił się i w stosownym czasie przyjął 

Marię do przygotowanego już domu. 

Udział w Wieczerzy Pańskiej zobowiązuje do 

wierności Panu. Nie możecie pić kielicha Pań-

skiego i kielicha demonów; nie możecie być 

uczestnikami stołu Pańskiego i stołu demonów. 

Albo czy chcemy Pana pobudzać do gniewu? Czy-

śmy mocniejsi od niego? [1Ko 10,21-22].  Stąd 

przestroga, którą często powtarzamy za apostołem: 

Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza 

i tak niech je z chleba tego i z kielicha tego pije. 

Albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając 

ciała Pańskiego, sąd własny je i pije. Dlatego jest 

między wami wielu chorych i słabych, a niemało 

zasnęło. Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie 

podlegalibyśmy sądowi. Gdy zaś jesteśmy sądzeni 

przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy 

wraz ze światem nie zostali potępieni [1Ko 11,28-

32]. Wspaniałe to i chwalebne być w związku z Pa-

nem Jezusem Chrystusem! Jednocześnie jednak 

jest to bardzo odpowiedzialna pozycja, domagająca 

się wygaszenia wszelkich duchowych przyjaźni i 

związków ze światem. 

Powróćmy do ilustracji kontraktu ślubnego. Po wy-

piciu wina z kielicha zaręczynowego oblubieniec 

odchodził, by przygotować dom do wspólnego za-

mieszkania, a oblubienica pozostawała w oczeki-

waniu na dzień, gdy po nią przyjdzie, aby zabrać ją 

do siebie. Oblubieniec przygotowywał dom pod 

okiem ojca, który był doświadczony i wiedział, co 

oblubienicy będzie potrzebne. Gdy ojciec stwier-

dzał, że wszystko było już należycie przygotowane 

– wysyłał syna po oblubienicę. Wtedy oblubieniec 

powracał po swą narzeczoną, zabierał ją do przy-

gotowanego domu i tam – znowu podawał jej kie-

lich z winem. Był to wino ich radości. Pili z niego 

razem - symbolicznie kończąc czas rozstania. 

Na tę radość wskazał Pan uczniom, ustanawiając 

Wieczerzę Pańską. Potem wziął kielich, podzięko-

wał, dał im i pili z niego wszyscy. I rzekł im: To 

jest krew moja nowego przymierza, która się za 

wielu wylewa. Zaprawdę powiadam wam, nie będę 

już odtąd pił z owocu winorośli, aż do owego dnia, 

gdy go będę pił na nowo w Królestwie Bożym. A 

gdy odśpiewali hymn, wyszli na Górę Oliwną [Mk 

14, 23-26]. To prawda. Przed Oblubienicą Chrystu-

sową wspaniała przyszłość – czwarty kielich z wi-

nem radości! 

Niechaj się nie trwoży serce wasze; wierzcie w 

Boga i we mnie wierzcie! W domu Ojca mego 

wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym 

wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A 

jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę 

znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja je-

stem, i wy byli [J 14,1-3]. I wy teraz się smucicie, 

lecz znowu ujrzę was, i będzie się radowało serce 

wasze, a nikt nie odbierze wam radości waszej [J 

16,22]. Czeka nas niekończąca się radość w niebie.  

Dlaczego Wieczerza Pańska jest tak ważna? Bo 

mówi, że jesteśmy w związku z samym Panem, Je-

zusem Chrystusem! Zawarliśmy Przymierze z Sy-

nem Bożym Jezusem Chrystusem. On  ofiarował 

się dla nas. Przelał za nas Swą krew. My przyjęli-

śmy z Jego rąk dar ocalenia od śmierci. Dar życia 

wiecznego! Za każdym razem jedząc z tego chleba 

i pijąc z tego kielicha to poświadczamy! To po-

ważna sprawa. Najpoważniejsza na świecie! Za-

praszam do łamania chleba przy stole Pańskim. Za-

praszam do godnego picia z kielicha Pańskiego. 

 
Źródło: pastor Marian Biernacki, blog: Dzisiaj w świetle Biblii 

 

 

 

 

 

 



Czy Bóg to nasz tata? 

