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Czy krzyż stał we właściwym miejscu?

Pastor Jan Tomczyk

Wzgórze Trupiej Czaszki było w czasach życia Pana Jezusa na ziemi szczególnym miejscem. Było miejscem straceń niegodziwych ludzi i zwykłych przestępców. Pagórek widoczny z wielu miejsc w Jerozolimie był też miejscem
smutku i trwogi ludzi, którzy tracili kogoś bliskiego. Zasmucone rodziny nie
zawsze zgadzały się z wyrokiem, jaki wykonano na ich bliskich, często nie
wiedzących o postępkach swoich bliskich. Skąd się to bierze? Rzadko kiedy
winni przestępstw potwierdzają zgodność z wyrokiem, szukając jakiegoś
usprawiedliwienia, czy faktów łagodzących ich występek, czy ich postawę. Po
prostu sami się szybciej i lepiej usprawiedliwiamy niż obserwujący nas ludzie.
Gniew przeciwników zawsze wyolbrzymia winę. Tak stało się na Golgocie z
naszym Panem Jezusem. W niczym nie zawinił ani przed Bogiem, ani przed
ludźmi, a jednak wołano „ukrzyżuj go, ukrzyżuj” i to w towarzystwie dwóch
strasznych złoczyńców. Na wzgórzu Golgoty nigdy wcześniej ani później nie
było bardziej niewinnej i tak sprawiedliwej osoby jak Pan Jezus. Nikt nie widział wcześniej tak wspaniałego człowieka. To wzgórze stało się świadkiem
najbardziej haniebnego wyroku i zbezczeszczenia ówczesnego prawa i sprawiedliwości. Boży Syn zawisł na krzyżu, by oglądało go mnóstwo ludzi Jerozolimy i żołnierzy rzymskich stacjonujących na tym terenie. Jedynie setnik obserwujący, co się dzieje, słyszący słowa i wołanie z krzyża Pana Jezusa wydał
świadectwo o jego niewinności. Zgromadzeni liczni Żydzi krzykiem wydawali
na siebie samych nowy wyrok sądu sprawiedliwego Boga, gdy wołali „Krew
jego, na nas i na nasze dziatki”. To zawziętość w nienawiści do niewinnego
Syna Bożego wołała o pomstę do nieba. Tak się też stało w późniejszym czasie, kiedy Tycjan dowódca wojsk rzymskich najechał ze swą armią na Jerozolimę, niszcząc ją i burząc świątynię Izraela. Gdyby posłuchano tego, którego
obarczono winą, nie stała by się tak straszna rzeź i taka zagłada Izraela. Zjawisko to było przerażające, jak opisywali to ówcześni historycy. Pan Jezus
pomimo to, że oskarżano go o nieprawe słowa i czyny, modlił się z wyniesio-

nego pagórka „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią”. Wiedział bowiem, że Bóg się nie da z siebie naśmiewać i w swoim czasie odpłaci każdemu
według uczynków jego. Golgota utraciła świadectwo sprawiedliwych wyroków,
krzyżując Pana Jezusa. Ale jak czytamy, to On wziął nasze winy na siebie. Kto
znajdzie się pod osłoną krwi Pana Jezusa, będzie ocalony od wyroku za swe
niecne występki i haniebne postepowanie. Znając wielkość Bożej łaski i Bożego
usprawiedliwienia, możemy wołać o oczyszczenie i wybawienie od wyroku w
nadchodzącym sądzie Wszechmogącego Boga.
Czy więc stał krzyż pański we właściwym miejscu? Możemy powiedzieć:
tak, dlatego że na nim starł Pan Jezus obciążający nas list dłużny z całą zawartością naszych win i grzechów. Gdyby go tam nie było, nie mielibyśmy nadziei
na jakiekolwiek niebo naszego Pana.
Gdy mamy ten czas Bożej łaski w okresie świąt wielkanocnych, wykorzystajmy go na rozmyślanie, jak cierpiał niewinny Boży Syn za nasze grzechy. 

Informacje o spotkaniach
Nabożeństwo z okazji Wielkiego Piątku
30.03.2018 r. kazanie wygłosi brat Piotr Borkowski.

Niedzielne nabożeństwa (godz. 10:00)






1.04.2018 r.

– kazanie: gość,

8.04.2018 r.

– kazanie: brat Zdzisław Józefowicz,

15.04.2018 r. – kazanie: brat Daniel Cichocki,
22.04.2018 r. – kazanie: brat Zbigniew Klimas,
29.04.2018 r. – kazanie: brat Sebastian Kalinowski.

Czwartkowe nabożeństwa (godz. 18:00)

Nabożeństwo nie odbędzie się 29.03.2018 r. Zapraszamy w pozostałe czwartki.
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!!!

Pozostałe spotkania cykliczne
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młodzież i studenci – spotkania dla młodzieży i studentów w co drugi
piątek o godz. 18:00 (najbliższe: 6.04 br. i 20.04 br.) w podziemiach
budynku zboru; w programie każdego spotkania, wspólne śpiewanie,
wykłady ze słowa Bożego, zabawy integracyjne, czas rozmów i nawiązywania relacji; kontakt: Monika Wojciechowska, kom. 723-346-624;
Spotkanie studenckie odbywają się w każdą środę o godz. 19:00 u Darii i
Filipa Harasimów, kom. 500-089-591;
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-VII) 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;
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);
grupa domowa – spotkanie domowe odbywa się w piątki u E. i D.
Modnickich, zainteresowanych proszę o kontakt 691-271-118.

