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Owoce – wszyscy je lubimy. Słodki, soczysty miąższ, aż ślinka leci… 
Dlaczego miałby nie lubić ich Bóg? Oczywiście mówimy tu o tych 
duchowych owocach, które bynajmniej nie wiszą na drzewach, ale 
które to my wydajemy. Z pewnością tak jest, a potwierdza to Słowo 
Boże. Bóg oczekuje, że będziemy wydawali owoce poprzez nasze 
posłuszeństwo Jemu, poprzez naśladowanie Jego Syna. Właśnie o 
tym postanowiliśmy napisać w sierpniu, miesiącu wydawania owo-
ców. 
Wokół tych owoców narosło jednak sporo nieporozumień i często 

nie za bardzo wiemy, co właściwie jest tym oczekiwanym przez naszego Ojca owocem. Pi-
sze o tym w swoim tekście Tomek, analizując Biblię pod tym kątem i odpowiadając co robić 
by wydawać właściwe, wartościowe owoce. Piotr rozprawia się z jednym z pokutujących 
powszechnie schematów myślowych (używanych głownie przez osoby niewierzące, ale 
uważające się za bardzo kompetentne do pouczania innych w kwestiach biblijnych – nota-
bene ostatnio nastąpił wręcz wysyp takich postaw), jakoby o byciu chrześcijaninem decydo-
wał fakt wydawania dobrych owoców. Pastor w swoim felietonie kieruje do naszego zboru 
słowa zachęty byśmy zaczęli wydawać obficie owoce, oczekiwane przez Pana. Ale czy na-
prawdę tylko do naszego zboru?... Ja postanowiłem zwrócić uwagę na słowa z psalmu 1. o 
tym, że człowiek trwający w Bogu wydaje owoce we właściwym czasie. Jak ten czas rozpo-
znawać?  

W numerze zamieszczamy także obszerny fragment znakomitej książki Bruce Wilkinsona 
„Tajemnice krzewu winnego”, którą polecamy wszystkim, pragnącym bardziej zgłębić temat. 
Oczywiście nie brakuje także kolejnego rozdziału książki A.W. Tozera „Człowiek – miejsce 
zamieszkania Boga”, do której pierwszego tłumaczenia nasz zbór uzyskał wyłączne prawa. 
Autora nie trzeba nikomu rekomendować. 

Zachęcam do lektury i mam nadzieję, że przyczyni się ona do wydania konkretnych owo-
ców u czytelników. :-)  

              
              Jarosław Wierzchołowski, redakcja 

PRAWDZIWE PRZYSMAKI  
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OD PASTORA  

Tegoroczna obserwacja znanych mi od 
lat drzew owocowych zdaje się być dla 
mnie bardzo wymowną lekcją. Zarówno 
grusza w moim przydomowym ogrodzie, 
jak i zborowe jabłonie na Olszynce, wyglą-
dają przygnębiająco. O ile w porze kwitnie-
nia było jeszcze z nimi całkiem nieźle, to 
gdy nadszedł czas wydawania owoców, 
nie ma się z czego cieszyć. Niewyrośnięte, 
gnijące jabłka i gruszki przedwcześnie spa-
dają na ziemię i faktycznie nie nadają się 
do jedzenia. Nie dość, że jest ich mało, to 
tym, które się zawiązały, jakby w ogóle nie 
chciało się dojrzewać. Uszkodzone spady 
leżą więc w trawie pod drzewami i jedyne, 
co można z nimi zrobić, to je zebrać i wy-
rzucić.   

Co chodzi mi po głowie, gdy patrzę na 
te żałosne zgniłki niedorośniętych jabłek i 
gruszek? Od kilku dni nachodzą mnie nie-
odparte myśli, że są one swoistym znakiem 
czasu. Jako chrześcijanie zostaliśmy powo-
łani do wydawania dobrych owoców dla 
chwały i przyjemności naszego Pana, Jezu-
sa Chrystusa. Nie wy Mnie wybraliście, ale 
Ja was wybrałem i przeznaczyłem was, 
abyście szli i przynosili owoc, a wasz owoc 
trwał... [J 15,16]. Bóg ma prawo do owocu 
z nowego życia, którym nas obdarował w 
Chrystusie. Tymczasem co widzi? O ile w 
początkowej fazie naszego chrześcijaństwa 
zakwitliśmy miłością Bożą i zapowiadało 
się na całkiem niezłe owocowanie, to dzi-
siaj sprawy nie wyglądają już tak budująco. 
Faktycznie nie za bardzo jest co zbierać.  

Dlaczego myślę o tych owocach, jako 
znakach czasu? Wiedz o tym, że w dniach 
ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie 
będą samolubni, rozkochani w pieniądzu, 
chełpliwi, wyniośli, bluźnierczy, niepo-

słuszni rodzicom, niewdzięczni, niegodzi-
wi, nieczuli, nieprzejednani, skorzy do 
oszczerstw, niepohamowani, okrutni, gar-
dzący tym, co dobre, zdradzieccy, bez-
myślni, nadęci, kochający przyjemności 
bardziej niż Boga, stwarzający pozory po-
bożności, lecz będący zaprzeczeniem jej 
mocy. [2Tm 3,1-5]. Jednym słowem, mnó-
stwo duchowych zgniłków i spadów. Czy 
tak ma wyglądać zbór tuż przed powrotem 
Pana?! 

Tego roku dałem sobie już spokój z 
myślą, że w kościelnym ogrodzie wezmę 
do ręki pachnące, soczyste jabłko, z które-
go po ugryzieniu wypadną ciemne pestki 
świadczące o zakończonym procesie doj-
rzewania. Nie mogę się jednak pogodzić z 
myślą, że tak miałoby wyglądać duchowe 
owocowanie naszego zboru. Niechby Bóg 
w swojej łasce nie dał sobie spokoju z 
oczekiwaniem, że w końcu przyniesiemy 
Mu owoce dorodne i dojrzałe. Pan powie-
dział: Ja jestem prawdziwą winoroślą, a 
mój Ojciec jest winogrodnikiem. Usuwa 
każdy pęd we Mnie nie przynoszący owo-
cu i oczyszcza każdy, który owoc przynosi, 
aby owocował obficiej [j 15,1-2]. Na 
szczęście Bóg wie, jak osiągnąć w nas obfi-
tość dobrych owoców. 

Nosząc w sercu każdego z Was, Bracia 
i Siostry, żywię nadzieję, że nie zasmucimy 
naszego Pana i Zbawiciela brakiem owo-
ców. Modlę się też, aby wasza miłość co-
raz bardziej wzbogacała się w poznanie i 
doświadczenie, byście rozpoznawali to, co 
słuszne, byli szczerzy i nienaganni w dniu 
przyjścia Chrystusa, pełni owocu sprawie-
dliwości dzięki Jezusowi Chrystusowi, dla 
chwały i uwielbienia Boga [Flp 1,9-11].  

Co mówią  m i  j ab łon i e  i  g rusza?  
  

Ma r ian  B ie rnack i  
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„To, co było, znów będzie, co robiono, 
znów będą robić — i nie ma nic nowego pod 
słońcem. Czy jest jakaś sprawa, o której moż-
na by powiedzieć: Proszę, to coś nowego? 
Rzecz w tym, że miało to miejsce już wcze-
śniej, w czasach, które nas poprzedzały” Kzn 
1,9-10. 

 
Mówi się, że historia toczy się kołem. 

Bo pewne zmiany są cykliczne, jak chociaż-
by wciąż zmieniające się pory roku. Pewne 
sprawy wydaje się, że odchodzą w niepa-
mięć, ale później jednak wracają. Jak ktoś 
uważniej bada historie, to może dostrzec 
pewne prawidłowości, które się cyklicznie 
powtarzają.  

Ale dzieje to nie tyle koło. Nasze życie 
na ziemi ma swój początek i koniec. I w 
tym porządku jest odpowiedni czas na 
różne sprawy, które przemijają bezpowrot-
nie. Przez pierwsze lata życia chłopcy mają 
raczej wyrobione zdanie na temat towa-
rzystwa dziewczynek – często wolą bawić 
się w swoim gronie. Przychodzi jednak 
czas, że zupełnie tracą głowę by spędzić 
choć chwilę w towarzystwie tej wybranej - 
przychodzi czas na miłość. W naszym życiu 
jest czas na naukę. Dalej przychodzi czas 
pracy, a jak doczekamy - czas emerytury i 
bawienia wnuków: 

„Wszystko ma swój czas. Na każdą spra-
wę pod niebem przychodzi kiedyś pora: Jest 
czas rodzenia i czas umierania; jest czas sa-
dzenia i czas zbiorów. Jest czas ranienia i 
czas leczenia (…) Jest czas miłości i czas nie-
nawiści; jest czas wojny i czas pokoju” Kzn 
3,1-8. 

Choć jednostkowo jesteśmy na róż-

nych etapach życia, to pamiętajmy, że jed-
nocześnie wszyscy współdzielimy pewien 
bardzo konkretny czas, w którym przyszło 
nam żyć. Bo dzieje świata – one też mają 
swój początek i koniec. Bóg zadecydował, 
że przyszło nam żyć niemalże u końca 
dziejów!  

 
To już najwyższy czas by zacząć wyda-

wać dobry owoc w naszym życiu!  
 
Gdybyśmy rozrysowali na osi dzieje 

ziemi dotarłoby do nas, że już naprawdę 
kończy się czas tej ziemi.  

Aktualnie trwa „miłościwy rok Pana”, o 
którym czytamy w Słowie Bożym. To jest 
określenie pewnego okresu – nie trwa on 
literalnie roku. „Miłościwy rok Pana” trwa 
od czasu przyjścia Jezusa na świat do cza-
su Jego Powtórnego przyjścia, którego 
oczekujemy. Biblia wyraźnie o tym nas 
informuje. W trwającym teraz czasie łaski 
każdy (bez wyjątku!) może otrzymać zba-
wienie. Dzieje się to na podstawie wiary, a 
nie na podstawie uczynków. Można je 
otrzymać za darmo, uznając Jezusa za 
swojego Pana i naśladując Go. To jest Do-
bra Nowina, z którą przyszedł Chrystus, i 
którą dalej przekazuje Kościół. Ale ten 
„miłościwy rok Pana” wkrótce minie. Na 
ziemię przyjdzie Wielki Ucisk, a dalej na-
stanie Tysiącletnie Królestwo, Nowe Nie-
bo i Nowa Ziemia – o tym informuje nas 
Pismo Święte. 

Czas się kończy, zbliża się okres żniw – 
przyszedł najwyższy czas by wydawać 
owoc. Jeśli jeszcze nie wydajesz owocu, 
pośpiesz się.  

Ta jemn ica  obf i t ego  owocowan ia  
  

Tomasz  B ie r nack i  
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Nie znam konkretnej daty powrotu 
Jezusa na ten świat. Ale nawet On nie wie-
dział dokładnie, kiedy to się wydarzy. Nie 
ulega jednak wątpliwości, że ten czas jest 
coraz bliżej:  

„Poza tym bądźcie świadomi, w jakim 
żyjemy czasie. Oto nadeszła pora, by zbudzić 
się ze snu. Teraz zbawienie jest bliżej nas niż 
wtedy, kiedy uwierzyliśmy. Noc przeminęła — 
i dzień się przybliżył. Odrzućmy więc uczynki 
ciemności, a włóżmy na siebie zbroję światła” 
Rz 13,11-12. 

 
Jaka jest tajemnica obfitego owocowa-

nia? 
Zanim odkryjemy tę tajemnicę, warto 

zadać sobie pytanie, po co właściwie mieli-
byśmy wydawać ten owoc? Z obserwacji 
natury widzimy, że owoc może nakarmić, 
posilić. Po drugie, jest warunkiem rozmna-
żania i pomnażania. Gdyby drzewa prze-
stały przynosić owoce, zapanowałby głód, 
i nie byłoby nowych drzew. W niedługim 
czasie zamarłaby cała przyroda. 

Ale czy Bóg oczekuje od nas, abyśmy 
wydawali owoc? Czy nie jest tak, że On 
nas kocha po prostu – choćby nie wiado-
mo co?!  

Jestem pewien, że Bóg oczekuje od nas 
owocu. On nas kocha i dlatego chce aby 
nasze życie było pełne owocu!  

Jestem tego pewien, ponieważ widzimy 
to wyraźnie w Piśmie Świętym. Chociażby 
gdy sięgniemy do początku księgi Izajasza. 
Bóg odnosi się tam do karygodnego zacho-
wania Izraela, pełnego zepsucia moralnego 
i religijnej hipokryzji. Bóg jest gotów prze-
baczyć, ale zapowiada straszliwy sąd 
względem tych, którzy trwają w buncie. 
Rozdział 5 to pieśń o winnicy, która sym-
bolizuje naród wybrany.  Dowiadujemy się 
tam, że Bóg uczynił wszystko co niezbęd-
ne aby uzyskać jak najlepsze plony: 
„Ogrodził ją, oczyścił z kamieni i zasadził 
szlachetne szczepy. Wybudował w niej po-

tem wieżę, wykuł w kamieniu tłocznię — 
oczekiwał dorodnych winogron, a wydała nic 
niewarte owoce. Teraz więc, mieszkańcy Je-
rozolimy i wy, zamieszkali w Judzie, rozsądź-
cie pomiędzy Mną a moją winnicą! Co jeszcze 
należało w niej zrobić, a czego w niej nie zro-
biłem? Dlaczego oczekiwałem gron dorod-
nych, a wydała nic niewarte owoce?” Iz 5,2-
4. 