 

 

Od kilku lat w niektórych zborach i na najwięk-

szych ewangelikalnych konferencjach młodzieżo-

wych można usłyszeć, jak niektórzy mówią do 

Boga w modlitwie „Tato”, a nawet „Tatusiu”. Taka 

praktyka jest argumentowana znaczeniem słowa 

„Abba”, którym Jezus zwracał się do Boga, a które 

oznaczać ma wyrażenie, jakim dziecko czule 

zwraca się do swojego ojca. Czy tak faktycznie 
jest? Czy Wszechpotężny Bóg, stworzyciel Nieba  

i Ziemi, Pan czasu i właściciel wszystkiego co ist-

nieje we wszechświecie to nasz „tatuś”? 

Słowo „Abba” pojawia się w Nowym Testamencie 

trzy razy: 

 Ew. Marka 14:36 „ [Jezus] mówił: Abba, Oj-

cze! Ty wszystko możesz, oddal ten kielich ode 

mnie; wszakże nie co Ja chcę, ale co Ty” 

 Rzymian 8:15 “ Wszak nie wzięliście ducha 

niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięli-

ście ducha synostwa, w którym wołamy: Abba, 

Ojcze!” 

 Galacjan 4: 6 “A ponieważ jesteście synami, 

przeto Bóg zesłał Ducha Syna swego do serc 

waszych, wołającego: Abba, Ojcze!” 

Choć Nowy Testament został spisany w języku 

greckim, to jednak Jezus porozumiewał się w ję-

zyku aramejskim (zbliżonym mocno do hebraj-

skiego). Ewangelista Marek najczęściej ze wszyst-

kich autorów Nowego Testamentu przytacza słowa 

aramejskie, za każdym razem natychmiastowo tłu-

maczy zwrot na język grecki. Apostoł Paweł być 

może wykorzystuje zapis Marka, bądź sam przy-

wołuje słowo „Abba” wskazując w swoich dwóch 

listach, że chrześcijanie mogą zwracać się do Boga, 

tak samo jak zwracał się do Niego jednorodzony 

Syn – Jezus Chrystus. Cóż zatem oznacza słowo 

„Abba”? 

Prace, do których dotarłem pokazują, że źródła na-

zywania Boga Ojca Tatusiem należy szukać u lute-

rańskiego teologa Joachima Jeremiasa[1]. W jednej 

ze swoich książek dotyczących teologii Nowego 

Testamentu w 1971 roku napisał, że słowo Abba 

związane jest z językiem jakiego używa małe 

dziecko w codziennej mowie do komunikacji ze 

swoim ojcem, i świadczy ono o bliskości ich rela-

cji. Choć Jeremias sam nie użył słowa „tato” czy 

„tatuś”, to dał jasny sygnał do tego, że możliwe jest 

takie tłumaczenie. 

Dość szybko zaczęły się pojawiać prace naukowe 

specjalistów od języka aramejskiego i hebrajskiego 

świadczące o mylnej interpretacji Jeremiasa. Sporo 

z nich w języku angielskim można znaleźć w Inter-

necie[2], i w zasadzie wszystkie można sprowadzić 

do następujących wniosków: 

Słowo „Abba” nie było jedynie używane przez 

dzieci, ale ludzie dorośli również się nim posługi-

wali. 

Jeden z artykułów wskazuje na to, że w języku ara-

mejskim istniały inne zwroty, którymi dzieci zwra-

cały się do swoich ojców, były to: „babbi”, „baba”, 

„abbi”[3] 

Ciężko jest znaleźć inne słowo niż „abba”, które 

odpowiadałoby relacji dorosłe Dziecko – Ojciec. 

To było jedyne, więc takiego używano. Nie należy 

go więc łączyć z pieszczotliwym słowem „tatusiu”, 

a raczej z wyrażającym szacunek, a jednocześnie 

bardzo bliskie więzi – „ojcze”. 

