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CZERWIEC 2015 (NR 97)
Miłość do świata

Pastor Jan Tomczyk

Każdy człowiek stworzony przez swego Stwórcę jest inny. Nie jesteśmy ze
sztampy. Pomimo wielkiej różnorodności nasz Pan nakreśla drogę, byśmy
z własnej woli i Jego mocy zachowywali się jednakowo. Ten najdoskonalszy
model jest w Panu Jezusie. Podobnym być, być jak On. Jedna z pieśni powiada: „Podobnym chcę być do Jezusa”. Jest to też piękna modlitwa dla szczerych
dzieci Bożych pragnących codziennie naśladować Pana.
Każdy z nas też ma odpowiedzialność przed Bogiem na podstawie Słowa
Bożego, które nakreśla właściwy kierunek, właściwe zachowanie i właściwe
lokowanie swoich uczuć. Są na ziemi sprawy i wydarzenia, które kształtują
nasze myślenie, ale też i nasze uczucia. W tym wielkim świecie są rzeczy, które
bardzo pożądamy, ale są też i takie, które nienawidzimy. To pomiędzy tymi
dwiema emocjami toczy się walka o właściwe życie. A jakie to jest to „właściwe
życie”? Wiele decyzji podejmujemy każdego dnia. Każda z nich wypływa z jakichś motywów i pragnień. Co wypływa z miłości, ma inny wymiar, a co z nienawiści również. Miłość do świata to temat poruszony przez apostoła Jana 2,15:
„nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie”. Co w praktyce oznaczają słowa o miłości do świata? Świat w tym konkretnym tekście oznacza bezbożny system myślenia i zachowania. To świat wyścigu szczurów, zabawy,
indywidualizmu, eliminowania konkurencji. To świat w którym dominuje materializm, pożądanie rzeczy materialnych i cielesnych, włącznie z rozpustą. Słowo
to brzmi w ustach ap. Jana jako przykazanie, ale jego druga część jest jednocześnie ostrzeżeniem: „Jeśli ktoś miłuje świat , nie ma w nim miłości Ojca. Bo
wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu, i pycha życia, nie jest z Ojca ale ze świata”. Jan apostoł nam mówi, że te rzeczy, ten
świat przemija wraz ze swoją pożądliwością, dając nam znać, że miłość ta jest
źle ulokowana, bo w rzeczy przemijające. Są natomiast rzeczy trwałe. „Kto
pełni wolę Bożą trwa na wieki.” Miłość do świata przeminie razem z nim.
W niebie jest miejsce pełnej miłości. Ten, który tak ukochał świat i oddał za
niego swe życie nie przestał kochać i dalej będzie nas kochał. Jak niedorzeczną
jest zamiana swoich uczuć na miłość do świata. I chociaż wielu o tym wie, to
wybiera tę drogę jako swoją najlepszą. Końcem jej jest zatracenie wieczne.
Modląc się i śpiewając pieśń „Podobnym chcę być do Jezusa każdy dzień”,
wyrażam w ten sposób, jaką drogę ukochałem. Jest to droga z Nim. Każdego
dnia On jest ze mną i mi pomaga. On prowadzi i wspiera. Nie chcę więc miłować świata ani rzeczy, które na świecie są. Zachęcam do śpiewu tej pieśni.


Informacje o spotkaniach
Niedzielne nabożeństwa (godz. 10:00)





7.06.2015 r.

– kazanie br. Tomasz Chyłka, pamiątka Wieczerzy Pańskiej;

14.06.2015 r. – kazanie br. Daniel Cichocki;
21.06.2015 r. – kazanie Pastor Jan Tomczyk;
28.06.2015 r. – kazanie gość;

Po każdym niedzielnym nabożeństwie zapraszamy wszystkich
obecnych do sali kominkowej na nieformalne rozmowy i dyskusje przy
kawie i herbacie.
Prosimy o wyłączenie telefonów komórkowych podczas nabożeństwa!!!

Środowe studium biblijne (godz. 18:00)
W każdą środę zapraszamy na studium biblijne w małej kaplicy naszego zboru.