 
Hebrajskie słowo użyte tu na określe-

nie złych owoców można tłumaczyć też 
jako – kwaśne, dzikie, cuchnące. Bóg ocze-
kiwał dobrego owocu w życiu izraelitów, 
jednak to co znalazł w ich życiu określił 
jako cuchnące, zepsute, złe. To było przy-
czyną nadciągającego sądu o czym czyta-
my dalej: 

 „Otóż teraz chcę wam ogłosić, co mam 
zamiar uczynić mej winnicy: Rozbiorę jej płot 
— i niech ją ogołocą! Rozwalę jej mur — i 
niech ją podepczą! Wystawię ją na zniszcze-
nie: nie będzie przycinana i nie będzie pielo-
na. Niech porasta cierniem i ostem! A obło-
kom rozkażę, aby na nią nie spuściły ani kro-
pli deszczu. Tak, winnicą PANA Zastępów 
jest dom izraelski, Judejczycy są Jego ulubio-
ną sadzonką. Oczekiwał prawa, a oto rozlew 
krwi; sprawiedliwości, a oto krzyk” Iz 5,5-7. 

 
Bóg oczekiwał konkretnych owoców 

od swojej ulubionej sadzonki. W tej staro-
testamentowej historii poznajemy Boży 
charakter, który przecież pozostaje nie-
zmienny. Wyraził tu wprost jakie ma ocze-
kiwania wobec swojego ludu.  

 
Jezus wiele lat później również używa 

obrazu winnicy. W 21 rozdziale Ewangelii 
Mateusza czytamy przypowieść o dzier-
żawcach winnicy. Tę przypowieść skiero-
wał Jezus do arcykapłanów i faryzeuszy – 
duchowej elity Izraela: 

„Innego podobieństwa wysłuchajcie: Był 
pewien gospodarz, który zasadził winnicę, 
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ogrodził ją płotem, wkopał w nią prasę i zbu-
dował wieżę, i wydzierżawił ją wieśniakom, i 
odjechał. A gdy nastał czas winobrania, po-
słał sługi swoje do wieśniaków, aby odebrali 
jego owoce.  

(…) Dlatego mówię wam, że Królestwo 
Boże zostanie wam zabrane. Otrzyma je na-
ród, który wyda jego owoce” Mt 21,33-
34.43. 

 
Tak też się stało. Wiemy, że to proroc-

two się wypełniło! To właśnie dlatego 
„miłościwy rok Pana” trwa również dla nas. 
Musimy mieć świadomość, że Boże ocze-
kiwanie owocu pozostaje niezmienne! 

To było centrum nauczania Jana 
Chrzciciela, który przygotowywał grunt 
pod służbę Jezusa: 

„Schodzili się do niego mieszkańcy Jero-
zolimy, całej Judei oraz okolic położonych 
nad Jordanem. Tych, którzy otwarcie przy-
znawali się do swoich grzechów, Jan chrzcił 

w Jordanie. A gdy zobaczył, że wielu faryzeu-
szów i saduceuszów przychodzi na chrzest, 
powiedział: Wy, pomioty żmij, czy ktoś wam 
doradził, aby uchodzić przed nadchodzącym 
gniewem? Jeśli tak, to wydajcie owoc godny 
opamiętania. Nie łudźcie się, że wam wystar-
czy mieć za ojca Abrahama. Mówię wam: Z 
tych kamieni Bóg może wzbudzić Abrahamo-
wi dzieci. Topór dotknął już korzeni. Każde 
drzewo, które nie rodzi dobrego owocu, zo-
stanie wycięte i rzucone w ogień” Mt 3,5-10. 

 
Ta myśl, że Bóg oczekuje abyśmy przy-

nieśli owoc jest widoczna w wielu miej-
scach Słowa. Jednym z miejsc, które nie 
pozostawia wątpliwości, że Pan będzie 
chciał zobaczyć owoc naszego życia, jest 
przypowieść o talentach (Ewangelia Ma-
teusza 25,14-30). Jezus opowiada ją w 
kontekście końca świata, na który mieli 
być gotowi Jego uczniowie. W tej dobrze 
znanej przypowieści pewien człowiek 
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przywołał swoich służących i na czas swo-
jej nieobecności powierzył im talenty 
(pieniądze). Z opowieści Jezusa dowiaduje-
my się, że: „Po dłuższym czasie pan wraca i 
wzywa służących do rozliczeń. Ten, który 
otrzymał pięć talentów, przyniósł dalsze pięć 
i oznajmił: Panie! Powierzyłeś mi pięć talen-
tów. Proszę — zyskałem dalsze pięć. Pan na 
to: Wspaniale, dobry i wierny sługo! Okazałeś 
się wierny w paru sprawach, teraz postawię 
cię nad wieloma. Wejdź, wesel się razem ze 
mną” Mt 25,19-21. 

Wśród opisywanych sług znalazł się 
jeden, który co prawda nic nie stracił z 
powierzonego majątku, ale też nie przy-
niósł żadnego owocu. Jego pan wyraźnie 
jednak oczekiwał, że otrzyma więcej niż 
mu powierzył! Dlatego ten, który nie przy-
niósł żadnego owocu, został określony 
mianem złego sługi i oczekiwała go kara: 
”A nieużytecznego sługę wyrzućcie na ze-
wnątrz, w ciemność. Tam będzie płacz i 
zgrzytanie zębami” Mt 25,30. 

 
Czy można być uczniem Jezusa i nie 

przynosić owocu? 
Niestety można być członkiem kościoła  

(nawet przez wiele lat) i nie przynosić wła-
ściwego owocu. Można słuchać Słowa 
Bożego i nawet je z radością przyjmować, 
ale pozostawać bezowocnym. To przykre, 
ale niestety tak bywa. Widzimy to w przy-
powieści Jezusa o czworakiej roli. Zwróć-
my na to uwagę:  

„Ludzie podobni do ziarna przy drodze to 
ci, do których przychodzi szatan i natych-
miast wybiera to, co właśnie zostało w nich 
zasiane. Ludzie podobni do ziarna na skali-
stym gruncie to ci, którzy po usłyszeniu Sło-
wa szybko i chętnie je przyjmują, ale brak im 
korzenia, są niestali, i gdy z powodu Słowa 
dochodzi do ucisku lub prześladowania, szyb-
ko się odwracają. Ludzie podobni do ziarna 
pośród cierni to ci, którzy usłyszeli Słowo, 
lecz troski tego wieku, zwodnicze uroki bo-

gactwa i pożądanie innych spraw wkraczają i 
zagłuszają Słowo, tak że nie wydaje plonu. 
Natomiast ludzie przypominający urodzajną 
ziemię to ci, którzy słuchają Słowa, są mu 
posłuszni i wydają plon, jedni trzydziestokrot-
ny, drudzy sześćdziesięciokrotny, a jeszcze 
inni stokrotny” Mk 4,15-20. 

To był problem w Kościele już w pierw-
szym wieku. Juda, brat Pana Jezusa wyrzu-
ca w natchnieniu Ducha swoją złość na 
takich ludzi w swoim liście: 

„W czasie waszych spotkań i posiłków, w 
których nieskrępowanie biorą udział i samych 
siebie tuczą, przypominają skryte pod wodą 
skały. Są niczym chmury bez deszczu, popę-
dzane wiatrem. Są jak jesienne drzewa zasta-
ne bez owoców, po dwakroć martwe, wyrwa-
ne z korzeniami. Przypominają dzikie bałwa-
ny rozszalałego morza, spienione własnym 
bezwstydem, oraz zbłąkane gwiazdy, na któ-
re czeka gęsty mrok wieczności” Jd 1,12-13. 

 
Ale tak jest również i dzisiaj. Wciąż 

trwa „miłościwy rok Pana” pełen Jego nie-
opisanej łaski, ale Boża cierpliwość wkrót-
ce się skończy. W Ewangelii Łukasza znaj-
dujemy słowa Jezusa, które w używanym 
przeze mnie przekładzie Pisma Świętego 
zatytułowano – „granice Bożej cierpliwo-
ści”: 

„Następnie opowiedział im taką przypo-
wieść: Pewien człowiek miał w swej winnicy 
zasadzony figowiec. Jednego razu przyszedł i 
szukał na nim owocu, ale nic nie znalazł. 
Wtedy zwrócił się do winogrodnika: Popatrz, 
od trzech lat przychodzę, szukam na tym 
figowcu owocu i nic nie znajduję. Wytnij to 
drzewo, po co ma ziemię wyjaławiać? Panie 
— odpowiedział winogrodnik — zostaw je 
jeszcze na ten rok, ja je okopię i obłożę nawo-
zem, może wyda owoc w przyszłym roku, a 
jeśli nie wyda — wytniesz je” Łk 13,6-9. 

 
Przyszedł najwyższy czas, aby wyda-

wać owoce! Jeśli wciąż tego nie robisz – 
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najwyższa pora, żeby jeszcze to zmienić. 
Zbliża się czas rozliczenia. Kiedy to nastą-
pi? Gdy Jezus powróci! Wiemy, że już nie-
długo bo tak to zapowiedział: ”A gdy pójdę 
i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i 
wezmę was do siebie, abyście i wy byli tam, 
gdzie Ja jestem” Jn 14,3. 

Nie daj sobie wmówić, że można być 
uczniem Jezusa i nie przynosić owocu! 
Póki trwa czas łaski, może tak się wyda-
wać, ale gdy On powróci po swój Kościół, 
możesz przeżyć tragiczne rozczarowanie, 
gdy zostaniesz określony mianem nieuży-
tecznego sługi. Jesteśmy powołani do tego 
by przynosić owoc! 

Owoc został nam dany by przynosić 
chwałę Bogu. By pomnażać Jego Króle-
stwo. Ale też po to, żeby nas ostrzec przed 
tymi, którzy nie są prawdziwymi uczniami 
Jezusa, nawet jeśli w ten sposób się 
przedstawiają: 

„Strzeżcie się fałszywych proroków. Przy-
chodzą oni do was w owczej skórze, we-
wnątrz jednak są drapieżnymi wilkami. Roz-
poznacie ich po ich owocach. Bo czy zbiera 
się winogrona z cierni albo figi z ostu? Podob-
nie każde dobre drzewo wydaje dorodne 
owoce, a drzewo zepsute — owoc bez warto-
ści. Dobre drzewo nie może wydawać mar-
nych owoców, a drzewo zepsute dorodnych. 
Każde drzewo, które nie wydaje dorodnych 
owoców, wycina się i wrzuca do ognia. Roz-
poznacie ich zatem po ich owocach” Mt 
7,15-20. 

 
Traktujmy poważnie kwestię tego co 

przynosi nasze życie. Owoc, jego rodzaj 
albo właśnie brak owocu, wskazują jaka 
czeka nas wieczność. Abyśmy wydawali 
dobry owoc chcę zaproponować 3 prak-
tyczne działania, które możemy stosować, 
póki trwa „miłościwy rok Pana”: 

 
OBSERWUJ 
Sami siebie poddawajmy ocenie. Czy 

zbiera się winogrona z cierni, albo figi z 
ostu? Jezus wyraźnie mówi, że owoce słu-
żą temu, byśmy poznali prawdę o wnętrzu 
człowieka. Pamiętając słowa z Ewangelii 
Mateusza 7,5 („Obłudniku, usuń najpierw 
belkę z własnego oka, a wtedy przejrzysz, aby 
wyjąć drzazgę z oka swego brata”) przyglą-
dajmy się w pierwszej kolejności sami so-
bie. Odważmy się na szczerą samoocenę. 
Popatrzmy na swoje życie - czy znajduje-
my w nim owoce, i jakie one są?  

„Bo gdybyśmy osądzali samych siebie, nie 
bylibyśmy sądzeni. A tak, sądzeni przez Pana, 
jesteśmy karceni, aby wraz ze światem nie 
doznać potępienia” 1Ko 11,31-32. 

 
Jaki owoc powinniśmy wydawać ?  
Biblia wyraźnie nam mówi jaki owoc 

powinien być w naszym życiu widoczny. 
Paweł i Tymoteusz zapewniali w liście Ko-
losan, że modlą się aby: „postępowali w 
sposób godny Pana, mogli Mu się we wszyst-
kim podobać, wydawali owoc w każdym do-
brym czynie i wzrastali w poznaniu Bo-
ga” (Kol 1,10). Pismo Święte mówi bardzo 
wiele o owocu, który Bóg chce widzieć w 
naszym życiu: 

„Bo owocem światłości jest wszelka do-
broć i sprawiedliwość, i prawda” Ef 5,9 

 „Przez niego więc nieustannie składajmy 
Bogu ofiarę pochwalną, to jest owoc warg, 
które wyznają jego imię” Hbr 13,15 

Jeśli w swoim życiu widzisz inne owo-
ce, nie jest moją rolą uspokoić cię, że jest 
dobrze. Przyszedł najwyższy czas by za-
cząć wydawać odpowiednie owoce!  

 
Jak to zrobić ?! Jaka jest tajemnica obfi-

tego owocowania? Choć dla wielu wciąż 
pozostaje to niezrozumiałe, to Jezus wy-
raźnie o tym nauczał: 

„Ręczę i zapewniam was, jeśli ziarno psze-
nicy wrzucone w ziemię nie obumrze, zostaje 
pojedynczym ziarnem, lecz jeśli obumrze, 
wydaje obfity plon. Kto kocha swoje życie, 
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straci je, a kto nienawidzi swojego życia w 
tym świecie, uchroni je dla życia wiecznego. 
Jeśli ktoś chce Mi służyć, niech idzie za Mną”. 
Jn 12,24-26 

Jezus mówił tu o swojej nadchodzącej 
śmierci. Ale On przetarł szlaki, a my mamy 
wstępować w Jego ślady. Widzimy,  że 
warunkiem obfitego owocowania jest 
śmierć. Musi umrzeć nasza grzeszna natu-
ra, bo nic dobrego z niej nie wyrośnie. Nie 
ma szans żeby przyniosła dobry owoc, bo 
przecież nie ma fig na cierniach!  Zasada 
jest prosta: Jeśli chcemy wydać obfity 
owoc, dobry owoc – to nie ma tu miejsca 
na naszą starą naturę.  

