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W TYM NUMERZE: 

 Na wstępie chciałbym podziękować 
wam drodzy Członkowie naszego Zboru za zau-
fanie, jakim mnie obdarzyliście popierając de-
cyzję Rady o powołaniu mnie na urząd pastora 
pomocniczego. To niezwykle podnoszące na 
duchu, gdy ma się świadomość, że jesteście ze 
mną w tej wymagającej służbie. Pozwólcie, że 
wyjątkowo, chociaż pewnie nie jedyny raz, ja,  
a nie Pastor Bogusław, podzielę się z wami na 
kolejnych stronach tego biuletynu, tym, co 
mam w sercu. 

Pastor pomocniczy Jan Kenig. 

PODZIĘKOWANIE 



 

4 

 Jestem przekonany, że każdy z nas jest świadomy szczególności 
czasów w jakich żyjemy. Myślę też, że dostrzegamy wyjątkowość tego, co 
przeżywamy w naszym zborze. Jestem Bogu wdzięczny, że w wyraźny sposób 
mówi do nas i objawia nam swoje serce, swoją drogę i swoje przymierze. 
Niesamowitą radość sprawia mi  odkrywanie na nowo Nowego Przymierza. 
Niesamowitą radość sprawia mi również okrywanie ogromu Bożej miłości, bo 
Jego przymierze to przymierze miłości. 
 Wszystko, co Bóg z miłości daje nam w swoim przymierzu jest 
niesamowitym skarbem i jednocześnie tajemnicą życia, którą musimy odkryć 
we współpracy z Duchem Świętym. To nasze odkrywanie niestety nie jest 
proste. Nie dokona się samo, a co z tym idzie wymaga od nas wysiłku, 
zabiegania, starania się. W związku z tym odkrywanie tajemnicy Chrystusa 
wiąże się ze zmaganiem ze samym sobą. To zmaganie się po pierwsze  
z naszą niewiarą, kiedy trudno nam uwierzyć w prawdę nowego przymierza. 
To również zmaganie się ze sobą, kiedy chcemy żyć zgodnie obietnicą, a nie 
umiemy. Bez względu na to, co przeżywasz w tej sferze życia duchowego, 
dzisiaj chcę Ci powiedzieć, że Bóg chce. 
 
 W tym krótkim felietonie chciałbym zwrócić uwagę przede wszystkim 
na Boga i przyczynić się do jeszcze głębszego Jego poznania. Mój zamiar 
wynika z tego, iż jestem przekonany, że Bóg jest przez nas często 
niezrozumiany, nie do końca poznany. Ta nasza niedoskonała znajomość Boga 
prowadzi nas do miejsc, gdzie nie wierzymy i nic nie robimy, przekonani że 
Bóg wymaga od nas niemożliwego. 
 Ewangelia Jana 3:16 mówi: „Tak Bóg umiłował świat”. Bóg jest 
miłością. Zwróć na to uwagę: Bóg jest miłością! To wspaniałe, że Bóg nie tylko 
myśli o tobie, troszczy się o ciebie, zwraca uwagę na ciebie i jest dla ciebie 
miłosierny, lecz także cię kocha. 
 Może myślisz: Co to za Bóg? Czy On naprawdę chce mnie zbawić? 
Dlaczego tyle wymaga? Czy kiedykolwiek zdołam temu sprostać? Ludzie 
zawsze mają pełno wątpliwości. Tymczasem Bóg jest nie tylko miłosierny dla 
ciebie, nie tylko troszczy się o ciebie i zwraca na ciebie uwagę, lecz także cię 
kocha.  

