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Uwielbienie

Pragnę Cię uwielbić w poranku lipcowym,
z Tobą dzień rozpocząć, aby być gotowym
do letniej wędrówki, którą Ty wyznaczasz,
ciesząc się, że znowu na mą drogę wkraczasz.
Pragnę Cię uwielbić za wszystko, co czynisz,
za dnie pełne przeżyć i za nocy finisz.
Twoja łaska sprawia, że dajesz przejrzenie,
z niewłaściwych czynów dajesz uwolnienie,
a właściwe wzmacniasz i pokój przynosisz,
wylewasz swe łaski, gdy Twe dziecko prosi.
Pragnę Ciebie wielbić, bo jesteś mym Panem,
dajesz nam zwycięstwo w walce nad tyranem.
W Tobie, Drogi Boże, największe wartości,
jesteś Przyjacielem i Bogiem Miłości!
Irena Nowicka
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SŁOWO OD PASTORA
Zapomniany Skarb
Siostry i bracia,
chciałbym podzielić się z Wami opowiadaniem, które bardzo mnie dotknęło. Myślę, że będzie wielką inspiracją dla każdego z nas.
Wiele lat temu zmarł pewien bogaty Anglik. Gdy jego ukochana córka
przeczytała napisany przez ojca testament, gorzko zapłakała. Ojciec pisał:
„...Córce powierzam moją Biblię i wszystko, co w niej jest”. Rozczarowana
dziewczyna nie otworzyła Biblii ani razu. Wrzuciła ją do starej szafy.
Czas płynął a życie córki nie układało się. Choroba i problemy wyczerpały jej siły i finanse. Załamana moralnie i fizycznie, w rozpaczy chwytała
się wszystkiego, co by mogło jej pomóc. Gdy jednak zawiodły już wszelkie
nadzieje, przypomniała sobie, że jej ojciec był wielkim miłośnikiem Biblii, że bardzo cenił tę Księgę i gorliwie ją studiował. Sięgnęła więc do
szafy po zapomnianą Biblię ojca z myślą, że może w niej znajdzie jakieś
pocieszenie, radę... Jak wielkie było jej zdumienie, gdy zobaczyła, że ojciec ukrył między kartkami Biblii czek na ogromną sumę! Ona – faktycznie bogata przez całe życie – była uboga tylko dlatego, że zlekceważyła
słowa testamentu troskliwego ojca, które brzmiały; „Córce powierzam
moją Biblię i wszystko co w niej jest”.
Ojciec Niebieski na kartach swej Księgi pozostawił nam bezcenny skarb.
Prawdą jest, że nie znajdujemy w Biblii banknotów, lecz studiując ją otrzymujemy pokój, jakiego świat nie jest nam w stanie zaoferować; znajdujemy też radość, wiarę i nadzieję na wieczne życie. Czy to nie jest największy skarb?! Czy nie tego pragnie nasza zmęczona poszukiwaniem ukojenia
dusza? Jak wielu bogaczy oddałoby swoje miliony w zamian za życie pełne pokoju – bezcenny skarb dla duszy...?
Krzysztof Raszka
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ROZWAŻANIA