 
2. TRWAJ    
Nie możemy wydawać owocu sami z 

siebie! Drzewa, które co roku przynoszą 
nam owoce nie robią tego same z siebie. 
Nie są w stanie przynieść lepszego owocu 
dzięki swoim szczególnym wysiłkom. Ta-
jemnicą jest korzeń. Drzewa wydają owoc 
we właściwym czasie dzięki temu, że mają 
zdrowy korzeń, który dostarcza im wody i 
różnych składników mineralnych z ziemi. 

Jezus najlepiej tłumaczy nam kwestie 
owocowania: 

„Ja jestem prawdziwą winoroślą, a mój 
Ojciec jest winogrodnikiem. Usuwa każdy 
pęd we Mnie nie przynoszący owocu i oczysz-
cza każdy, który owoc przynosi, aby owoco-
wał obficiej. Wy już jesteście czyści dzięki 
Słowu, które wam przekazałem. Przede 
wszystkim trwajcie we Mnie — a Ja w was. 
Podobnie jak pęd nie może przynosić owocu 
sam z siebie, jeśli nie tkwi w winorośli, tak i 
wy, jeśli nie będziecie trwali we Mnie. Ja je-
stem winoroślą — wy pędami. Kto trwa we 
Mnie, a Ja w nim, ten przynosi obfity owoc, 
bo beze Mnie nie jesteście w stanie nic uczy-
nić. Jeśli ktoś nie trwa we Mnie, zostanie 
wyrzucony jak pęd i uschnie. Takie zbiera się, 
rzuca w ogień — i płoną. Jeśli pozostaniecie 
we Mnie i moje słowa pozostaną w was, pro-

ście o cokolwiek chcecie, a stanie się wam — 
przez to mój Ojciec zostanie uwielbiony, by-
ście przynieśli obfity owoc i okazali się moimi 
uczniami” Jn 15,1-8. 

To nie z nas przychodzi owoc. Nie ze 
względu na to, że bardzo się wysilamy. 
Jeśli o własnych siłach chcemy wydać 
owoc – za jakiś czas będziemy sfrustrowa-
ni. Przestań walczyć, i zdaj się na Boże 
działanie w Twoim życiu! 

To sam Bóg jest ogrodnikiem. Pozwól-
my mu wykonywać pracę. On nas oczyści, 
abyśmy wydawali jeszcze obfitszy owoc, 
jeśli trwamy w Jezusie. Po prostu trwaj – i 
nie unikaj ogrodnika! 

Z roślinami jest łatwiej – bo one nie 
mają wolnej woli i nóg żeby uciekać przed 
zabiegami pielęgnacyjnymi ogrodnika. Nas 
Bóg obdarzył i wolną wolą i nogami. Ale 
nie bądźmy jak Jonasz, który słysząc kon-
kretne Boże wezwanie, udał się dokładnie 
w odwrotnym kierunku!  

Prace pielęgnacyjne w ogrodzie mogą 
wydawać się czasem wręcz brutalne, ale są 
potrzebne. Jeśli cięć dokonuje doświad-
czony ogrodnik, możemy mieć pewność, 
że są one dobre dla roślin.  

Żyjemy u kresu dziejów - to czas wyda-
wać odpowiedni owoc. Aby tak się stało 
nie unikajmy nożyc ogrodnika. On musi 
nas oczyszczać i robi to poprzez Słowo. 
Nie unikajmy zatem Słowa Bożego w na-
szym życiu. We wspomnianej już przypo-
wieści o siewcy, nazwane zostały niektóre 
z przeszkód, które sprawiają że ludzie mo-
gą słuchać Słowa i nie przynosić owocu -te 
ciernie to: troski tego wieku i zwodnicze 
uroki bogactwa, pożądanie innych spraw 
(one tłamszą Słowo). Pozwól Bogu to wy-
ciąć. Usunąć z Twojego życia. Niech to 
zabierze, bo choć w tym momencie wyda 
się to trudne i nieprzyjemne – za jakiś czas 
będzie to źródłem wielkiej radości: 

„Żadne karcenie w chwili, gdy nas dosię-
ga, nie sprawia nam radości, lecz łączy się z 
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bólem. Później jednak tym, którzy dzięki nie-
mu zostali wyćwiczeni, zapewnia pełen poko-
ju owoc sprawiedliwości” Hbr 12,11. 

 
3. DBAJ 
Z jednej strony informacja, że nasza 

stara natura musi umrzeć i czekają nas licz-
ne cięcia dokonywane przez Boga, jest 
trudna do przyjęcia. Z drugiej jednak stro-
ny, niech ta świadomość uspokoi naszą 
duszę! Możesz odpocząć od myśli, że to ja 
muszę przynieść za wszelką cenę ten 
owoc. To nie Twoje zadanie. Po Twojej 
stronie pozostaje poddać się pod Boże 
działanie. My mamy trwać w Panu i Jego 
Słowie. To tylko On sprawia, że możemy 
wydać obfity, właściwy owoc. Trzeba nam 
jedynie się poddać pod Jego rękę, a On 
zatroszczy się o resztę. On będzie nas pro-
wadził. Będzie nam objawiał co dalej… 

Naszym zadaniem jest dbać o to by 
trwać w społeczności z Bogiem. Niestety 
zdarza nam się cofać w rozwoju. Dlatego w 
Piśmie Świętym widzimy, jak przejęci tro-
ską o innych wierzących mężowie Boży 
wzywali ich do tego, by trwali w wierze. By 
pilnowali przyjętej Ewangelii. 

Jeśli mamy wydawać owoc to dokonuj-
my szczerej samooceny i trwajmy w Panu. 
To od Niego zależy nasz owoc. Po naszej 
stronie pozostaje jednak dbałość– jak czy-
tamy w liście do Efezjan 5,18 – oto aby 
Duch stale mógł nas napełniać.  

Jeśli Duch Święty będzie nas napełniać 
– w naszym życiu pojawi się owoc Ducha. 
Nie ma innej opcji. W drugą stronę też to 
działa: Jeśli nie mamy Ducha Świętego, nie 
widać w naszym życiu również oczekiwa-
nego przez Boga owocu!  

„Podkreślam natomiast: Żyjcie w Duchu, a 
na pewno pokonacie żądzę ciała. Ciało bo-
wiem pożąda przeciw Duchowi, a Duch prze-
ciw ciału. Te pragnienia są ze sobą sprzeczne, 
tak by wam przeszkodzić w czynieniu tego, co 

chcecie. Jeśli jednak Duch was prowadzi, nie 
podlegacie Prawu. Wiadomo, co bierze się z 
ciała: nierząd, nieczystość, rozpusta, oddawa-
nie czci bożyszczom, wróżbiarstwo, wrogość, 
kłótliwość, zazdrość, porywczość, zaczep-
ność, krnąbrność, brak troski o jedność, za-
wiść, chęć mordu, pijaństwo, rozpasanie i tym 
podobne. Zapowiadam wam teraz, tak jak 
czyniłem to wcześniej, że ci, którzy się tych 
rzeczy dopuszczają, nie odziedziczą Króle-
stwa Bożego. Owocem zaś Ducha jest: mi-
łość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, 
dobroć, wierność, łagodność, powściągliwość. 
Przy takich cechach nie potrzeba Prawa. A ci, 
którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżo-
wali ciało wraz z jego namiętnościami oraz 
pragnieniami. Jeśli żyjemy w Duchu, w zgo-
dzie z Duchem też postępujmy” Gal 5,16-25. 

 
Najwyższy czas by wydawać owoc. By 

owoc Ducha był widoczny. W tym świecie, 
który będzie przywdziewał różne maski, 
ale jednocześnie żył w strachu. W tym 
świecie pełnym agresji, nienawiści, nie-
pewności, gwałtu, niewierności i braku 
powściągliwości – my na tym tle mamy 
wydać owoc miłości, łagodności i wierno-
ści. Kiedy niektórzy już mówią, że czeka 
nas COVID-20  i na jesień wszystko zosta-
nie zamknięte – my mamy wydać owoc 
pokoju. W świecie gdzie ludzie skaczą so-
bie do gardeł – my mamy być uprzejmi i 
dobrzy dla wszystkich.  

Nikt z nas o własnych siłach tego w 
sobie nie wypracuje. Może na krótki czas 
damy radę, ale dopiero gdy pozwolimy 
Bogu pracować nad nami wydamy trwały i 
oczekiwany przez Niego owoc. 

 
OBSERWUJ jakie masz owoce – 

TRWAJ w Jezusie – DBAJ o to by Duch 
mógł Cię stale napełniać. To jest tajemnica 
obfitego owocowania.  
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Mamy z tym stwierdzeniem duży pro-
blem. Kto kogo ma poznać po owocach? 
Katolicy protestantów? Czy może na od-
wrót? A może ateiści chrześcijan? Czy po 
owocach pewnej grupy ludzi określimy ich 
jako na-pewno-wierzący? Zbyt często nad-
używamy tego sformułowania. Ostatnio 
pewna członkini pewnej sekty zacytowała 
mi tą wypowiedź Jezusa jako dowód ich 
przynależności do Boga. Mówi się też, że 
w tym czy tamtym kościele ludzie na pew-
no będą zbawieni, bo widać, że miłują się 
wzajemnie. Ale czy tego samego nie moż-
na powiedzieć o wspólnocie buddyjskiej? 
„Miłość w buddyzmie i przejawach tej reli-
gii, jest ponad wszystkim, najważniejszą 
częścią naszego ludzkiego życia.” (Budda). 

 
Na początek upewnijmy się, czy dobrze 

rozumiemy chrześcijaństwo. Oto kilka 
ważnych prawd: 

- Moralność to nie chrześcijaństwo 
- Przestrzeganie Dekalogu nie czyni ludzi 

dobrymi chrześcijanami 
- Wiara w Boga nie czyni cię chrześcijani-

nem 
- Chodzenie do kościoła nie czyni cię 

chrześcijaninem 
- Modlitwa nie czyni cię chrześcijaninem 
- Chrzest nie czyni cię chrześcijaninem 
- Prowadzenie uczciwego życia nie czyni 

cię chrześcijaninem 
- Czytanie Biblii nie czyni cię chrześcijani-

nem 
- Mówienie o Jezusie Chrystusie nie czyni 

cię chrześcijaninem 
- Nie można urodzić się chrześcijaninem 
- Wiara w Apostolski symbol wiary (z łac. 

credo) z II w., utwierdzony w IV w. jako 
Nicejsko-konstantynopolitańskie wyznanie 
wiary – nie czyni cię chrześcijaninem 

 
A więc po jakich owocach można po-

znać Bożego człowieka? 
Chrześcijanin to osoba zrodzona z Du-

cha Świętego, posłuszna i oddana Chrystu-

Poznac ie  i ch  po  owocach  
  

P io t r  A f tanas  
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sowi, podległa pod autorytet Słowa Boga 
Ojca (Stary i Nowy Testament), trwająca w 
bliskiej relacji z Jezusem i naśladująca Go, 
wyznająca credo, posiadająca pewność 
zbawienia.  

Nie można poznać takiej osoby po 
owocach. Nie można poznać po uczyn-
kach, słowach, praktykach. Bo przecież są 
ludzie niewierzący, moralnością, czy np. 
uprzejmością przewyższający początkują-
cego, czy niedojrzałego chrześcijanina. 
Owszem, chrześcijanin ma przynosić owo-
ce – takie jest jego przeznaczenie, ma być 
solą i światłem dla tego świata, ale kryte-
rium oceny jego życia nie jest miarodajne. 
Tylko Bóg wie, którzy są Jego („Ja jestem 
dobrym pasterzem, znam swoje owce i moje 
Mnie znają”, J 10,14). Ludzie oceniają in-
nych według własnych norm, a tylko Bóg 
patrzy na serce. Stąd też często niestety 
hipokryci wypaczają obraz chrześcijaństwa 
w świecie, a przecież to nie znaczy, że 
chrześcijaństwo nie pochodzi od Boga. Z 
innej strony patrząc, nie możemy nazwać 
Bożymi dziećmi grupę ludzi, którzy nikomu 
nie szkodzą. Nikomu-nie-szkodzenie nie 
jest owocem, po którym rozpoznamy 
chrześcijanina, choć wiadomo, że żaden 
chrześcijanin nie powinien nikomu szko-
dzić. 

 
Zatem o jakich ludziach Chrystus mó-

wi: „poznacie ich po ich owocach”? 
Kontekst Biblijny pokazuje, że chodzi o 

fałszywych proroków. 
„Strzeżcie się fałszywych proroków, któ-

rzy przychodzą do was w przybraniu owiec, 
wewnątrz jednak są wilkami drapieżnymi. 
Poznacie ich po ich owocach. Czy zbierają 
winogrona z cierni albo figi z ostu? Tak każde 
dobre drzewo wydaje piękne owoce, ale bez-
użyteczne drzewo wydaje złe owoce. Dobre 
drzewo nie jest w stanie wydawać złych owo-
ców ani bezużyteczne drzewo wydawać pięk-
nych owoców. Każde drzewo, które nie wy-

daje pięknego owocu, zostaje wycięte i rzuco-
ne w ogień. A zatem poznacie ich po ich owo-
cach” Mat 7,15-20. 