SŁOWO OD PASTORA - BÓG CHCE 
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 Przez wieki najtrudniejszą rzeczą, jaką Bóg robił, było okazywanie 
ludziom miłości. Kiedy człowiek zgrzeszył, Bóg od razu okazywał mu miłość. 
Bóg jest pełen dobrych intencji wobec ludzi. Zależy mu na ich zbawieniu. 
Możesz uważać, że On jest srogi i złośliwy oraz że lubi, gdy trzymasz się od 
Niego z dala. Bóg jednak w swoim Słowie cały czas mówi nam jedną rzecz - 
że On jest miłością! 
 Chociaż popełniasz grzeszne czyny Bóg cię kocha. Chociaż oddalasz 
się od Niego, On cię kocha. Chociaż nie słuchasz, chociaż ciągle ci nie 
wychodzi, On cię kocha. Bóg nieustannie posyła swoje sługi, żeby oznajmić 
ludziom swoje intencje. W swoim Słowie powiedział: „Czy kobieta może 
zapomnieć o swoim niemowlęciu i nie zlitować się nad dzieciątkiem, które 
pochodzi z jej łona? A choćby nawet one zapomniały, Ja nie zapomnę 
o tobie” (Iz 49:15 EIB). Bóg tak bardzo nas ukochał. Posłużył się kiedyś taką 
ilustracją: „Jeśli mąż oddali swoją żonę, a ona odejdzie od niego i stanie się 
żoną innego – czy on jeszcze do niej wróci? (…) Powróć jednak do mnie, mówi 
PAN. (Jr 3:1 UBG). Bóg tak bardzo pragnie przyjąć każdego. Ludzie jednak nie 
wierzą, że Bóg kocha każdego. Wątpią w to, czy Bóg może być tak dobry. 
Pamiętajmy jednak, że Bóg jest miłością. On tak bardzo ukochał świat, że 
postanowił, iż sam przyjdzie na ziemię i stanie się ciałem, by pokazać ludziom 
swoją miłość. 
 Kiedy Jezus żył na ziemi, wszystko, co robił, wyrażało Bożą miłość do 
ludzi. Kiedy przeczytasz Ewangelię, zobaczysz, że Jezus jest nie tylko dobrym 
człowiekiem, lecz także Bogiem. Myśleliśmy, że Bóg jest zagniewany 
i zawiedziony, tymczasem On stał się człowiekiem, aby pokazać nam, że Bóg 
jest taki sam jak Jezus. Syn Boży żyjąc na ziemi cały czas wyrażał Boże 
serce. Jezus traktował ludzi tak samo jak Bóg. Kiedy pewnego razu podszedł 
do Jezusa człowiek cały pokryty trądem powiedział: „Panie jeśli chcesz, 
możesz mnie oczyścić” (Łuk 5:12). Chociaż Jezus mógł go oczyścić 
wypowiadając tylko słowo, to jednak dotknął, tego pokrytego trądem, 
cuchnącego mężczyznę, ręką, mówiąc „Chcę, bądź oczyszczony”. Innym 
razem przyprowadzono do Jezusa kobietę przyłapaną na cudzołóstwie, która 
zgodnie z prawem powinna zostać ukamienowana (Jan 8:3-11). Pan Jezus nie 
mógł powiedzieć, że nie popełniła grzechu, lecz nie chciał by zginęła. 
Powiedział „Kto z was jest bez grzechu niech pierwszy rzuci kamień”.  

SŁOWO OD PASTORA - BÓG CHCE 
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Kiedy wszyscy odeszli Jezus został sam z tą kobietą i zapytał: „Nikt cię nie 
potępił?” Ona odparła: „Nikt Panie”. Jezus rzekł: „I Ja ciebie nie potępiam. Idź  
i od tej chwili już nie grzesz”. Bóg nie czuje do ciebie nienawiści, on nie czuje 
odrazy, on nie jest rozczarowany, przeciwnie, On cię kocha. 
 Ktoś może zadaje sobie pytanie: Czy Bóg nadal mnie chce? Jestem 
takim okropnym chrześcijaninem. Tyle razy zawiodłem, tyle razy nie 
wierzyłem, tyle razy się odwróciłem. Inni może zastanawiają się, czy Bóg chce 
kogoś takiego jak oni, ponieważ oszukali, popełnili cudzołóstwo, zdradzili, 
ukradli, byli nieczystymi. Jezus jednak otworzył nam Boże serce i pokazał, że 
Bóg nas pragnie i kocha. Niektórzy mogą uważać, że Bóg ich nie lubi i nie 
chce ich w niebie. Muszę jednak ci powiedzieć, że Bóg cię chce, ponieważ cię 
kocha. Drogi czytelniku zobacz, że Bóg nie ma wobec ciebie złych intencji. On 
cię kocha. 
 Kochani, tak jak pisałem na wstępie, zmagamy się. Nie do końca 
potrafimy uwierzyć, że jesteśmy światłością w Panu (Ef 5:8), że jesteśmy 
synami/córkami światłości (1 Tes. 5:8), że jesteśmy święci (Ef 1:1) i doskonali 
(Hebr 10:14), że jesteśmy członkami królewskiej rodziny i kapłanami Boga 
(Obj. 1:6) itd. Pamiętajmy jednak, zanim zaczniemy jakieś dyskusje, że to 
wszystko jest wynikiem dzieła Chrystusa, Jego śmierci, zmartwychwstania  
i uwielbienia. To wszystko jest darem dla każdego w odpowiedzi na wiarę. To 
jest nasze (ludzi, którzy wierzą) stanowisko w Chrystusie. Jest ono doskonałe 
i niezmienne. Takie same - równe dla wszystkich wierzących. 
 Twój stan, to jak się czujesz, nie może być podstawą do poddawania  
w wątpliwość tego kim jesteś w Nim. Będzie to bezczeszczeniem Jego krzyża, 
deptaniem Jego krwi. Bez względu na twój stan, Bóg chce. On chce, bo cię 
kocha. On chce, byś uwierzył w to, kim jesteś w Nim. On chce byś żył zgodnie 
z tym, kim jesteś w Nim. On chce byś zajmował to stanowisko, które od Niego 
otrzymałeś w Chrystusie. On chce byś swój stan (swoje chodzenie) 
dostosowywał do tego, co masz w Nim. Wszystko, co musisz zrobić to w to 
uwierzyć i przez wiarę tak żyć. 
 Modlę się, byśmy wszyscy wytrwali w tym zmaganiu i weszli do 
cudownego odpocznienia.  
      Pastor pomocniczy Jan Kenig. 