Moja odpowiedzialność
i moje wybory
Ewangelia Łukasza 9:23–24
I powiedział do wszystkich: Jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie, i naśladuje
mnie. Kto bowiem chce zachować duszę swoją, straci ją, kto zaś straci
duszę swoją dla mnie, ten ją zachowa.
Każdy człowiek, czy tego chce, czy nie, staje w swoim życiu przed koniecznością dokonania wyborów, ponieważ wybory i decyzje wpisane są
w nasze życie. Jesteśmy umieszczeni w danej rzeczywistości, gdzie niepodejmowanie określonych wyborów, w świetle prawa rodzi konsekwencje. Tak również jest w prawie Bożym, którego powinniśmy przestrzegać.
No ale czy tak naprawdę muszę podejmować decyzje i przejmować się
tym czy coś wybiorę i za czymś stanę?
Można przecież żyć w przeświadczeniu, że wszystko mi wolno, że na
wszystko i do wszystkiego mam prawo, bo przecież nikt nie może zabrać
mi mojej wolności, a w ogóle przecież, co może mi się stać?
Jesteśmy przekonani podświadomie, że za nasze wybory nie poniesiemy konsekwencji, że nam się na pewno uda. Mnie to na pewno się nie
stanie, może innym tak, ale mnie się to nie może przytrafić.
Nasze sumienie, rozsądek, wiek, doświadczenie często ma wpływ na
to, jaką decyzję podejmiemy. Ale czy zawsze jest ona właściwa? I tak według statystyk w Polsce 30% badanych przyznało, że mogło jechać pod
wpływem alkoholu. Jednorazowy epizod z jazdą na drugi dzień po alkoholu miała blisko połowa zmotoryzowanych Polaków, a jedynie 48% twierdzi, że nigdy nie pojechało na drugi dzień po spożyciu.
Chyba największą mądrością człowieka jest umiejętność świadomego
podejmowania takich wyborów, które nie niosą za sobą negatywnych konsekwencji, albo możliwość ich występowania w znacznym stopniu redukują.
Według statystyk, co roku skok do wody kończy się kalectwem dla co
najmniej 400 osób, a tylko w czerwcu 2019 r. utopiło się w Polsce powyżej
100 osób, gdzie dla porównania w 2018 r. utonęło w całym roku 545 osób.
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ROZWAŻANIA
Wiele spraw związanych z codziennym bytem wymaga mądrości i dystansu do siebie. Zarządzanie finansami, wzajemna pomoc, spędzanie
czasu, służba w kościele, bycie przykładem, a przede wszystkim relacja
z Bogiem, chęć wzrastania w nim i zmienianie się na obraz Jezusa, wymaga od nas podjęcia właściwych decyzji, by być naśladowcą, podążającym
za Jego wzorem.
Niestety nie ulega wątpliwości, że konsekwencją nieuznania Boga za
swojego Pana, czyli nieopowiedzenie się za Nim, prowadzi do upadku albo
totalnego zniszczenia, a na pewno wiecznego oddalenia od Boga.
I Piotra 1:13–14
Dlatego okiełzajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc, połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa
Chrystusa. Jako dzieci posłuszne nie kierujcie się pożądliwościami, jakie
poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej,
Miejmy świadomość, że coraz częściej będziemy musieli opowiadać się
za tym, w co wierzymy. Wtedy okaże się, czy w czasie próby, staniemy za
naszymi zasadami, czy zgodzimy się z obowiązującym nurtem tolerancji
i wolności.
Głośna jest dzisiaj sprawa Adama J., który obwiniony został o to, że
umyślnie, bez uzasadnionej przyczyny, odmówił wykonania świadczenia
na rzecz Fundacji LGBT* Business Forum w Warszawie, do czego był obowiązany. W opinii sądu pierwszej instancji, odpowiedzialności na podstawie art. 138 Kodeksu Wykroczeń podlega każdy przedsiębiorca, który oferując usługi odmówi zawarcia umowy z osobą czy innym podmiotem, który
chce z tych usług skorzystać.
Sąd stwierdził, że Adam J. był obowiązany do świadczenia usługi, pomimo niezawarcia z Fundacją LGBT Business Forum w Warszawie stosownej
umowy na wykonanie tzw. roll-upu.
Wyrokiem z dnia 31 marca 2017 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa
uznał drukarza winnym popełnienia zarzucanego mu wykroczenia. Broniący mężczyzny prawnicy Instytutu Ordo Iuris, złożyli apelację.
Ostatecznie Trybunał Konstytucyjny zdecydował: drukarz, który w 2017 r.
odmówił wykonania plakatów dla łódzkiej fundacji LGBT motywując swoją
decyzję poglądami religijnymi, miał do niej prawo, a jak to będzie dalej,
zobaczymy już niedługo.
7/8 • 2019
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ROZWAŻANIA
Przychodzą czasy, a dla wielu chrześcijan na świecie już one nadeszły,
w których historia Daniela jest dla wierzących przykładem, aby mimo
wszystko dokonywać właściwych wyborów. Pamiętamy, co przytrafiło się
Danielowi, który żył w czasach, gdzie obowiązujące prawo nakazywało
oddawanie czci tylko rządzącemu władcy. W efekcie Daniel stanął przed
wyborem co dalej – czy zgodnie z prawem zaprzestać oddawania czci Bogu
Niebios, bo przecież tak nakazuje prawo, czy mimo to modlić się dalej.
Księga Daniela 6:14
Wtedy odpowiadając rzekli do króla: Daniel, jeden z wygnańców judzkich, nie zważa na ciebie, o królu, i na twój nakaz, który kazałeś wypisać:
trzy razy dziennie odprawia swoje modły.
Bez Boga nic uczynić nie zdołam, dlatego pozostaje mi żyć w bojaźni dla
Boga i swą wiarę i nadzieję w nim pokładać, żeby się ostać.
Kochani, módlmy się do Pana, miejmy z nim relację, zachęcajmy się do
trwania, pomagajmy tym, którzy się zagubili, bo bez Pana marny nasz los.
List Piotra 1: 17 i 21.
A jeśli wzywacie jako Ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania
waszego i... którzy przez niego uwierzyliście w Boga, który go wzbudził
z umarłych i dał mu chwałę, tak iż wiara wasza i nadzieja są w Bogu.
Innym tematem, który warty jest poruszenia, to podejmowanie właściwych decyzji w przestrzeni rodziny i kościoła, ale to już temat na inny
artykuł.
Rafał Josse

