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Ja jestem zmartwychwstaniem i ¿yciem. 
Kto we mnie wierzy, choæby i umar³, bêdzie ¿y³. 

A ka¿dy, kto ¿yje i wierzy we mnie, nigdy nie umrze. 
Czy wierzysz w to?

 Jan 11, 25-26
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Prawdziwy sens ¿ycia

Lecz moim szczêœciem byæ blisko Boga. Pok³adam w Panu, w Bogu nadziejê moj¹,
 Aby opowiadaæ o wszystkich dzie³ach twoich.

(Psalm 73,28)

Na wiele sposobów ludzie pragn¹ byæ dzisiaj szczêœliwi i szukaj¹ spe³nienia w tym ¿yciu. 
Wczeœniej czy póŸniej cz³owiek poszukuje czegoœ, co nada³oby sensu jego istnieniu. W jakimœ 
momencie zadajemy sobie pytania: Jaki jest cel mojego ¿ycia? Dlaczego tutaj jestem? Dok¹d 

zmierzam? Czy moje ¿ycie ma jakiœ g³êbszy sens? 

Wielu postanawia prze¿yæ ¿ycie dla pieniêdzy, kariery b¹dŸ s³awy, lecz gdy znajduj¹ pieni¹dze i 
maj¹ sukces, okazuje siê, ¿e nie zawsze znajduj¹ te¿ swoje szczêœcie. Jeden z wziêtych pisarzy, gdy 
osi¹gn¹³ ju¿ s³awê i zrobi³ pieni¹dze na swoim talencie, stwierdzi³: „Gdy wejdziesz na sam szczyt, tam 
nic wiêcej ju¿ nie ma”.

Czasem ludzie wspinaj¹ siê na takie szczyty i praca staje siê ich ¿ywio³em. Pracuj¹ dla pieniêdzy, 
trac¹c zdrowie, aby potem wydaæ te z trudem zarobione pieni¹dze na odzyskanie zdrowia. 

Czy to ma sens? Czy to jest dobry sposób na ¿ycie?

Mia³em okazjê przygl¹daæ siê ludziom spodziewaj¹cym siê œmierci i rozmawiaæ z nimi. W 
hospicjach dla œmiertelnie chorych nie ma bogatych i biednych, nie ma zamo¿nych i ubogich, nie ma 
wykszta³conych i niewykszta³conych, nie ma gorszych i lepszych. Tam s¹ sobie wszyscy równi. S¹ 
bardzo œwiadomi œmierci.

Zastanawia³em siê, jakie by³o ich ¿ycie i czym je wype³nili. Nie znalaz³em nikogo, kto chcia³by, 
aby przed œmierci¹ przyniesiono mu jego dyplomy, aby przypomniano mu o jego osi¹gniêciach, 
sukcesach. Nie widzia³em cz³owieka, który chcia³by jeszcze raz spojrzeæ na stan swojego konta. 
Ludzie odchodz¹ tacy, jakimi przyszli na ten œwiat. 

Pozostaje napiêcie i wyczekiwanie. I pytanie: co dalej po œmierci… Gdy zbli¿a siê œmieræ, wtedy 
czêsto wraca nam, ludziom, m¹droœæ i wiemy, ¿e nie ma na ziemi takiej rzeczy, dla której warto by³oby 
prze¿yæ ca³e ¿ycie, gdybyœmy to mieli zrobiæ jeszcze raz. 

Pieni¹dze, kariera, s³awa i wszelkie rozrywki tego œwiata trac¹ swój blask w obliczu nadchodz¹cej 
œmierci. Wielu ludzi, gdyby mia³o szansê, postanowi³oby prze¿yæ ¿ycie inaczej. ̄ ycie jednak nie jest 
jak film, który mo¿na cofn¹æ do pocz¹tku, by zobaczyæ go jeszcze raz. Mamy jedno  ¿ycie i to jest 
bardzo wa¿ne, jak je prze¿yjemy. 

Ka¿dy z nas poszukuje szczêœcia w tym ¿yciu i nie bez przyczyny. Znany fizyk Blaise Pascal 
powiedzia³, ¿e „cz³owiek ma w swoim sercu pustkê na kszta³t Boga”. Tak jest w naszym ¿yciu - jak z 
uk³adank¹ puzzli. Jeœli nie w³o¿ysz w³aœciwego elementu na w³aœciwe miejsce, nie powstanie piêkny 
obraz. 

Nie bêdzie tej pe³nej satysfakcji i radoœci w tym trudzie pouk³adania sobie ¿ycia, a¿ do spe³nienia. 
W naszym sercu jest pustka, której nie mo¿na trwale wype³niæ niczym innym w tym œwiecie jak tylko 
Bogiem. Nie przynosz¹ szczêœcia pieni¹dze, nie daje spe³nienia praca, nie daj¹ go rozrywki.

A mo¿e odpowiedzi¹ na tê pustkê cz³owieka jest rodzina? Rozmawia³em te¿ z rodzicami i 
widzia³em czasem, jak bardzo byli zawiedzeni swymi dzieæmi. Niestety, czêsto mieli s³usznoœæ i nie 
widzieli sensu w tym, ¿e ca³e ¿ycie poœwiêcali siê dla dzieci, a teraz jak¹ maj¹ zap³atê – powiadali.

Ktoœ inny powiedzia³: „Siedzê w swoim domu, mam ¿onê i dzieci, lecz czasami jestem tak 
samotny, ¿e a¿ trudno uwierzyæ”. Jak jest z tob¹, drogi przyjacielu? Co z twoj¹ pustk¹? Czym 
postanowi³eœ j¹ wype³niæ?

ABYŒCIE WIERZYLI...



Ludzie czasem powiadaj¹, ¿e dwie rzeczy s¹ na tym œwiecie pewne – podatki i œmieræ. Czytaj¹c 
jednak Pismo Œwiête wiemy, ¿e nie tylko œmieræ jest pewna, ale tak¿e Bo¿y s¹d. Staniemy kiedyœ 
przed Bogiem. A wtedy byæ mo¿e Bóg zapyta nas: co by³o naszym szczêœciem i sensem ¿ycia, czym 
wype³niliœmy to ¿ycie, aby je godnie prze¿yæ? Jak zaspokoiliœmy tê pustkê w naszym sercu?