SŁOWO OD PASTORA - BÓG CHCE 
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Sprawdzian wiary Abrahama, posłuszeństwa i miłości - Rodz 22, 17-18   (cz. I) 
 Od czasu opuszczenia Ur Chaldejskiego Abraham przebył długą drogę 
– nie tylko tę mierzoną w kilometrach, ale także drogę ogromnego wzrostu  
w wierze. Przetrwał pomyślnie wiele prób, a niektóre z nich wydobyły z niego 
najlepsze cechy jego charakteru. 
 Zgrzeszył jednak uciekając do Egiptu i okłamując faraona, powtórzył 
również ten sam grzech przy spotkaniu z Abimelekiem. Potem wyprzedził 
Boże plany i przespał się z Hagar. Mimo wszystko jednak Abraham potwierdził 
swą reputację człowieka oddanego Bogu, a wędrówka wiary przysporzyła mu 
wiele szacunku i uznania ze strony tych, którzy żyli obok niego. 
 Z Biblii wiemy, że zostawił za sobą wygodne życie, by iść wszędzie, 
dokąd zaprowadził go Bóg. Także wykazał niezwykłą dojrzałość, znosząc 
dokuczliwe ułomności Lota. Odznaczył się wyjątkową odwagą, ratując rodzinę 
przed potężną armią najeźdźców. Reprezentował jedynego, prawdziwego 
Boga Stwórcę – w każdej sytuacji, nawet w swoich porażkach i upadkach. 
 Kilka lat po narodzinach obiecanego mu przez Boga Izaaka, nadszedł  
dla Abrahama czas najwyższej próby jego wiary. Bóg jest oczywiście 
wszechwiedzący. Nie poddaje ludzi próbie po to, by sprawdzić czy ich wiara 
się ostoi, przygotowuje próby wiary po to, aby pokazać nam samym, jakich 
ludzi z nas uczynił, a w czym musimy się jeszcze podciągnąć albo jak bardzo 
duchowo już dojrzeliśmy. 
 Abraham cieszył się synem być może 15 lat, aż pewnego dnia jego 
wiara została wystawiona na próbę, gdy Bóg skierował doń niezwykłe 
i niespodziewane polecenie: „Weź twego syna jedynego, którego miłujesz, 
Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jaki 
ci wskażę” (Rodz 22,2). 
  Z pewnością w umyśle Abrahama przebiegły pytania: „dlaczego muszę 
oddawać mojego jedynego syna, jak Izaak ma zrodzić obiecane przez Boga 
potomstwo, skoro będzie martwy, przecież tylko poganie składają ofiary  
z człowieka”. Jednak bez żadnych oznak wahania, ociągania się, spierania się 
z Bogiem, targowania się z Nim, błagania lub zwłoki czytamy: „Abraham wstał 
więc rankiem, obudził Izaaka i obaj, z dwoma sługami dotarli do osła 
objuczonego drewnem na ofiarę i  ruszyli w drogę. Szli 3 dni do miejsca 
zwanego Moria.  

OSTATNI SPRAWDZIAN  WIARY ABRAHAMA - TATIANA HYDZIK 
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 Kiedy zbliżyli się do celu, Abraham ujrzał wysoko w górze miejsce, 
gdzie miała być złożona ofiara. Zwrócił się do sług, żeby zostali z osłem, a on 
z Izaakiem pójdą tam, aby oddać pokłon Bogu, a potem wrócą do nich. (Rdz 
22,5). 
 Izaak był na tyle dużym chłopcem, że mógł wędrować bez matki 
i prowadzić rozumną rozmowę z ojcem, umiał też wspiąć się na wzgórze, 
niosąc na plecach wiązkę drewna. Kiedy Izaak zapytał Abrahama: „Tato,  
a gdzie jest zwierzę?” Ojciec mu odpowiedział „Bóg upatrzy sobie jagnię na 
całopalenie, synu mój” (w. 8). 
  
 Słowa Abrahama to coś więcej niż tylko zapewnienie skierowane do 
Izaaka: odzwierciedlają one jego całkowitą ufność w to, że Bóg postąpi 
słusznie. Zapowiadają także, jak skończy się ta historia. Co bowiem 
najważniejsze, Abraham nieświadomie przepowiedział wydarzenie, które 
miało nastąpić prawie 2 tysiące lat później. To Boży Syn stanie się ofiarą 
przebłagalną, by uwolnić nas od śmierci, na którą zasłużyliśmy sobie na 
skutek naszego grzechu. 
  
 Młody Izaak wspiął się bez słów na ołtarz, który w milczeniu 
przygotował Abraham, następnie wyjął ostrze noża i uniósł dłoń, by rozciąć 
synowi gardło, jak to wielokrotnie robił na zwierzętach ofiarowanych Bogu. 
Wtem usłyszał głos: „Abrahamie, Abrahamie” – nie podnoś ręki na chłopca  
i nie czyń mu nic złego! – powiedział anioł. Teraz poznałem, że boisz się Boga, 
bo nie odmówiłeś Mi  nawet twojego jedynego syna”. 
  
 To musiał być najwspanialszy moment w życiu Abrahama. I nazwał to 
miejsce Abraham „Pan zaopatruje” [Jahwe-Jireh]. Pan zadbał o wszelkie 
szczegóły próby Abrahama i zaopatrzył go we wszystko, czego potrzebował.  
  
