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Chrze�cijañski kwartalnikwydawany przez
Zbory Bo¿e Chrze�cijan Dnia Siódmego
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�ZboromBo¿ym, po�wiêconymwChrystusie Jezusie, powo³anym �wiêtym, wraz
ze wszystkimi, którzy wzywaj¹ Pana naszego Jezusa Chrystusa na ka¿dym miej-
scu, ich i naszym: £aska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa
Chrystusa� (1 Kor 1.2-3).

Drodzy Czytelnicy, oddajemy w Wasze rêce kolejny, tym razem podwójny
numer naszego kwartalnika; pismo, którew swymza³o¿eniu nieustannie zwraca
uwagênanajbardziej istotne zagadnienia zwi¹zane zw³a�ciwym¿yciemchrze�ci-
jañskim i funkcjonowaniem zborów, i wskazuje na najbardziej aktualne zagro¿e-
nia i problemy oraz sposoby ich rozwi¹zywania.
Je�limartwi nasduchowystan zborów (chrze�cijañstwa),m.in. upadekmoral-

ny, stagnacja w zborze, brak nawróceñ, ale odczuwamy potrzebê duchowego
przebudzenia, kolejnywyk³adC.G. Finney�a powie nam, co uczyniæ, aby ten stan
rzeczy zmieniæ. Ufamywiêc, ¿e ,,£¹cznik Zborowy� bêdzie rzeczywi�ciemobili-
zowa³ nas wszystkich, aby po³¹czyæ nasze wysi³ki w ,,rozg³aszaniu cnót Tego,
który nas powo³a³ z ciemno�ci do cudownej swojej �wiat³o�ci� (1 P 2.9).
Poza tymmamy te¿ nadziejê, ¿e ka¿dy znajdzie w tymwydaniu co�, co jesz-

cze bardziej pobudzi go, aby ,,d¹¿yæ do pokoju zewszystkimi i do u�wiêcenia, bez
którego nikt nie ujrzy Pana� (Hbr 12.14).
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44-300Wodzis³aw �l. skr. 35, nr el. komórkowego: 0 661 316 897
Konsultanci biblijni: Rudolf Cichy, Emil Stekla
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KIEDY MO¯NA SIÊ SPODZIEWAÆ
DUCHOWEGO PRZEBUDZENIA?
,,Czy¿ nie o¿ywisz nas znowu, aby lud Twój rozradowa³ siê w Tobie?�

(Ps 85.7).

Wiele wskazuje na to, ze Psalm ten zosta³ napisany w krótkim czasie po po-
wrocie narodu izraelskiego z niewoli babiloñskiej, como¿nawywnioskowaæ z je-
go pocz¹tkowych s³ów. Psalmista odczuwa³, ¿eBóg jest bardzo ³askawy dla Swo-
jego ludu. A skoro Bóg w Swojej ³asce tak u³o¿y³ okoliczno�ci, ¿e z powrotem
zosta³yustanowionepomiêdzynimiprzykazaniaodnosz¹ce siêdoporz¹dkudomu
Pañskiego, który znajdowa³ siêmiêdzy nimi,modli siê tak¿e i o to, aby pomiêdzy
nimi powsta³o duchowe przebudzenie, które by siê sta³o koron¹ ca³ego tego
dzie³a.

Wwyk³adzie tymchcia³bymwiêc zwróciæ uwagêna nastêpuj¹ce zagadnienia:
I. Kiedy zachodzi potrzeba duchowego przebudzenia?
II. Wielkie znaczenie duchowegoprzebudzeniawtedy, kiedy ono jest potrzebne.
III. Kiedymo¿na spodziewaæ siê duchowego przebudzenia?

I. Kiedy zachodzi potrzeba duchowego
przebudzenia?

1.Kiedy brak jestmi³o�ci braterskiej
i chrze�cijañskiego zaufania pomiêdzy
wyznawcamiChrystusa.Dodajmy, ¿ekie-
dy chrze�cijanie pogr¹¿aj¹ siê w jakie�
grzechy, wówczas niemaj¹, a nawet nie
powinnimieæwzajemniedo siebie ta-
kiejmi³o�ci i zaufania, jakmieliwten-
czas, kiedy byli wszyscy o¿ywieni,
czynni i gdy prowadzili �wiêtobliwe
¿ycie. To znaczy, ¿e chrze�cijanie nie
mog¹ siê mi³owaæ i nie mi³uj¹ siebie
nawzajemmi³o�ci¹ p³yn¹c¹ z zadowo-
lenia z istniej¹cego stanu rzeczy, al-
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bowiemmi³uj¹ siê tylko w tej mierze, w jakiej s¹ �wiêtobliwymi. I dlatego nada-
remno by³oby wzywaæ chrze�cijan, aby wzajemnie siê mi³owali mi³o�ci¹, która
pochwala istniej¹cy stan rzeczy, gdy pogr¹¿yli siê w g³upocie grzechu. I dlatego
jest rzecz¹ niemal niemo¿liw¹, aby czuli w stosunku do siebie inaczej. Sam fakt
bowiem, ¿e nale¿¹ do zboru, albo to, ¿e spotykaj¹ siê przy Stole Pañskim, nie jest
wystarczaj¹cym, aby w sercach ich stworzyæ chrze�cijañska mi³o�æ � je�li nie
widz¹w sobie nawzajemprawdziwego podobieñstwaChrystusowego.

2. Duchowe przebudzenie jest potrzebne, kiedy w zborze (zborach) panuje
niezgoda, zazdro�æ, obmowiska. Te rzeczywskazuj¹ bowiemna to, ¿e chrze�cija-
nie bardzo siê oddalili odBoga iwtedy zbór i poszczególni wierz¹cy niemog¹ siê
duchowo rozwijaæ, ani byæ przydatni w dziele Bo¿ym.

3.Dalszymznakiem, ¿ekonieczne jest przebudzenie, jest objawianie siêw zbo-
rze ducha �wiatowo�ci. Objawiaæ siê tomo¿e zarównowekstrawaganckimubio-
rze, przesadnymmakija¿u, jak i w tzw. uwielbianiu Boga namod³ê tego �wiata,
kiedy samobrzmienie instrumentów (nag³o�nienie) góruje nad tre�ci¹.

4. Je�li w zborze (zborach) panuje duch rozterki i podzia³y. Prawdziwa pobo¿-
no�æ niema nic wspólnego z duchem rozerwania i niemo¿e byæ b³ogos³awieñ-
stwa tam, gdzie bracia s¹ sk³óceni.

II. Dlaczego przebudzenie duchowe jest tak bardzo potrzebne?II. Dlaczego przebudzenie duchowe jest tak bardzo potrzebne?II. Dlaczego przebudzenie duchowe jest tak bardzo potrzebne?II. Dlaczego przebudzenie duchowe jest tak bardzo potrzebne?II. Dlaczego przebudzenie duchowe jest tak bardzo potrzebne?

1. Poniewa¿ jest ono jedyn¹ rzecz¹, która mo¿e oczy�ciæ zbór z tej hañby,
która na nim spoczywa, i przywróciæ mu to miejsce, które zajmowaæ powinien,
aby nie byæ po�miewiskiemdla otoczenia.

2. Poniewa¿ nic innego, jak w³a�nie przebudzenie, nie odnowi chrze�cijañ-
skiej mi³o�ci i zaufania pomiêdzy cz³onkami zboru. Dlatego, je�li jaki� starszy
zboru albo cz³onek zboru stwierdza, ¿e bracia jegow stosunku do niego stali siê
jak gdyby ch³odnymi, to jest tylko jedna droga, aby temu zaradziæ: poprzez du-
chowe przebudzenie najpierw samego siebie, dziêki czemu z jego oczu i z jego
ca³ego ¿ycia wyp³ynê³aby chwa³a podobieñstwa do Jezusa Chrystusa. A tego
rodzaju duch rozszerzy siê jak ogieñ po ca³ym zborze, zaufanie zostanie odno-
wione, ami³o�æ braterska zapanuje na nowo.

3. Aby odwróciæ gniew Bo¿y, który ci¹¿y nad zborem (Ap 2.5; 3.16). Ponie-
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wa¿ to sami chrze�cijanie s¹ winni temu, ¿e w ich zborze panuje letnio�æ, skut-
kiem czego grzesznicy siê nie nawracaj¹.

4. Przebudzenie jest wiêc potrzebne poniewa¿ ospa³y zbór nie mo¿e w dal-
szymci¹gu istnieæ. A je�li nawet zgodzi siê na przyjmowanie nowych cz³onków, to
ludzie ci bêd¹wwiêkszo�ci tylko nienawróconymi, nieu�wiêconymi osobami.