Cz³owiek poszukuje spe³nienia i sensu ¿ycia. A poszukuje, bo jest mu Ÿle bez Boga. Potrzebujemy 
czasem wielu miesiêcy, a nawet lat, ¿eby uœwiadomiæ sobie ten fakt, ¿e zostaliœmy stworzeni przez 
Boga, aby prze¿yæ ¿ycie dla Boga.

Biblia powiada, ¿e: „Wszystko piêknie uczyni³ w swoim czasie, nawet wiecznoœæ w³o¿y³ w nasze 
serca; a jednak cz³owiek nie mo¿e poj¹æ dzie³a, którego dokona³ Bóg od pocz¹tku do koñca” (Kazn. 
3:11)

Bóg stworzy³ mnie i ciebie dla wiecznoœci. Œmieræ nie jest koñcem naszego ¿ycia, ale pocz¹tkiem 
wiecznoœci. Czytaj¹c tê ksiêgê – Bibliê, uwierzy³em, ¿e Bóg mówi w niej prawdê.  ̄ yjê wiêc tutaj, aby 
zadecydowaæ, gdzie spêdzê wiecznoœæ - czy razem z Nim na wieki, czy na wieki bez Niego.

Biblia, ta Bo¿a ksiêga zawiera najwa¿niejsz¹ odpowiedŸ na pytania stawiane przez ¿ycie. Jezus 
Chrystus powiedzia³: „Ja jestem droga i prawda, i ¿ywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze 
mnie”. (Jan. 14:6). Jezus Chrystus nie powiedzia³: poszukaj drogi dla siebie, a która wyda ci siê 
najlepsza, t¹ idŸ, On nie powiedzia³, ¿e tam, albo w innym miejscu znajdziesz prawdê, i nie 
powiedzia³, ¿e w ten, czy inny sposób znajdziesz ¿ycie, które Ciê w pe³ni usatysfakcjonuje. 

Ale powiedzia³: Ja jestem drog¹, prawd¹ i ¿yciem! Jeœli On jest drog¹, prawd¹ i ¿yciem to 
wyklucza ka¿d¹ inn¹ mo¿liwoœæ. Ró¿ni ludzie twierdz¹, ¿e znaj¹ prawdê, ale ¿aden z ludzi nie 
odwa¿y³ siê powiedzieæ, ¿e jest Prawd¹. By poznaæ prawdê, musisz zapragn¹æ poznaæ Jezusa, albo z 
Prawd¹ siê miniesz. Nikt na tej ziemi, nie oœwiadczy³, ¿e mo¿esz mieæ pewnoœæ ¿ycia wiecznego. 
Ludzie raczej powiadaj¹, a któ¿ to wie, co tam jest po œmierci? 

Lecz ten sam Jezus powiedzia³: „Ja jestem zmartwychwstaniem i ¿yciem. Kto wierzy we mnie 
choæby i umar³ ¿yæ bêdzie.” On zazna³ œmierci i wiedzia³, co jest po œmierci. On umar³, lecz 
zmartwychwsta³ i ¿yje. On sta³ siê jedyn¹ pewn¹ drog¹ do wiecznego ¿ycia z Ojcem.

Jak chcemy prze¿yæ ¿ycie? Czym chcemy je wype³niæ? Czym staramy siê wype³niæ pustkê swego 
serca?  Ile czasu musi up³yn¹æ, abyœmy zrozumieli s³owa Jezusa Chrystusa i oddali Mu swoje ¿ycie? 

Kiedyœ zapytano tu¿ przed œmierci¹, Ayrtona Sennê – mistrza kierownicy formu³y 1 – jak to robi, ¿e 
jest taki szybki, a on odpowiedzia³: „Jestem i ju¿ mnie nie ma”. Za niewiele minut ju¿ nie ¿y³, 
poniewa¿ zgin¹³ w fatalnym wypadku na torze wyœcigowym. Tak w³aœnie wygl¹da to nasze ¿ycie – 
jesteœmy i ju¿ nas nie ma. Biblia powiada, ¿e par¹ jesteœmy, która pojawia siê na chwilê, a potem znika. 
Czas szybko up³ywa i mo¿na nie zd¹¿yæ podj¹æ tej najwa¿niejszej decyzji w swym ¿yciu. Mo¿na nie 
zd¹¿yæ jeœli wci¹¿ z ró¿nych powodów bêdziemy j¹ odk³adali na póŸniej.  

W jednej z przypowieœci Jezusa bogacz, który trafi³ do miejsca mêki prosi³, aby ktoœ poszed³ do 
¿ywych jego krewnych, by ich ostrzec, by nikt nie trafi³ do tego miejsca, w którym on tak cierpi w 
oddzieleniu od Boga.

Wierzê, ¿e ka¿dy cz³owiek, który przeszed³by próg ¿ycia i œmierci, gdyby mia³ jeszcze raz okazjê 
cokolwiek powiedzieæ do nas, patrz¹c na ¿ycie ju¿ z innej perspektywy, nie mog¹c ju¿ niczego 
zmieniæ, nie mog¹c niczego naprawiæ - to pragn¹³by przede wszystkim, abyœmy dzisiaj my wszyscy 
pozostaj¹cy nadal przy ¿yciu, zaufali Jezusowi, bo On jest jedyn¹ odpowiedzi¹ na najwiêksz¹ 
potrzebê cz³owieka.  

“I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma ¿adnego innego imienia pod niebem, 
danego ludziom, przez które moglibyœmy byæ zbawieni” (Dz. Ap. 4,12)

PrzyjdŸ wiêc dzisiaj do Niego I wype³nij swoje ¿ycie osob¹ Jezusa, która nada mu prawdziwy sens, 
ale przede wszystkim przyniesie ci zbawienie – zbawienie w wymiarze wiecznym! 

                                                                                                                      Pastor Tomasz Chy³ka
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ODDECH DUSZY

Trwanie w spo³ecznoœci

„Jeœli we Mnie trwaæ bêdziecie i S³owa moje w was trwaæ bêd¹, proœcie o cokolwiek byœcie chcieli, 
stanie siê wam” (Ew. Jana 15;7).