 Każda próba zawiera element ryzyka. Jeśli wytrwamy  
w posłuszeństwie. To Pan roztoczy nad nami opiekę i zatroszczy się o nasze 
potrzeby. 

OSTATNI SPRAWDZIAN  WIARY ABRAHAMA - TATIANA HYDZIK 
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 Opowieść o próbie Abrahama niesie ze sobą jeszcze głębsze 
przesłanie. Podam trzy ponadczasowe prawdy (testy), które można wynieść  
z jego doświadczenia: 
 
1. To czego trzymam się kurczowo, jest zazwyczaj właśnie tym, co – zgodnie 

z prośbą Boga - powinniśmy wypuścić z rąk. Bóg dokładnie wie, co 
zniewoliło nasze serce, dlatego właśnie prosi, abyśmy nie ściskali mocno 
w dłoniach tego, co stanowi nasz największy skarb (dobra materialne, 
praca,  marzenia, relacja z jakąś osobą).  

 
2. W miejsce tego, co wypuszczamy, Bóg daje nam często coś lub kogoś  

o wiele cenniejszego. 
 
3. Gdy Bóg daje nam coś w zamian, równocześnie nas wynagradza.  

Wynagradza naszą akceptującą ryzyko wiarę błogosławieństwami, 
których nawet nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Wymogi i ryzyko 
towarzyszące wierze muszą stanowić prawdziwe wyznanie, bo inaczej nie 
byłaby to prawdziwa wiara. Od tych, którzy Mu ufają, Pan oczekuje bardzo 
wiele.  

 
 W przypadku potomków Abrahama błogosławieństwa te są 
niezliczone. Aż do dziś zachowuje swój lud Izraela i ma dla niego wspaniałe 
plany na przyszłość. A dlaczego? Ponieważ Bóg dotrzymuje swoich obietnic,  
a czyniąc to, wykracza poza nasze oczekiwania. Abraham odszedł z tego 
świata spełniony, właściwie wykorzystał swój czas na ziemi.  
 
Czego możemy nauczyć się od Abrahama? (cz. II) 
 
 Historia Abrahama to konkretna opowieść o tym, jak przeżył swoje 
ostatnie dni i jak umarł „Syty życia”. Kryje w sobie co najmniej dwa sekrety 
dotyczące udanego końca naszej ziemskiej egzystencji. Pierwszy z nich  mówi 
o wierności, drugi – o sumienności. 
 

OSTATNI SPRAWDZIAN  WIARY ABRAHAMA - TATIANA HYDZIK 
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 Pamiętajmy, ze każdy poranek  to nowa możliwość, by dobrze przeżyć 
dany nam dzień, by potraktować najbliższe 24 godziny jako ciąg wyborów. Pan 
jak co dnia daruje nam coś, o co warto powalczyć. Wybierajmy zawsze 
pozytywne nastawienie do świata i ludzi. 
 
 Postanówmy, że odłożymy na bok nasze oczekiwania, a przyjmiemy to, 
co zechce zrobić Bóg. Postanówmy, że będziemy żyć w ciągłym stanie 
gotowości na niespodzianki, odkładając na bok własną wolę i pozwalając 
działać woli Pana. 
  
 W 11 rozdziale Listu do Hebrajczyków Autor przygląda się najpierw 
temu, co w postawie Abrahama jest godne postawy, stawiając na pierwszym 
miejscu fakt, że gdy został powołany, okazał POSŁUSZEŃSTWO. 
  
 Czytamy: „Przez wiarę”- to najważniejsza część historii Abrahama. 
Abraham odpowiedział Panu, kierując się wiarą – nie dlatego, że wiedział, co 
go czeka, ani dlatego, że znał zarys własnej przyszłości, że mógł 
wykalkulować sobie, że ta inwestycja zwróci mu się z nawiązką. „Przez wiarę” 
oznacza, że chętnie zamienił to, co znane, na to, co nieznane, a wszystko 
dlatego, że ufał Bogu. 
  
 Uczenie się zaufania do Pana przypomina wędrówkę, podczas której 
stawiamy kolejne kroki, jeden za drugim. WIARA BUDUJE SIĘ NA WIERZE. 
  
 Bóg chce byśmy wzrastali w wierze, nie tylko dlatego, że Go 
potrzebujemy, lecz także dlatego, że to służy naszemu dobru. Musimy 
doświadczyć, jak to jest, gdy podejmujemy się czegoś, czego do tej pory nie 
próbowaliśmy. Należy wierzyć, że z Jego pomocą możemy poradzić sobie  
w każdej sytuacji, która nas przerasta. Wierzyć, że jeśli Bóg nas powołuje do 
jakiegoś zadania, to zapewni nam niezbędne środki do jego realizacji.  
 

OSTATNI SPRAWDZIAN  WIARY ABRAHAMA - TATIANA HYDZIK 
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 Zwrócę uwagę na jeszcze jeden przymiot Abrahama: gdy Bóg mu 
błogosławił, on dzielił się tym, co otrzymał. Czytamy, że Abraham był bogatym 
człowiekiem. Miał mnóstwo ziemi, bydło, owce, kozy, wielbłądy, srebro i złoto. 
Gdy jednak Pan mu błogosławił, pamiętał o tym, by dzielić się zgromadzonym 
bogactwem. 
 