5. Musimy te¿ pamiêtaæ, ¿e tylko duchowe przebudzenie mo¿e uratowaæ
niepobo¿nych i niewierz¹cych, których corazwiêcej znajduje siê równie¿w zbo-
rach. Je�li nie nast¹pi duchowe przebudzenie, to serca ich stan¹ siê jeszcze bar-
dziej zatwardzia³e podwp³ywemkazañ, ni¿ gdyby nie byli s³yszeli ewangelii. Pa-
miêtajmy bowiem, ¿e ewangelia jest woni¹ ku �mierci, o ile nie staje siêwoni¹ ku
¿yciu.

6. Poza tym nie ma te¿ innego sposobu, dziêki któremu zbór móg³by byæ
u�wiêcony, wzrastaæ w ³asce i byæ przygotowany na spotkanie z Panem.

III. Kiedy nale¿y spodziewaæ siê duchowego przebudzenia?III. Kiedy nale¿y spodziewaæ siê duchowego przebudzenia?III. Kiedy nale¿y spodziewaæ siê duchowego przebudzenia?III. Kiedy nale¿y spodziewaæ siê duchowego przebudzenia?III. Kiedy nale¿y spodziewaæ siê duchowego przebudzenia?

1.Wtedy, kiedy przezBogadarowaneokoliczno�ci na towskazuj¹, ¿e przebu-
dzenie jest bliskie. Okoliczno�ci te niekiedy bywaj¹ tak wyra�ne, ¿e mo¿na je
wprost uwa¿aæ za objawienie siê Jegowoli.

2. Kiedy niegodziwo�æ i z³o�æ ludzi z³ych, zgubionych, zasmuca, upokarza
i nape³nia chrze�cijanwielkim¿alem.Niekiedybywa tak, ¿e chrze�cijaniewydaj¹
siê zupe³nie nie zwracaæ uwagi na z³o, które ich otacza. Anawet je�li o nim rozma-
wiaj¹, tomówi¹w sposób ch³odny, bez ¿adnego uczucia i bez jakiego� g³êbszego
zainteresowania � zupe³nie jakbyuwa¿ali sprawê jakie� odnowy za rzecz zupe³nie
beznadziejn¹. Owszem, gniewaæ siê, besztaæ grzeszników � to by chêtnie robili,
ale nie odczuwaj¹ w sercu swoim takiegowspó³czucia w stosunku do nich, jakie
objawia³ Syn Bo¿y. Ale niekiedy jednak zachowanie siê grzeszników rzuca wie-
rz¹cych na kolana i pêdzi ich domodlitwy. £amie to ich serca, dziêki czemu staj¹
siê pe³ni ¿alu, a tak¿e delikatno�ci. Wtedy zamiast tylko besztaæ grzeszników
i gniewaæ siê na nich, zaczynaj¹ za nimi serdecznie i szczerze siêmodliæ � a w ta-
kimwypadkumo¿na spodziewaæ siê duchowego przebudzenia. Cowiêcej, to ju¿
jest pocz¹tkiem duchowego przebudzenia. Niekiedy niegodziwi grzesznicy or-
ganizuj¹ opozycjê do dzie³a Bo¿ego (Biblii, wierz¹cych). Ale gdy to spowoduje,
¿ewierz¹cy padaj¹ na kolana i zaczynaj¹ wo³aæ doBogawmodlitwie, tomo¿ecie
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byæ pewni, ¿e nast¹pi duchoweprzebudzenie. Sam fakt, ¿e z³o góruje, bynajmniej
nie przes¹dza, ¿e nie bêdzie duchowego przebudzenia. To w³a�nie jest bardzo
czêstow³a�ciwymmomentem, abyBóg rozpocz¹³ dzia³aæ. Bardzo czêsto pierw-
szym znakiem rozpoczynaj¹cego siê przebudzenia duchowego jest to w³a�nie,
¿e diabe³ wymy�li³ co� nowego, aby sprzeciwiæ siê ludowi Bo¿emu. W takim
wypadkuobjawi siê nieodmiennie jeden zdwóch skutków: albo sprawa ta zapêdzi
chrze�cijan doBoga, albo jeszcze bardziej ich odNiego oddali i zaczn¹ czyniæ co�
w silem¹dro�ci ludzkiej, co jeszcze sytuacje pogorszy. Ale bardzo czêstow³a�ci-
wie najstraszliwsza z³o�æ bezbo¿nych powoduje powstanie duchowego przebu-
dzenia.

3.Mo¿na spodziewaæ siê z ca³¹ pewno�ci¹ duchowego przebudzenia wtedy,
kiedywierz¹cymaj¹ duchamodlitwy (wynikaj¹cego z darowanego impragnienia
� Zach 12.10) ku uproszeniu takiego przebudzenia. Wtedy modl¹ siê bowiem
tak, jak gdyby ich serca mia³y tylko jedno pragnienie � a mianowicie duchowe
przebudzenie!Bywa jednak tak, ¿eniekiedy sercawierz¹cychnie s¹ zajête spraw¹
duchowego przebudzenia, nawet wtedy, kiedy siê o nie modl¹. Umys³y ich bo-
wiem skoncentrowane s¹ na jakiej� innej sprawie: modl¹ siê o nawrócenie siê
i zbawienie pogan (co jest sk¹d in¹d dobre) i podobne rzeczy, ale niemodl¹ siê
o przebudzenie miêdzy sob¹. Dopiero w chwili, kiedy zaczynaj¹ odczuwaæ po-
trzebê duchowego przebudzenia pomiêdzy sob¹, zaczynaj¹ siê o to modliæ; za-
czynaj¹ odczuwaæ potrzeby swoichw³asnych rodzin, swoich s¹siadów i zaczynaj¹
siê za nimi wszystkimimodliæ z takim gor¹cym nastawieniem serca, jak gdyby
by³o rzecz¹ niemo¿liw¹, aby pro�ba ichnie zosta³awys³uchana. Ana czympolega
duchmodlitwy? Czy s¹ to tylko liczne i gor¹ce s³owa?Nie!Modlitwa jest to stan
serca. Duch modlitwy to jest taki stan, w którym ustawicznie pragniemy i to
z trwog¹w sercu, aby nast¹pi³o zbawienie grzeszników.

4. Dalszym znakiem, ¿e mo¿na siê spodziewaæ duchowego przebudzenia
jest to, ¿e uwag¹ us³uguj¹cych braci jest w szczególny sposób kierowana na to
zagadnienie (a nie ci¹gle na jakie� niuanse doktrynalne) i ¿e kazanie, a tak¿e
wszystkie innewysi³kimaj¹w szczególny sposób na celu nawrócenie siê grzesz-
ników. Nigdy nie bêdzie duchowego przebudzenia, je�li nie bêdzie kogo�, kto
w tymkierunku poczyni³ szczególnewysi³ki. Ale je�li uwaga us³uguj¹cego brata

�Wszystko bowiem, co siê ujawnia, jest �wiat³em. Dlatego powiedziano:
Obud� siê, który �pisz, I powstañ z martwych, A zaja�nieje ci Chrystus.�

Efez. 5:14
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(czy braci) jest skupionanaduchowymstanie swoich rodzin i ca³ego zboru, a ser-
ce jego jest pe³ne poczucia konieczno�ci duchowego przebudzenia i je�li bêdzie
czyni³w³a�ciwewysi³kiw tymkierunku,wtedymo¿ecie z ca³¹ pewno�ci¹ spodzie-
waæ siê duchowego przebudzenia..

5. Mo¿na siê spodziewaæ duchowego przebudzenia wtedy, kiedy wierz¹cy
zaczynaj¹wyznawaæ jeden drugiemu swoje grzechy i przepraszaæ za swoje uchy-
bienia. Nie chodzi tu o ogólnikowe podej�cie do sprawy, ale o szczere za³amanie
siê serc i wylewanie ich w wyznawaniu swoich grzechów wobec tych, wobec
których siê zawini³o, a nastêpnie wobec Boga. Tylko wtedy bowiem tamy ³aski
Bo¿ej zostan¹ podniesione i zbawienie pop³ynie w danejmiejscowo�ci obficie.

6.Mo¿na siê te¿ spodziewaæ duchowego przebudzenia wtedy, gdywierz¹cy
s¹ chêtni i zgodni, aby ponosiæ te¿ i ofiary, i ciê¿ary, które s¹ z konieczno�ci
zwi¹zane z jego pojawieniem siê.Musimy byæ chêtni, aby w tym celu po�wiêciæ
na przyk³ad swój czas, aby dopomócwpracy na niwie duchowego przebudzenia.
Us³uguj¹cy braciamusz¹ byæ przygotowani na to, ¿e ci, którzy nie chc¹ siê nawró-
ciæ, bêd¹ siê obra¿aæ na skutekbezkompromisowego iwyra�nego stawiania spra-
wy, amo¿e te¿ obrazi siê wiele cz³onków zboru, którzy nie bêd¹ chcieli
przyj�æ z pomoc¹ w tej pracy. Musz¹ jednak byæ przygotowani na kontynu-
owanie Bo¿ego dzie³a nawet i wtedy, je�liby mieli straciæ sympatiê wszystkich
tych, którzy nie chc¹ pokutowaæ, a tak¿e ze strony tych wszystkich cz³onków
zboru, którzy pozostaj¹ zimnego serca. Us³uguj¹cy brat albo kaznodzieja musi
nawet byæ przygotowanyna to, ¿e gowyrzuc¹ z jego stanowiska, je�li tego zajdzie
potrzeba i je�li taka bêdziewolaBo¿a.Musi byæ gotowy i�æ prosto naprzód i pozo-
stawiæ wynik tej sprawyw rêkachBo¿ych.