Pozostałe spotkania cykliczne







młodzież i studenci – spotkania dla młodzieży i studentów w każdy
piątek o godz. 18:00 w podziemiach budynku zboru; w programie każdego
spotkania, wspólne śpiewanie, wykłady ze słowa Bożego, zabawy
integracyjne, czas rozmów i nawiązywania relacji; informacje: Marcin
Wojciechowski, kom. 663-357-719; spotkanie studenckie co dwa tygodnie
w środę o godz. 19:00.  zakończenie spotkań młodzieżowych: 27.06 br.
(sobota) około godz. 10:00 zbiórka i wyjazd do Oćwieki;
klub „Underground” – działa w każdy piątek w godz. 17:00-21:00
(z przerwą na spotkanie młodzieżowe) oraz w niedzielę po nabożeństwie;
szkółka niedzielna – w każdą niedzielę, po pierwszej części
nabożeństwa,
wypełnionej
uwielbieniem
poprzez
śpiew
(około
godz. 10:30) dzieci ze szkoły podstawowej przechodzą do sali naprzeciwko
kaplicy, skąd jedna grupa (klasy I-III) przechodzi do budynku obok,
a druga (klasy IV-VI) zostaje. Osobą odpowiedzialną za punkt
katechetyczny w naszym zborze jest s. Dorota Kopczyńska. Do niej
prosimy kierować wszelkie pytania;  zakończenie szkółki: 21.06 br.
„Dziupla malucha” – w czasie nabożeństwa rodzice z dziećmi w wieku od
0 do 6 lat mogą przejść do pomieszczenia na I piętrze, gdzie można
wysłuchać przebiegu nabożeństwa przez głośnik;
dzieci w wieku 5-6 lat mają krótką lekcję biblijną (trwa 15 min.) w pokoju
pastorskim, potem są odprowadzane do „Dziupli malucha” na I piętrze;
prosimy przyprowadzić dzieci po uwielbieniu w kaplicy (ok. godz. 10:30);
zajęcia prowadzi s. Marlena Hypszer oraz s. Magda Siemaszko.

Nabożeństwa w innych lokalizacjach
Świecie nad Wisłą
Adres placówki: ul. Mickiewicza 7. Nabożeństwa wg bieżących ustaleń.

Piła
Adres placówki: ul. Słowiańska 15, strona internetowa: www.ewangeliczni.org
Nabożeństwa wg bieżących ustaleń.
H
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„Społeczność Chrześcijańska Fordon” (Bydgoszcz)



spotkanie w grupie domowej w każdą niedzielę o
godz. 10:00, kontakt br. Darek Szymkowiak, tel. 515-718-106;



studium biblijne w dwóch grupach, w różnych dniach
i godzinach wg bieżących ustaleń;

 we współpracy z naszym zborem działa Służba Więzienna „Droga”.
Kontakt: brat Sebastian Kalinowski, tel. 601-638-650, schfordon.pl
H

Ogłoszenia
Gratulacje
24.05 br. urodziła się Jasmina Graszk. Rodzicom: Jurkowi i Kasi składamy
gratulacje i życzenia Bożego błogosławieństwa w wychowywaniu córeczki.

Emisje filmów chrześcijańskich – dyskusyjny klub filmowy
11 czerwca 2015 r. o godz. 19:00 w kinie „Jeremi” w Zespole Szkół nr 5 przy
ul. Berlinga 13 w Bydgoszczy (na Fordonie) odbędzie się ostatnia
z bezpłatnych projekcji filmów o charakterze chrześcijańskim – film pt. „Łaska
i miłosierdzie”. Po filmie odbędzie się krótka dyskusja. Zadanie jest
współfinansowane przez Miasto Bydgoszcz.

,,
Centrum Obozów Chrześcijańskich ,,Eden – Lato 2015

Terminy obozów:
 15.06-23.06 – Obóz seniorski – seniorzy
 28.06-07.07 – Obóz dla prawdziwych – młodzież 14+
 09.07-18.07 – Uratowani – młodzież 14+
 20.07-29.07 – Najważniejsi – dzieci 8-13
 01.08-10.08 – Obóz rodzinny – wszyscy
 12.08-21.08 – Kolorowe lato – dzieci 8-13
Więcej informacji w folderach umieszczonych na stoisku z książkami i na
naszych stronach internetowych: www.kech.bydgoszcz.pl i www.camp-eden.pl

Modlimy się o…
♦ Pastora i jego rodzinę, ♦ Radę Zboru, ♦ dzieci i młodzież, ♦ grupy uwielbiające,
♦ chorych: s. Ulę Has, s. Jadwigę Jabłońską, s. Donatę Klimas, s. Annę
Łodygę, s. Anatalię Mokusińską, s. Genowefę Muranty, s. Krystynę
Nuncek, br. Włodzimierza Wolnego, s. Reginę Żarnowską ♦ Teatr Dar.