1. Pozwolił Lotowi odłączyć się i zachować część majątku, który sam pomógł 

mu zgromadzić. 
2. Nalegał, by ludzie, którzy pomogli mu ocalić Lota, zachowali przypadającą 

im część łupów, sam jednak nie wziął niczego dla siebie [Rdz 14,24] 
3. Pomógł swoim licznym synom usamodzielnić się i założyć własne rodziny, 

każdemu z nich wydzielając w tym celu część swego majątku [Rdz 25,5-6] 
 
 „Potem pojął Abraham drugą żonę, której było  na imię Ketura. Ta 
urodziła mu 6 synów. Abraham oddał Izaakowi całe swoje mienie (w. 5-6).  
A synów nałożnic, które miał Abraham obdarował i odprawił ich od Izaaka, 
syna swego na wschód, do kraju wschodniego. Abraham dożył 175 lat. I opadł 
z sił i umarł w pięknej starości, sędziwy i syty dni i został przyłączony do 
przodków swoich, w grobie gdzie pochował Sarę. 
 
Skazy u Abrahama 
 
 Nikt nie jest doskonały. Biblia także przedstawia nam swych 
bohaterów jako ludzi z krwi i kości, posiadających prawdziwe wady. Dlatego  
i Abraham jak wszyscy ludzie miał swoje słabości. Niektóre z nich 
rozczarowują, pomagają jednak dostrzec całego człowieka. Ponadto 
pomagają nam uczyć się tego, jak mamy podchodzić do własnych ułomności. 
  
 W Rdz 12:10 znajdujemy potwierdzenie pierwszej wady Abrahama: 
kiedy się bał, wycofywał się. „Kiedy zaś nastał głód w owym kraju, Abram 
powędrował do Egiptu, aby tam przez pewien czas pozostać, był bowiem 
ciężki głód w Kanaanie”.  

OSTATNI SPRAWDZIAN  WIARY ABRAHAMA - TATIANA HYDZIK 
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 Przymuszając Sarę do kłamstwa, chciał jej kosztem ocalić swoje 
życie. Mimo, że jego plan nie wypalił, a on sam został zdemaskowany, 
dokładnie tak samo postąpił kilka lat później. Dlaczego? Ponieważ w chwilach 
zagrożenia miał skłonność do kłamstwa. Nie wiadomo czy przez 
dziedziczenie, czy przez przykład, Izaak przejął od ojca tę wadę.  
  
 Druga słabość Abrahama: kiedy Abraham stawał się niecierpliwy, 
słuchał złych rad. W tym wypadku zła rada pochodziła od żony Saraj odnośnie 
spłodzenia potomka z jej służebnicą Hagar. Cokolwiek by postanowił, 
naraziłby się na kłopoty, albo ze strony Boga, albo ze strony żony. Będąc pod 
presją, zdecydował się zadowolić żonę, a nie Boga. 
  
 Stąd lekcja dla nas: nawet osoby mądre, pobożne i bezstronne mogą 
nie mieć racji. Trzeba wysłuchać tych, którzy nas kochają i wziąć pod uwagę 
ich zdanie, ale zawsze należy poddać własną decyzję modlitwie, wziąć pod 
uwagę, co radzi Biblia i podejmować decyzję zgodną z tym, co ona mówi. 
Stres spowodowany opóźnianiem się realizacji Bożej obietnicy sprawił, że 
Abraham poszedł za złą radą. Jego plan był od początku skazany na 
niepowodzenie. Abraham, chociaż był człowiekiem wielkim, zlekceważył 
zdrowy rozsądek i działał w pośpiechu. 
  
 To, co Apostoł Paweł pisze o Abrahamie, może odnosić się także i do 
nas, jeśli podobnie jak on będziemy przekonani, że Bóg „mocen jest (…) 
wypełnić, co obiecał”. Wówczas, podobnie jak naszego ojca w wierze, Pan 
uzna nas za sprawiedliwych za sprawą zaufania, które w Nim pokładamy. 
  
 Historia Abrahama, to nasza historia. Każdy z nas jest na swój sposób 
pielgrzymem na tej ziemi. Podobnie jak ten wielki mąż wiary, zostaliśmy 
wezwani, aby wyruszyć w długą wędrówkę do miejsca, które objawi Bóg. 
Warto zaufać swojemu Bogu. Gdy to zrobimy, zostaniemy wynagrodzeni 
sowicie, bo On spełni to , co obiecał. 
 
      Tatiana Hydzik. 