Zwróćmy uwagę na roślinę przetłuma-
czoną w tym fragmencie jako oset. Nie 
jestem tego pewien, ale zakładając, że 
gr. tribolōn to łac. tribulus, to ciekawe jest, 
że tenże oset sili się na roślinę leczniczą 
(jako taki sprzedawany w aptekach) lecz w 
istocie nią nie jest, nie ma na to dowodów. 
Najbardziej znanym przedstawicielem tego 
rodzaju roślin jest Tribulus terre-
stris (winorośl przebijająca), szeroko rozpo-
wszechniony gatunek inwazyjny i chwast. 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Tribulus)  

Fałszywy prorok to przywódca, lider, 
nauczyciel. Może nim być pastor, biskup, 
biznesmen, mistyk, charyzmatyk, kalwini-
sta, anioł, lub ktokolwiek, kto zgromadza 
wokół siebie jakąś grupę ludzi i naucza ich 
nieprawdy na temat Boga. Jest to osoba 
nieodrodzona przez Ducha Świętego, jej 
życie to subtelna imitacja ewangelicznego 
chrześcijaństwa. Zajmuje urząd duchowe-
go nauczyciela bez Bożego powołania. 
Ludzie, którzy nie znają dobrze Słowa Bo-
żego, łatwo wpadają w sidła uroku nauk 
takich proroków. Są oni wilkami w ow-
czych skórach i, aby skutecznie rozpoznać 
ich fałsz, wystarczy przyjrzeć się jaki owoc 
przynosi ich praca, jakie jest ich życie ro-
dzinne, skąd mają lub jak inwestują pienią-
dze, jakie mają zainteresowania, co rekla-
mują na swoich stronach. Oglądając jakiś 
ich filmik w Internecie, widzimy 20 lub 40 
minut, wydawałoby się, fascynującego 
przesłania. Jednak ważniejsze jest, co oni 
robią po nakręceniu takiego filmiku, jak 
zachowują się prywatnie. Obłuda postępo-
wania tych cierni i ostów zawsze wyrządza 
krzywdę wielu naiwnym duszom. Tacy 
prorocy sami wpadli w wielki dół kłamstwa 
i wciągają tam tłumy. 

„A posiany między ciernie to ten, który 
słucha słowa, ale troski tego świata i ułuda 
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Ostatnio ponownie zachwyciłem się 
psalmem nr 1. Za każdym razem zadzi-
wiam się, że ten jeden z najbardziej dla 
mnie wymownych i przejrzystych psal-
mów, zawierających tak jasne i klarowne 
przesłanie, otwiera tę księgę. „Szczęśliwy 
mąż, który nie idzie za radą bezbożnych ani 
nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasia-
da w gronie szyderców, lecz ma upodobanie 
w zakonie Pana i zakon jego rozważa dniem i 

nocą. Będzie on jak drzewo zasadzone nad 
strumieniami wód, wydające swój owoc we 
właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a 
wszystko, co uczyni, powiedzie się.” [Psalm 
1:3] 

Tym, co mnie szczególnie poruszyło, 
jest obietnica wydania owocu we właści-
wym czasie. Człowiek z natury nie chce 
czekać na owoce. Nawet czekanie na owo-
ce w sadzie nie jest wymarzonym zaję-

We właśc iwym czas i e  
  

Ja ros ław Wie r zcho łowsk i  
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bogactwa zagłuszają słowo i staje się on be-
zowocny” Mat 13,22. 

„Czy może ślepy prowadzić ślepego? Czy 
obaj nie wpadną do dołu? Nie ma ucznia nad 
mistrza, a każdy dobrze przygotowany, bę-
dzie jak jego mistrz. Jak to jest, że widzisz 
drzazgę w oku swego brata, a belki we wła-
snym oku nie dostrzegasz? Jak możesz mówić 
swemu bratu: Bracie, pozwól, że wyjmę drza-
zgę z twego oka, gdy sam w swoim oku nie 
widzisz belki? Obłudniku, wyjmij najpierw 
belkę ze swojego oka, a wtedy przejrzysz, aby 
wyjąć drzazgę z oka twojego brata. Nie ma 
bowiem drzewa dobrego, które by rodziło 
owoc bezużyteczny, ani drzewa bezużytecz-
nego, które by rodziło owoc dobry. Bo każde 
drzewo poznaje się po jego owocu; nie zbie-
rają przecież fig z cierni ani winogron nie zry-
wają z krzewu jeżyn”  Łk 6,39-44. 

Przy końcu dni wilki te będą zaskoczo-
ne reakcją Chrystusa. 

„Nie każdy, kto mówi do Mnie: Panie, 
Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz ten, 
kto pełni wolę mojego Ojca, który jest w nie-
biosach. W tym dniu wielu mi powie: Panie, 
Panie, czy nie prorokowaliśmy w Twoim imie-
niu i w Twoim imieniu nie wypędzaliśmy de-

monów, i w Twoim imieniu nie dokonaliśmy 
wielu cudów? Wówczas wyznam im: Nigdy 
was nie poznałem. Odstąpcie ode Mnie wy, 
którzy czynicie bezprawie” Mat 7,21-23. 

Sprawdźmy skąd czerpie inspiracje 
Curry Blake, z kim zadają się Reinhard i 
Debi Hirtler, jakie przesłanie głosi Bethel 
Church.  Sprawdzajmy z Biblią w ręku nau-
ki różnych „Jayemów”, czy innych misty-
ków New Age. Podobno Todd White po-
kutuje z tego, co do tej pory głosił. Obser-
wujmy jak dziś żyje, czy jest posłuszny 
ewangelii. Zobaczmy co wydarzy się we 
wrześniu 2020 roku w Ameryce, czy pro-
rocze, katastroficzne sny pastora  Cover-
stone’a  (z Assemblies of God), pochodzą 
rzeczywiście od Boga. Jeżeli jesienią nie 
zobaczymy płonącego Waszyngtonu, w 
najlepszym wypadku ten poczciwy pastor 
zostanie wyśmiany.  

Dzisiaj, jak nigdy dotąd, Kościołowi 
potrzebny jest dar rozróżniania duchów, 
precyzyjna znajomość Pism, oraz doświad-
czanie cudownych dzieł mocy Bożej. Tak 
oto rozpoznamy fałszywych proroków i 
antychrysta bez problemu. Po ich złych 
owocach.  
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1. Jeśli twoje życie przynosi wiele 
owocu, Bóg zaprosi cię do trwania głębiej 
w Nim. 

 
Jego celem nie jest to, abyś robił więcej 

dla Niego, ale abyś zdecydował się spę-
dzać z Nim więcej czasu. Tylko poprzez 
trwanie w Nim jesteś w stanie cieszyć się 
najbardziej satysfakcjonującą przyjaźnią z 
Bogiem i doświadczać największej obfito-
ści dla Jego chwały.  

Trwanie oznacza „pozostawanie”, „by-
cie ściśle połączonym”, „zadomowienie się” 
na długo. Przez tę alegorię krzewu winne-

go Jezus pokazuje swoim uczniom, w jaki 
sposób nieprzerwane, żywe połączenie z 
Nim wpłynie bezpośrednio na ilość Jego 
ponadnaturalnej mocy, która przemieni ich 
życie.  

W sześciu wersetach w 15. rozdziale 
ewangelii Jana Jezus powtarza „trwajcie” 
10 razy. Możesz usłyszeć pasję i wzrusze-
nie w Jego prośbie. Jezus wie, że już nie-
długo opuści swoich przyjaciół, a mimo to 
mówi: „Musimy być razem.” Wie że, w 
ciągu kilku najbliższych lat, ci przygnębieni, 
wystraszeni mężczyźni, którzy stoją z Nim 
w winnicy, będą powołani do tego, aby 

ciem. Nie bez powodu powstają coraz to 
nowe odmiany roślin, które wydają owoce 
dwa albo nawet trzy razy do roku. Nie 
chcemy też czekać na owoce swojej pracy. 
Ludzie chcą mieć wszystko już teraz, szyb-
ko, zanim na to zapracują. Wciąż pozornie 
atrakcyjniejsze oferty kredytowe i reklamy, 
wmawiające nam, że musimy to wszystko 
mieć TERAZ, wychodzą naprzeciw takim 
pożądliwościom. 

A owoce duchowe (wszak o takich mó-
wi psalm)? Wydawałoby się, że tutaj spra-
wa jest inna, wszak na takie owoce ocze-
kują tylko ludzie duchowi, żyjący z Bogiem. 
Przecież innych nic nie obchodzi wydawa-
nie duchowych owoców… A jednak także i 
tutaj chcielibyśmy mieć wszystko teraz, 
szybko. Już teraz mówić językami, zaraz 
prorokować, uzdrawiać, przyciągać tłumy 
na swoje kazania. Już teraz widzieć za jaki 
autorytet w sprawach wiary uważają nas 
inni. Tu także „rynek” wychodzi naprzeciw 

takim zapotrzebowaniom – jak grzyby po 
deszczu powstają warsztaty prorockie czy 
szkolenia mówienia językami. Problem w 
tym, że takimi oczekiwaniami skazujemy 
samych siebie na klęskę nieurodzaju. „Nie 
błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmie-
wać.” [List do Galacjan 6:7] 

Tylko Ci, którzy w pokorze uznają Boga 
za prawdziwego Króla i Pana swojego ży-
cia wiedzą, że On suwerennie decyduje o 
owocach, stwarzając we właściwym czasie 
warunki byśmy mogli je wydawać i by nie 
były to jakieś śliwki-robaczywki. Dzisiaj 
zobaczyłem, że dotyczy to także dobrych 
owoców, których możemy doświadczyć w 
naszym życiu, w naszej codzienności. Tak-
że tu Bóg okazuje nam łaskę WE WŁAŚCI-
WYM CZASIE i biada tym, którzy chcą to 
przyspieszać własnymi pomysłami (warto 
chociażby zajrzeć do 16. rozdziału I Księgi 
Mojżeszowej i przypomnieć sobie historię 
Abrahama, Sary, Hagar, Ismaela i Izaaka).  

Więce j  owoców  
  

Bruce  Wi l k inson  
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zrodzić dotychczas niespotykaną, zaskaku-
jącą liczbę owoców wystarczającą, by wy-
wrócić cały świat do góry nogami. Jezus 
wie też, że nie mogą nawet wystartować w 
biegu, którego celem jest osiągnięcie tego 
rodzaju wiecznego wpływu bez jednej rze-
czy, o której tak łatwo im zapomnieć. 
Świadomości, iż potrzebują więcej Boga. 

 
2. W „trwaniu” ruch należy do nas! 
 
Zauważ jednak, że nie jesteśmy w sta-

nie sami przynosić wiele owocu. Latorośl 
sama z siebie nie może wydawać owo-
cu… bo beze Mnie nic uczynić nie możecie (J 
15, 4-5). Wyobraź sobie zakurzoną gałąź 
winorośli, oderwaną od krzewu i leżącą na 
ziemi. Niemożliwe jest, aby ta oderwana 
gałąź zrodziła choćby jeden nowy liść, 
kwiat czy owoc. Jezus kontynuuje: Kto nie 
trwa we Mnie, ten zostaje wyrzucony precz 
jak zeschnięta latorośl; takie zbierają i wrzu-
cają w ogień, gdzie spłoną (J 15,6). Te słowa 
brzmią strasznie, lecz Jezus nie straszy 
bezpłodnej gałęzi piekłem. W przeciwień-
stwie do drzewa oliwnego, którego drew-
no znalazło wiele zastosowań od czasów 
starożytnych, drewno krzewu winnego jest 
kruche i mało znaczące. Ezechiel napi-
sał: Czy bierze się z Winogradu drewno, aby 
z niego zrobić jakiś przedmiot? Nie, zamiast 
tego, wrzuca się go w ogień na opał (Ez 15,3-
4 tłumaczenie dosłowne z angielskiego). 
Jezus dochodzi do przerażającego stwier-
dzenia. Jeśli nie trwamy, więdniemy, usy-
chamy i stajemy się bezużyteczni ducho-
wo. 

Na koniec, zwróć uwagę na obietnicę 
dla gałęzi, która trwa w krzewie. Jeśli je-
steś z Nim połączony, jeśli czerpiesz du-
chowy pokarm od Niego, jeśli pozwalasz, 
aby moc, która przepływa przez Niego, 
przepływała przez ciebie, nic nie stanie już 
na przeszkodzie temu, aby twoje życie 
było tak obfite, jak to tylko możliwe. 