Trwanie ma dwie strony. Mo¿emy my trwaæ w Chrystusie i Jego S³owo w nas. Wiêcej powinno byæ 
naszego s³uchania Boga ni¿ tego, ¿e On nas s³ucha. Modlitwa jest uwielbieniem, dziêkczynieniem, 
proszeniem o to, czego potrzebujemy. „Trwajcie we Mnie, a Ja w was. Jak latoroœl sama z siebie nie 
mo¿e wydaæ owocu”. Gdy bêdziemy przykazañ Jego przestrzegaæ, ¿yæ w bojaŸni Bo¿ej, chodziæ Bo¿¹ 
drog¹ - to o cokolwiek prosiæ bêdziemy, to otrzymamy. Owoc naszych warg bêdzie przynosi³ do 
naszego Pana nasze modlitwy uwielbiaj¹ce, p³yn¹ce z naszych serc. Trwamy – utrzymujemy 
spo³ecznoœæ z Panem, czyni¹c to przez S³owo Bo¿e, uwielbienie i pos³uszeñstwo. Gdy jednej z tych 
rzeczy brak, to nie mo¿emy siê modliæ, bo zosta³a zerwana wiêŸ – spo³ecznoœæ z Bogiem. Lecz gdy 
mamy spo³ecznoœæ z Bogiem, przestrzegamy tego, czego od nas oczekuje, to nasza modlitwa jest 
czysta. Gdy czytamy Pismo Œwiête, to Bóg do nas mówi, lecz gdy siê modlimy – my do Niego 
mówimy.

                                                                                                                            Krzysztof Foltyniak

CO BIBLIA MÓWI O...

...zamartwianiu siê.

Biblia jasno naucza, ¿e chrzeœcijanie nie powinni siê martwiæ. W Filipian 4;6 znajdujemy s³owa, 
„Nie troszczcie siê o nic, ale we wszystkim w modlitwie i b³aganiach z dziêkczynieniem powierzcie 
proœby wasze Bogu.” Z Pisma Œwiêtego uczymy siê, ¿e wszystkie nasze potrzeby i troski powinniœmy 
powierzaæ Bogu w modlitwie, a nie zamartwiaæ siê o wszystko. Jezus zapewnia nas, ¿e nasz Ojciec w 
niebie zatroszczy siê o wszystkie nasze potrzeby (Ew. Mateusza 6.25-34). Z tego powodu, nie 
powinniœmy martwiæ siê o nic.

Skoro w ¿yciu cz³owieka wierz¹cego nie powinno byæ strapienia, to jak zatem nale¿y 
przezwyciê¿aæ troski? W 1 Piotra 5;7 otrzymuje wskazówkê: „wszelk¹ troskê swoj¹ z³ó¿cie na niego, 
gdy¿ On ma o was staranie.” Bóg nie chce, abyœmy sami nosili ciê¿ary naszych problemów i trudnoœci. 
W tym wersecie Bóg mówi nam, abyœmy na niego z³o¿yli wszelkie zmartwienia i troskê. Z jakiego 
powodu Bóg chce ul¿yæ nam w naszych problemach? Biblia mówi, ¿e czyni tak, gdy¿ troszczy siê o 
nas. Bóg troszczy siê o wszystko, co ma zwi¹zek z nami. ̄ adne zmartwienie nie jest zbyt du¿e lub zbyt 
ma³e, aby On nie by³ tym zainteresowany. Gdy powierzamy Bogu nasze problemy, On sk³ada nam 
obietnicê, ¿e obdarzy nas swoim pokojem, który przewy¿sza wszelkie zrozumienie (Filipian 4;7).

Oczywiœcie w ¿yciu tych, którzy nie znaj¹ Jezusa jako swojego Zbawiciela, wszelkie zmartwienie i 
troska bêd¹ czêœci¹ codziennego ¿ycia. Lecz ci, którzy zawierzyli swoje ¿ycie i oddali je, aby Jezus je 
prowadzi³, On daje obietnicê, „PójdŸcie do mnie wszyscy, którzy jesteœcie spracowani i obci¹¿eni, a Ja 
wam dam ukojenie. WeŸcie na siebie moje jarzmo i uczcie siê ode mnie, ¿e jestem cichy i pokornego 
serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest mi³e, a brzemiê moje jest 
lekkie” (Ew. Mateusza 11.28-30).

                                                                                                                  •ród³o: gotquestions.org 
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Warto siê modliæ 

Chcia³abym z³o¿yæ œwiadectwo o tym, jak Bóg jest wierny w swoich obietnicach dla nas.

Na przestrzeni wielu lat, od mojego nawrócenia do dziœ, mam ogromn¹ liczbê wys³uchanych 
modlitw. Chodzi tu o modlitwy, które przychodz¹ naj³atwiej, bo wo³amy do Pana za najbli¿szymi 
cz³onkami naszych rodzin, ale równie¿ za braæmi czy siostrami, a tak¿e za kimœ, kogo spotkaliœmy raz 
w ¿yciu, a jednak przez wiele lat pozostaj¹ w naszej pamiêci i sercu.

Wielokrotnie Bóg odpowiada³ na modlitwê szybko, bo sytuacja ¿yciowa czy zdrowotna danej 
osoby nie mog³a czekaæ, i ta Bo¿a reakcja natychmiast spotyka³a siê z radoœci¹ i dziêkczynieniem za 
okazan¹ ³askê.

Mam równie¿ w swojej modlitewnej praktyce sytuacje, w których cierpliwoœæ i wytrwa³oœæ by³y 
niezbêdne. Opowiem o takich chwilach, kiedy dowiadywaliœmy siê, ¿e nasze wnuki s¹ w drodze na ten 
œwiat, zawsze wtedy zaczyna³a siê batalia w modlitwie o szczêœliwe narodziny, a póŸniej trwaliœmy w 
proœbach o ich zbawienie, co po wielu latach siê dokona³o. Jednak (jak dot¹d) najd³u¿sz¹, bo 27 – 
letni¹, by³a modlitwa o naszego syna, który rok temu odda³ ¿ycie Panu Jezusowi.