7.Mo¿na siê spodziewaæ tak¿ewtedy duchowego przebudzenia, je�li zarów-
no us³uguj¹cy bracia jak i wyznawcy s¹ gotowi prosiæ Boga, aby dopomóg³ tej
sprawie przy pomocy takich narzêdzi, które Jemu siê podobaj¹. Niekiedy starsi
bracia nie chc¹ siê zgodziæ na duchowe przebudzenie, o ile oni sami nie maj¹
w nim kierowniczej roli, albo je�li ich wp³ywy, ich osoba nie ma przoduj¹cego
miejsca w ca³ej sprawie. Chcieliby niejako Bogu robiæ przepisy, jakma pokiero-
waæ i coma pob³ogos³awiæ i jakich ludzimawysun¹æ do tej pracy.

8. �ci�lemówi¹c, powinienem powiedzieæ, ¿e je�li wymienione poprzednio
rzeczywystêpuj¹, toduchoweprzebudzeniew tej samejmierze ju¿ istnieje.Prawd¹
bowiem jest, ¿e duchowego przebudzenia nale¿y oczekiwaæ wtedy, kiedy go
potrzeba.Dlatego te¿ zawszewtedy, kiedy zbór potrzebuje odrodzenia, powinien
imo¿e siê spodziewaæ, ¿e Bóg to uczyni, ¿e go odnowi i ¿e sprawi, ¿e grzesznicy

KIEDY MO¯NA SIÊ SPODZIEWAÆ DUCHOWEGO PRZEBUDZENIA?
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bêd¹ siê nawracaæ doChrystusa. Je�li bêdziemywiêcwidzieæ takie objawy, które
zosta³y tutaj wyszczególnione, niechaj wszyscy wierz¹cy, a szczególnie starsi
bracia bêd¹ pe³ni dobrejmy�li: niechajwiedz¹, ¿e dobre dzie³o ju¿ siê rozpoczê³o.
Awtedy id�cie i kontynuujcie dobr¹ sprawê.

Bracia! Ju¿ z samego poruszonego tutaj zagadnienia mo¿ecie oceniæ, czy
tutaj, w waszej miejscowo�ci, zachodzi potrzeba duchowego przebudzenia, czy
te¿ nie. A tak¿e, czy je bêdziecie ogl¹daæ, czy te¿ nie. Starsi zboru, mê¿owie,
niewiasty, co te¿ na to powiecie? Czy potrzeba wam duchowego przebudzenia?
Czy spodziewacie siê, ¿e je otrzymacie? Czymacie po temu podstawê, by siê go
spodziewaæ?Czy robiciew tej chwili wysi³ki zmierzaj¹ce do osi¹gniêcia prawdzi-
wego duchowego o¿ycia? Czy naprawdê gor¹co go pragniecie?GdybyBógw tej
chwili was zapyta³ s³yszalnymg³osemzNieba: ,,Czy chcecie duchowego przebu-
dzenia?� � czy odwa¿yliby�cie siê odpowiedzieæ: ,,Tak!�? A gdyby zapyta³: ,,Czy
jeste�cie gotowi ponie�æ odpowiednie ofiary?� � czy odpowiedzieliby�ciewtedy:
,,Tak!�? A gdyby zapyta³: ,,Kiedyma siê ono rozpocz¹æ?� � czy odpowiedzieliby-
�cie: ,,Niechaj siê rozpocznie zaraz, niechaj siê rozpoczniewmoim sercuWTEJ
CHWILI!�?Gdyby�ciewiêc us³yszeli g³osBoga (Hbr 3.7), czy odwa¿yliby�cie siê
Muw ten sposób odpowiedzieæ?

Opracowanie na podstawiewyk³adówKarola Finney�a
zawartychw ksi¹¿ce �Duchowe przebudzenie�

,,A to czyñcie, wiedz¹c, ¿e ju¿ czas, ¿e ju¿ nadesz³a pora, aby�cie siê ze snu
obudzili, albowiem teraz bli¿sze jest nasze zbawienie, ni¿ kiedy uwierzyli�my�

Rz 13.11
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�Oto przychodzê jak z³odziej; b³ogos³awiony ten, który czuwa i pilnuje szat swo-
ich, aby nie chodziæ nago i aby nie widziano sromoty jego� (Obj. 16.15).
Jak poznaæ dzieci Bo¿e? Aposto³ Pawe³ odpowiedzia³ na to pytanie nastêpuj¹co:

,,Ci, których Duch Bo¿y prowadzi, s¹ dzieæmi Bo¿ymi� (Rz. 4.14).

Niestety, dzi� ka¿dy cz³owiek robi wszystko, aby podkre�liæ swoj¹ niezale¿no�æ
i samodzielno�æ, zapominaj¹c o tym, ¿e jeste�my przecie¿ zale¿ni od samego Stwór-
cy, �który powo³a³ nas do spo³eczno�ci Syna swego Jezusa Chrystusa, Pana nasze-
go� (1 Kor 1.9).
Wmawiamy sobie, ¿e rz¹dzimy, a tymczasem jeste�my rz¹dzeni i prowadzeni przez

Ducha �wiêtego. Zachodzi tylko pytanie: czy zawsze tak jest? I jaki w rzeczywisto�ci
duch nami rz¹dzi? Czy duch tego �wiata, duch niezgody i nienawi�ci, czy te¿ Duch
Boga Najwy¿szego?
S³owo Bo¿e mówi, ¿e �je�li kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest jego� (Rz. 8.9).
Wszyscy zatem powinni�my gor¹co modliæ siê o to, aby byæ pe³ni Ducha Bo¿ego,

czyli pe³ni Bo¿ej mocy do prowadzenia zwyciêskiego i owocnego ¿ycia (Ef 5.18; 6.10;
Gal. 5.22-23).
Jezus Chrystus posiada³ Ducha Bo¿ego w ca³ej pe³ni, dlatego te¿ �czyni³ dobrze

i uzdrawia³ wszystkich opêtanych przez diab³a, bo Bóg by³ z Nim� (Dz. 10.38), a w koñcu
odda³ swoje bezgrzeszne ¿ycie za nas grzesznych, �aby ka¿dy, kto wen wierzy, nie
zgin¹³, ale mia³ ¿ywot wieczny� (Jan 3.16).
Postawa Jezusa oraz obietnice Bo¿e zachêcaj¹ nas zatem do tego, aby pozwoliæ

opanowaæ siê Duchowi Bo¿emu w ca³ej pe³ni. Tylko wtedy bowiem do�wiadczymy
cudownej przemiany, tak ¿e wszystko, co stare przeminie i wszystko stanie siê nowe
(2 Kor 5.17). Zniknie duchowe lenistwo i szukanie wygód, a ich miejsce zajmie ¿arliwe
zaanga¿owanie i po�wiêcenie siê Bogu. Tylko pe³ni Bo¿ego Ducha mo¿emy byæ na-
prawdê stanowczy i zdecydowani, aby postêpowaæ w pos³uszeñstwie wiary i od-
zwierciedlaæ podobieñstwo Naszego Ojca, który jest w Niebie.
Czy gotowi jeste�my zatem ca³kowicie postêpowaæ zgodnie z wol¹ Boga? Je�li

tak, oddajmy Mu swoje serca i chod�my wy³¹cznie Jego drogami!
Bracia i Siostry! Jakie jest nasze ¿ycie na co dzieñ? Czy nie robimy czego�, czego

musimy siê wstydziæ? Czy zmierzamy do wyra�nie okre�lonego celu, czy te¿ jeste�my
jak okrêt, który nie zna portu swego przeznaczenia?
Pamiêtajmy te¿, ¿e ci, których Duch Bo¿y prowadzi s¹ lud�mi, którzy swoim �wia-

dectwem zdobywaj¹ innych dla Chrystusa (Dz. 1.8). B¹d�my wiêc zawsze pe³ni Du-
cha, a dochowamy wierno�ci Naszemu Zbawicielowi do samego koñca!

Rudolf Cichy

�JA I DOM MÓJ S£U¯YÆ
BÊDZIEMY PANU�
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�Czym¿e jest cz³owiek, ¿e o nim pa-
miêtasz, lub syn cz³owieczy, ¿e go na-
wiedzasz? Uczyni³e� go niewiele mniej-
szym od Boga, chwa³¹ i dostojeñstwem
uwieñczy³e� go. Da³e� mu panowanie
nad dzie³ami r¹k swoich, wszystko z³o-
¿y³e� pod stopy jego� (Ps 8.5-7).