 
3. Ważny moment teraz 
 
 „Następny krok należy do ciebie” - 

powiedział George tamtego dnia, kiedy już 
byłem gotowy na powrót do domu. 
Ostrzegł mnie także, że dopóki moja przy-
jaźń z Bogiem nie stanie się moim najwyż-
szym priorytetem, nigdy nie dojdę do wy-
pełnienia mojego prawdziwego przezna-
czenia jako chrześcijanin i lider. „Bóg bę-
dzie zwracał na to uwagę tylko przez jakiś 
czas” powiedział. „Okres bycia niezadowo-
lonym i nieszczęśliwym jest bardzo ważny. 
Jeśli teraz się nie przebijesz, możesz już 
tego nigdy nie zrobić.” To było dla mnie jak 
kubeł zimnej wody. Stałem tam, czując, że 
nic, co robię w życiu, nie daje mi już zado-
wolenia, a mimo wszystko miałem nie kon-
centrować się bezpośrednio na tym pro-
blemie. Musiałem raczej wszystko to odło-

TEMAT NUMERU  
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żyć na bok i skupić się na czymś innym, 
czymś co przychodziło mi o wiele trudniej, 
czymś co zdawało się być znacznie bar-
dziej nieuchwytne. Może się zastanawiasz, 
dlaczego nauczyciel biblijny i przywódca 
dużej chrześcijańskiej organizacji pozwolił, 
aby jego relacja z Chrystusem spadła na 
drugie miejsce. Chcę być z tobą szczery: ja 
też się nad tym zastanawiałem. Uczynić 
intymność z Bogiem najwyższym prioryte-
tem? Przecież regularnie się modlę i czy-
tam Biblię. Co jest więc nie tak? Zanim 
wróciłem do domu z odwiedzin u Geor-
ge'a, byłem zdeterminowany, aby znaleźć 
odpowiedź.  

Zapewniam cię, że nie posiadam żadnej 
wyjątkowej wiedzy w tej dziedzinie - po-
kolenia uczniów przeszły tę samą drogą 
przede mną. A mimo to, z tego co wiem, 
większość ludu Bożego żyje dzisiaj, ignoru-
jąc obietnicę i styl życia zwany trwaniem. 
W wyniku tego, nie udaje im się osiągnąć 

poziomu „najobfitszego owocu”, przedsta-
wionego jako ten czwarty, wypełniony po 
brzegi koszyk. Może należysz do tej więk-
szości. Nie jesteś pewien, w jaki sposób 
można doświadczyć duchowej obfitości. I 
może zadajesz sobie pytanie: „W jaki spo-
sób samo trwanie zaprowadzi mnie na 
najwyższy poziom owocności?” Modlę się, 
abyś na kilku następnych stronach tej 
książki znalazł odpowiedź.  

 
4. Osoba, w której trwasz  
 
W „trwaniu” chodzi o najważniejszą 

relację przyjacielską w twoim życiu. 
„Trwanie” nie mierzy tego, ile wiesz na 
temat swojej wiary czy Biblii. W „trwaniu ” 
szukasz, tęsknisz, pragniesz, widzisz, znasz, 
kochasz, słyszysz, czekasz i reagujesz na... 
osobę. Więcej „trwania” oznacza więcej 
Boga w twoim życiu, więcej Boga w two-
ich czynnościach, myślach i pragnieniach.  
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W naszym zachodnim pędzie za uży-
tecznością i działaniem dla Boga, często 
zapominamy o tym, by po prostu cieszyć 
się Jego obecnością. Jednak zostaliśmy 
stworzeni tak, że kiedy jest Go za mało 
czujemy się nieusatysfakcjonowani i nie-
kompletni. Według słów psalmisty może-
my powiedzieć: Jak jeleń pragnie wód pły-
nących, tak dusza moja pragnie ciebie, Bo-
że! (Ps 42,2)  

Jeśli nasza potrzeba trwania w relacji 
jest tak głęboka i niezmienna, dlaczego tak 
niewielu z nas gorąco tego szuka? Jestem 
przekonany, że jednym z głównych powo-
dów jest fakt, iż tak naprawdę nie wierzy-
my, że Bóg nas lubi. Z pewnością przyjmu-
jemy, że nas kocha, z teologicznego punk-
tu widzenia („Bóg kocha wszystkich, praw-
da?”), ale nie odczuwamy, że Bóg lubi wła-
śnie nas. Jesteśmy przekonani o tym, że 
On pamięta wszystko, co źle zrobiliśmy w 
naszym życiu i tylko czeka, aby osądzić 
nasze obecne poczynania. Zakładamy, że 
jest niecierpliwy, zajęty o wiele ważniej-
szymi sprawami i niechętnie spędza z nami 
czas. 

Dlaczego miałbyś chcieć spędzać czas z 
osobą, która ma taki stosunek do ciebie?  
Gdybyś miał wypisać najważniejsze cechy 
twojego najlepszego przyjaciela, podałbyś, 
jak sądzę, takie: „Ona mnie akceptuje”, „On 
zawsze znajduje dla mnie czas”, „Po spę-
dzonym czasie z nim zawsze czuję się za-
chęcony”. Bóg oferuje tobie dokładnie to, 
co najbardziej doceniasz w najlepszym 
przyjacielu. Bóg jest godny zaufania i cier-
pliwy. Kiedy patrzy na ciebie, nie przywo-
łuje w pamięci grzechów, za które pokuto-
wałeś. On widzi ukochane dziecko, godne-
go dziedzica. I ten Bóg twój Przyjaciel chce 
przebywać z tobą o wiele bardziej, niż ty 
chcesz przebywać z Nim. Jezus powie-
dział: jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was 
umiłowałem, trwajcie w miłości mojej (J 
15,9). Zrozumiałeś to? „Pozostań, rozko-

szuj się, znajdź prawdziwą miłość w miłości 
mojej!  

Jeśli naprawdę trwalibyśmy w jego 
miłości, to wychodzilibyśmy z jego obec-
ności tak pożywieni, tak dopieszczeni, tak 
mocno przekonani o tym, że jesteśmy lu-
biani, że kiedykolwiek nadarzyłaby się oka-
zja, biegiem wracalibyśmy do Niego.  

 
5. Zasady trwania 
 
Zasada nr 1: Aby doświadczyć przeło-

mu w „trwaniu”, muszę pogłębić jakość 
oddzielonego dla Boga czasu. 

 
Zauważ, że nie powiedziałem „czasu na 

studiowanie Biblii”. To mogłoby sugero-
wać, że celem twojego czasu z Bogiem jest 
poznawanie Biblii. Użyłem słowa „oddzie-
lony” w biblijnym sensie, w znaczeniu 
„czegoś oddzielonego dla Boga”. W Psal-
mie 27, Dawid wyraża swoje pragnienie 
spędzania takiego czasu z Bogiem: O jedno 
prosiłem Pana, o to zabiegam: abym mógł 
mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni 
życia mego, by oglądać piękno Pana i by od-
wiedzać świątynię jego (PS 27,4).  

Wszystkie poniższe wskazówki „jak to 
zrobić” mają ci pomóc stworzyć i radować 
się „oddzielonym” czasem z Bogiem. 

Wyznacz jakościowo dobry czas, co 
pozwoli zbudować relację.  

Wiem, że niektórzy chrześcijanie pró-
bują mieć ten najważniejszy oddzielony 
czas z Bogiem chwilę przed spaniem, ale 
nie słyszałem jeszcze o cenionym ducho-
wym przywódcy na przestrzeni wieków, 
który miałby jedyny i najważniejszy czas z 
Bogiem późnym wieczorem. Dopóki nie 
wstaniesz wcześnie rano, jest mało praw-
dopodobne, że doświadczysz przełomu w 
stronę głębszej relacji z Bogiem. Oddziel 
dla Boga dobry jakościowo czas i miejsce, 
w którym możesz wygodnie czytać i pisać, 
myśleć, rozważać, rozmawiać z Bogiem na 

TEMAT NUMERU  
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głos, a także, w którym będziesz mógł pła-
kać - jeśli zajdzie potrzeba. 

  
Zasmakuj w Bożym Słowie.  
Kiedy będziesz czytać Biblię, traktuj ją i 

kosztuj jak jedzenie, jak skarb, jak miłosny 
list od Boga do ciebie. Pamiętaj: czytasz po 
to, aby się z Kimś spotkać. Medytuj nad 
tym, co przeczytałeś i zastosuj to w oko-
licznościach, przez które przechodzisz. 
Pozwól wejść temu słowu aż do głębi two-
jego jestestwa. 

 
Mów do Osoby i słuchaj jej 
Tak często, kiedy zaczynamy się mo-

dlić, traktujemy Boga jak jakąś mistyczną 
moc „gdzieś, tam”. Bóg jednak chce, żebyś 
rozmawiał z Nim, tak jak robiłbyś to z 
przyjacielem. On chce usłyszeć twoje 
prośby, obawy, twoje uwielbienie i dzięk-
czynienie. Zaryzykuj i bądź szczery. Ocze-
kuj, że On będzie objawiał ci rzeczy. Spędź 
czas, czekając na Niego. Zdecyduj się, że 
będziesz Go szukać, aż Go znajdziesz.  

 
Prowadź codziennie zapiski tego, co 

Bóg robi w twoim życiu.  
Zachęcam cię, abyś prowadził dziennik 

duchowy - nie pamiętnik czy notes z poe-
zją, ale żywy zapis twojej osobistej drogi z 
Bogiem. Podziel się z Nim swoimi rozcza-
rowaniami, radościami czy momentami 
zdezorientowania. Poproś Go o mądrość... 
zapisz swoją prośbę w dzienniku i oczekuj 
na prowadzenie. Zapisuj jego odpowiedzi. 
Wierzę, że ludzie potrzebują takiego na-
rzędzia, jakim jest dziennik duchowy, aby 
relacja z niewidzialnym Bogiem stała się 
bardziej realna i namacalna. Zapamiętaj , że 
te proste czynności to dyscyplina, ponie-
waż wymaga to wysiłku. Ale nagroda jest 
tego warta!  

 
Zasada nr 2: Aby doświadczyć przeło-

mu w trwaniu, muszę poszerzyć mój od-

dzielony czas dla Boga z porannego spo-
tkania na nieustanne trwanie w Jego obec-
ności.  

 
Zbyt wielu ludzi kończy spotkanie z 

Bogiem w pokoju, w którym się modli, 
wracając do codziennych czynności już bez 
Boga. Ale lekcje, których nauczyliśmy się z 
krzewu winnego pokazują nam, że jest 
możliwe o wiele więcej!  

Pewnego dnia, gdy byłem w bibliotece, 
natknąłem się na litografię legendarnej 
winnicy założonej na stromym skalistym 
zboczu ponad doliną Renu w Niemczech. 
Obraz ten przedstawiał krzewy winne, 
które zrodziły owoce obficie na kilka poko-
leń. Obraz pokazywał jedną z winorośli, 
która wyrastała z ziemi i miała grubość 
trąby słonia. Olbrzymie kiście winogron 
zwisały z gałęzi przykrytej jakby dywanem 
liści. Przez wiele lat ludzie zastanawiali się, 
w jaki sposób te krzewy winne mogły za-
kwitnąć w tak niesprzyjającym środowisku. 
Wyjaśniał to, dołączony do ilustracji tekst: 
„Korzenie antycznych roślin odnajdywały 
drogę do odległej rzeki”. Te antyczne win-
nice przypominają mi, że zawsze mogę być 
„połączony” z Bogiem, bez względu na to, 
co się kłębi wokół mnie. Bóg zaprasza każ-
dego z nas, abyśmy byli podłączeni do Je-
go celów i mocy przez cały czas. 

Przyjemność trwania w Nim i nadzwy-
czajne dobrodziejstwa, których doświad-
czam, zmieniły zasięg i wpływ Bożego 
działania przeze mnie. Teraz widzę owoce, 
gdziekolwiek spojrzę. A mimo to, nawet 
jeden owoc nie jest skutkiem tego, że za-
cząłem pracować ciężej.  

 
 
 

Fragment książki Bruce’a Wlkinsona pt. 
„Tajemnice krzewu winnego”  

TEMAT NUMERU  
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„Taktyka. Plan gry, czyli jak rozmawiać 
o wierze chrześcijańskiej” jest pierwszą 
książką z serii „Apologetyka” (apologetyka 
to obrona wiary). Nie porusza ona jednak 
samej treści apologetyki (a więc nie opisuje 
dowodów na wiarygodność chrześcijań-
stwa), ale opisuje sposób, w jaki można lub 
należy rozmawiać o wierze. 

 Pierwsze słowo tytułu kojarzy się z 
działaniami wojennymi, z podchodzeniem 
przeciwnika w sposób sprytny, a nawet 
przebiegły. Jednak autor, Gregory Koukl,  
nie zachęca w żadnym razie do wojennej 
postawy. W swoim postępowaniu mamy 
przypominać raczej dyplomatę czy amba-
sadora, a nie żołnierza. Dalej, chociaż ma-
my być sprytni, roztropni (patrz Mt. 10, 
16), nie możemy posługiwać się manipula-
cją. Autor w wielu miejscach podkreśla, że 
mamy być uczciwi i mieć przyjazne nasta-
wienie wobec osób, z którymi rozmawia-
my. 

Z kolei słowo w podtytule – „gra”, 
oprócz wspomnianej manipulacji, przywo-
dzi na myśl rywalizację, zwycięzcę i prze-
granego. Zwycięstwo dla Gregorego Kou-
kla nie oznacza przekonanie kogoś do 
słuszności wiary chrześcijańskiej, ale za cel 
w swoich rozmowach stawia sobie, że-
by ,,wrzucić komuś kamyk do buta”, czyli 
dać do myślenia. Przegrana następuje na-
tomiast, kiedy ty lub twój rozmówca (!) 
zdenerwuje się (z powodu twojego sposo-
bu rozmowy, nie wyłącznie treści). 

Opisywana taktyka polega, pisząc w 
skrócie, na zadawaniu pytań. W pierwszym 
etapie prosimy rozmówcę o dokładniejsze 
wyjaśnienie swojej tezy. Pozwala to uchro-
nić nas przed niewłaściwymi wnioskami i 
pokazać, że jesteśmy zainteresowani drugą 

stroną. Dru-
gi etap ma 
na celu wy-
dobycie od 
rozmówcy 
argumen-
tów za gło-
szoną przez 
niego tezą. 
Nie wystar-
czy bowiem 
tylko wyja-
śnić swój 
punkt wi-
dzenia, ale 
należy go 
uwiarygod-
nić. Ostatni 
etap polega 
na zadawaniu pytań naprowadzających na 
własne tezy. Nie chodzi tu jednak absolut-
nie o narzucanie swoich poglądów, ale o 
przekonanie do nich.  