OSTATNI SPRAWDZIAN  WIARY ABRAHAMA - TATIANA HYDZIK 
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 Gdy urodziła się moja córka Marta, lekarze poinformowali mnie, że 
dziecko ma wadę stóp - wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że jest to jeden  
z objawów choroby genetycznej EDS. Pytałam Boga dlaczego? Przecież 
modliłam się z wiarą o zdrowe dziecko, zgodnie ze słowem z Mat. 21:22 
"wszystko, o cokolwiek byście prosili w modlitwie z wiarą, otrzymacie".  
W ogóle nie przeszło mi przez myśl, że może być inaczej. Modliliśmy się o jej 
uzdrowienie tak, jak sugeruje słowo z Jakuba 5:14-15 - "Choruje ktoś między 
wami? Niech przywoła starszych i niech modlą się nad nim, namaściwszy go 
oliwą w imieniu Pańskim. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego..." 
Oczekiwałam cudu. Bóg uczynił cud, ale nie tak, jak ja tego oczekiwałam. 
Martunia zaczęła chodzić, chociaż prognozy były inne. 
 Wiele cudów przeżyliśmy razem z nią w ciągu jej życia. Mimo 
ograniczeń Martunia żyła w miarę normalnie. Ogromnym cudem było 
urodzenie przez nią dziecka, co według lekarzy było bardzo ryzykowne. Ale 
Bóg jest Bogiem cudów - Samuelek urodził się zdrowy. 
 EDS (Zespół Ehlersa-Danlosa) u Marty skoncentrowany jest na 
kruchej skórze i naczyniach krwionośnych - często samoistnie pękały jej 
drobne naczynia krwionośne, ale ostatnio zaczęły pękać tętnice. Na początku 
pękła tętnica w lewej ręce i zaczęły jej drętwieć palce. Poza tym organizm 
reagował wymiotami - nie mogła nic jeść ani pić przez ponad dwa tygodnie, 
wszystko było wydalane. Po jakimś czasie pękła tętnica w lewej nodze i wtedy 
Martunia znalazła się w szpitalu. Lekarze w naszym kraju EDS znają głównie 
z literatury, więc ta sytuacja była dla nich ogromnym wyzwaniem, nie bardzo 
wiedzieli jak sobie z tym poradzić. Postanowili amputować nogę.  
 W tym czasie rodzina, zbór, grupa modlących się kobiet i wiele osób  
w całym kraju walczyło w modlitwie żeby Bóg jej tego oszczędził, żeby ją 
uzdrowił. Bóg odpowiedział na te modlitwy i dał jednemu z operujących ją 
lekarzy myśl żeby skonsultować tę sytuację z ordynatorem. Ordynator podjął 
decyzję, żeby dać tej nodze szansę - jeśli mniejsze naczynia krwionośne 
przejmą funkcję ukrwienia nogi - będzie uratowana. I tak się stało. Bóg 
pobudził w tym miejscu krwioobieg do wytężonej pracy. Noga została 
uratowana. Bolało mnie serce na myśl przez co musiała Martunia przechodzić 
- ogromny ból, horror z powodu możliwości utraty nogi, oddzielona od 
bliskich, sama z tym ogromnym ciężarem.  

ŚWIADECTWO WANDY 
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 Ale Bóg był z nią i to dodawało mi odwagi. Dziesięć dni po operacji 
wróciła do domu. Wszyscy byliśmy szczęśliwi.  
 Trzy dni później Marta dostała krwotoku z rany pooperacyjnej i znowu 
znalazła się w szpitalu. Tam zaczął się ogromny ból głowy. Podczas 
wykonywania tomografii komputerowej wykryto u mojej córki tętniaka mózgu 
i przetokę w okolicach lewego oka. Natychmiast przekazano ją do kliniki  
w Ochojcu i tam wykonano operację tej przetoki. W wypisie widnieje 
rozpoznanie - tętniak mózgu nierozlany i przetoka jamisto - szyjna po 
operacji. Aż trudno uwierzyć, że Bóg wykorzystał ten krwotok, żeby uratować 
jej życie. To przypomina mi werset "Bo myśli moje, to nie myśli wasze, a drogi 
wasze, to nie drogi moje - mówi Pan" Iz. 55:8. Gdy to się działo byłam 
przerażona. Modliłam się, żeby Bóg wypełnił Martunię swoim pokojem, żeby 
zabrał ten ogromny ból, ale sama potrzebowałam Jego pokoju. Pękało mi 
serce na myśl o Samuelku (11 letni syn Marty) - jego życie zostałoby 
wywrócone do góry nogami, gdyby Martuni coś się stało, a było tak blisko. Ale 
Bóg pokazał mi, co miał na myśli mówiąc, że mamy się stać jak dzieci (Mat. 
18:3). Samuel powiedział mi "babcia nie panikuj, przecież modliliśmy się  
o mamusię, to Bóg ją uzdrowił." I rzeczywiście Bóg to zrobił - przeprowadził ją 
bezpiecznie przez operację tej przetoki i po tygodniu wróciła do domu. Była 
bardzo słaba, wymizerowana, widziała podwójnie (w miejscu tej przetoki 
wewnątrz czaszki była opuchlizna i oko zostało przesunięte), ale żywa i znów 
była z nami.  
 Jestem Bogu wdzięczna za Zbór, za wszystkich modlicieli, którzy 
wspierali nas w tym boju. Bóg posłał też dwa razy wizję, że daje Martuni nowy 
krwioobieg i tego chcę się trzymać. W Hebr. 11:1 jest napisane że "Wiara jest 
pewnością tego czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym czego nie 
widzimy". I takiej wiary chcę się uczyć. Nie zobaczę nowego krwioobiegu 
Martuni, ale wierzę, że jeśli Bóg tak powiedział i to dwa razy, przez dwie 
różne osoby i w różnych okolicznościach - to tak jest i chwała Mu za to. 
 Bóg jest dobry. Bóg jest wielki i czyni cuda - jestem Mu wdzięczna za 
to. Wdzięczność jest kolejną rzeczą której chcę się uczyć. Jak dobrze być  
w Bożej szkole - nie zawsze jest łatwo, nie zawsze jest miło, ale zawsze 
wiem, że Bóg mnie kocha i przez trudne lekcje idzie ze mną. Dziękuję Bogu za 
to.       Wanda W. 