Przypisy:
*LGBT (z ang. Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) – skrótowiec odnoszący się do lesbijek, gejów, osób biseksualnych jako do całości. Do grupy osób transpłciowych wlicza się również osoby transseksualne i niebinarne. W ogólnej definicji terminem tym określa się ogół osób, które tworzą
mniejszości o odmiennej od heteroseksualnej orientacji seksualnej oraz
osób o tożsamości płciowej niezgodnej z płcią biologiczną (osoby transgenderyczne, transseksualne i niebinarne).
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KĄCIK BIBLIJNY
W naszej zborowej gazetce, pod nazwą „Kącik Biblijny” rozpoczynamy
nowy cykl. W każdym numerze analizowany będzie wybrany werset. Wybierane będą te, które są pewnego rodzaju „kotwicami” prawdy biblijnej.
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Jan 1:1
Ewangelista Jan, który żył na przełomie I i II w n.e., dobrze się orientował w
poglądach ówczesnych ludzi. Tekst, którego jest autorem, odwołuje się do
określenia „Logosu”, które nie jest tylko pustym, greckim słowem, oznaczającym Słowo, ale ma zdecydowanie szersze znaczenie. Według grupy greckich filozofów, zwanych Stoikami, Logos oznaczało przedwieczny rozum świata. Ale Grecy z czasów Jana rozumieli je również jako rozum, przedwieczną
myśl, odwieczny rozum. Określało również coś, co jest spójnią wszystkiego.
Pierwszy werset Ewangelii Jana mówi o początkach wszystkiego. Greckie słowo «arche” oznacza prapoczątek, ale może mówić również o praporządku. Nie opisuje czegoś w stylu: „dawno, dawno temu…”, ale oznacza
coś bardziej zamierzchłego. Pierwszy werset Jana kojarzy mi się z pierwszym wersetem Biblii, gdzie autor mówi: Na początku stworzył Bóg niebo
i ziemię – 1 Mojżeszowa 1:1. Hebrajskie słowo z 1 Mojżeszowej jest pokrewne greckiemu słowu z początkowego wersetu ewangelii Jana. Jan również mówi, że na początku już …było Słowo. Słowo, o którym mówi Jan
oznacza Jezusa. Dowodem tego będą następne wersety (Jan 1:14). Jezus
nie został stworzony, ale Jan mówi, że On po prostu był zawsze i nie było
momentu kiedy nie istniał. Ale apostoł podaje bardzo istotną myśl – Słowo było u Boga, lub w bardziej dosłownym tłumaczeniu – Słowo było zwrócone (twarzą) do Boga. Jan przedstawia Jezusa zapatrzonego od samego
początku na Ojca. Później sam Jezus, będąc na ziemi, stwierdzi, że czyni,
co się Ojcu podoba (Jan 8: 29), bo Jezus patrzy ciągle na swego Ojca. Chrystus mówi, że On i Ojciec to jedno (Jan 10:30).
Na końcu Jan podsumowuje odwieczną prawdę: … a Bogiem było Słowo.
Apostoł mówi o Jezusie nie jako o stworzeniu, ale jako o Bogu. Jan był
przepełniony myślą o Jezusie jako Synu Bożym i daje temu wyraz już
w pierwszym wersecie „swojej” ewangelii. Według biblistów, Ewangelia
Jana, była napisana pod koniec I w. n.e. Do ówczesnego kościoła, wdzierały się różne kulty, zwłaszcza gnostyckie, które podważały istotę boskości
Jezusa. Jan zaświadczał autorytatywnie, że Jezus jest Synem Boga, Bogiem.
Grzegorz Sołtysik
7/8 • 2019
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STOWARZYSZENIE SŁUŻBA SZALOM
2 maja, wraz z grupą kilkudziesięciu osób, uczestniczyliśmy w corocznym Marszu Żywych. Wspólnie
przeszliśmy trzy kilometry łączące
Auschwitz z Birkenau, niosąc transparent z błogosławieństwem z IV
Księgi Mojżeszowej 6:23-27. Błogosławiliśmy w ten sposób liczne grupy żydowskie, które przyjechały z
całego świata w Dniu Pamięci Ofiar
Holokaustu, by upamiętnić Marsze
Śmierci, które pochłonęły życie co
najmniej 250 tysięcy Żydów.
Każdy Marsz budzi ogromne emocje w sercach wszystkich uczestników. Tak było i tym razem. Pamięć,
smutek i łzy wciąż są obecne na tym
miejscu zwanym często Golgotą XX
wieku. Tegoroczny Marsz poświęcony był pamięci bohaterskich mieszkańców Salonik i wyspy Zakintos,
którzy narażali swoje życie dla ratowania społeczności żydowskiej.
Marsz ten miał również szczególne
znaczenie ze względu na przypadającą na 2019 80. rocznicę wybuchu
II wojny światowej - wojny, która stała się największym dramatem ludzkości w dziejach świata.
Ze względu na to wszystko, co się
tu wydarzyło, ze względu na przelaną krew niewinnych, która wciąż
woła głosem krwi Abla do Boga, nie
mogło nas zabraknąć na Marszu.
Pocieszaliśmy lud Pana, sami także doznając pocieszenia.
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Z ŻYCIA ZBORU