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

Świecie nad Wisłą
Adres placówki: ul. Mickiewicza 7. Nabożeństwa odbywają się wg
bieżących ustaleń, najbliższe: 8.04 i 22.04 o godz. 16:00.

Grudziądz
Najbliższe nabożeństwo: 15.04.

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

Ogłoszenia
Spotkanie braterskie
Zapraszamy
na
kolejne
braterskie
spotkanie
na
14.04.2018 r. na godz. 9.00, ale tym razem spotkamy się
nie w kościele, a w Oćwiece. Nie sami, a z naszymi żonami
(w miarę możliwości), i nie przy stołach, a na placu budowy z
młotkiem, pędzlem, szczotką i łopatą, ponieważ będzie to
wyjazd remontowo-porządkowy. Potrzebna jest każda para
rąk. Na miejscu będziemy mieć posiłki i społeczność.
Zapisujcie się z Waszymi żonkami! Tel. 506-612-054.

Modlimy się o…

♦ pastora i jego rodzinę, ♦ Radę Zboru, ♦ dzieci i młodzież, ♦ grupy
uwielbiające, ♦ chorych: s. Jadwigę Jabłońską, s. Donatę Klimas,
s. Genowefę Muranty, s. Krystynę Nuncek, s. Zofię Roeding,
br. Włodzimierza Wolnego.
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Ostrzeżenie dla wierzących (cz. 7)

Charles Spurgeon

Jednakowoż, niechaj nikt nie będzie waszym tyranem nie tylko ze względu
na wasz sposób postępowania, lecz również w odniesieniu do waszej ufności.
Jeśli złożysz swą ufność w Jezusie Chrystusie, wówczas znajdą się tacy, którzy
stwierdzą, że to jest zarozumiałość. Niech tak twierdzą. „I usprawiedliwiona
została mądrość na podstawie swoich uczynków” (Mt 11,19), i niech taka będzie wiara. Jeśli przyjmiesz obietnicę od Boga i na niej się oprzesz, wówczas
pojawią się tacy, którzy stwierdzą, że jesteś postrzelonym fanatykiem. Niech
tak mówią. Ci, którzy Jemu ufają, nigdy nie doznają wstydu. Rezultaty wynagrodzą twoją wiarę. Musisz tylko poczekać niewielką chwilę, a być może ci,
którzy obecnie cię potępiają, będą musieli wznieść swe ręce ze zdumienia i rzec
wraz z tobą: „Czegóż to dokonał Bóg?” Mam nadzieję, mój drogi przyjacielu, że
– w szczególności – pokładana przez ciebie ufność w Chrystusie nie zależy od
uśmiechu twoich krewnych. Jeśli tak, tedy ich zmarszczenie brwi mogłoby ją
zdruzgotać. Chodź wraz z twym Zbawicielem w pokornym marszu świętej ufności, a wiara twa niechaj nie spoczywa na człowieku, lecz na Bożym uśmiechu.
Niechaj nikt nie będzie waszym tyranem, dzięki osądzaniu waszych motywów. Ludzie w uczynkach dobrego człowieka zawsze będą doszukiwać się tak
złych pobudek, jakie tylko przyjdą im na myśl. Wydaje się, że w ludzkiej naturze leży niedocenianie w drugim człowieku jego dobroci, i trudno coś na to poradzić; niejednokrotnie wrażliwe umysły były wielce ranione z powodu ich niezrozumienia, a ich czynom przypisywano złowieszcze i samolubne motywy, a
wszystko ze względu na ich szczere pragnienie służenia Chrystusowi. Jednak
niech twe serce nie czuje się z tego powodu złamane. Wszak stawisz się przed
sędziowskim tronem Chrystusa: nie przejmuj się nic nieznaczącymi ludzkimi
trybunałami. Idź i odważnie oraz bez lęku kontynuuj dzieło twego Mistrza.
Niech mówią, podobnie jak bracia Dawida rzekli o nim: „Z powodu pychy i przewrotności twego serca przybyłeś tutaj, aby tylko przyglądać się bitwie” (1 Sam
17,28). Idź i pochwyć głowę Goliata, oraz ją odnieś, albowiem będzie to najlepsza odpowiedź dla tych szyderców. Kiedy ludzie ujrzą, że Bóg jest z tobą, i że
On darował ci zwycięstwo, wówczas otrzymasz należną cześć, nawet w oczach
tych, którzy teraz się z ciebie wyśmiewają. Sądzę, że czasami chrześcijanie powinni przejawiać więcej brawury wobec ludzkich sądów, podobnie jak to uczynił
Dawid, kiedy Michal, córka Saula, wyszła doń i rzekła: „Jakże wspaniale zachował się dziś król izraelski, który obnażył się dzisiaj na oczach niewolnic swoich
sług”; Dawid na to jej odrzekł: „To przed Panem tańczyłem, i upokorzyłbym się
jeszcze bardziej” (por. 2 Sam 6,20-22). Niechaj twe oko skierowane będzie na
Boga, i zapomnij o ludzkich oczach. Żyj tak, ażeby – czy oni wiedzą, co czynisz,
czy też nie wiedzą – nie być zatroskanym, albowiem twoje zachowanie będzie
nieść ze sobą blask wielkiego dnia Sądu Ostatecznego, dlatego też cała ziemska
krytyka nie powinna cię wzruszyć. Niechaj nikt nie będzie twoim tyranem.
♦♦♦ c.d.n. ♦♦♦  źr.: czytelnia.chrzescijanin.pl, tłum. www.pastor.pl
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