Niedawno dotar³a do mnie wiadomoœæ, ¿e równie¿ syn mojego brata siê nawróci³, ochrzci³ i 
uczêszcza do zboru w Oœwiêcimiu. Bóg jest wierny i chocia¿ potrzeba wielu lat i czasem s¹ chwile, ¿e 
zwyczajnie „opadaj¹ nam rêce”, bo nie widaæ œwiate³ka w tunelu, to jednak z w³asnego prze¿ycia 
zachêcam was, abyœcie nie rezygnowali i mimo wszystko trwali w proœbach i b³aganiach, bo my 
przecie¿ w wierze pielgrzymujemy, a nie w ogl¹daniu.

Chcê wam jeszcze na koniec powiedzieæ, ¿e po wielu latach przerwy zosta³a reaktywowana grupa 
modlitewna, gdzie wraz z Magd¹ Raczek wo³amy do Pana w ró¿nych intencjach.

                                                                                                                                 Basia Foltyniak

ŒWIADECTWO

Pan kieruje ka¿dym krokiem

Ka¿dy dzieñ przynosi swoje w³asne utrapienie. Jak dobrze czuæ, ¿e Pan nigdy nie przestaje nas 
prowadziæ! Gdy sami wybieramy nasz¹ drogê lub radzimy siê cia³a i krwi (zob. Ga 1, 16), wtedy nie 
pozwalamy siê prowadziæ Panu. Gdy jednak rezygnujemy z w³asnej woli, Pan kieruje ka¿dym 
krokiem na naszej drodze, ka¿d¹ godzin¹ dnia, ka¿dym dniem roku i ka¿dym rokiem naszego ¿ycia.
Bo¿a mi³oœæ zachowa³a nas i b³ogos³awi³a nam do tej pory; ona jest niezmienna, bo On jest 
niezmienny. Nie wiemy, co przyniesie przysz³oœæ; lecz znamy Tego, który jest ten sam wczoraj, dziœ i 
na wieki. Na nowo wk³adamy nasz¹ rêkê w Jego d³oñ i prosimy: "ProwadŸ nas!".

                                                                                                                         Charles Spurgeon

TAK CZYÑCIE



OPOWIADANKO

Krzy¿

By³ cz³owiekiem biednym i prostym. Wieczorem, po dniu ciê¿kiej pracy, wraca³ do domu 
zmêczony i w z³ym humorze. Patrzy³ z zazdroœci¹ na ludzi jad¹cych samochodami i na siedz¹cych 
przy stolikach w kawiarniach.

- Ci to maj¹ dobrze - zrzêdzi³, stoj¹c w tramwaju w okropnym t³oku.

- Nie wiedz¹, co to znaczy zamartwiaæ siê... Maj¹ tylko ró¿e i kwiaty. Gdyby musieli nieœæ mój 
krzy¿!

Bóg z wielk¹ cierpliwoœci¹ wys³uchiwa³ narzekañ mê¿czyzny. Pewnego dnia czeka³ na niego u 
drzwi domu.

- Ach, to Ty, Bo¿e - powiedzia³ cz³owiek, gdy Go zobaczy³.

- Nie staraj siê mnie udobruchaæ. Wiesz dobrze, jak ciê¿ki krzy¿ z³o¿y³eœ na moje ramiona.

Cz³owiek by³ jeszcze bardziej zagniewany ni¿ zazwyczaj. Bóg uœmiechn¹³ siê do niego 
dobrotliwie.

- ChodŸ ze Mn¹. Umo¿liwiê ci dokonanie innego wyboru - powiedzia³.

Cz³owiek znalaz³ siê nagle w ogromnej lazurowej grocie. Pe³no by³o w niej krzy¿y: ma³ych, 
du¿ych, wysadzanych drogimi kamieniami, g³adkich, pokrzywionych.

- To s¹ ludzkie krzy¿e - powiedzia³ Bóg. - Wybierz sobie, jaki chcesz.

Cz³owiek rzuci³ swój w³asny krzy¿ w k¹t i zacieraj¹c rêce zacz¹³ wybieraæ.

Spróbowa³ wzi¹æ krzy¿ leciutki, by³ on jednak d³ugi i niewygodny. Za³o¿y³ sobie na szyjê krzy¿ 
biskupi, ale by³ on niewiarygodnie ciê¿ki z powodu odpowiedzialnoœci i poœwiêcenia. Inny, g³adki i 
pozornie ³adny, gdy tylko znalaz³ siê na ramionach mê¿czyzny, zacz¹³ go k³uæ, jakby pe³en by³ 
gwoŸdzi.

Z³apa³ jakiœ b³yszcz¹cy srebrny krzy¿, ale poczu³, ¿e ogarnia go straszne osamotnienie i 
opuszczenie. Od³o¿y³ go wiêc natychmiast. Próbowa³ wiele razy, ale ka¿dy krzy¿ stwarza³ jak¹œ 
niedogodnoœæ.

Wreszcie w ciemnym k¹cie znalaz³ ma³y krzy¿, trochê ju¿ zniszczony u¿ywaniem. Nie by³ ani zbyt 
ciê¿ki, ani zbyt niewygodny. Wydawa³ siê zrobiony specjalnie dla niego. Cz³owiek wzi¹³ go na 
ramiona z tryumfaln¹ min¹.

- Wezmê ten! - zawo³a³ i wyszed³ z groty.

Bóg spojrza³ na niego z czu³oœci¹. W tym momencie cz³owiek zda³ sobie sprawê, ¿e wzi¹³ w³aœnie 
swój stary krzy¿, ten który wyrzuci³, wchodz¹c do groty.

str. 5

Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje ¿ycie swoje za owce.
Ew. Jana 10;11 



Smutek i nadzieja

Po piaszczystej drodze sz³a niziutka staruszka. Chocia¿ ju¿ by³a bardzo stara, to jednak sz³a 
tanecznym krokiem, a uœmiech na jej twarzy by³ tak promienny jak uœmiech m³odej szczêœliwej 
dziewczyny. Nagle dostrzeg³a przed sob¹ jak¹œ postaæ. Na drodze ktoœ siedzia³, ale by³ tak skulony, ¿e 
prawie zlewa³ siê z piaskiem. Staruszka zatrzyma³a siê, nachyli³a nad niemal bezcielesn¹ istot¹ i 
zapyta³a:

- Kim jesteœ? 