Nocka Dla Dzieci
10 i 11.05.2019 młodzież zorganizowała w naszym zborze nockę dla
dzieci. Wzięło w niej udział 12 muszkieterów i 8 strażników. Na uczestników czekało wiele niezwykłych atrakcji, takich jak Sklepik „Mądrego Złociacha”, Quiz Wiedzy Biblijnej czy też fantastyczna Gra Terenowa. Pierwszego dnia dzieci oglądnęły film z przepięknym przesłaniem o ciekawym
tytule „Piotruś Królik”, potem do zgłodniałych żołądków naszych muszkieterów trafiły przepyszne naleśniki z różnymi witaminowymi oraz słodkimi nadzieniami. Wieczorem mieliśmy krótką szkółkę. Jej tematem byli
biblijni bohaterzy. Celem lekcji było pokazanie, że prawdziwy bohater
wcale nie musi mieć skrzydeł, żeby móc latać, bo wystarczy odrobina chcenia i każdy z nas może być bohaterem w oczach drugiego człowieka. Po
dniu pełnym wrażeń nadszedł czas na kąpiel i spanie, aby następnego
dnia móc z samego rana wziąć zastrzyk energii w postaci tostów i pozwolić pochłonąć się grze terenowej zorganizowanej w budynku naszego kościoła. Gra miała wiele etapów i odkrywała najróżniejsze talenty naszych
najmłodszych zborowników – od rysowania poprzez doświadczenie różnego rodzaju mody na własnej skórze, aż w końcu do użycia głowy i rozwiązywania skomplikowanych zagadek. Po oficjalnym zakończeniu nocki dzieci zostały odebrane przez rodziców by móc odpocząć w domowym
zaciszu.