Taki stan rzeczy wesprzeć można jeszcze jednym 

argumentem lingwistycznym. Jak zauważono po-

wyżej, choć Jezus posługiwał się na co dzień języ-

kiem aramejskim, to Ewangelie zostały spisane po 

grecku. Za każdym razem gdy Zbawca mówi o 

swoim Ojcu, ewangeliści używają słowa „Pater”, 

które przetłumaczone jest na język polski jako „oj-

ciec”, co odpowiada każdemu tłumaczeniu jakie 

znalazłem w słownikach języka greckiego z jakim 

miałem do czynienia. Istnieje greckie słowo ozna-

czające „tatę”, którego używają dzieci, brzmi ono 

„pappas”, jednak nigdy nie zostaje użyte w odnie-

sieniu do Boga w Biblii. Raczej gdy Jezus uczy nas 

jak się modlić mówi: „Ojcze [Pater] nasz…” 

Jako ostatni z argumentów przytoczę historię Ko-

ścioła. Próżno szukać w literaturze bogobojnych 

ludzi – reformatorów, pastorów, misjonarzy, teolo-

gów –  żyjących na przestrzeni wielu wieków, 

wzmianek o traktowaniu Boga jako „taty”. Jest to 

wymysł z ostatnich kilkudziesięciu lat, który roz-

szerza się w wielkim tempie. Staram się być bardzo 

http://nalezecdojezusa.pl/slider/samuel-skrzypkowski/tatusiu-nasz/?fbclid=IwAR1lXr99xUqGs-erd_INyfWzNFABCTXTzoJUrzsOvXF0IQmTev_Y1kkb1lA#_ftn1
http://nalezecdojezusa.pl/slider/samuel-skrzypkowski/tatusiu-nasz/?fbclid=IwAR1lXr99xUqGs-erd_INyfWzNFABCTXTzoJUrzsOvXF0IQmTev_Y1kkb1lA#_ftn2
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ostrożny wobec wszystkiego co nowe w chrześci-

jaństwie. Chce pamiętać, że nie zaczęło się ono 

wraz z nawróceniem mojego ulubionego kazno-

dziei, ale trwa od wieków, a Bóg stale prowadzi 

tych, którzy są Jego. Czy gdyby „Abba” oznaczało 

„Tatusia”, to kochający Boga, przemienieni przez 

Ewangelię czytelnicy Biblii nie odnaleźliby tego w 

minionych dwóch tysiącach lat chrześcijaństwa? 

Myślę, że tak by właśnie było! 

Postanowiłem napisać ten artykuł z kilku różnych 

powodów, jednak najważniejszym z nich jest ob-

serwowany przeze mnie brak bogobojności w na-

stawieniu do Boga. We współczesnej mainstrea-

mowej teologii ewangelikalnej Bóg przestał być 

Ojcem, a stał się tatą. Zaczęto kłaść ogromny na-

cisk na ukazanie Jezusa jako brata i przyjaciela, nie 

zaś Pana i Boga, przed którym Jan padł na twarz, 

gdy się z nim spotkał w widzeniu na wyspie Patmos 

(Obj. 1:9-17). Nauka o Duchu Świętym, który miał 

przekonywać o grzechu, sprawiedliwości i sądzie 

oraz rozjaśniać Słowa Chrystusowe, zrobiła z trze-

ciej osoby Trójcy Świętej subiektywnego przewod-

nika, na którego zrzucamy podejmowane przez nas 

decyzje, usprawiedliwiając je „Bożym prowadze-

niem.” Prawdą jest, że możemy z ufnością zbliżać 

się do Ojca, Jezus jest przyjacielem tych, którzy za 

nim idą, a Duch Święty ich prowadzi, jednak nastą-

piło ogromne przewartościowanie pewnych cech, a 

zapomniano zupełnie o innych. Pismo Święte 

mówi nam jasno jak Bóg chce by Go wielbić: 

„Przeto okażmy się wdzięcznymi, my, którzy 

otrzymujemy królestwo niewzruszone, i odda-

wajmy cześć Bogu tak, jak mu to miłe: z nabożnym 

szacunkiem i bojaźnią. Albowiem Bóg nasz jest 

ogniem trawiącym.” (Hebr. 12:28-29). 