Kim jest cz³owiek?W jakim celu
zosta³ stworzony?
Bóg uczyni³ cz³owieka na swój ob-

raz i podobieñstwo. Niestety, cz³owiek
utraci³ walory jakimi go Pan obdarzy³.
Sta³ siê grzesznym, z³ym i okrutnym.
St¹d te¿ ju¿ od pocz¹tkuwBiblii czyta-
my, �¿e wielka jest z³o�æ cz³owieka na
ziemi, ¿e wszelkie jego my�li oraz d¹¿enia serca s¹ ustawicznie z³e� (Rdz 6.5).
Mimo to, Pismo �wiête przedstawia go (cz³owieka) jako przedmiot Bo¿ej

mi³o�ci. Dowodemza� tego jest to, ¿e pos³a³ na ziemiê Swego Syna, który sta³ siê
cz³owiekiem, abywybawiæ ludzko�æ od grzechu.
Cz³owiek, to istotamiotana zmiennymi uczuciami. Jego serce jest przewrotne

(Jer 17.9). Jest on ono przepe³nionemieszanin¹ szczero�ci i przewrotno�ci. Przy-
zwoito�ci i nikczemno�ci.Mi³o�ci i ¿¹dzy. Szlachetno�ci i pod³o�ci.

Kim wiêc jestem?
Pytanie to kierujê do siebie i do ludzi, którzy zastanawiaj¹ siê nad swymdo-

czesnym ¿yciem. Kierujê to pytanie tak¿e do tych, którzy w swym ¿yciu otrzy-
maliwiele dowodów ³askiBo¿ej i s¹ �wiadomi tychdobrodziejstw. Jak równie¿ do
tych, którzy wiele w ¿yciu swym wycierpieli, a nadal wierz¹ i maj¹ nadziejê, ¿e
Bóg o nich nie zapomni. Pytanie to powinno wiêc pobudziæ nas wszystkich do
tego, aby jeszcze bardziej prowadziæ ¿ycie godnemiana ludzi wierz¹cych. Aby
podobaæ siê Bogu, do³o¿yæ starañ, aby serca nasze by³y czyste, bez domieszki
niegodnych cz³owieka wierz¹cego z³ych intencji i zachowañ. A¿eby w sercach
naszych pozosta³a jedynie szczero�æ,mi³o�æ i szlachetno�æ.
To znaczy, ¿e winni�my te¿ zachowaæ dystans do ludzi, którzy czyni¹ z³o.

KIM JESTEM?
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Oczywi�cie dystans ten niemo¿ewynikaæ z pok³adania ufno�ci w sobie samych,
z poczucia w³asnej sprawiedliwo�ci i lekcewa¿enia innych (por. £k 18.9-14).
Zdystansowaæmo¿emy siê jedynie do tych, którzy siej¹ zepsucie i zw¹tpienie do
prawdBo¿ych i Pisma �wiêtego.
Starajmy siê byæ takimi jak dobry rolnik, który widzi nie tylko swoj¹ dobrze

uprawion¹ ziemiê, lecz równie¿ Niebo nad ni¹. Czyli, aby zachowuj¹c dystans
wobec zepsutego �wiata, czyniæ to nie jako ci, którzywywy¿szaj¹ siê nad innych,
lecz jako ci, którzymaj¹ �wiadomo�æ, ¿e sami dost¹pili u³askawienia przezwiarê
w Jezusa Chrystusa.
Chcia³bym, aby serce moje by³o czyste, aby Bóg Wszechmog¹cy strzeg³

mnie od wszelkiego z³a, jak równie¿ od chrze�cijan z pozoru, z nazwy, którzy
znaj¹ Pismo�wiête, odwo³uj¹ siê do niego, cytuj¹ i popisuj¹ siê jego znajomo�ci¹
wobec innych, lecz ich serca s¹ puste.
Wiem, ¿e sam nie jestem doskona³y. Wiem, ¿e i w moim sercu s¹ utajone

sk³onno�ci do grzechu. ¯e czekaj¹ one tylko na sposobno�æ, abyme serce opa-
nowaæ.
Wiem te¿, ¿e jestempod brzemieniem ró¿nych trosk i zmartwieñ, leczwiem

równie¿, ¿e aby od trosk tych i zmartwieñ siê uwolniæ, muszê ca³kowicie zaufaæ
Chrystusowi. Aposto³ Piotr radzi: �Wszelk¹ troskê z³ó¿cie na Niego, gdy¿ On ma
o was staranie� (1 P 5.7).
Bóg patrzy na nasze serca (1 Sm 16.7). Tote¿ starajmy siê uwolniæ serca

nasze odwszystkiego, co w oczach Pana jest niemi³e!

Mieczys³awB³aszczyk

KIM JESTEM?
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Pismo�wiête nak³ada na nas obowi¹zekupominania grzeszników (Kp³ 19.17;
Ez 3.18-21). Jest wiêc rzecz¹ niedopuszczaln¹, aby�mywidz¹c oczywisty grzech,
nie reagowali. Dyscyplina jest bowiem lekarstwem dla duszy. S³u¿y ona temu,
abygrzech siê nie rozwin¹³ jak rak. Pomaga, aby przywie�æ cz³owieka do opamiê-
tania i g³êbszej spo³eczno�ci z Bogiem i Jego ludem.

Pierwsz¹ i podstawow¹ form¹ dyscyplinowania jest w³a�nie upomnienie. Je-
zus powiedzia³: �A je�liby zgrzeszy³ brat twój, id�, upomnij go sam na sam; je�liby
ciê us³ucha³, pozyska³e� brata swego� (Mt 18.15).
Ze s³ównaszegoZbawicielawynika, ¿e upominaæ powinno siêwiêcwdyskret-

ny sposób, �w cztery oczy�, a dopiero, gdy osoba upominana nie okazuje skru-
chy, nale¿y to uczyniæwobecno�ci innychbraci (Mt 18.16; Pwt 19.15; 1 Tm5.19).
Je�li za� i to nie pomo¿e,musimyproblemprzed³o¿yæ ca³emu zborowi (Mt 18.17;
1 Kor 5.11). Oczywi�cie nie zawsze do tego dochodzi, poniewa¿ niektórzy, aby
unikn¹æ takiej konfrontacji, wcze�niej sami rezygnuj¹ z cz³onkostwa zboru, od-
chodz¹cwpoczuciu zranionej dumy iw³asnej sprawiedliwo�ci. Nale¿y ubolewaæ
nad tym, ¿e tak postêpuj¹ czêsto ci, którzymieli udzia³ w naszych �najs³odszych�
tajemnicach, i którzymimo tego, ¿e zostali upomnieniw sposób serdeczny i zgod-
nie z wymogami Ewangelii, nie chc¹ przyznaæ siê do w³asnych uchybieñ, ale
uporczywie broni¹ swoich racji, oskar¿aj¹c przy tym tych, którzy przejawiali tro-
skê o ich duchowy rozwój i us³uguj¹ te¿ innym.

Przejd�my jednak do napomnienia.Wa¿n¹ bowiem rzecz¹ jest, aby nie zapo-
minaæ o tym, ¿e zadaniemnapomnienia jest ratowanie, a nie oskar¿anie.Dotyczy
to naswszystkich. To znaczy, ¿e niemo¿emykogo� napominaæ, tylko dlatego, ¿e
nas denerwuje. Jezus � nawet, gdy okazywa³ gniew � czyni³ to z powodu ¿arliwo-
�ci o dom Ojca. Walczy³ o czysto�æ S³owa Bo¿ego, gniewa³ siê nie z powodu
,,prywatnej� urazy, naruszenia Jego godno�ci osobistej, rozczarowania lud�mi
lub ura¿onych ambicji. Jego gniewby³ uzasadniony i sprawiedliwy.Nasz za� bar-
dzo czêsto jest przypad³o�ci¹ starej cielesnej natury iwizytówk¹ skrywanejw ser-
cu zazdro�ci i pychy.

