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WRZESIEŃ 2015 (NR 99)
Na drogę pogan nie wkraczajcie,
a do miasta Samarytan nie wchodźcie

Pastor Jan Tomczyk

Przykazanie Pana Jezusa do swoich uczniów wypowiedziane było, gdy
postanowił on wysłać swoich uczniów do zadania, które miało stać się ich
sposobem życia w przyszłości. Porozsyłał uczniów swoich najpierw do owiec,
które poginęły z domu Izraela. Sam zapewne modlił się do Ojca, by Bóg
wyposażył ich w moc i mądrość do zwiastowania, chociaż On sam tę moc im
darował. Była to moc, by chorych uzdrawiać, umarłych wskrzeszać,
trędowatych oczyszczać, demony wyganiać.
To przedziwne przykazania, by nie wkraczać na drogę pogan miało
szczególne znaczenie. Co to była ta „droga pogan”? Na tej drodze, którą
można było by nazwać również „szeroką drogą” w odróżnieniu od „wąskiej”, to
symbol całego świeckiego sposobu życia i myślenia. Na drodze pogan nie ma
troski o chorych, trędowatych, nie ma miłosierdzia ani pragnienia wsparcia czy
pomocy. To droga rozwiązłości, chciwości i pozorów pobożności. To również
droga obłudy. Jakże odmienne są dziś wizje przywódców różnej maści, jak
wysyłać misjonarzy do pracy. Droga pogan była obrzydzeniem dla Pana
Jezusa. Używanie którejkolwiek z metod czy sposobów w Bożym zwiastowaniu,
było dla Pana Jezusa niedopuszczalne. Chodziło o czystość i świętość, by
przykładem również zwiastować ewangelię o Królestwie Bożym i nie mieszać
ziarna z plewami. Pan Jezus sam nam mówi, że królestwo Boże zasadza się na
mocy Bożej, a nie na słowach. On jej udziela, ale tylko tym, którzy trwają w
prawdzie. Podobnie z poleceniem by do miasta Samarytan nie wchodzić.
Samaria w tym czasie nie była przykładem świętego życia, chociaż ludzie
wierzyli we wszechmocnego Boga, mieszając jednak te wierzenia
z różnorodnymi praktykami bałwochwalczych naleciałości. Te obce obyczaje
i kulty sprzeczne z Bożym Słowem miały być usunięte z Jezusowego posłania.

Wyposażeni w Bożą moc szli i zwiastowali Boże Słowo. Czytamy, że wrócili
uradowani, że tak wielkie dzieło Pan wykonał przez ich ręce. Bóg poszerzył
granice królestwa Bożego o ludzi, którzy doznali uzdrowień, zostali oczyszczeni
z trądu i uwolnieni od demonów. Pogańskie sposoby i samarytańska wizja dla
świata nie sprawdzały się w tym dziele. Pan Jezus nauczył swoich uczniów
drogi doskonałej i nie pomieszanej z filozofiami cielesnych przywódców.
Dziś mamy możliwość przeczytania z ewangelii jak wspaniale rozwijało się
Królestwo Boże, gdy uczniowie zastosowali się do jego zaleceń. Droga pogan
nie jest dla nas. Samarytański sposób wierzeń też niczego dobrego nie wnosił.
Liczy się tylko czyste Boże Słowo. Liczy się tylko święte Boże życie.


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




6.09.2015 r.



27.09.2015 r. – kazanie gościa.

– kazanie: Pastor Jan Tomczyk;

13.09.2015 r. – kazanie: Zbyszek Klimas;
20.09.2015 r. – kazanie: Daniel Cichocki,
uroczystość Święta Dziękczynienia;

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.



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;
„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;
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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

„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

Piła
Adres placówki: ul. Słowiańska 15, strona internetowa: www.ewangeliczni.org
Nabożeństwa wg bieżących ustaleń.
H

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

Ogłoszenia
Chrzest w Oćwiece
19 września br. odbędzie się chrzest w Oćwiece. Rozpoczęcie nabożeństwa o
godz. 11:00. Serdecznie wszystkich zapraszamy.

Kurs ,,Alfa

,,

Zapraszamy na kolejną edycję Kursu „Alfa” od 3 września 2015 r. do
26 listopada 2015 r. Spotkania będą odbywały się w czwartki, w godz.
18:00-20:00 w budynku zboru. Informacje i zapisy: Barbara Klaczyńska,
tel. 727-911-310 (preferowana pora kontaktu: pn-sb w godz. 9:00-13:00).