Autor przedstawia także sposoby, któ-
re pozwalają na krytyczną analizę informa-
cji uzyskanych od drugiej osoby. Chodzi o 
dostrzeganie sprzeczności wynikających z 
głoszonych tez. Udziela także cennych 
wskazówek, np. jak radzić sobie z agresyw-
nym rozmówcą. 

Jeżeli, tak jak ja, nie lubisz prowadzenia 
sporów i masz może jakieś niemiłe do-
świadczenia na polu dyskusji o sprawach 
wiary, to ta książka jest dla Ciebie. Mnie 
zachęciła do wypróbowania przedstawio-
nej taktyki. Nawet jeśli nie planujesz zo-
stać apologetą specjalizującym się w tema-
cie ewolucji, czy innych nauk, to taktyka 
opisana w tej książce może okazać się bar-
dzo przydatna w Twoich rozmowach.  

RECENZJE  KS IĄŻEK  

G.  Kouk l  -  , ,Tak tyka ”  
  

Ma rtyna  Drobotowic z  
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Drodzy czytelnicy PS! W tym miesiącu, 
w dziale „Nasze tłumaczenia”,  prezentuje-
my drugi rozdział z książki A.W. Tozera – 
Człowiek – miejsce zamieszkania Boga. 
Jeżeli taka będzie wola Boża to będziemy 
starali się własnym sumptem wydać tą 
książkę. Jeżeli kogoś z Was ucieszy ten 
fakt, to prosimy o modlitwę, aby Bóg obja-
wił swoją wolę. Błogosławieństwo Pana 
wzbogaca, lecz własny wysiłek nic do niego 
nie dodaje. Przyp 10:22 (P.A.) 

 
 

Rozdział 2: Powołanie Chry-
stusowe 

 
Zostać powołanym do naśladowania 

Chrystusa jest największym zaszczytem. 
większym w rzeczy samej, niż jakikolwiek 
inny zaszczyt, którym ludzie mogą się wza-
jemnie obdarzyć. 

Gdyby wszystkie narody świata zjedno-
czyły się w jednej federacji i powołały 
człowieka, który miałby stanąć na czele tej 

federacji, ten człowiek doświadczyłby 
większego zaszczytu, niż jakikolwiek inny 
żyjący kiedykolwiek człowiek. Jednakże 
najskromniejszy człowiek, który słucha 
powołania do podążania za Chrystusem 
doznaje zaszczytu dużo większego, niż ten 
wspomniany wcześniej. gdyż narody świa-
ta mogą nadać tylko taki zaszczyt, jaki sa-
me posiadają, podczas gdy zaszczyt Chry-
stusa jest ponad wszystko. Bóg obdarzył 
Go imieniem ponad wszelkie imię. 

Ponieważ jest to prawdą i jest to wia-
dome niebiańskim umysłom, metody, któ-
rych używamy, by przekonać ludzi do na-
śladowania Chrystusa muszą wydawać im 
się nielogiczne, jeśli nie całkowicie błędne. 

 
Chrześcijanie ewangeliczni zazwyczaj 

oferują Chrystusa ludzkości, jako pana-
ceum na jej bolączki, jako drogę wydosta-
nia się z jej kłopotów, szybki i łatwy śro-
dek osiągnięcia osobistych celów. Używają 
właściwych słów, ale kładą niewłaściwie 
nacisk. Przesłanie jest przedstawione w 

NASZE TŁUMACZENIA  
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taki sposób, aby pozostawić w słuchaczu 
wrażenie, że prosi się go, by pozostawił 
wiele, aby zyskać jeszcze więcej. I to jest 
niewłaściwe, jakkolwiek dobre byłyby za-
miary. 

Robimy dokładnie to, co czyni dobry 
sprzedawca, gdy przedstawia wyższość 
swego produktu nad produkty najbliższej 
konkurencji. Klient wybiera lepszy z 
dwóch, bo któż by tak nie uczynił? Ale 
słabość całej tej techniki sprzedaży jest 
oczywista: w całej transakcji jest obecny 
zamiar samolubnego zysku. 

 
Jezus Chrystus jest Człowiekiem, który 

przyszedł zbawić ludzi. W Nim natura bo-
ska poślubiła naszą naturę ludzką i gdzie-
kolwiek istnieje natura ludzka jest tam su-
rowiec, z którego tworzy On naśladowców 
i świętych. Nasz Pan nie uznaje żadnych 
klas, wysokich lub niskich, bogatych lub 
biednych, starych lub młodych, mężczyzn 
lub kobiet: wszyscy są ludźmi i wszyscy są 
dla Niego tacy sami. Jego zaproszenie do-
tyczy całej ludzkości. 

W czasach Nowego Testamentu osoby 
z wielu zróżnicowanych warstw społecz-
nych usłyszały Jego powołanie i odpowie-
działy: rybak Piotr. poborca podatków 
Lewi. lekarz Łukasz. uczony Paweł. opęta-
na Maria. bizneswoman Lidia. polityk Ser-
giusz Paweł. Kilka wielkich i wiele zwyczaj-
nych osób przyszło. Wszyscy oni przyszli, 
a nasz Pan przyjął ich wszystkich w ten 
sam sposób i na tych samych warunkach. 

Mężczyźni i kobiety każdej profesji 
mogą przyjść, jeśli zechcą. Prostą zasadą 
jest, że jeśli zawód jest dobry, trwaj w nim, 
jeśli tego pragniesz. jeśli jest on zły, porzuć 
go natychmiast i szukaj innego. Jeśli powo-
łanie zawiera oddzielenie się od wszyst-
kich pospolitych dążeń, aby poświęcić cały 
czas pracy dla ewangelii, wtedy żaden za-
wód, czy zajęcie, bez znaczenia jak dobre, 
czy szlachetne, nie może nas powstrzymać 

od posłuszeństwa powołaniu. 
 
Działania, w którą angażują się ludzie 

można podzielić na dwie kategorie: moral-
nie złe i moralnie neutralne. Działalność 
włamywacza, hazardzisty, dyktatora, strę-
czyciela, narkomana, gangstera i wszyst-
kich, którzy żerują na społeczeństwie jest 
zła. nic nie może uczynić jej lepszą. Powo-
łanie Chrystusa znajduje się z dala od 
wszystkich temu podobnych. Nie należy 
tego kwestionować lub dyskutować, lecz 
przyjąć bez zwłoki i podjąć natychmiasto-
we działanie. 

Jednak większość naszej ludzkiej dzia-
łalności nie jest zła sama w sobie. jest ona 
neutralna. Pracownik fizyczny, polityk, 
gospodyni domowa, lekarz, nauczyciel, 
inżynier - tacy podejmują działania, które 
nie są ani dobre, ani złe. Cechy moralne są 
nadawane czynom przez tego, który je 
wykonuje. Więc powołanie Chrystusa nie 
oddala od takich rzeczy, gdyż mogą one 
być uświęcone przez modlitwę i wiarę jed-
nostki i w ten sposób przemienione w do-
bro. 

 
Jedna rzecz jest pewna: powołanie 

przez Chrystusa jest zawsze wyniesieniem, 
zaszczytem, awansem. Gdyby Chrystus 
powołał jakiegoś króla, aby opuścił swój 
tron i szedł głosić Ewangelię jakiemuś 
rdzennemu plemieniu, ten król dostąpiłby 
zaszczytu ponad wszystko, co do tej pory 
znał. Jakikolwiek ruch w kierunku Chrystu-
sa jest wzniesieniem się, a jakikolwiek kie-
runek odwrócony od Niego, prowadzi w 
dół. 

Jednak, mimo że rozpoznajemy za-
szczyt, jakim nas obdarzono, nie ma miej-
sca na dumę, gdyż naśladowca Chrystusa 
musi dźwigać swój krzyż, a krzyż jest 
obiektem wstydu i symbolem odrzucenia. 

Przed Bogiem i aniołami naśladowanie 
Chrystusa jest wielkim zaszczytem, jednak 

NASZE TŁUMACZENIA  
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przed ludźmi tak nie jest. Chrystus, które-
go świat udaje, że czci, był kiedyś odrzuco-
ny i ukrzyżowany przez ten sam świat. 
Wielki święty jest czczony dopiero po 
swojej śmierci. Rzadko jest znany jako 
święty za swojego życia. Pochwały świata 
nadchodzą za późno, kiedy nie może ich 
już usłyszeć. i być może tak jest lepiej. Nie-
wielu jest na tyle bezinteresownych, by 
przetrwać cześć bez szkody dla swej du-
szy. 

 
W tych wczesnych dniach galilejskich 

naśladowcy Jezusa usłyszeli Jego powoła-
nie, opuścili stare życie, przyłączyli się do 
Niego, zaczęli być posłusznymi Jego nau-
czaniu i dołączyli do grupy Jego uczniów. 
To całkowite oddanie było ich potwierdze-
niem wiary. Wszystko mniej byłoby niewy-
starczające. 

 
I dzisiaj jest nie inaczej. On powołuje 

nas, aby zostawić stare życie i rozpocząć 

nowe. Nigdy nie może zaistnieć jakaś próż-
nia, nigdy jakieś miejsce neutralności, gdzie 
świat mógłby nas nie rozpoznać. Piotr 
ogrzewający się przy ognisku świata i pró-
bujący wyglądać na obojętnego jest przy-
kładem tego rodzaju połowicznego ucznio-
stwa, którym zadowala się zbyt wielu. Mę-
czennik podskakujący na arenie, domagają-
cy się wrzucenia do lwów razem ze swoimi 
cierpiącymi braćmi jest przykładem jedy-
nego rodzaju oddania, które akceptuje 
Bóg. 

 
 
 
 
Tłumaczenie Szymon Irzabek. Powielanie 

powyższych treści, ich kopiowanie, przedruk, 
rozpowszechnianie, przechowywanie i prze-
twarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek 
środków elektronicznych, zarówno w całości, 
jak i w części jest zabronione.  
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Dzisiaj, 13 lipca 2020 roku obudziłem 
się z odkryciem, że w kolejnej kadencji 
prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej 
będzie dotychczasowy Prezydent Andrzej 
Duda. Słyszę, że dla jednych chrześcijan 
jest to wiadomość trudna do zaakcepto-
wania, podczas gdy inni bardzo się z niej 
cieszą. Niewątpliwie jedni i drudzy poważ-
nie traktują swą wiarę w Boga i modlili się 
o wynik tych wyborów. Skąd więc w nich 
tyle tak rozbieżnych emocji? 

Od lat jestem w tej szczęśliwej sytuacji, 
że niezależnie od tego, kto w kraju spra-
wuje władzę, mogę mieć pozytywne nasta-
wienie do każdego prezydenta, premiera, 
parlamentu i samorządu. W świetle Biblii 
już dawno zobaczyłem bowiem, że jako 
naśladowca Jezusa Chrystusa mam się nie 
tylko każdej władzy podporządkowywać 
ze względu na Chrystusa Pana, ale też się 
o każdą władzę modlić.  

„Niech każda osoba podporządkowuje 
się władzom sprawującym rządy. Nie ma 
bowiem władzy, która nie pochodziłaby od 

Boga. Wszystkie one zostały ustanowione 
przez Niego. Dlatego kto się opiera wła-
dzy, przeciwstawia się Bożemu rozporzą-
dzeniu. Ci natomiast, którzy się przeciw-
stawiają, sami na siebie ściągają wyrok” [Rz 
13,1-2]. „Respektujcie wszelki ludzki po-
rządek ze względu na Pana. Poważajcie 
króla jako sprawującego władzę. Nie lek-
ceważcie namiestników jako posłanych 
przez niego, aby karać przestępców i na-
gradzać uczciwych” [1Pt 2,13-14].  

Mając w sercu tak wyraźne pouczenia 
płynące z nauki apostolskiej z przyjemno-
ścią stosuję się do nich, ufając Bogu, że 
władzę ostatecznej, najwyższej instancji i 
tak sprawuje sam Pan, Jezus Chrystus - 
nasz Pan. Tym bardziej jest mi łatwo uzna-
wać i respektować każdą ziemską 
zwierzchność i każdy wynik wyborów, że 
od dawna przynależę do nadchodzącego 
Królestwa Bożego. Nic w tym dziwnego, 
że ludzie nie odrodzeni duchowo, przywią-
zani do ziemskich spraw, biją się o swoje 
racje, bo to jest ich cały świat. Tymczasem 

Co z rob i ę  z  tym wyn ik i em wyborów?  
 

13 lipca 2020 

M a r i a n  B i e r na c k i  
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„nasza ojczyzna jest w niebie. Stamtąd 
oczekujemy Zbawcy, Pana Jezusa Chrystu-
sa” [Fl 3,20].  

Podobnie jak dostosowuję się do prze-
pisów obowiązujących w kraju, przez który 
akurat chwilowo przejeżdżam i nie próbuję 
zmieniać praw tego kraju, tak - jako 
uchodźca, jako człowiek nietutejszy [zob. 
1Pt 2,11] na tym świecie - skupiam się na 
interesach Królestwa Bożego, a nie na po-
prawianiu tego świata. Nie można jedno-
cześnie robić i jednego, i drugiego. Kiedyś 
Jezus udzielił ważnej rady człowiekowi, 
który chciał pójść za Nim. „Grzebanie 
umarłych zostaw umarłym, ty natomiast 
idź i rozgłaszaj Królestwo Boże” [Łk 9,60]. 
Nadchodzące Królestwo Boże, pozyskiwa-

nie dusz dla Chrystusa - oto mój życiowy 
azymut. 