Agata i Piotr Mitoraj
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Z ŻYCIA ZBORU

II Piknik dla dzieci i młodzieży w Libiążu
8.06.2019 zorganizowaliśmy piknik dla dzieci i młodzieży z naszego
Zboru, ale nie tylko.
Młodych uczestników pikniku było około 25.
Piknik odbył się na działce w Libiążu. Podobnie jak w poprzednim roku,
Pan Bóg podarował nam piękną pogodę na ten wyjątkowy czas. Atrakcji
nie brakowało: był czas na grę w „dwa ognie”, przerzucanie balonów
z wodą, „super” mecz piłki nożnej, skoki na trampolinie, zjazd na linie
oraz piłkarzyki. Był także czas na grę terenową, podczas której uczestnicy, podzieleni na dwie grupki, poszukiwali i odkrywali swe talenty: talent
do rozwiązywania zagadek, do szukania, talent aktorski, sportowy, muzyczny, malarski oraz talent do współpracy.
Podczas pikniku nie zabrakło lodów oraz słodkości. Było też ognisko
z kiełbaskami, pieczone ziemniaki, a także przepyszne chlebki pita upieczone przez rodzinę Natanka. A na koniec, za piękną zabawę oraz za pomoc w organizacji pikniku, każdy uczestnik otrzymał niespodziankę oraz
śliczną zakładkę ze słowami podsumowującymi temat przewodni pikniku:
„JESTEM CENNY DLA BOGA.
MAM OD NIEGO WIELE TALENTÓW.
BĘDĘ ROZWIJAĆ JE NA CHWAŁĘ BOŻĄ
I KU SŁUŻBIE LUDZIOM”
Piknik był wyjątkowym czasem, kiedy to dzieci i młodzież mogli razem
spędzić czas na zabawie, „wygłupach”, na rozmowach oraz na wspólnym
poszukiwaniu, odkrywaniu talentów i rozwiązywaniu podczas gry terenowej różnych zadań z elementami chrześcijańskimi – mogli tak po prostu
pobyć razem, ale i znaleźć coś fajnego dla siebie :)
Wszystkim, którzy pomogli w organizacji pikniku, dziękujemy serdecznie.

Justyna Woydyłło
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WYDARZENIA LIPIEC
01.07.
02.07.
03.07.
04.07.
05.07.
06.07.
07.07.
08.07.
09.07.
10.07.
11.07.
12.07.
13.07.
14.07.
15.07.
16.07.
17.07.
18.07.
19.07.
20.07.
21.07.
22.07.
23.07.
24.07.
25.07.
26.07.
27.07.
28.07.
29.07.
30.07.
31.07.

Pn.
Wt.
Śr.
Cz.
Pt.
So.
N.
Pn.
Wt.
Śr.
Cz.
Pt.
So.
N.
Pn.
Wt.
Śr.
Cz.
Pt.
So.
N.
Pn.
Wt.
Śr.
Cz.
Pt.
So.
N.
Pn.
Wt.
Śr.

18:00 – Nabożeństwo – Krzysztof Raszka

10:00 – Nabożeństwo – Grzegorz Sołtysik

18:00 – Nabożeństwo – Krzysztof Raszka

10:00 – Nabożeństwo – Rafał Josse

18:00 – Nabożeństwo – Krzysztof Raszka

10:00 – Nabożeństwo – Krzysztof Raszka

18:00 – Nabożeństwo – Luciano Fonseca

10:00 – Nabożeństwo – Krzysztof Raszka

Każda ostatnia niedziela miesiąca Nabożeństwo Ewangelizacyjne
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WYDARZENIA SIERPIEŃ
01.08.
02.08.
03.08.
04.08.
05.08.
06.08.
07.08.
08.08.
09.08.
10.08.
11.08.
12.08.
13.08.
14.08.
15.08.
16.08.
17.08.
18.08.
19.08.
20.08.
21.08.
22.08.
23.08.
24.08.
25.08.
26.08.
27.08.
28.08.
29.08.
30.08.