Nastêpna sprawa. Prawdziwe napomnienie jest wypowiadane zmi³o�ci¹ i po-
kazuje grzech. Ukazuje te¿ zawsze drogê wyj�cia i podaje pomocn¹ d³oñ. Daje
szansênapoprawêcz³owiekowi.Prawdziwami³o�æpotrafi bowiemzakrywaæuchy-
bienia i grzechy tych, którzy gotowi s¹ siê opamiêtaæ. Nigdy za� publicznie nie
oskar¿a podejrzanych o z³o. Tym bardziej je�li s¹ to podejrzenia oparte na w³a-
snych odczuciach. Zawszemusimy pamiêtaæ, ¿e nasza ocena i sposób potrakto-

BIBLIJNE NAPOMNIENIE
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wania innychmo¿e siê odwróciæ przeciwkonamsamym.NiedarmoPismomówi:
�Jak¹ miar¹ mierzycie, tak¹ i wam odmierz¹� (£k 6.38). Krotko mówi¹c,
mi³osierdzie zawsze powinno górowaæ nad s¹dem (Jk 2.13).
Poza tym, trudno sobie wyobraziæ poirytowanego kaznodziejê, próbuj¹cego

nawróciæ s³uchaczy poprzez poni¿anie i pogardliwe os¹dzanie ich. Niestety, po-
stawê tak¹ reprezentowa³ w³a�nie faryzeusz modl¹cy siê w �wi¹tyni wspólnie
z celnikiem. Chocia¿mówi³ on bowiem prawdê o swoich religijnych zas³ugach
i kondycji duchowej celnika, jego postawa niemog³a byæ zaakceptowana przez
Boga.Dlaczego?Poniewa¿by³a ona ,,przesi¹kniêta� poczuciemwy¿szo�ci, pych¹,
i to kosztemupad³ego, ale pokutuj¹cego celnika.
Z powy¿szej przypowie�ciwynikawiêc, ¿e nie zawszemówienie prawdy i czy-

nienie dobrych rzeczy podoba siê Bogu. Miar¹ ich przydatno�ci jest bowiem
zgodno�æ zwol¹ Boga. Prawdê nale¿ymówiæwmi³o�ci, pamiêtaj¹c o tym, ¿e im
wiêksza jest ,,dawka prawdy� � tymwiêcejmusi jej towarzyszyæmi³o�ci.M¹dre
napomnienie to s³owowypowiedzianewodpowiedni sposób, �we w³a�ciwym cza-
sie [i] jest [ono] jak z³ote jab³ko na srebrnych tacach� (Prz 25.11).
Najbardziej w³a�ciw¹ form¹ napomnienia jest po prostu rozmowa z drug¹

osob¹ na temat jej zachowania. Prowadzenie takiej rozmowy wymaga jednak
ogromnejwra¿liwo�ci i duchowegowyczucia, czyli prawdziwie duszpasterskiego
podej�cia, szczególnie wtedy, gdy napomnienie dotyczy osoby chorej duchowo
lub fizycznie. Zawsze pamiêtaæ nale¿y o tym, Jezus nigdy ,,trzciny nad³amanej
nie do³ama³, a lnu tlej¹cego nie zagasi³� (Mt 12.20).
Formanapomnienia jest te¿ zale¿na od tego, kogo napominamy.Bibliamówi:

�Starszego mê¿czyzny nie strofuj, lecz upomnij go jak ojca, m³odszych jak braci,
starsze kobiety jak matki, m³odsze jak siostry, z wszelk¹ pow�ci¹gliwo�ci¹� (1 Tm
5.1-2).
Jakwidaæ, umiejêtne chrze�cijañskie napominanie jest niezwyk³¹ sztuka, któ-

ra udaje siê jedynie osobompe³nymmi³o�ci i empatii. Niewolnonamwiêc �wej�æ
z butami� do czyjego� ¿ycia i naiwnie liczyæ na entuzjastyczn¹ reakcjê osoby
napominanej, zmuszonej dowys³uchiwania naszych niegrzecznych uwag.
Sytuacja komplikuje siê jeszcze bardziej, gdy upominamy osoby starsze lub

o wiêkszymdo�wiadczeniu ¿yciowymni¿ nasze, dla których nie jeste�my auto-
rytetem.W takim przypadku nasze wysi³ki s¹ raczej z góry skazane na pora¿kê
lubw najlepszymprzypadku zostan¹ przyjête z oziêb³¹ rezerw¹. Jeszcze gorzej,
je�li napominamykogo� personalnie, publicznie i to podczas nabo¿eñstwa, awiêc
w obecno�ci wszystkich zgromadzonych (byæmo¿e i nienawróconych go�ci).

A zatem jakkolwiekwinni�mynapominaæ, zawszepowinni�my to czyniæw Du-
chu Chrystusowym (Gal 6.1-5) i zgodnie z biblijnymi wskazówkami. Je�li tak
bêdziemy postêpowaæ, Pan bêdzie z nami i jest szansa, ¿e uzdrowi zarówno kule-
j¹cego, jak i relacje w zborze. Je�li za� zaniedbamy rad biblijnych, poniesiemy

BIBLIJNE NAPOMINANIE
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Niepojêta mi³o�æ
Sta³am po krzy¿em, krzycza³am z nimi,
A Ty spojrza³e� oczami swymi.
Ramiona Twoje rozpiête nad ziemi¹
Mówi³y jedno: Pójd� za mn¹!

Nie chcia³am wierzyæ, ¿e kochasz, ¿e zbawiasz,
¯e krew Twoja droga dla mnie jest.
Nie chcia³am zrozumieæ ¿em drogo kupiona,
Gdy� Ty, mój Jezu, na krzy¿u kona³.

Gdy okrzyk wyda³e�: ,,WYKONA£O SIÊ!�
Moje serce jakby pêk³o, stopi³ siê lód,
Uciek³o z mej duszy z³o, znik³ ch³ód.
Pad³am na kolana i zapragnê³am Ciê.

W cichej rozpaczy zawo³a³am do Pana,
By oczy�ci³ me serce,
By mnie zbawi³ i uratowa³.
Bo �mieræ na Golgocie by³a bezwymiarowa.

Dzi� wierzê, ¿e kochasz i zbawiasz,
¯e jeste� ze mn¹.
Od kiedy Ciebie mam,
Nie idê ju¿ w ciemno.

Spojrzenie Twe wtedy wiele mi powiedzia³o,
A serce me mocno Ciê pokocha³o.
Po S³owo Twe siêgam, gdy pragnê posilenia,
Bo bez Ciebie, Jezu, nie ma zbawienia!

Agnieszka (klinika, lipiec 2008)

pora¿kê i damy satysfakcjê diab³u, który rozprasza trzodê Chrystusow¹. Oby-
�mywiêc zbierali z Chrystusem, a nie rozpraszali. Taka jest bowiem Jego wola
(Mt 12.30). Pamiêtajmy te¿, ¿e �Bóg siê nie da z siebie na�miewaæ; albowiem co
cz³owiek sieje, to i ¿¹æ bêdzie� (Gal 6.7).
I wreszcie Biblia ostrzega nas równie¿ przed oskar¿aniem braci, chyba ¿e

oskar¿enie to, po pierwsze � dotyczy ra¿¹cych zachowañ; po drugie � oparte jest
na faktach; i po trzecie � potwierdziæ jemog¹ �wiadkowie.Oto co czytamyw Ksiê-
dze Powtórzonego Prawa:
�Niech nie wystêpuje jeden tylko �wiadek przeciwko komukolwiek w sprawie

wszelkiego przewinienia i grzechu, jakie tamten pope³ni³. Na podstawie zeznania
dwóch �wiadków lub na podstawie zeznania trzech �wiadków rozstrzygnie siê spra-
wê� (Pwt 19.15).

Boles³awParma

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Uroczysto�æ Jubileuszowa
Wdniu 10 styczniaw Skoczowie prze¿ywali�my razem z braterstwemRudol-

fem i Karolina Cichy g³êboki, osobisty dzieñ rado�ci i b³ogos³awieñstwBo¿ych,
których udzieli³ namnasz Pan. BraterstwoCichy obchodzili swój 60-letni Jubile-
uszwspólnego po¿yciama³¿eñskiego.
Zwi¹zekma³¿eñski zawarliw1948 rokuwzborzewTarnowie. �lubowali sobie

wzajemnami³o�æ,wierno�æ i pomocprzedStworzycielemnieba i ziemioraz �wiad-
kami widzialnymi. Prze wiele lat i nadal brat Cichy pracuje na niwie Ewangelii
Pana Jezusa Chrystusa g³osz¹c S³owoBo¿e. Jego ¿ona, Karolina, przez wszyst-
kie te lata by³a i nadal jest podpor¹ dla swegomê¿a, on za� dla niej. Czêsto sama
wychowywa³a dwie córki i syna, a tak¿ewspiera³a swegomê¿amodlitwami. I w³a-
�nie w ten szabat �wiêty przezywali�my razem z nimi radosne chwile.
Pierwsze buduj¹ce kazanie na temat chrze�cijañskiej rodziny wyg³osi³ brat

JanuszBujok. Brat TomaszCie�lar, który prowadzi ca³o�æ nabo¿eñstwa, przygo-
towa³mi³¹ niespodziankê, piêkn¹ opraw¹graficzn¹widoczn¹ na ekranie, pokaza³
zdjêcia braterstwa od ichm³odo�ci a¿ do obecnego czasu. Nastêpnie brat Emil
Stekla przekaza³ buduj¹ce S³owoBo¿emówi¹ce o ¿yciuw chrze�cijañskimma³-
¿eñstwie i podkre�li³, jak cudowny, pe³en ³aski imi³o�ci jest naszOjciecNiebiañ-
ski i Pan Jezus Chrystus, który przez 60 lat prowadzi³ braterstwo Chichych
i nadalma ichwswej �wiêtej opiece, darz¹c ich zdrowiem iwszelk¹ rado�ci¹.Brat
Stekla z³o¿y³ Jubilatom serdeczne ¿yczenia od ca³ego zboru.Wrêczono im tak¿e
pe³ny kosz owoców, s³odyczy oraz kwiaty.Nabo¿eñstwoby³o upiêkszone piêkny-
mimelodiamiwwykonaniuArletki Stekla i pie�niami braterstwaKowal.
BratCichy podziêkowa³Bogu zawszystko, co dla nichOjcowska d³oñ uczyni-