„Przypominam więc i zachęcam, aby 
zanosić błagania, modlitwy, prośby wsta-
wiennicze i podziękowania za wszystkich 
ludzi, za królów oraz wszystkich na wyso-
kich stanowiskach, abyśmy wiedli życie 
ciche i spokojne, z całą pobożnością i god-
nością” [1Tm 2,1-2].  

Poranne odkrycie niczego w moim ży-
ciu i służbie nie zmienia. Bez najmniejszego 
ociągania się w posłuszeństwie ewangelii 
Chrystusowej uznaję wynik wczorajszych 
wyborów. Nadal będę się podporządkowy-
wać ziemskiej władzy, pamiętając, że i w 
ten sposób służę Chrystusowi Panu.  

 

Jak sięgam pamięcią, zawsze chciałem 
pracować w Kościele pod okiem kogoś 
starszego i bardziej ode mnie doświadczo-
nego. Owszem, samodzielnie rozpoznawać 
wolę Bożą, przejawiać osobistą inwencję w 
służbie i z natchnienia Bożego czerpać do 
niej pomysły, lecz wiedzieć przy tym, że 
całość mej pracy będzie systematycznie 
poddawana ocenie braci obdarzonych du-
chowym autorytetem. Do dzisiaj, chociaż 
jestem już po sześćdziesiątce, przyłapuję 
się na odczuciu, że w obliczu niektórych 
wyzwań w służbie wciąż jestem zbyt mło-
dy i niedoświadczony, aby bez nadzoru 
innych braci mierzyć się z tymi zadaniami. 

Od kilkunastu lat zauważam jednak 
narastające zjawisko stawiania na młodych 
bez należytej dbałości o ich życiowe do-
świadczenie. Dość nagminnie, zarówno w 

środowiskach świeckich jak i kościelnych, 
głos decyzyjny dobrowolnie zostaje przy-
kazywany ludziom młodym. Bywa już i tak, 
że bez skrupułów przywództwo jest przej-
mowane na siłę, gdy parcie młodych natra-
fia na opór osób bardziej wiekowych, prze-
ciwnych zbyt prędkiemu przekazywaniu 
odpowiedzialności. Czym skutkuje obsa-
dzanie decyzyjnych stanowisk ludźmi mło-
dymi, którzy - choćby nie wiem jak dobrze 
byli wykształceni - siłą rzeczy nie mogą 
jeszcze mieć dostatecznego doświadczenia 
życiowego? 

Najpierw, dla przykładu, posłużę się 
garścią moich osobistych obserwacji po-
czynionych na ulicach grodu nad Motławą. 
Od dawna naszą bolączką jest wiele ulic o 
katastrofalnym stanie nawierzchni, które 
wymagają kapitalnego remontu. Tymcza-

Skutk i  p r zedwcześn i e  p rzekazywane j   
odpowiedz i a l nośc i  

 

14 lipca 2020 
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sem przebudowuje się ulicę o świetnej 
nawierzchni i dobrej przepustowości, bo 
ktoś wpadł na pomysł, że tunelowe przej-
ścia dla pieszych należy zamienić na przej-
ścia naziemne, gdyż dotychczasowa orga-
nizacja ruchu na tej ulicy przecina niby 
tkankę miejską i sprawia, że mieszkańcy 
Dolnego Miasta czują się odcięci od Głów-
nego. Owszem, można zająć się realizacją i 
takich wydumanych pomysłów, ale dopie-
ro po załatwieniu spraw stanowiących 
prawdziwą bolączkę dla mieszkańców. 
Jakiś inny przykład? Jak świat światem, 
wygląd dobrze zadbanego miasta pod każ-
dą szerokością geograficzną kojarzy się 
nam z regularnie strzyżonymi trawnikami. 
Przejechałem ostatnio całą Polskę i miło 
było popatrzeć na przydrożne trawniki, 
które nawet we wioskach są równiutko 
koszone. Lecz w Gdańsku staliśmy się w 
ostatnim czasie ofiarami jakiegoś dziwnego 
pomysłu na tzw. „łąki kwietne” w środku 
miasta. Zarastają nas więc coraz wyższe 
chwasty, ale podobno tak jest ładniej i 
lepiej. Skąd takie „nowatorskie” pomysły? 
Może się mylę, ale od jakiegoś już czasu 

najważniejsze biurka w mieście obsadzili 
ludzie stosunkowo młodzi. Aktualnie śred-
nia wieku ścisłego, pięcioosobowego kie-
rownictwa gdańskiego magistratu wynosi 
41 lat. Nie wdając się w szczegóły odnoszę 
wrażenie, że w tym gronie zabrakło głosu 
kogoś z nieco większym doświadczeniem 
życiowym. 

Przejdźmy jednak do rzeczy. Od dawna 
obserwuję środowisko ewangelicznego 
chrześcijaństwa w Polsce, a od czterdzie-
stu lat jestem zaangażowany w codzienną, 
organiczną działalność kościoła na pozio-
mie lokalnego zboru. Normalnie powinno 
być tak, że młodsi bracia pełnią swą służbę 
pod okiem starszych braci i przy ich boku 
wyrastają na dojrzałych przywódców. Po-
mysłowość młodych musi być bowiem 
moderowana doświadczeniem i życiową 
mądrością starszych. Trzeba, aby starsi i 
młodsi wiekiem oraz stażem wiary, dosta-
tecznie długo pracowali razem w jednym 
zespole pod przywództwem tych pierw-
szych. Tylko tak młody sługa Boży może 
osiągnąć wymaganą przez naukę apostol-
ską zdolność do samodzielnego przywódz-
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twa. „Starszy zatem ma być nienaganny. 
Powinien być mężem jednej żony, człowie-
kiem trzeźwo myślącym, umiarkowanym, 
przyzwoitym, gościnnym, zdolnym do nau-
czania, wolnym od nałogów, nie wybucho-
wym, lecz łagodnym, niekłótliwym, nie nasta-
wionym na pieniądz, dobrze kierującym wła-
snym domem, dzieci trzymającym w posłu-
szeństwie, z wszelką godnością. Bo skoro 
ktoś nie potrafi kierować własnym domem, 
jak może troszczyć się o kościół Boży? Star-
szy nie powinien być człowiekiem świeżo 
nawróconym, aby nie popadł w pychę i nie 
ściągnął na siebie wyroku podobnego jak 
diabeł. Powinien natomiast cieszyć się dobrą 
opinią u ludzi spoza kościoła, aby nie spotkał 
się z lekceważeniem i nie wpadł w sidła dia-
bła” [1Tm 3,2-7]. 

Z powyższej instrukcji jasno wynika, że 
zarówno młodzi wiekiem jak i świeżo na-
wróceni bracia, zanim samodzielnie staną 
na czele pracy Pańskiej, potrzebują nabrać 
duchowych kwalifikacji i życiowego do-
świadczenia. Wszelkie więc decyzje, 
zwłaszcza te dla dalszych losów zboru 
strategiczne, powinny zapadać przy apro-
bacie starszych wiekiem i bardziej życiowo 
doświadczonych braci. Tymczasem w ko-
ściele nastała moda na młodych przywód-
ców. Ich pomysły i koncepcje, ich wizje 
jutra zdominowały życie niejednego zboru, 
zagrażając stabilności i prawowierności 
całych wspólnot. Sprawy przybrały taki 
obrót nie tylko dlatego, że braciom star-
szym zabrakło mądrości w procesie prze-
kazywania odpowiedzialności. Tak, niektó-
rym z nich zamarzył się tytuł awangardzi-
sty pod tym względem do tego stopnia, że 
na skróty dokonali zmian w przywództwie 
o więcej, niż jedno pokolenie. Jednak nie-
rzadko zbyt młodzi ludzie zostają przy-
wódcami chrześcijańskimi, bo - nie chcąc 
się podporządkować braciom starszym - 
samowolnie zakładają odrębne wspólnoty i 
stają na ich czele.  

Nie podoba mi się przebudowa do-
brych ulic podczas, gdy zniszczone wciąż 
nie są remontowane. Nie podoba mi się las 
chwastów w mieście o wdzięcznej nazwie 
„kwietna łąka”. Gdyby nie dominacja mło-
dych fantastów,  którzy za nie swoje pie-
niądze chcą na nowo poukładać nasz 
świat, z pewnością decyzje magistratu by-
łyby bardziej wyważone i rozsądne. Gdyby 
dawnymi czasy następca tronu po Salomo-
nie otoczył się starszymi, bardziej do-
świadczonymi doradcami i posłuchał ich 
głosu, z pewnością nie doszłoby do po-
działu Królestwa Izraela. „Rechabeam jed-
nak zlekceważył tę radę, której udzielili mu 
starsi, i udał sie po radę do chłopców, do 
młodych, którzy z nim wyrośli, a teraz pełnili 
przy nim służbę” [1Kr 12,8]. Zdaje się, że 
nad niejednym współczesnym zborem 
trzeba będzie zapłakać, jak niegdyś prorok 
Izajasz ubolewał nad losem Judy: 
„Ciemiężcami mego ludu są dzieci i kobiety 
nim rządzą. O ludu mój! Twoi wodzowie cię 
zwodzą i niszczą drogę twoich ścieżek” [Iz 
3,12].  

Takie są skutki przedwcześnie przeka-
zywanej odpowiedzialności. W niektórych 
kościołach i lokalnych zborach już jest pod 
tym względem „po ptokach”. Któż dziś 
przeciwstawi się młodzieży, która rzekomo 
jest „przyszłością kościoła”? Jednakże 
wszędzie tam, gdzie nie młodzież, a Chry-
stus jest przyszłością Kościoła, dbajmy o 
biblijny porządek rzeczy. Utrzymujmy w 
chrześcijańskim zborze wielopokoleniowe 
przywództwo, przekazując odpowiedzial-
ność stopniowo i wciąż pod decyzyjnym 
nadzorem starszych braci. Każdy dzisiejszy 
Tymoteusz powinien mieć swojego Pawła 
apostoła, który mu podpowie, jak trzeba 
sobie radzić w domu Bożym, który „jest 
Kościołem żywego Boga, filarem i podporą 
prawdy” [1Tm 3,15], i w którym nie może 
być miejsca na fantazyjne eksperymenty. 
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Choć jako zbór staramy się funkcjonować tak jak zawsze, to jednak w okresie waka-
cyjnym dało się odczuć pewne zmiany związane z wciąż ogłoszoną pandemią. Od kilku 
lat na początku lipca organizowaliśmy w naszej społeczności półkolonie – w tym roku 
ze względu na szereg obostrzeń i niepewną sytuację na początku wakacji postanowili-
śmy zrezygnować z tego wydarzenia. Mamy nadzieję, że już zimą uda nam się zorgani-
zować zimowisko. W początku lipca odwiedzało nas też mniej osób z kraju niż ma to 
miejsce normalnie w okresie letnim. Trzeba jednak przyznać, że z tygodnia na tydzień 
ulegało to zmianie i z niedzieli na niedzielę mieliśmy radość gościć wierzących z innych 
społeczności. Również sporo członków naszego zboru zdecydowało się spędzić tego-
roczny urlop w kraju.  

Staramy się tak samo nauczać i przestrzegać Pisma Świętego jak w poprzednich 
miesiącach, niezależnie od pandemii i okresu wakacyjnego. Regularnie spotykaliśmy się 
na nabożeństwach w środy i niedziele, przestrzegając obowiązujących zasad. Z tego też 
powodu, aby przedłużać społeczność w niedziele, wróciliśmy do serwowania kawy i 
herbaty. Dopóki pozwala na to pogoda, nie robimy tego jednak na balkonie kaplicy, ale 
korzystamy z pięknego ogrodu. W lipcu, podczas prac porządkowych, zadbaliśmy, aby 
w pobliżu letniej kaplicy pojawiły się miejsca do siedzenia.  

W kronice warto odno-
tować, że w niedzielę 5 
lipca podczas nabożeń-
stwa pieśnią usłużył nam 
zborowy chór. Aktualnie 
trwa wakacyjna przerwa w 
próbach, ale od września 
serdecznie zapraszamy 
wszystkich aby dołączyli 
do tej służby. Siostra San-
dra Aftanas z chrześcijań-
ską cierpliwością stara się 
wydobyć to co najlepsze 
nawet z osób, które do-
tychczas nie miały ze śpie-
wem wiele wspólnego. Próby odbywają się w środy po nabożeństwie, oraz w niedzielę 
rano.  

Mimo wakacji siostry nie zrobiły sobie wolnego od modlitwy. W pierwszy ponie-
działek miesiąca, tj. 6 lipca spotkały się w kaplicy, aby rozmawiać, a następnie wspólnie 
wstawiać się przed Panem o potrzebujących. Przypominamy o tych cyklicznych spotka-
niach i zachęcamy do udziału! 