K.E.CH. RADA ZBORU W BYDGOSZCZY
Pastor:
Jan Tomczyk
Skarbnik: Piotr Wojciechowski
Członek: Andrzej Lipiński

tel. 52-373-62-32,
tel. 52-379-87-38,

kom. 502-410-652
kom. 607-439-166

REDAKCJA BIULETYNU INFORMACYJNEGO
Tekst, druk: Ela Tomaszczyk
Projekt, skład (DTP), korekta: Daniel M. Jabłoński

3

Historia Centrum Obozów Chrześcijańskich „Eden”
w Oćwiece (cz. 2)
Piękny teren nad jeziorem Oćwieckim,
które liczy ponad 150 hektarów, a z drugiej
strony znajduje się las, był najlepszym miejscem, jakie mogliśmy otrzymać. Niestety nie
można tego było kupić na kościół, bo nomenklatura
komunistyczna
tego
nie
przewidywała, więc trzeba to było zrobić „po
cichu”, na dodatek była to rola i do kupna
był potrzebny rolnik. Posłużył z pomocą brat
Janek Urbaniak, który miał uprawnienia rolnika. Obozy odbywały się oficjalnie
na jego posesji. Wielu wierzących dołączało się do pracy przy adaptacji. Pierwsze obozy miały charakter pracowniczy, a następne biblijno-umuzykalniający.
Przyjęliśmy nazwę „Dom kursów Biblijnych”. Przez kilka lat młodzież wraz z
przewodnikiem pracowała przy remoncie i adaptacji pomieszczeń. Młodzi ludzie
usilnie pracowali przy utorowaniu dojścia do plaży. Od naszej strony rosły
trzciny, był muł, nie było piasku, ale ten był po drugiej stronie jeziora. Postanowiliśmy pontonem i kajakiem wozić piasek. Gdy chłopcy coś przeskrobali,
dostawali karę – jeden ponton piasku lub czasami dwa. Ku mojemu zaskoczeniu niektórzy dobrzy chłopcy specjalnie „broili”, by dostać karę. Po jakimś
czasie powiedzieli, że robili to specjalnie, by popływać po jeziorze kajakiem
i pontonem. Piękne jezioro dostarczało wielu atrakcji, szczególnie w pogodne
słoneczne dni. Młodzież z zapałem przystąpiła do budowy pomostu, z którego
można było już skakać. Wygospodarowano fundusz na sprzęt pływacki, ratowniczy, kajaki, łódki, pontony. Mieliśmy już prawdziwe kąpielisko i możliwość
podziwiania piękna przyrody malowniczych jezior żnińskich okolic. Rozpoczęły
się pierwsze wykłady, wycieczki, wspólnie spędzony czas ku chwale Pana.
Pierwszy kurs biblijny odbył się w lipcu 1977 r. i prowadził go brat Janek
Tomczyk, Tadeusz Urbaniak i Kazimierz Krystoń. W niewielkiej grupie przeżywaliśmy Boże błogosławieństwa i dzięki Jego łasce swoje serce oddał Panu
mieszkaniec Oćwieki Paweł J. Jego matka komunistka była wtedy wójtem wsi.
Młody Paweł był pełnym wigoru młodzieńcem, dobrze obeznanym z terenem.
Nie wiedzieliśmy, jaka będzie reakcja jego mamy. Ale było dobrze. Było to
potwierdzeniem Bożej łaski dla nas, że znalazło się miejsce, w którym chciał
nas Bóg. Wtedy nie wiedzieliśmy, że w Wenecji był komunistyczny ośrodek
szkolenia młodzieży nad Jeziorem Weneckim. Gdybyśmy tam śpiewali o Panu
Jezusie, to komuniści by nas „pożarli wraz z kopytami”. Na pierwszy obóz
przyjechało około 30 osób. Mieliśmy w lipcowe i sierpniowe wieczory spotkania
przy ognisku, śpiewając, słuchając świadectw i wykładów Słowa Bożego. Najwspanialsze spotkania to wieczór przy krzyżu. Po cichej tafli jeziora zbliżał się
oświetlony krzyż. Na łódce przy akompaniamencie gitary kilku śpiewało o łasce
Bożej i krzyżu Pana Jezusa. Było to niesamowite zjawisko. Wszyscy mieliśmy
zwrócone oczy na światło bijące z drewnianego krzyża, umieszczonego w łodzi,
rozjaśniające mroki nocy. Skupieni w modlitwie odczuwaliśmy działanie mocy
Bożego Ducha. Pewnego roku gdy już było ciemno i łódź przybiła do brzegu,
wokół jeziora rozległy się oklaski. Wędkarze tam zgromadzeni chcieli jeszcze
pięknego śpiewu. Nasze modlitwy zostały wysłuchane. Każdy taki wieczór
przynosił owoce nowonarodzonych serc.
 ciąg dalszy nastąpi 
 Jan Tomczyk
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