³a i czyta³ s³owa proroka Samuela: ,,A¿ dot¹d pomaga³ namPan�.Na zakoñczenie
braterstwoCichy zaprosili wszystkich na Jubileuszowy poczêstunek.
Braterstwo dziêkuj¹ wszystkim braciom i siostrom za ¿yczliwo�æ i pomoc

w zorganizowaniu tejmi³ej uroczysto�ci.
Uczestnik

* * *

Z okazji Jubileuszu 60-lecia po¿ycia ma³¿eñskiego uroczysto�æ GodówDia-
mentowych odby³a siê równie¿ dnia nastêpnegowDomuModlitwy (ul. Smolna)
w Bielsku-Bia³ej. Uroczysto�æ rozpoczê³a siê (o godz. 14.00) nabo¿eñstwem,
w którym, obokSzanownych Jubilatów, uczestniczyli przedewszystkimcz³onko-

Z ¯YCIA ZBORÓW BO¯YCH
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wie rodziny oraz inni zaproszeni go�cie.
Uroczyste nabo¿eñstwo rozpoczê³o siê utworemmuzycznymwwykonaniu

br. Daniela Cichego (wnuka Jubilatów), który wraz z br. JanuszemWiêckiem
wykona³ jeszcze dwa inne utwory na chwa³ê Bo¿¹. Ca³o�æ prowadzi³ i S³owem
Bo¿ym us³ugiwa³ br. Boles³aw Parma, który wraz ¿on¹ Ew¹ i siostr¹ Krystyn¹
Stekl¹ uwielbi³ Bogawkilkupie�niach.Chrze�cijañskie nabo¿eñstwo zakoñczy³y
s³owa b³ogos³awieñstwa z Ksiêgi Liczb (4Moj¿. 6.24-26) dedykowane Szanow-
nym Jubilatomorazmodlitwa ,,OjczeNasz�.
Po nabo¿eñstwiewszyscy zgromadzeni sk³adali ¿yczenia Jubilatom, a nastêp-

niewziêli udzia³wprzyjêciuprzygotowanymdlawszystkichzaproszonych.Oprócz
obficie zaopatrzonych sto³ów (obiad, napoje, desery, kolacja), serdecznych roz-
mów, czas tego szczególnego przyjêcia wype³nia³y równie¿ pie�ni chrze�cijañ-
skiewwykonaniu braterstwaZaj¹c, syna Jubilatów�br. Andrzeja orazBoles³awa
i Ewy P. z Krystyn¹ S.
W tak radosnej atmosferze uroczysto�æGodówDiamentowych trwa³a do go-

dzinwieczornych.

Uczestnik

* * *

Ze zboru w Jarocinie
Wsobotê 7 lutego, po d³u¿szym czasie odwiedzi³ nas brat StefanMatuszew-

ski, który odwiedza nas ju¿ od 35 lat. W czasie nabo¿eñstwa s³u¿y³ S³owemBo-
¿ym. StudiumbiblijneDrugiego Listu doKoryntian (8 rozdzia³), jak i ca³e nabo-
¿eñstwo prowadzi³ ni¿e podpisany.
Jeste�mywdziêczni bratuMatuszewskiemu za pamiêæ, odwiedziny i us³ugê!
Wmiêdzyczasie dwukrotnie odwiedzi³ nas równie¿ bratBogdanZaj¹c, a jeden

raz, brat Teofil Kohut.
Wszystkim dziêkujemy za pamiêæ imodlitwy.

Ryszard ¯urek

* * *

Gody Diamentowe
Dnia 21 marca br. zbór w Skoczowie mia³ okazjê kolejny raz dzieliæ rado�æ

Dostojnych Jubilatów, tymrazembraterstwaStefana iKazimieryMatuszewskich,
którzy równie¿ obchodzili 60 rocznicê po¿yciama³¿eñskiego.
Nabo¿eñstwo prowadzi³ brat Emil Stekla, a S³owemBo¿ymus³ugiwali bracia:

Janusz Kubis, Boles³aw Parma, Rudolf Cichy, br. Tomasz Tyrna i StefanMatu-
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szewski.W s³u¿bie wokalno-muzycznej wykonawcami byli: JudytaMarkiewicz,
braterstwoZaj¹c, JanBujok, a tak¿eKrystyna Stekla orazEwa iBoles³awParma.
W koñcowej czê�ci nabo¿eñstwa wmodlitwie z nak³adaniem r¹k, proszono

o szczególne b³ogos³awieñstwodla Szanownych Jubilatów.
Na zakoñczenie tej b³ogos³awionej uroczysto�ci braterstwoMatuszewscy za-

prosili wszystkich obecnych na Jubileuszowy poczêstunek.
Uczestnik

* * *

Zokazji Jubileuszu 60. Rocznicy �lubuPrezydentMiastawSosnowcuwrêczy³
w Pa³acu Schoena (24 kwietnia)medale BraterstwuMatuszewskim za d³ugolet-
nie po¿yciema³¿eñskie. Sk³adaj¹c gratulacje SzanownymJubilatompowiedzia³:
�Niechaj losWamsprzyja, a dalszewspólne ¿ycie przynosi nadalwiele rado�ci

i satysfakcji. ¯yjcie spokojnie i szczê�liwie, pe³ni wiary, ¿e mi³o�æ rodzi mi³o�æ,
a dobroæ i po�wiêcenie zawszewracaj¹ ze zwielokrotnion¹ si³¹�.

* * *

Okrêgowe nabo¿eñstwo w Bytomiu
Wszabat 25 kwietniaw zborzewBytomiu odby³o siê okrêgowenabo¿eñstwo,

w którym uczestniczyli cz³onkowie zboru zWodzis³awia �l. i ze Skoczowa. S³o-
wemBo¿ym s³u¿yli bracia: Andrzej Cie�lar, StefanMatuszewski, Boles³aw Par-
ma, Rudolf Cichy oraz Emil Stekla. Nabo¿eñstwo by³owiêc okazj¹ dowys³ucha-
nia buduj¹cych poselstw orazwspólnego uwielbienia Boga.
Dziêki go�cinno�ci braterstwaZaj¹cwszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na

smacznyposi³ek.
Uczestnik

* * *

Zjazd w Skoczowie
Wszabat 30maja br. wDomuKultury w Skoczowie odby³ siê nasz doroczny

Zjazd cz³onków i sympatyków ZborówBo¿ych, pod has³em: ,,Jam jest Pan, Bóg
twój� (2Moj¿.20.2-3). Frekwencja by³a bardzowysoka. Na uroczysto�æ przybyli
bowiem liczni cz³onkowie i przyjaciele z Polski, Czech, Szwajcarii i z Niemiec.
Uroczyste nabo¿eñstwobr. Emil Stekla, który bardzo gor¹co powita³ wszystkich
zgromadzonych, ¿ycz¹c imb³ogos³awieñstwaBo¿ego.Nabo¿eñstwo przedpo³u-

Z ¯YCIA ZBORÓW BO¯YCH
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dnioweprowadzi³ br. AaronStekla. Buduj¹ce kazania oparte na IIKsiêdzeMoj¿e-
szowej (20.2-3)wyg³osili bracia: Boles³awParma, Leszek �wiercz zNiemiec oraz
MarekHoffman. Boga uwielbiali pie�niami nie tylkowszyscy zgromadzeni, ale
równie¿wykonawcy zPolski i zNiemiec, g³ównie orkiestra,m³odzie¿ i chór z Ge-
meindeGottes zMüster.Wiersze recytowali: Krystyna Stekla, Tomasz Cie�lar,
dzieci ze zboruwSkoczowie oraz Sara Stekla. Popo³udniow¹ czê�æ nabo¿eñstwa
prowadzi³ br. Janusz Kubi� zNiemiec. Przemawiali za� bracia: Zygmunt �cibor,
Andrzej Jab³oñski (Niemcy),Daniel Bujok (Czechy), RyszardKrüger (Niemcy).
Dziêkujemy wszystkim uczestnikom Zjazdu za przybycie, szczególnie go-

�ciom zza granicy oraz organizatoromuroczysto�ci ze zboruwSkoczowie, z Ge-
mendeGottes i braterstwuCzepczor z Pogórza, którzy przygotowali dla wszyst-
kich uczestników posi³ek, deser i napoje. Zjazd by³ dla nas kolejn¹ okazj¹ do
jeszcze lepszego poznania S³owaBo¿ego oraz siebie nawzajem.W naszychmo-
dlitwach i staraniach d¹¿mydo tego, abyBógAbrahama, Izaaka i Jakuba rzeczy-
wi�cie by³ i pozosta³ na zawsze naszymBogiem iOjcem!