Na początku miesiąca pastor Marian wraz z żoną Gabrielą wybrali się w odwiedziny 

 

W końcu mogliśmy wszyscy spotkać się w kaplicy 
podczas Wieczerzy 7 czerwca 2020 

Występ chóru przed wakacyjną przerwą,  
niedziela 5 lipca 2020  
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do braterstwa Wiktora 
i Leokadii Pawłow na 
Litwę. Przed ponad 
dwie dekady nasz zbór 
utrzymywał serdeczne 
związki z tamtejszym 
zborem „Dobra Nowi-
na” w Solecznikach. 
Wielokrotnie odwie-
dzaliśmy tamtejszą 
społeczność organizu-
jąc również wyjazdy 
misyjne. W archiwal-
nych numerach PS’a 
znajdziemy wiele in-
formacji o tym jak 
wspieraliśmy ich początkowo w kwestiach budowlanych a potem w pracach ewangeli-
zacyjnych lokalnej społeczności. Bliski naszemu sercu brat Wiktor, choć nadal angażuje 
się w pracę zborową, nie jest już pastorem w Solecznikach. Siłą rzeczy pewien etap 
naszej obecności w zborze solecznickim dobiegł końca. Możliwe, że nasz Pan, Jezus 
Chrystus, wskaże nam jeszcze w przyszłości jakieś zadania na tamtym terenie. Na tę 
chwilę jednak zamknęliśmy pewien rozdział regularnego wsparcia. Jesteśmy bardzo 
zbudowani, gdy wspominając początki tamtejszej społeczności, widzimy jak wiele pracy 
udało się tam wykonać dzięki Bogu. W miejscu ruin dawnej mleczarni stoi dziś piękna 
kaplica. Nam szczególnie bliskie mogą być znajdujące się w kaplicy fotele, które były 
darem naszego zboru, a które przez lata służyły i nam gdy gromadziliśmy się w daw-
nym, nieistniejącym już, kinie Znicz. 

W lipcu dotarła do nas też bardzo smutna informacja o śmierci siostry Barbary Ko-
sętki. Była ona nam bliska przede wszystkim ze względu na swojego syna – Gabriela, 
który regularnie przekazywał podczas nabożeństw najserdeczniejsze pozdrowienia od 
swojej mamy. Od pewnego czasu zmagała się z poważną chorobą, Pan odwołał ją do 

siebie w środę 15 lipca. Po-
grzeb odbył się w Radomsku, 
gdzie mieszkała, w sobotę 18 
lipca. Mimo sporej odległo-
ści, chociaż części braci i 
sióstr z naszego zboru udało 
się towarzyszyć Gabrielowi, 
Asi, Noemi i Natanowi w tym 
smutnym wydarzeniu. W 
tym smutku mamy jednak 
radosną pewność, że spotka-
my się w lepszych okoliczno-
ściach w przyszłości – w 
domu Ojca! 

Kaplica zboru w Solecznikach, która powstała w miejsce 
ruin dawnej mleczarni  

Uczestnicy nabożeństw w Solecznikach siedzą na tych 
samych fotelach, na których my siedzieliśmy przed laty 

 w kinie Znicz  
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K A Z A N I A  w  l i p c u  
 

 Sprawdź czy pamiętasz co było głoszone w 
naszym zborze w ostatnim miesiącu!  
 
Przegapiłeś (a może przespałeś...  ) któreś z 
kazań? Chcesz przypomnieć sobie lub utrwalić 
zwiastowane Słowo Boże?  
 
Zapraszamy na: www.ccnz.pl/multimedia/audio  
 

 5 VII – Gabriel Kosętka – „Kto ma uszy, niech rozważy moje słowa”, Mt 13,36-43 

 12 VII – Marian Biernacki – „Odmień przez wiarę swoje jutro”, 2Kr 7,1-20 

 19 VII – Tomasz Biernacki – „Czego potrzebujemy na spotkanie z Jezusem?”, Jn 11,1-

44. Hbr 11 

 26 VII – Marian Biernacki – „Twój udział w cudzie?”, 2Kr 5,1-14 

Podczas nabożeństwa, 
w niedzielę 19 lipca, mieli-
śmy przywilej modlić się o 
błogosławieństwo dla có-
reczki Magdy i Andrzeja 
Plichtów. Obok Zuzanny na 
scenie towarzyszył im Alan. 
Pastor podzielił się okolicz-
nościowym słowem z Pisma 
Świętego, a następnie połą-
czyliśmy się w modlitwie, 
prosząc Boga o to by udzie-
lał mądrości w wychowaniu 
młodym rodzicom, oraz by 
błogosławił ich córkę. Wspominajmy Magdę i Andrzeja w naszych modlitwach, nie tyl-
ko przy takich uroczystych momentach!  

W ostatnią niedzielę, tj. 26 lipca, przeżyliśmy też smutną chwilę pożegnania z rodzi-
ną Kowalskich. Niestety w związku z zawirowaniami na rynku pracy, które też dotknęły 
transportu lotniczego, Mateusz, jako kapitan samolotu, został przeniesiony z począt-
kiem sierpnia z Gdańska do Dortmundu. Od września dołączy do niego Milena wraz z 
Zosią i Kasią, aby jako rodzina byli razem. Żegnaliśmy się z bólem serca i wiarą, że to 
tylko tymczasowe rozstanie. W tym smutku towarzyszy nam jednak radość, że w miej-
scu, gdzie zostali skierowani, funkcjonuje polskojęzyczna społeczność ludzi biblijnie 
wierzących. Dlatego błogosławimy ich na tym etapie życia i wyczekujemy ich powrotu. 
  

Błogosławieństwo Zuzanny, córki Andrzeja i Magdy,  
niedziela 19 lipca 2020  

http://www.ccnz.pl/multimedia/audio
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SIERPIEŃ 

2 sierpnia – Tymon Krzemień 

7 sierpnia – Krzysztof Zieliński 

8 sierpnia – Monika Załuska 

9 sierpnia – Magdalena Gigiel-Wanionek 

11 sierpnia – Mateusz Wanionek 

15 sierpnia – Joanna Kosętka 

17 sierpnia – Natanael Polskowski 

20 sierpnia – Mateusz Kowalski 

24 sierpnia – Ireneusz Kamiński 

24 sierpnia – Krystyna Zielińska 

26 sierpnia – Maria Kropidłowska 

27 sierpnia – Mariola Busławska 

30 sierpnia – Hanna Nefodova 

30 sierpnia – Anna Szczepaniuk 

31 sierpnia – Magda Plichta 

 

WRZESIEŃ 

4 września - Wojciech Wit 

13 września - Monika Biernacka 

15 września - Antonina Łachwa 

16 września - Adam Wit 

18 września - Kuba Irzabek 

18 września - Ilia Kolesnyk 

21 września - Izabela Szczepaniuk 

28 września - Adam Kupryjanow 

NABOŻEŃSTWA 
w CENTRUM CHRZEŚCIJAŃSKIM 
NOWE ŻYCIE 
 
w niedziele – godz. 10.30  
 w środy – godz. 18.30  
  (wykład Pisma Świętego) 
 

Nabożeństwa z naszego  
zboru w Internecie 
 

www.radiopielgrzym.pl 
niedziela – godz. 10.00 i 22.00  

KOMUNIKATY  

Kolekty niedzielne  

  5 lipca 2020  -  1 607,00 zł   

12 lipca 2020  -  1 612,00 zł   

19 lipca 2020  -  1 377,00 zł   

26 lipca 2020  -  770,00 zł   

 
 

Pozostałe wpłaty w lipcu 
 

Dziesięciny i darowizny - 25 409,00 zł 

na misję na Litwie  - 100,00 zł 

na służbę charytatywną - 2 500,00 zł 

na Dom Seniora - 3 000,00 zł 

na remont - 200,00 zł 
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Konto bankowe zboru Centrum Chrześcijańskie NOWE ŻYCIE w Gdańsku  
 

Bank Pekao SA I O/Gdańsk  
Nr 94 1240 1242 1111 0000 1587 6724 
 
Wszelkie ofiary mające na celu wspieranie działalności zboru Centrum Chrześcijańskie NO-
WE ŻYCIE w Gdańsku można wpłacać w formie gotówkowej bezpośrednio do kasy zboro-
wej po nabożeństwach lub przelewem na konto bankowe zboru. Wpłacając ofiarę, należy 
podać cel wpłaty. Wpłaty bez żadnej adnotacji są księgowane jako ofiary na cele ogólne. 

Zapraszamy do współtworzenia PS  
 

Twórzmy razem miesięcznik zborowy i budujmy wzajemnie swoje życie duchowe! Masz 
pomysł ale nie czujesz się na siłach by przenieść go na papier - zgłoś się do nas!  

Prosimy także o modlitwę w intencji zborowego pisma. Wierzymy, że Pan może 
przygotować sobie w naszym zborze prawdziwą armię ludzi, którzy będą chcieli służyć 
piórem, klawiaturą komputera czy aparatem fotograficznym by budować się w wierze. 

ZAPRASZAMY DO BUDOWANIA ZBORU !  
 
Każdy z nas może mieć udział w zbudowaniu innych. Nie każdy jest powołany do 

tego, by być nauczycielem Słowa Bożego albo nawet do prowadzenia grupy domowej - 
ale nie oznacza to, że nie jesteś potrzebna czy potrzebny!  

Zbór ma wiele potrzeb i jest wiele służb, w które każdy z nas może się zaangażować. 
Nie tylko ci, którzy są widoczni, wykonują ważną pracę. Rozważ to w sercu i proś Boga 
w osobistej społeczności z Nim, aby wskazał ci miejsce gdzie będziesz dla innych uży-
teczny. Znalezienie przestrzeni, w której możemy usługiwać innym, jest potrzebne dla 
naszego duchowego rozwoju, bo w ten sposób naśladujemy Jezusa, który okazał się 
być uniżonym sługą. 

Każdy z nas może wstawiać się w modlitwie za innymi wierzącymi (i wspaniale by 
było, gdybyśmy wszyscy to robili). Regularnie zachęcamy również braci i siostry z na-
szej społeczności do aktywnego współtworzenia nabożeństw: 

- można przygotować 10-15 minut lektury Pisma Świętego przed rozpoczęciem 
nabożeństwa. Od dłuższego czasu czytamy Biblię zanim oficjalnie rozpocznie się nasze 
zgromadzenie. Przygotuj ku zbudowaniu fragment, który ostatnio cię zbudował lub 
dotknął w szczególny sposób 

- zabierz głos w głośnej modlitwie, kiedy mamy na to czas. Odpowiedz na słyszane 
Słowo Boże w budujący sposób dla innych uczestników nabożeństwa. Odważnie, gło-
śno wysławiaj naszego Boga w zgromadzeniu 

- podziel się świadectwem Bożego działania w twoim życiu. Nie zatrzymuj chwały, 
która należy się Bogu. Jeśli odpowiedział na twoje modlitwy - opowiedz o tym innym 
ku zbudowaniu. Jeśli zgłosisz to odpowiednio wcześniej do prowadzącego nabożeń-
stwo - na pewno znajdzie się na to czas 

- przygotuj pieśń / wiersz na chwałę Bożą. Również w ten sposób możesz usłużyć 
na jednym z naszych wspólnych zgromadzeń.  

KOMUNIKATY  
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PS Nr [288] – sierpień 2020 
Wydawca: Centrum Chrześcijańskie NOWE ŻYCIE w Gdańsku, http://www.ccnz.pl  
Redakcja: Jarosław Wierzchołowski [redaktor naczelny. 504602484], Anna Biernacka [skład], Martyna 
Drobotowicz. Tomasz Biernacki. Piotr Aftanas 
Kontakt: PS@ccnz.pl 
Kontakt z pastorem: 604790232, biuro@ccnz.pl. Stoisko z literaturą i multimediami: piotr@ccnz.pl 
 

Wpłaty na PS kierować na nr konta: 94 1240 1242 1111 0000 1587 6724 z dopiskiem: „darowizna na cele 
wydawnicze”. 
 

Uwaga! Zastrzegamy sobie prawo skracania oraz dokonywania zmian stylistycznych w materiałach nad-
syłanych do redakcji PS. 

OBRONA CHRZEŚCIJAŃSTWA 
 
Trzy książki, które w duchowy i logiczny sposób pomogą bronić chrześcijaństwa. 
  

Dlaczego wiara chrześcijańska ma sens.  
Cykl wykładów wygłoszonych przez C. Stephena Evansa jako odpowiedź na nowy 

ateizm. Autor odpowiada na krytykę płynącą ze strony nowych ateistów, zwłaszcza na 
podstawowy zarzut mówiący, że wiara nie ma intelektualnych podstaw. Uzasadnia, że 
wiara wcale nie wymaga rezygnacji z rozumu, wręcz przeciwnie. Evans jednak nie tyle 
odpiera poszczególne zarzuty nowych ateistów, ile pokazuje, jak myślący chrześcijanin 
może uzasadnić nadzieję, którą niesie ze sobą wiara. 

  

Taktyka, plan gry, czyli jak rozmawiać o wierze chrześcijańskiej  
Jak rozmawiać z kimś, kto chce udowodnić, że się mylisz i nie akceptuje Biblii jako 

źródła autorytetu? Greg Koukl uczy, jak z łatwością, a przy tym zgodnie z zasadami 
grzeczności manewrować w trakcie rozmów o wierze. Pokazuje, jak omijać pola mino-
we, powstrzymać natarcie, przejść z pozycji obronnych do ofensywy, a co najważniej-
sze – skierować myśli rozmówcy na Jezusa. 

 

Apologetyka po prostu 
Nawiązując do słynnej książki C.S. Lewisa Chrześcijaństwo po prostu, McGrath 

uczy czytelnika metod dzielenia się wiarą, przemawiających nie tylko do umysłu, lecz 
także do serca i wyobraźni. Wyzwania, jakie stawia współczesny świat i jego ideologie 
– z „nowym ateizmem” na czele – wymagają świeżego i elastycznego podejścia do apo-
logetyki.   