Ciê¿kie powieki z trudem ods³oni³y zmêczone oczy, a blade wargi wyszepta³y:

-Ja?.. Nazywaj¹ mnie smutkiem. 

- Ach! Smutek! - zawo³a³a staruszka z tak¹ radoœci¹, jakby spotka³a dobrego znajomego.

- Znasz mnie? - spyta³ smutek niedowierzaj¹co.

- Oczywiœcie, przecie¿ niejeden raz towarzyszy³eœ mi w mojej wêdrówce.

-Tak s¹dzisz? - zdziwi³ siê smutek. -To dlaczego nie uciekasz przede mn¹.  Nie boisz siê?

- A dlaczego mia³abym przed Tob¹ uciekaæ, mój mi³y? Przecie¿ wiesz, ¿e potrafisz dogoniæ 
ka¿dego, kto przed Tob¹ ucieka. Wierz mi, proszê, dlaczego jesteœ taki markotny?

- Ja... jestem smutny - odpowiedzia³ smutek ³ami¹cym siê g³osem.

Staruszka usiad³a obok niego.

- Smutny jesteœ... - powiedzia³a i ze zrozumieniem pokiwa³a g³ow¹. -A co ciê tak zasmuci³o?

Smutek westchn¹³ g³êboko. Czy rzeczywiœcie spotka³ kogoœ, kto bêdzie chcia³ go wys³uchaæ?

Ile¿ razy ju¿ o tym marzy³.

- Ach... wiesz - zacz¹³ powoli i z namys³em - najgorsze jest to, ¿e nikt mnie nie lubi. Jestem 
stworzony po to, by spotykaæ siê z ludŸmi i towarzyszyæ im przez pewien czas. Ale gdy tylko do nich 
przyjdê, oni wzdrygaj¹ siê z obrzydzeniem.

Boj¹ siê mnie jak morowej zarazy i znów westchn¹³. -Wiesz...ludzie wynaleŸli tyle sposobów, ¿eby 
mnie odpêdziæ. Mówi¹ tralalala, ¿ycie jest weso³e, trzeba siê œmiaæ. A ich fa³szywy œmiech jest 
przyczyn¹ wrzodów ¿o³¹dka i dusznoœci. Mówi¹ „co nie zabije, to wzmocni”. I dostaj¹ zawa³u.
Mówi¹ „trzeba tylko umieæ siê rozerwaæ”. I rozrywaj¹ to, co nigdy nie powinno byæ rozerwane.
Mówi¹ „tylko s³abi p³acz¹”. I zalewaj¹ siê potokami ³ez. Albo odurzaj¹ siê alkoholem i narkotykami, 
byle by tylko nie czuæ mojej obecnoœci.

- Masz racjê - potwierdzi³a staruszka, ja czêsto widujê takich ludzi.

Smutek jeszcze bardziej siê skurczy³.

- Przecie¿ ja tylko chcê pomóc ka¿demu cz³owiekowi. Gdy jestem przy nim mo¿e spotkaæ siê sam z 
sob¹. Ja jedynie pomagam zbudowaæ gniazdko, w którym mo¿e leczyæ swoje rany. Smutny cz³owiek 
jest tak bardzo wra¿liwy. Niejedno jego cierpienie podobne jest do zagojonej rany, która co pewien 
czas siê otwiera. A jak boli!

Przecie¿ wiesz, ¿e, wtedy gdy cz³owiek pogodzi³ siê ze smutkiem i wyp³acze wszystkie 
wstrzymywane ³zy mo¿e naprawdê wyleczyæ swoje rany. Ale ludzie nie chc¹, ¿ebym im pomaga³.
Wol¹ zas³aniaæ swoje blizny fa³szywym uœmiechem. Albo zak³adaæ gruby pancerz zgorzknienia.

Smutek zamilk³.

Po jego smutnej twarzy pop³ynê³y ³zy. Najpierw pojedyncze, potem zaczê³o ich przybywaæ, a¿ 
wreszcie zaniós³ siê nieutulonym p³aczem. Staruszka serdecznie go objê³a i przytuli³a do siebie.

- P³acz, p³acz smutku, powinieneœ ju¿ dalej wêdrowaæ sam. Musisz teraz odpocz¹æ, ¿eby potem 
znów nabraæ si³. Nie, nie bêdziesz dalej wêdrowaæ sam. Bêdê ci zawsze towarzyszyæ, a w moim 
towarzystwie zniechêcenie ju¿ nigdy ciê nie pokona. Smutek nagle przesta³ p³akaæ.
Wyprostowa³ siê i ze zdumieniem spojrza³ na swoj¹ now¹ towarzyszkê. - Ale... kim ty w³aœciwie 
jesteœ?

- Ja? - zapyta³a figlarnie staruszka, uœmiechaj¹c siê przy tym tak beztrosko jak ma³e dziecko.

JA JESTEM NADZIEJA!
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POZWÓLCIE DZIECIOM PRZYCHODZIÆ DO MNIE...

Nie³atwy wybór

Mateusz prawie skaka³ z radoœci, gdy okaza³o siê, ¿e w jego skarbonce nazbiera³a siê odpowiednia 
liczba z³otych i srebrnych kó³eczek. Ju¿ od d³u¿szego czasu marzy³ o zdalnie sterowanym autku. 
Umówi³ siê kiedyœ z tat¹, ¿e ca³a rodzina od czasu do czasu bêdzie wrzucaæ mu pieni¹¿ki do skarbonki 
w ró¿nych iloœciach. Oczywiœcie, Mateuszek musia³ obiecaæ, ¿e nie bêdzie psoci³ i bêdzie grzeczny. 
Tak te¿ siê sta³o i dzisiaj mia³ ju¿ uzbieran¹ odpowiedni¹ iloœæ pieniêdzy.