Uczestnik

* * *

�Trzymajmy siê niewzruszenie nadziei, któr¹ wyznajemy, bo wier-
ny jest Ten, który da³ obietnice; I baczmy jedni na drugich w celu
pobudzania siê do mi³o�ci i dobrych uczynków, nie opuszczaj¹c
wspólnych zebrañ naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz
dodaj¹c sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, ¿e siê ten
dzieñ przybli¿a (�). Przypomnijcie sobie dni poprzednie, kiedy po
swym o�wieceniu wytrwali�cie w licznych zmaganiach z utrapieniem
(�). Nie porzucajcie wiêc ufno�ci waszej, która ma wielk¹ zap³a-
tê�

(Hbr 10.23-25,32,35).
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Or³em byæ
Ach or³em byæ, co skrzyd³ama,

Co lata w nieba szczyty,
Co ziemiê t¹ opuszcza wci¹¿
I wzbija siê w b³êkity.

Bymóc do s³oñca d¹¿yæ tam,
Gdzie siedzi na stolicy

BaranekBo¿y, Chrystus Pan,
Trzymaj¹c siê prawicy.

Ach, by opu�ciæ ziemski py³
I zerwaæ siê do lotu.

Zerwaæ i niewróciæ nigdy ju¿
Do grzechów i k³opotu.

Ach or³em byæ, co skrzyd³ama,
Jak on opu�ciæ ziemiê

I poszybowaæw nieba strop,
Porzuciæ ¿al i brzemiê.

OBo¿emój, ja b³agamCiê,
By� skrzyd³ami darowa³,

A ja bym po�ród grzech ów tych
Spokojnie tu szybowa³.

A kiedy zginie ziemia ta
I zginie wszelkie ¿ycie.

Zabierzmnie st¹d do siebie tam,
Bymwiecznie ¿y³ w b³êkicie.

Ach or³em byæ, co skrzyd³ama,
Co rwiew szkar³atn¹ zorzê.
Ja bym jak on polecieæ chcia³,
Do Twoich stóp o Bo¿e!

(KarolinaCichy)
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Wydanie nadzwyczajne (styczeñ) �Wydawca Informacji z Izraelama silne
prze�wiadczenie, ¿e jego czytelnicy i wstawiaj¹cy siê w modlitwie potrzebuj¹
najnowszych informacji o sytuacji wGazie.Nie zdarzaj¹ce siêw swoimnatê¿eniu
ataki rakietowe naNegev trwaj¹ nadal, przy czym Izraelskie Si³y Zbrojne (IDF)
wzmog³y swoje dzia³ania przeciw terrorystomzHamasuwstrefieGazy. Informa-
cje prasy zagranicznej i serwisy agencyjne na ca³ym�wiecie czêsto dezinformuj¹
fakty na niekorzy�æ pañstwa ¿ydowskiego, który ca³ymimiesi¹cami i latami cier-
pliwie znosi³ ataki, a terazwkracza by broniæ siê przed trwaj¹cym terrorem.

Nowy prezydent w Unii: Izrael ma racjê (styczeñ) � Republika Czeska,
która dopiero co objê³a pó³roczne przewodnictwowUnii Europejskiej, w konflik-
cie zHamasem stanê³a po stronie Izraela. Czeskiminister spraw zagranicznych,
który formalnie jest teraz prezydentemUnii Karel Schwarzenberg stwierdzi³, ¿e
Hamas poprzez swoje ataki rakietowe sam zdyskwalifikowa³ siê z wszelkich po-
wa¿nych rozmówpolitycznych.Obarczy³ win¹ równie¿ grupy terrorystyczne za
rosn¹c¹ ilo�æ zabitych g³ównie zreszt¹wew³asnych szeregach, które swoje sk³a-
dy broni i amunicji umieszczaj¹ w gêsto zasiedlonych dzielnicachmieszkanio-
wych. ,,Ustalmy jedno � powiedzia³ Scharzenberg � os 19 grudnia, kiedy skoñ-
czy³ siê rozejm, Hamas znacznie wzmóg³ ataki rakietowe na Izrael. I tego nie
mo¿na akceptowaæ�.

Wiêcej ataków na ¿ydowskie gminy w Chicago � Drugiego weekendu
stycznia gmina ¿ydowska w Chicago zaatakowana zosta³a w kilku miejscach.
Wandale zniszczyli w³asno�æ synagogi i ¿ydowskie szko³y. Zaatakowano piêæ sy-
nagog i szkó³.W ró¿nychmiejscach na �cianach pomarañczow¹ farb¹ napisano:
,,�mieræ Izraelowi�.

Ankieta: 31% europejczyków obwinia ¯ydów za kryzys finansowy (luty)
� Liga Przeciw Znies³awieniu stwierdzi³a, ¿e zwiêkszy³o siê antysemickie nasta-
wieniew siedmiukrajach europejskichwobliczu kryzysu finansowego, ale tak¿e
za spraw¹ ofensywymilitarnej wGazie. Oko³o 31% ludzi przypisuje winê ¯ydom
za kryzys finansowy, a 58% pytanych potwierdza, ¿e ich opinia o ¯ydach pogor-
szy³a siê.

Problematyka ¿ydowska
Spojrzenie na Bliski Wschód
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Trudne czasy�Bieda i bezrobocienieomijaj¹¯ydów.Cowiêcej, zakresbiedy
wci¹¿ siê rozszerza i rzadko kiedy zapotrzebowanie na hojno�æ (m.in. dla szpitali
i ofiar terroru)by³o takdu¿e jak jestobecnie.Wed³ug Jaschir InvestmentHouseoraz
izraelskiegodziennikaekonomicznegoGlobe ,,globalnykryzys jeszczebardziej siê
pog³êbi w tym roku, co wp³ynie m.in. negatywnie na izraelski eksport i sytuacjê
ekonomiczn¹ Izraelczyków

Abbas: Bez Jerozolimy jako �Palestyñskiej� stolicy nie bêdzie pokoju
na BliskimWschodzie (marzec) � Przewodnicz¹cy PAMahmudAbbas okre-
�li³ w ostatni¹ sobotê Jerozolimê jako ,,klucz do pokoju�: sprawiedliwo�æ i pokój
mo¿e zapanowaæ naBliskimWschodzie tylkowówczas, gdy powstanie niezale¿-
nepañstwopalestyñskie ze stolic¹wJerozolimie.Podczasprzemówienianaotwar-
ciu festiwalu kulturalnego w Jerozolimie Abbas powiedzia³, ¿e je¿eli Izrael nie
zatrzymaosadnictwa ¿ydowskiego zarównow Jerozolimie jak i na innych ¿ydow-
skich terytoriach, to nie bêdzie ¿adnych powa¿nych pertraktacji. Na pocz¹tku
miesi¹ca Abbas powiedzia³, ¿e niezale¿nie od wszystkich dziel¹cych ich pogl¹-
dów gotów jest utworzyæ rz¹d jedno�ci z rywalizuj¹cymHamasem. Jednak rz¹-
dz¹cy w Gazie terrorystyczny Hamas po�wiêci³ siê celowi zniszczenia Izraela.
Jego cz³onkowie niemal codziennie bombarduj¹ Izrael rakietami zGazy.Biblia
mówi: ,,Oto poczê³a� i urodzisz syna, i nazwiesz go Ismael (�). Bêdzie to cz³o-
wiek dziki, rêka jego bêdzie przeciwko wszystkim, a rêka wszystkich bêdzie
przeciwko niemu, i bêdzie nastawa³ na wszystkich pobratymców swoich� (Rdz
16.11-12).

Netaniahu chce kontynuowaæ proces pokojowy (kwiecieñ) �Nowy izra-
elski premier Benjamin Netaniahu przed dziesiêciu dniami obieca³ ponownie
nawi¹zaæ rozmowy zArabami jak tylko zostanie zaprzysiê¿ony. Jego rz¹dmabyæ
,,partnerempokojowym�. PartiaNetaniahu, Likud, w ostatnichwyborach przed
miesi¹cem zyska³a dobrywynik i chocia¿wcze�niej Netaniahu znany by³ z twar-
dego stanowiska wobec Arabów, w obliczu konfliktu z Obam¹ i reszt¹ �wiata
musia³ w ostatnich dniach z³agodziæ swoje stanowisko.