Cz.
Pt.
So.
N.
Pn.
Wt.
Śr.
Cz.
Pt.
So.
N.
Pn.
Wt.
Śr.
Cz.
Pt.
So.
N.
Pn.
Wt.
Śr.
Cz.
Pt.
So.
N.
Pn.
Wt.
Śr.
Cz.
Pt.

18:00 – Nabożeństwo – Krzysztof Raszka

10:00 – Nabożeństwo – Piotr Kukla

18:00 – Nabożeństwo – Grzegorz Sołtysik

10:00 – Nabożeństwo – Krzysztof Raszka

19:00 – Nabożeństwo – Grzegorz Sołtysik

10:00 – Nabożeństwo – Krzysztof Raszka

18:00 – Nabożeństwo – Krzysztof Raszka

10:00 – Chrzest – wsp. nabożeństwo pod namiotem na Konferencji

18:00 Nabożeństwo – Mariusz Mika

Każda ostatnia niedziela miesiąca Nabożeństwo Ewangelizacyjne
7/8 • 2019
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Recenzje
Książka „Z Więzienia do Wdzięczności”, to warta przeczytania i godna polecenia historia autora książki, przedstawiająca nie tylko jego świadectwo, ale będąca też wskazówką jak cieszyć się zwycięskim życiem w każdych
okolicznościach.
Autor, Merlin Carothers, zaznacza, że patrzenie wyłącznie na dobre strony każdej sytuacji często staje się niebezpiecznym sposobem ucieczki przed rzeczywistością. Kiedy
uwielbiamy Boga, dziękujemy za tę sytuację, a nie za
wszystko, poza tą sytuacją.
1 Tesaloniczan 5, 16–18 czytamy:
Zawsze się radujcie. Bez przestanku się módlcie. Za
wszystko dziękujcie; taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was
Jezus Chrystus pokazuje nam drogę. Nieustannie Go wielbiąc, stajemy się mniejszymi, ale wtedy coraz bardziej wzrasta w nas obecność Chrystusa.
Autor mówi nam, że chciał zrozumieć i ogarnąć trudne sytuacje w swoim życiu. Ale
to ustąpiło miejsca wierze i zaufaniu Bogu. Gdy mu zaufał, zaczął dziękować i wielbić
Go za swoje życie takim, jakim jest. Wtedy On przejął inicjatywę i umieścił go tam,
gdzie chciał go mieć.
Amelia i Paweł Petrykowscy
Wyznanie wiary
Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce
• Wierzymy, że Pismo Święte – Biblia – jest Słowem Bożym, nieomylnym i natchnionym przez Ducha Świętego,
i stanowi jedyną normę wiary i życia.
• Wierzymy w Boga w Trójcy Świętej jedynego, w osobach
Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
• Wierzymy w zmartwychwstanie w ciele; w Jego wniebowstąpienie i powtórne przyjście w chwale.
• Wierzymy w pojednanie z Bogiem przez opamiętanie
i wiarę w ewangelię, w chrzest i Wieczerzę Pańską.
• Wierzymy w chrzest Duchem Świętym, przeżywanie
pełni Ducha i Jego darów.
• Wierzymy w jeden Kościół, święty, powszechny i apostolski.
• Wierzymy w uzdrowienie chorych jako znak łaski i mocy
Bożej.
• Wierzymy w zmartwychwstanie i życie wieczne.
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Dane kontaktowe
KOŚCIÓŁ ZIELONOŚWIĄTKOWY ZBÓR SALEM
RYNEK GŁÓWNY 7 • 32-600 OŚWIĘCIM
telefon: 33 842 34 04
telefon pastor: 502 059 831
e-mail: nasz.salem@gmail.com
www.nasz-salem.pl
Konto bankowe – Alior Bank Konto Główne:

64 2490 0005 0000 4500 5468 8796
Konto Remontowe:

41 2490 0005 0000 4600 8027 1262
Redakcja:
Efraim i Joanna Kominek
e-mail:biuletyn.salem@gmail.com