Autko by³o wymarzon¹ zabawk¹ Mateusza, jednak ostatnimi czasy rozmyœla³ równie¿ o pomocy 
rodzicom w zakupie dla niego ortezy na krêgos³up. Niestety, kilka miesiêcy wczeœniej okaza³o siê, ¿e 
ma krzywy krêgos³up i potrzebuje specjalnego, jednego z dro¿szych, pasów utrzymuj¹cych plecy w 
prostej pozycji – ¿eby siê nie krzywi³y.

Rodzice niestety nie mieli za du¿o pieniêdzy, wiêc w noc przed zakupem autka, Mateusz nie 
przespa³ kilku godzin. Rozmyœla³ nad , jak fajnie by³oby mieæ samochodzik, ale z drugiej strony 
oddanie jego pieni¹¿ków rodzicom, przyspieszy³oby zakup ortezy, która jest przecie¿ bardzo 
potrzebna dla jego zdrowia. D³ugo le¿a³ na ³ó¿ku, nie mog¹c zdecydowaæ na co ostatecznie 
przeznaczy pieni¹dze. Przemyœla³ jednak wszystko jeszcze raz i stwierdzi³, ¿e jak do³o¿y rodzicom 
pieni¹dze na swoje w³asne zdrowie, to oni bardzo siê uciesz¹ i bêdzie to dla nich wielka pomoc. A 
radoœæ mamy i taty by³y dla niego wa¿niejsze ni¿ jego w³asna radoœæ. Jego ostatecznym wyborem by³ 
podarunek rodzicom skarbonkowych oszczêdnoœci.

Mama i tata byli bardzo wzruszeni i szczêœliwi, ¿e ich synek podj¹æ tak¹ decyzjê. Mateusz 
opowiedzia³ im, jak to prawie pó³ nocy nie przespa³, i ¿e w koñcu jego zdrowie, a zarazem ich radoœæ s¹ 
dla niego cenniejsze ni¿ autko, które w koñcu i tak pewnie za jakiœ czas mu siê znudzi. Rodzice 
pochwalili Mateuszka.

W podobnej sytuacji by³ król Salomon, syn króla Dawida. O Dawidzie, wspania³ym królu Izraela, 
który kocha³ Pana Boga, mo¿emy przeczytaæ dla przypomnienia… - no w³aœnie, gdzie?

Zadanie 1: Wpisz w ramkê odpowiedni¹ literkê, odpowiadaj¹c na pytanie: gdzie mo¿emy 
przeczytaæ na temat króla Dawida.

A. W amerykañskiej gazecie z zesz³ego roku
B. Na Fejsbuku
C. W Piœmie Œwiêtym

O Dawidzie czytamy na przyk³ad w 2 Ksiêdze Samuela i na pocz¹tku 1 Ksiêgi Królewskiej. 
Rozwa¿aliœmy równie¿ jego ¿ycie w kilu numerach naszych gazetek „Œwiat³o i sól”. Najwy¿szy czas 
przyjrzeæ siê Salomonowi – synowi Dawida, który po œmierci ojca zosta³ królem Izraela.

Pytanie 1: Przypomnij sobie, nad czym prawie pó³ nocy zastanawia³ siê Mateusz – bohater 
dzisiejszego opowiadania?

…………………………………………………………………………………………………
Tak. Zastanawia³ siê czy przeznaczyæ swoje oszczêdnoœci ze skarbonki na wymarzone autko czy 

wspomóc rodziców w zakupie ortezy dla jego schorowanego krêgos³upa.

Pytanie 2: Co w koñcu wybra³ ch³opiec?

…………………………………………………………………………………………………
Mateusz zdecydowa³, ¿e pomoc rodzicom bêdzie lepsza dla jego w³asnego dobra i tym samym 

sprawi im radoœæ. Król Salomon, tak jak Mateusz, równie¿ stan¹³ dawno temu przed podobnym 
wyborem…

Pewnej nocy, gdy król smacznie sobie spa³, ukaza³ mu siê Pan Bóg we œnie. Powiedzia³ do niego 
wtedy tak: „Proœ, co ci mam daæ?” (1 Ksiêga Królewska 3,5). Salomon wówczas stan¹³ przed wielkim 
wyzwaniem. Sam Pan Bóg, W³adca wszechœwiata, W³adca wszystkiego, chce mu coœ podarowaæ! 
Móg³by poprosiæ o cokolwiek, np. o górê z³ota, albo o zdrowie i d³ugie ¿ycie dla siebie i rodziny, albo o 
urodê tak¹, ¿e wszyscy by podziwiali!



Pytanie 3: Jak myœlisz, o co poprosi³ Salomon?

…………………………………………………………………………………………………

Syn Dawida poprosi³ o m¹droœæ. W Biblii, a dok³adniej w 1 Ksiêdze Królewskiej w 9 wersecie 3 

rozdzia³u, Salomon odpowiada Bogu na pytanie:

 

Pamiêtasz, jak zareagowali rodzice Mateusza na informacjê, ¿e ch³opiec ostatecznie chce oddaæ im 
swoje oszczêdnoœci? Bardzo siê ucieszyli. Byli dumni ze swojego synka. Tak samo zareagowa³ Pan 
Bóg na wybór Salomona. Król poprosi³ o rozumne serce. Biblia mówi, ¿e podoba³o siê Panu to, o co 
poprosi³ (1 Ksiêga Królewska 3,10). W zwi¹zku z tym, Bóg – Ojciec postanowi³ wynagrodziæ 
zachowanie Salomona i oprócz m¹droœci doda³ królowi coœ jeszcze.

Pytanie 4: Co Bóg móg³ daæ dodatkowego Salomonowi?

…………………………………………………………………………………………………

OdpowiedŸ znajduje siê w wersetach 12-13 rozdzia³u 3 (1 Ksiêgi Królewskiej).