ŚWIADECTWO WANDY 
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 „Uraduje się wasze serce, a waszej radości nikt wam nie odbierze”.     
Ew. Jana 16,22. 
 
 „To zdumiewające, że można dostrzec Jezusa w twarzach innych 
wierzących. Ich twarze jaśnieją. Za spore osiągnięcie chwały Bożej należałoby 
uznać to, że jaśniała ona na twarzach chrześcijan w komunistycznych 
więzieniach. Nie myliśmy się – ja nie myłem się przez trzy lata – lecz chwała 
Boża przebijała się nawet spod skorupy brudu. Na twarzach chrześcijan 
zawsze widać było zwycięski uśmiech” – napisał pewien więziony pastor. 
 „Znam innych chrześcijan – pisał dalej – którzy tak jak ja zostali 
wypuszczeni z komunistycznego więzienia. Podobnie jak ich, również mnie 
kilkakrotnie zatrzymywali przechodnie na ulicy, pytając: „Proszę pana, kim 
pan jest? Wygląda pan na bardzo szczęśliwego człowieka. Co jest źródłem 
pana szczęścia?” Odpowiadałem im, że przeszedłem przez wiele lat cierpień  
w komunistycznych więzieniach dla mojego Zbawiciela. 
 Nie mogli tego zrozumieć, ponieważ nie potrafili spojrzeć poza własne 
problemy. Nie nauczyli się chodzić w Duchu i doświadczać obecności Boga. 
Wielu myślało: „Gdyby tylko pan wiedział, jakie ma życie – mąż mnie bije; żona 
gdera; dzieci łamią mi serce”.   
 Spotyka cię wiele trudności materialnych, a w twojej duszy rozpętują 
się burze. Lecz czymże one są? Czy można je porównać do radości, płynącej  
z poznania Jezusa?”   
 Nikt nie może odebrać tego, co daje Jezus. Obdarza On nas radością  
w Duchu Świętym, który zamieszkuje w naszym sercu. I chociaż mogą 
zgromadzić się nad nami ciężkie i ciemne chmury, to jednak nasza radość 
nadal jaśnieje. Nawet najciemniejszy brud z trzyletniego pobytu  
w komunistycznym więzieniu nie może przesłonić chrześcijańskiej radości. 
Niekoniecznie jesteśmy zadowoleni z naszego cierpienia. Nie cieszymy się ze 
swojego smutku. A jednak pozostajemy radośni z powodu obecności 
Chrystusa pośród naszego zasmucenia. Czy utraciłeś swoją radość? Musisz 
sobie uświadomić, że nikt nie może ci jej odebrać. Jeżeli brakuje jej w twoim 
życiu, to tylko dlatego, że dobrowolnie z niej zrezygnowałeś z powodu 
okoliczności, w jakich się znalazłeś. Poproś Boga, aby przywrócił ci dzisiaj 
radość z Jego obecności. 

BEZGRANICZNA RADOŚĆ - RUMUNIA – UWIĘZIONY PASTOR 
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„Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauczania, przekonywania, 
upominania, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, 
przygotowany do czynienia wszelkiego dobra.”            2 List do Tymoteusza 3,16-17 
 
 - Babciu, zobacz, co znalazłam! - mała północnokoreańska dziewczynka była 
bardzo podekscytowana. Trzymała coś, czego nigdy wcześniej nie widziała. Babcia 
spojrzała na to swoimi słabymi oczami, ale nie mogła rozpoznać szczegółów. 
Zawołała więc matkę dziewczynki: - Przyjdź, proszę, i powiedz mi, co znalazło to 
dziecko. 
 Córka starszej kobiety weszła do pokoju i z pomarszczonej ręki swojej matki 
wzięła duży balon foliowy. Zaczęła czytać słowa, które były na nim wydrukowane: 
„Pan Jezus kocha was. Wasi bracia i siostry nie zapomnieli o was. Tak bowiem Bóg 
ukochał świat, że dał swego Jednorodzonego Syna”. 
 - To jest Pismo Święte! - wykrzyknęła babcia. - Przysłali nam wersety 
biblijne na balonie! Proszę, czytaj dalej. 
 Na balonie foliowym znajdowały się słowa zachęty – przesłanie od 
chrześcijan z Zachodu dla trzech pokoleń mieszkańców Korei Północnej oraz ponad 
sześćset wersetów biblijnych, ukazujących historię ludzkości od stworzenia świata 
po ukrzyżowanie Chrystusa i Jego powrót w chwale. W ciągu ostatnich dziesięciu lat 
do Korei Północnej wysłano ponad sto tysięcy takich „balonów z Pismem Świętym”. 
 Organizacja Głos Prześladowanych Chrześcijan znalazła wyjątkowy sposób 
na dotarcie ze Słowem Bożym i Ewangelią do ciemiężonego narodu 
północnokoreańskiego. W Psalmie 19,2 jest powiedziane: „Niebiosa głoszą chwałę 
Boga, a nieboskłon obwieszcza dzieło Jego rąk”. 
 