Nabożny szacunek i bojaźń – oto cechy chrześci-

jańskiego uwielbienia. One również pokazują po-

stawę Jezusa wobec Boga Ojca. Syn miał odwiecz-

nie najdoskonalszą i najbliższą relację z Ojcem 

jaką można mieć, opisywał go jako ojca dobrego, 

miłosiernego, doskonałego, a jednak nigdy się z 

nim nie spoufalał, ale był we wszystkim całkowicie 

posłuszny – z szacunkiem i bojaźnią. Spójrz na 

przywołaną powyżej Modlitwę Pańską zaczyna-

jącą się od słów „Ojcze nasz…”, zapisaną w Mat. 

6:9-13. Co w niej widzisz? Rozmowę z trywialnym 

tatą, czy bezradność dziecka przychodzącego do 

wszechmocnego i kochającego Boga z deklaracją 

posłuszeństwa i zależności od Niego? Poprzez usy-

nowienie – adoptowanie nas  – jakiego dokonał 

Bóg Ojciec w Chrystusie, z dzieci gniewu (Ef. 2:3) 

uczynił wszystkich, którzy Mu ufają swoimi 

dziećmi (Ef. 1:3-14). To znaczy, że prawdziwie stał 

się On ojcem wszystkich uczniów Jezusa. To wspa-

niałe, że możemy się do Niego zwracać, tak jak 

czyni to Jego ukochany Syn, mówiąc „Abba” – z 

szacunkiem i bojaźnią, w świadomości Jego 

ogromnej miłości jaką nam okazał w Jezusie.  My-

ślę, że najlepszym sposobem na przetłumaczenie 

słowa „Abba” na język polski będzie stwierdzenie 

„Kochany Ojcze” lub „Najdroższy Ojcze” – wyra-

żające bliskość i miłość przy jednoczesnym sza-

cunku i pokorze. 

Jest pewien hymn chrześcijański, który doskonale 

oddaje tę rzeczywistość – „Alleluja, Chwalcie 

Pana”.[4] Pierwsza zwrotka to wezwanie aniołów i 

przyrody do oddawania czci wielkiemu Bogu. 

Druga zwrotka kierowana jest do narodów, królów 

i pokoleń. W końcu trzecia zwrotka mówi: 

 

„Lecz niech chwali swego Ojca przede wszystkim 

Boży lud, Wszak on poznał i doświadczył, co to 

jest miłości cud. Bóg nam posłała Swego Syna, by 

przez krew zgniótł złego moc, Za to wiecznie 

chcemy sławić Jego łaskę w dzień i w noc.” 

 

Wszechmocny Bóg, którego sławić ma cały 

wszechświat pozwala chrześcijanom nazywać sie-

bie Ojcem. Dla Aniołów jest władcą, tym który ich 

posyła z zadaniami. Dla przyrody jest stwórcą. Dla 

narodów może być jakimś bóstwem. Jednak dla 

zbawionych przez Jezusa jest Ojcem, tego nie do-

świadcza żadna wcześniej wymieniona grupa. My, 

chrześcijanie, zakosztowaliśmy cudu miłości Bo-

żej. On jest naszym Ojcem, oddawajmy Mu chwałę 

tak jak tego pragnie! 

[1] Wikipedia, Joachim Jeremias, https://pl.wikipe-

dia.org/wiki/Joachim_Jeremias [dostęp 23.04.2019 r.] 

[2] Np. G. Stanton, FactChecker: Does ‘Abba’ mean 
‘Daddy’?https://www.thegospelcoalition.org/article/factchecker-

does-abba-mean-daddy/ [dostęp 23.04.2019 r.] 

[3] R. Herbert, What does the biblical word „abba” really 

mean?, http://www.livingwithfaith.org/what-does-abba-really-
mean.html [dostęp 23.04.2019 r.] 

[4] Świetna wersja  hymnu w wykonaniu Missio Mu-

sica: https://www.youtube.com/watch?v=mi_0B-tr7vE [dostęp 

23.04.2019 r.] 
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Źródło: Samuel Skrzypkowski, blog: Należeć do Jezusa. 

Świadectwa 

 

Jakże dużo czasu spędziłem tworząc wokół siebie, 

chrześcijańska etykietę. W głowie towarzyszyła mi 

ciągle myśl „ co chrześcijanin powinien, a czego 

nie powinien, co wypada, a co nie wypada,” itd. 