„Daj przeto twemu s³udze serce rozumne, aby umia³ s¹dziæ twój lud, 
rozró¿niaæ miêdzy dobrem i z³em, 

inaczej bowiem któ¿ potrafi s¹dziæ ten twój ogromny lud?”
1 Ksiêga Królewska 3,9

„Przeto uczyniê zgodnie z Twoim ¿yczeniem. 
Oto dajê ci serce m¹dre i rozumne, ¿e takiego jak ty jeszcze nie by³o przed tob¹ 

i takiego jak ty równie¿ po tobie nie bêdzie. 
Oprócz tego, dajê ci to, o co nie prosi³eœ, a wiêc bogactwo, jako te¿ s³awê, tak i¿ takiego 

jak ty mê¿a nie bêdzie miêdzy królami po wszystkie dni twoje”
1 Ksiêga Królewska 3,12-13

Król Salomon za to, ¿e poprosi³ Boga o m¹droœæ dla jego dobra i dobra ca³ego pañstwa 
Izraelskiego, Pan pob³ogos³awi³ mu dodatkowo bogactwem i s³aw¹. Król Salomon bardzo siê cieszy³ i 
by³ w œwietnym nastroju (2 Ksiêga Królewska 3,15).

W podobnym nastroju by³ Mateuszek wraz z rodzicami. Dwa dni po przekazaniu pieni¹¿ków z 
oszczêdnoœci, dobry humor ci¹gle dopisywa³ wszystkim domownikom: mama i tata dumni z syna, a 
on szczêœliwy z powodu radoœci rodziców. By³y wtedy wakacje, rodzice mieli urlop – nagle zadzwoni³ 
dzwonek do drzwi. Otworzy³ tata.

- Mateusz, to do ciebie! – krzykn¹³, a ch³opiec z pe³n¹ ciekawoœci¹ pobieg³ jak sprinter ku drzwiom.
- Ale tato, ja nie znam tego pana – zdziwi³ siê ch³opiec.
- Ja te¿ nie, bo to kurier. Ma przesy³kê dla ciebie. – Odpowiedzia³ tata, mrugaj¹c jednoczeœnie do 

pana przed drzwiami.
Mateusz by³ bardzo zdziwiony, oczy mu zalœni³y, poczu³ siê bardzo wa¿ny. „Przesy³ka dla mnie” – 

pomyœla³ z dum¹. Zapominaj¹c zupe³nie po¿egnaæ siê z kurierem, obróci³ siê na piêcie i pe³en emocji 
pobieg³ pochwaliæ siê mamie. Po chwili do³¹czy³ do nich tata. Jego wzrok mówi³ sam za siebie: „No, 
otwórz synu!”. Mateusz wiêc ostro¿nie, z pomoc¹ mamy zacz¹³ otwieraæ paczkê. W pewnym 
momencie zwolni³, bo ³zy przeszkodzi³y mu w dalszym otwieraniu. To przecie¿ jest jego wymarzone 
autko zdalnie sterowane! Rzuci³ siê rodzicom na szyje, krzycz¹c: „Dziêkujê!”

Wieczorem po kilkugodzinnej zabawie swoj¹ now¹ zabawk¹, Mateusz postanowi³ zapytaæ mamê, 
czy w takim razie nie kupi¹ mu ortezy ortopedycznej. Mama wyjaœni³a, ¿e na wybór odpowiedniej s¹ 
umówieni na jutro w sklepie ortopedycznym. A autko? We wszystko zamieszany by³ dziadek. 
Postanowi³ do³o¿yæ du¿¹ czêœæ pieniêdzy, w zwi¹zku z tym rodzice zakupili w sklepie internetowym 
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prezent od razu, jak siê dowiedzieli, ¿e Mateuszek zdecydowa³ oddaæ swoje oszczêdnoœci na zakup 
ortezy zamiast autka.

Czy tobie równie¿ zdarzy³o siê stan¹æ przed jakimœ wyborem? Pewnie nie jeden raz musia³aœ/eœ siê 
wytê¿yæ, by na coœ siê zdecydowaæ. Nie zawsze w ¿yciu czekaj¹ nas proste decyzje. Nawet dzieci, 
ka¿dego dnia musz¹ podejmowaæ ró¿ne wybory.

O decyzjach i wyborach mówi nam równie¿ Pismo Œwiête, czyli Biblia.

Pytanie 5: Co to jest Biblia?
…………………………………………………………………………………………………

To s³owa Boga, skierowane do ka¿dego cz³owieka, a spisane przez niesamowitych ludzi. Biblia ma 
postaæ ksiêgi/ksi¹¿ki. Przedstawia nam ona najwa¿niejszy wybór, przed którym staje ka¿dy cz³owiek. 
Czy chcesz iœæ za Jezusem i spêdziæ z Nim wiecznoœæ w niebie, czy mo¿e Jezus ciê nie interesuje, wiêc 
wolisz iœæ do miejsca wiecznego cierpienia. Pójœæ za Jezusem, to najproœciej mówi¹c, przestaæ 
grzeszyæ i zacz¹æ Go naœladowaæ. Przypomnij sobie, co to jest grzech i jakie s¹ przyk³ady grzechu, 
¿eby bardziej to zrozumieæ. Jak zrozumiesz ju¿, co to jest grzech, spróbuj sobie przypomnieæ 
wszystkie sytuacje z ca³ego ¿ycia, w których grzeszy³aœ/eœ. Jeœli chcesz iœæ za Jezusem, musisz za nie 
wszystkie przeprosiæ i poprosiæ o przebaczenie.

Sk¹d mo¿emy wiedzieæ, jak naœladowaæ Pana Jezusa i jak ¿y³? Wszystko o Nim napisane jest w 
Biblii, w Nowym Testamencie, czyli w Ewangeliach i Listach. Zachêcam do regularnego czytania 
Pisma Œwiêtego, bo tam s¹ s³owa skierowane do nas. Z Biblii mo¿emy uczyæ siê, jak ¿yæ jako dzieci 
Bo¿e. Ta niesamowita Ksiêga daje nam wiele wskazówek, ale równie¿ pociesza i zachêca.

Z okazji Œwi¹t Wielkanocy ¿yczê Wam kochani, aby ka¿dy z Was kocha³ Pana Boga z ca³ego serca 
swego, z ca³ej duszy swojej, z wszystkich myœli swoich i z wszystkich si³ swoich!