 Podobnie jak w przypadku tych balonów, Bóg pragnie wysyłać krzepiące 
fragmenty Pisma Świętego do naszych umysłów i serc właśnie wtedy, gdy 
najbardziej ich potrzebujemy. Nie może jednak przypomnieć nam wersetów, których 
nigdy wcześniej nie poznaliśmy. Jak na ironię, choć żyjemy w wolnym kraju, to 
jednak często zachowujemy się tak, jakbyśmy mieszkali w państwie totalitarnym, 
takim jak Korea Północna, bez dostępu do Słowa Bożego. Czytamy Biblię 
sporadycznie – zupełnie jakbyśmy nie mieli ani jednego egzemplarza Pisma 
Świętego. Możliwe, że nadeszła pora, by poprosić Boga o „wysłanie” Jego Słowa 
ponad granicami twojego zamkniętego umysłu. Wykrój ze swojego rozkładu zajęć 
czas na codzienną lekturę Biblii i proś Boga, aby na nowo wzbudził w tobie 
pragnienie poznawania Pisma Świętego. 

BEZGRANICZNA KREATYWNOŚĆ - KOREA PÓŁNOCNA  
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 Drodzy Czytelnicy w miniony weekend (19.10.21) odbyliśmy naszą 
kolejną podróż na Słowacje, przewożąc nasze dary dla Zborów Romskich.  

Tym razem przekazaliśmy 
naszym braciom zza 
granicy 2,5 tony towaru. 
Wśród przekazanych 
rzeczy były meble, 
ubrania i znaczny ładunek 
środków do dezynfekcji, 
które otrzymaliśmy od 
naszego Zboru w formie 
darowizny, za co 
serdecznie dziękujemy.  
 

 Tym razem w darach otrzymanych od Was było sporo artykułów dla 
dzieci, w tym zabawek. Sprawiliśmy dzieciom przez to wielką radość. 
 Podróżowaliśmy we czwórkę dwoma samochodami: ja (Marcin), 
Szymon, Paweł i Rafał. Dziękujemy Bogu, że podróż odbyła się 
bezproblemowo i bezpiecznie. Dziękujemy za ofiarne serca. Bogu niech będzie 
chwała.      Marcin Z. 

WYJAZD DO ROMÓW 
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Drodzy Czytelnicy 
 
 Jakiś czas temu już po raz drugi wsparliśmy finansowo ukraiński Zbór 
w Górnej Samarze niedaleko Kramatorska. Tym razem udzieliliśmy pomocy 
na wsparcie działań ewangelizacyjnych na Ukrainie. 
 Poniżej publikujemy listowne podziękowanie przesłane do Zboru Betel 
przez pastora Jurija Suchicha. Jesteśmy wdzięczni Bogu, że możemy dzielić 
się obfitością, którą Bóg nam błogosławi. 
 
Do Kościoła "Betel" w Ustroniu, Polska. 
 
 Drodzy bracia i siostry! Pozdrawiamy was z miłością naszego Pana 
Jezusa Chrystusa! 
 Serdecznie dziękujemy za darowiznę w wysokości 2000 zł, którą 
przekazaliście za pośrednictwem swojego brata Wasyla Chepurniaka. 
 Pieniądze te zostały wydane na zorganizowanie obozu 
ewangelizacyjnego dla dzieci ze wsi Górna Samara i okolicznych wsi. Każdego 
dnia mieliśmy okazję usługiwać 60 dzieciom. Wszyscy zostali powitani  
z chrześcijańską miłością, otoczeni uwagą i wysłuchali Ewangelii w języku 
zrozumiałym dla dzieci. 

PODZIĘKOWANIE Z UKRAINY 
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 Oprócz wakacji dla dzieci, wykonaliśmy wiele prac społecznych, aby 
poprawić teren w centrum wsi, w pobliżu przystanku autobusowego i naszego 
Domu Modlitwy. Ponadto odwiedzaliśmy domy, głosiliśmy Ewangelię  
i udzielaliśmy pomocy materialnej samotnym starcom i wdowom. 

 Władze lokalne, starostowie i mieszkańcy byli bardzo wdzięczni za tę 
naszą pracę w imię Pana Jezusa. To była ewangelizacja nie słowami, ale 
czynami. 
 

 Wszystkim serdecznie 
dziękujemy za hojne, życzliwe 
serca! Dziękujemy za 
współpracę w szerzeniu 
Ewangelii, ponieważ bez Waszej 
pomocy nie moglibyśmy 
ukończyć tego dzieła. 
 
 Prezbiter Jurij Suchich 
w imieniu kościoła we wsi 
Górna Samara. 

PODZIĘKOWANIE Z UKRAINY 
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SŁUŻBY ZBOROWE - PODZIAŁ ODPOWIEDZIALNOŚCI 
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