Holenderska partia wzywa do sankcji przeciw Izraelowi, je�li nie
dojdzie do pokoju �WkwietniuHolenderska Partia Pracy stwierdzi³a, ¿eHo-
landiamusiwprowadziæ sankcje przeciw Izraelowi, je�li nowy rz¹dw Jerozolimie
wstrzymywa³ bêdzie proces pokojowy zArabami. Martijn vanDamzPartii Pracy
powiedzia³, ¿e jego frakcja, która jest drug¹ podwzglêdemwielko�ci parti¹ rz¹-
dz¹c¹wHolandii, nalega na konkretne dzia³aniaUE i ¿¹da by Izrael uzna³Hamas
jako partnera do rozmów. Van Dam ubolewa tak¿e, ¿e Holandia razem z Uni¹
Europejskawpisa³aHamasna czarn¹ listê. Przypomnijmy, ¿e jako rz¹dz¹caw Ga-

PROBLEMATYKA ¯YDOWSKA
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Oto pomijane fakty dotycz¹ce obecnej sytuacji na Bliskim Wschodzie.
S¹ sensowne i obiektywne; bez znaczenia, czy dotycz¹ ¯ydów czy nie-¯ydów.

1. Narodowo�æ a Jerozolima. Izrael sta³ siê narodem oko³o XIV wieków przed
nasz¹ er¹, dwa tysi¹ce lat przed powstaniem Islamu.

2. Uchod�cy arabscy zaczêli siê przedstawiaæ jako czê�æ narodu palestyñskiego
w roku 1967, dwie dekady po ustanowieniu pañstwa Izrael.

3. Od czasu podboju Kanaanu ¯ydzi sprawowali w³adzê nad t¹ ziemi¹ a¿ do po-
wstania przeciwko Rzymianom, które mia³o miejsce w latach 132-135 n.e.,
zachowuj¹c ci¹g³¹ swoj¹ obecno�æ na tej ziemi przez ostatnie oko³o 3.350 lat.

4. Jedyne zwierzchnictwo arabskie, od podboju w roku 635 naszej ery trwa³o
nie wiêcej ni¿ 22 lata.

5. Przez ponad 3.000 lat Jerozolima by³a ¿ydowsk¹ stolic¹ (mimo rozproszenia
¯ydów).Nigdynie by³a stolic¹ jakiejkolwiek jednostki (pañstwowej) arabskiej
czymuzu³mañskiej.Nawet podczas okupacji Jerozolimyprzez Jordañczyków,
nigdy nie d¹¿yli oni do uczynienia z niej swojej stolicy, a przywódcy arabscy
nie sk³adali tamwizyt.

6. Jerozolima jest wspomniana ponad 700 razy w Pi�mie �wiêtym ¯ydów. Jej
nazwa ani razu niewystêpuje wKoranie.

Krótki przegl¹d faktów
na temat konfliktu w Izraelu

zie grupa terrorystycznaHamas ani razu nie zmieni³ swego stanowiska: nienawi-
dzi ¿ydowskiego pañstwa i chce jego zniszczenia.

Politycy niezadowoleni z rosn¹cej liczby muzu³manów w Europie �
W Europie po cichu powstaje grunt pod zderzenie kultur w europejskich mia-
stach. Podczas gdy starzymieszkañcywymieraj¹, ilo�æ urodzinw rodzinachmu-
zu³mañskich systematycznie wzrasta.W samej Brukseli muzu³manie stanowi¹
25 % zmilionamieszkañców.Wysokiej rangi polityk obawia siê islamu, podaje, ¿e
w 19 dzielnicachBrukselimuzu³manie stanowi¹wiêkszo�æ. Powiedzia³: ,,W tych
dzielnicach nasz rz¹d nie ma nic do powiedzenia, a kontrolê sprawuj¹ meczety
i imanowie�.

Zród³o: Vision für Israel e. V.
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7. Miasto Jerozolimê za³o¿y³ król Dawid. Mahomet nigdy do Jerozolimy nie
przyby³.

8. ¯ydzimodl¹ siê zwróceniw stronê Jerozolimy.Muzu³maniemodl¹ siê odwró-
ceni do Jerozolimy plecami.

9. Arabscy i ¿ydowscyuchod�cy:Wroku1948 arabscy liderzy zachêcali uchod�-
ców arabskich do wyjazdu z Izraela, obiecuj¹c oczyszczenie ziemi z ¯ydów.
68%wyjecha³o nigdy nie widz¹c na oczy izraelskiego ¿o³nierza.

10. ¯ydowscy uchod�cy byli zmuszani do ucieczki z ziem arabskich z powodu
arabskiej brutalno�ci, prze�ladowañ i pogromów.

11. Liczbê uchod�cówarabskich.Którzywyjechali z Izraelaw roku 1948 szacuje
siê na oko³o 630.000. Liczba ¿ydowskich uchod�ców z ziem arabskich jest
szacowana na tyle samo.

12. Uchod�cy arabscynie byli CELOWOwch³aniani ani integrowani zmieszkañ-
cami krajów arabskich, do których uciekali, pomimo rozleg³ych terytoriów
zajmowanych przez Arabów. Spo�ród globalnej liczby stumilionów uchod�-
cówod czasudrugiej wojny �wiatowej, stanowi¹ oni jedyn¹ grupê uchod�ców
na �wiecie, która nie zosta³a wch³oniêta ani zintegrowanawkrajach zamiesz-
ka³ychprzez ichw³asnychziomków.Uchod�cy¿ydowscyzostaliwpe³niwch³o-
niêci przez spo³eczeñstwo Izraela, który to kraj ma powierzchniê (20 770
km²) o po³owêmniejsz¹ odHolandii.

13. Konflikt arabsko � izraelski: Arabowie stanowi¹ osiem samodzielnych naro-
dów, pomijaj¹c Palestyñczyków. Jest tylko jeden naród ¿ydowski. Arabowie
wywo³ali wszystkie piêæwojen i przegrali. Izrael za ka¿dym razem siê obroni³
i wygra³.

14. Karta OrganizacjiWyzwolenia Palestyny wci¹¿ wzywa do zniszczenia pañ-
stwa Izrael. Izraelczycyoddali Palestyñczykomwiêkszo�æ terytoriumZachod-
niegoBrzegu � autonomii pod palestyñskimi rz¹dami oraz ichwyposa¿yli.

15. ¯ydowskie �wiêtemiejsca by³y pod rz¹dami jordañskimi profanowane, a ¯y-
dom zabranianowstêpu do ichmiejsc kultu. Pod rz¹dami izraelskimiwszyst-
kie przybytkimuzu³mañskie i chrze�cijañskie zosta³y zachowane i udostêp-
nione dla przedstawicieli wszystkich religii.

16. KronikaONZwkwestii izraelsko-palestyñskiej: spo�ród 175 rezolucji Rady
Bezpieczeñstwa wydanych przed rokiem 1990, 97 by³o skierowanych prze-
ciwko Izraelowi.

17. Spo�ród 690 rezolucji ZgromadzeniaOgólnego przeg³osowanych przed ro-
kiem 1990, 429 by³o skierowanych przeciwko Izraelowi.

18. ONZmilcza³, kiedy Jordañczycy zniszczyli 58 synagogw Jerozolimie.

PROBLEMATYKA ¯YDOWSKA
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19. ONZ milcza³, kiedy Jordañczycy systematycznie profanowali staro¿ytny
¿ydowski cmentarz naGórzeOliwnej.

20. ONZmilcza³, kiedy Jordañczycywprowadzili politykê przypominaj¹c¹ apar-
theid, a zabraniaj¹c¹ ¯ydomodwiedzanieWzgórza �wi¹tynnego orazMuru
Zachodniego.

Jakwidaæ, ¿yjemywniewiarygodnych czasach. Bibliamówi:
�Oto Ja uczyniê z Jeruzalemu puchar taczania siê dla wszystkich ludów woko-

³o. Niedola dotknie tak¿e Judê przy oblê¿eniu Jeruzalemu. W owych dniach uczy-
niê z Jeruzalemu ciê¿ki kamieñ dla wszystkich ludów. Ka¿dy, kto go bêdzie podno-
si³, ciê¿ko siê zrani, gdy zbior¹ siê przeciwko niemu wszystkie narody ziemi�

(Zach 12.2-3).
(red.)

Zaproszenie

Drodzy bracia i siostry,
Serdecznie zapraszamywas do uczestnictwawnaszymkongresie, który

odbêdzie siê w sobotê i niedzielê, w dniach 26-27. 09. 2009 w sali FreieWal-
dorfschule, Hensenstr. 101, 48161Münster.
Rozpoczêcie tegodwudniowego zgromadzenia,w którymchcemywspól-

niesiêbudowaæ ioddawaæchwa³ênaszemuPana,odbêdziesiêwsobotêo godz.
10.00. My�l¹ przewodni¹ tego spotkania jest: ,,�a domem Jego my jeste�my�
(Hbr 3.6).
Prosimyopodanie liczbypragn¹cychwzi¹æ udzia³wnaszymkongresie do

dnia 28.08.2009w celu zorganizowania noclegów.

Prosimy o kontakt z braæmi:
Br. Bretislav Kudelka � tel. (49) 2598 1631
Br. Andrzej Bujok � tel. (49) 2598 918493
lub na adresmailowy: sabbath-federation@web.de

Z braterskimpozdrowieniem
Christliche Kirchengemeinde
(des siebenten Tages)
48341 Altenberge, Bahnhofstrabe 52