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: Jan Tomczyk
Projekt, skład (DTP), korekta, druk: Daniel M. Jabłoński
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O wolności chrześcijańskiej (cz. 1)

Marcin Luter

Wielu ludziom wiara chrześcijańska wydawała się sprawą prostą, toteż
wielu z nich zalicza ją do zalet mało istotnych. Czynią tak, ponieważ nie mogą
się nią wykazać, ani nigdy nie zakosztowali jej mocy. Tymczasem zaś nie może
się zdarzyć aby ten, kto nigdy nie zakosztował jej ducha, gdy napierają uciski,
dobrze o niej pisał lub dobrze zrozumiał to, co należycie i właściwie było o niej
napisane. Kto zaś choćby tylko niewiele z niej zakosztował, nie może powstrzymać się od tego, by o niej nie pisać, nie mówić, nie myśleć, nie słuchać.
Jest ona żywym źródłem wytryskującym ku żywotowi wiecznemu (J 4,14). Ja
zaś, chociaż nie mogę się pochlubić posiadaniem jej w obfitości, gdyż wiem,
jak niewiele jej posiadam. Spodziewam się jednak, i miotany wielkimi i rozmaitymi pokuszeniami, osiągnąłem już niejedną kroplę wiary i mogę, jeżeli już
nie powabniej i wytworniej, to z pewnością dokładniej o niej mówić, niż rozprawiali dotąd owi uczeni, bystrzy dysputatorzy, nie rozumiejący wszelako
swych własnych spraw. Ażeby zaś ludziom prostym (albowiem takim tylko
służę) utorować drogę, podaję najpierw dwie podstawowe myśli o wolności
i niewoli ducha:
1. Chrześcijanin jest całkowicie wolnym panem wszystkich rzeczy, nikomu nie
podległym.
2. Chrześcijanin jest najuleglejszym sługą wszystkich rzeczy i wszystkim podległy.
Myśli te wydają się pozornie sprzeczne, jednak w tym punkcie, w którym
zostaje stwierdzona ich zgodność, dobrze przysłużą się naszemu rozumowaniu. Obie bowiem pochodzą od samego Pawła, który mówi: „Będąc wolny wobec wszystkich, oddałem się w służbę wszystkim” (1 Kor 9,19). „Nikomu nic
winni nie bądźcie oprócz miłości wzajemnej” (Rz 13,8). Miłość z natury swojej
jest usłużna i uległa temu, kto kocha. Tak i Chrystus, chociaż Pan wszystkiego,
jednak jako urodzony z niewiasty, został poddany zakonowi, zarazem wolny
i niewolnik w kształcie Bożym i w kształcie sługi.
Rozpatrzmy to od samych podstaw; człowiek bowiem ma podwójną naturę
duchową i cielesną. Dzięki naturze duchowej, którą nazywają duszą, otrzymuje
miano człowieka duchowego, wewnętrznego, nowego. Według natury cielesnej, którą nazywamy ciałem, otrzymuje miano człowieka cielesnego, starego
o którym apostoł powiada: „Choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem” (2 Kor 4,16). Ta rozmaitość sprawia, że w Piśmie Świętym o jednym i tym samym człowieku mówi
się rzeczy sprzeczne, ponieważ ci sami dwaj ludzie w jednym człowieku walczą
ze sobą w ten sposób, że ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko
ciału (Gal. 5,17).
♦♦♦ ciąg dalszy nastąpi ♦♦♦
 źródło: luter2017.pl
♦♦♦
Marcin Luter (1483-1546) – niemiecki reformator religijny, teolog i inicjator
reformacji, mnich augustiański, doktor teologii, współtwórca luteranizmu.
Autor 95 tez potępiających praktykę sprzedaży odpustów, w których odrzucał
możliwość kupienia łaski Bożej. Nie brał czynnego udziału w wystąpieniach
religijnych i społeczno-politycznych, a jedynie pisał polemiki i katechezy.
Przełożył Biblię na język niemiecki, był też autorem 680 różnych dzieł.
Podstawę jego nauki stanowią hasła: jedynie Pismo, jedynie wiara, jedynie
łaska, jedynie Chrystus, jedynie Słowo. Kościoły protestanckie uznają Lutra za
bohatera wiary, reformatora i odnowiciela Kościoła. (źródło: pl.wikipedia.org) 
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