Spowodowało to we mnie utratę relacji , bliskiej re-

lacji z Chrystusem. Pewnego razu w pracy usłysza-

łem w duchu „ochotnego dawcę Bóg miłuje i zro-

zumiałem, że żyłem pod presją, jaką sam sobie 

stworzyłem. Podczas gdy Jezus oczekuje relacji, 

spędzania z Nim czasu nawet w milczeniu – tak jak 

ojciec z synem, jak przyjaciel z przyjacielem. Bez 

presji, bo Jezus nas kocha i rozumie nasze emocje 

i stan ducha.  

Aleksander Nesterenko 

 

 

 

Czasem podczas rozmów o Bogu ludzie mówią mi 

“wierzę, po swojemu ale wierzę”. 

Zazwyczaj wtedy mówię uczciwie że nie wystar-

czy sobie wierzyć, trzeba jeszcze wierzyć właści-

wie – w prawdę objawioną w Słowie Bożym. 

Zawsze mamy dwa wyjścia – albo zaczniemy du-

mać nad Bogiem i w pewien sposób stworzymy so-

bie Boga na nasz obraz (będzie kompilacja naszych 

pomysłów na świat, naturę etc) albo zaczniemy du-

mać nad sobą, przeglądając się w Piśmie Świętym 

i pozwolimy Mu kształtować nas na Jego obraz. 

Bądź mądry, odkurz Pismo Święte, zakochaj się w 

nim. Z czystym sercem mogę Ci obiecać – poznasz 

jego Autora i to osobiście, On zawsze jest gdy po-

chylamy się nad Jego Słowem 

Wspaniałości z Nieba! – prawdopodobnie masz je 

na półce, pytanie czy masz je w sercu, umyśle i du-

szy. Niech dobry Bóg błogosławi Ci ponad miarę, 

byś był błogosławieństwem dla drugiego. : 

Bartosz Szymon Kurylas 

Źródło: https://obywatelenieba.pl/2018/05/02/kochasz-chrystusa-

w-takim-stopniu-jak-jego-slowo/ 

 

Kalendarz na maj 

 

1 środa                   Grill Kościoła w Dąbiu 

5 niedziela             10:30 – Nabożeństwo  

                                 z Pamiątką Wieczerzy 

6 poniedziałek      16:00 – Projekt CRI 

8 środa                   17:00 – próba uwielbienia 

                                18:00 – grupa biblijno-modlitewna 

10 piątek               16:00 – Projekt CRI 

12 niedziela           10:30 – nabożeństwo 

13 poniedziałek    16:00 – Projekt CRI 

15 środa                 17:00 – próba uwielbienia 

                                18:00 – grupa biblijno – modlitewna 

17 piątek               16:00 – Projekt CRI 

19 niedziela           10:30 – nabożeństwo 

20 poniedziałek    16:00 – Projekt CRI 

22 środa                 17:00 – próba uwielbienia 

                                18:00 – grupa biblijno modlitewna 

24 piątek                16:00 – Projekt CRI  

26 niedziela           10:30 – nabożeństwo 

27 poniedziałek    16:00 – Projekt CRI 

29 środa                 17:00 – próba uwielbienia 

                                18:00 – wieczór uwielbienia 

                                                 i modlitwy 

31 piątek               16:00 – Projekt CRI 

 

 

Zapraszamy do współpracy  

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie 

 w tworzeniu Zborownika. Zachęcamy do dziele-

nia się z czytelnikami budującymi świadectwami, 

artykułami, recenzjami wartościowych książek, 

filmów lub muzyki, przemyśleniami, modlitwami, 

wszystkim co służy ku wspólnemu budowaniu  

i pomogłoby w duchowym wzroście. 
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Centrum Rodzinne 
 

Zajęcia integracyjne 01.04.2019 

 

 

  

 

 

 

 

Zajęcia z filcowania 05.04.2019 

 

Zajęcia z języka angielskiego 08.04.2019 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Zajęcia z decoupage 12.04.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konferencja pt. Mobilna Świątynia B.S. Kurylas 

13.04.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie CRI w restauracji 15.04.2019 

 

 

 