                                                                                                                               Ciocia Diana

Rozwi¹¿ krzy¿ówkê.
1. Imiê taty Salomona
2. Potrzebna, aby potwierdziæ wybór (trzeba j¹ podj¹æ)
3. Salomon dosta³ to, oprócz rozumnego serca
4. Ksiêga, w której czytamy o Salomonie
5. Rzecz, o któr¹ poprosi³ Salomon Boga

1.

2.

3.

4.

5.
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Ja jestem œwiat³oœci¹ œwiata. Kto idzie za Mn¹, 
nie bêdzie chodzi³ w ciemnoœci, 
lecz bêdzie mia³ œwiat³o ¿ycia.

Ew. Jana 8;12

Ile warta jest dla ciebie s³u¿ba Pana Jezusa? Trzydzieœci srebrników, czy mo¿e wiêcej?

Pan Bóg zawsze dzia³a w swój suwerenny cudowny sposób.

Tomasz Guñka

Spójrz w lustro i powiedz: Jestem zbawiony! Co mo¿e mnie teraz pokonaæ?

Zbawienie jest przedstawione jako silne Bo¿e ramiê, które nas podniesie, gdy upadniemy.

On mnie zbawi³. On nie musi ju¿ nic innego robiæ. Radujesz siê tym?

Tomasz Stañczak

Gdyby Noe zmarnowa³ trochê czasu, który Bóg mu da³, to jak by wygl¹da³ nasz œwi¹t? 

Nie spo¿ywajmy wszystkiego, co oferuje œwiat, myœl¹c, ¿e mo¿e nas coœ dobrego omin¹æ.

Wies³aw Jerzyk

Czy Pan Bóg jest twoj¹ tarcz¹ antykryzysow¹?

Tomasz Chy³ka

ŒWIÊTE S£OWA

Chocia¿bym chodzi³ ciemn¹ dolin¹, z³a siê nie ulêknê, 
bo Ty jesteœ ze mn¹. Twój kij i Twoja laska

s¹ tym, co mnie pociesza. 
Psalm 23;4



Koœció³ Ewangelicznych Chrzeœcijan w Pszczynie
Dom Katechetyczny

ul. Dworcowa 20 B, 43-200 Pszczyna
e-mail: kechpszczyna@op.pl

www.pszczyna.kech.pl

Ksi¹¿ka

Francine Rivers, „Ostatni zjadacz grzechów”

Historia trzymaj¹ca w napiêciu

Wszystko, co tak naprawdê liczy siê dla Cadi Forbes, to znalezienie tego jedynego cz³owieka, który 
móg³by uwolniæ j¹ od grzechu, pustosz¹cego jej dni i noce... grzechu, który ograbi³ j¹ z mi³oœci matki i 
sprawi³, ¿e zapragnê³a uciec od ¿ycia i jego okrutnej sprawiedliwoœci.

Wie, ¿e jest to zakazane, a robi¹c to sprowadzi na siebie przekleñstwo. Jednak coœ, co tkwi gdzieœ 
g³êboko w niej, pomimo wszystkich z³owieszczych ostrze¿eñ, instynktownie popycha j¹ do tego, by 
odszukaæ „zjadacza grzechu”.

Zanim ich podró¿ dobiegnie koñca, Cadi i „zjadacz grzechu” musz¹ spotkaæ siê ze sob¹ twarz¹ 
twarz oraz z Tym, który za¿¹da od nich wszystkiego w zamian za uzyskanie odpowiedzi, jakich 
poszukuj¹.

"Ostatni zjadacz grzechów" to doskona³e po³¹czenie realistycznych bohaterów, dok³adnoœci 
historycznej i tajemnicy. Historia trzymaj¹ca w napiêciu. Bardzo dobrze napisana. Zdecydowanie 
niejednowymiarowa. Wyzwala ró¿ne emocje. Ale poza ciekaw¹ fabu³¹ opowieœæ da³a mi coœ jeszcze... 
co jest nawet wa¿niejsze, otworzy³a mi umys³ i duszê na prawdziwe znaczenia przebaczania. Jeœli 
szukasz wielkiej historii, która jest w stanie wywo³aæ wiarê i dobroæ, przeczytaj tê ksi¹¿kê!

                                                                                                            Edyta Bogulak (Bogulandia)

Francine Rivers - jedna z najpopularniejszych pisarek amerykañskich, autorka ponad 20 
bestsellerowych powieœci m. in. trylogii: "G³os w wietrze", "Echo w ciemnoœci", "Jak œwit poranka", 
"Szofar zabrzmia³", "Purpurowa niæ". Zdoby³a liczne nagrody i zaszczyty, w tym Christy Award, za 
stworzenie inspiruj¹cej fikcji o charakterze historycznym, z³oty medal Amerykañskiego 
Stowarzyszenia Wydawców Chrzeœcijañskicj ECPA za powieœæ "Ostatni zjadacz grzechu". W 2010 
roku ksi¹¿ki Francine zosta³y uznane za najlepiej sprzedaj¹ce siê tytu³y na liœcie "New York Timesa".

Na podstawie powieœci re¿yser Michael London nakrêci³ film "The Last Sin Eater".

RECENZJA



Ubranie Adama
Odwiedzaj¹c dziadków, ma³y ch³opiec otworzy³ star¹ rodzinn¹ Bibliê. 
By³ zafascynowany, przegl¹daj¹c jej strony. Nagle coœ z niej wypad³o. 
Podniós³ to i stwierdzi³, ¿e by³ to stary liœæ wciœniêty pomiêdzy strony. 
Mamo, spójrz, co znalaz³em - zawo³a³.
Co tam masz, kochanie? - zapyta³a mama. Ze zdumieniem w g³osie 
ch³opiec odpowiedzia³: Myœlê, ¿e to ubranie Adama!

Chrystusie...

Jeszcze siê kiedyœ rozsmucê,
Jeszcze do Ciebie powrócê,

Chrystusie...

Jeszcze tak strasznie zap³aczê,
¯e przez ³zy Ciebie zobaczê,

Chrystusie...

I tak¹ wielk¹ ¿a³ob¹,
Bêdê sie ¿ali³ przed tob¹,

Chrystusie...

¯e duch mój przed Tob¹ klêknie
I wtedy serce mi pêknie,

Chrystusie...

Julian Tuwim
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