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GRUDZIEŃ 2020 (NR 154)
Po co narodził się Jezus?

pastor pomocniczy Sebastian Kalinowski

Odpowiedź, która wydaje się nam oczywista jest taka: Jezus narodził się po
to aby nas zbawić. Ma to potwierdzenie chociażby w następującym wersecie:
Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło.
(Łk 19,10). Chociaż jest to prawidłowa odpowiedź, to jednak Pan Jezus podczas
rozmowy z Piłatem udziela nam także innej odpowiedzi na to pytanie, a brzmi
ona następująco: Ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać
świadectwo prawdzie; każdy, kto z prawdy jest, słucha głosu mego.
(J 18,37b).
Co to znaczy dać świadectwo prawdzie?
Pan Jezus przyszedł na ten świat, by objawić Prawdę i wyzwolić człowieka z
niewoli grzechu i kłamstwa, które zapanowały nad jego życiem. Piłat
kontynuując rozmowę wypowiada znamienne słowa:
„Co to jest prawda?”.
Piłat żył pod presją tłumu i bał się podjąć decyzję w pełni zgodną z głosem
własnego sumienia. Tego dnia mógł wybrać życie, ale nie miał odwagi
przeciwstawić się światu. Tym samym dowiódł, że nie należy do tych, którzy
miłują prawdę. My także żyjemy w świecie, w którym coraz trudniej jest mówić
prawdę i stać w opozycji do większości społeczeństwa. Mówienie prawdy często
nas „drogo” kosztuje, dlatego często wolimy milczeć niż wypowiadać się na
kontrowersyjne tematy. W tym świecie działa duch antychrysta, który
sprzeciwia się Chrystusowi. Ten duch nie chce umożliwić człowiekowi dostępu
do Prawdy, która niesie wyzwolenie. Wywiera też presję na Boże dzieci, by nie
składały o Nim świadectwa, by nie opowiadały się po stronie Chrystusa.
Dlatego tym bardziej musimy sobie przypominać, w jakim celu Jezus
przyszedł na ten zakłamany świat. Chrystus odpowiadając, po co przyszedł na
ten świat wskazał również na tych, którzy miłują prawdę: każdy, kto z

prawdy jest, słucha głosu mego. Piłat nie chciał wsłuchać się w ten głos,
zadał to nurtujące go pytanie, a następnie szybko opuścił miejsce spotkania,
tak jakby nie chciał usłyszeć na nie odpowiedzi lub też uznał ją za bezzasadną.
A Ty, drogi bracie i droga siostro, jak bardzo pragniesz słuchać
głosu Jezusa?
Pamiętaj, że zostałeś zrodzony/zrodzona przez Ducha Świętego do
nowego życia!
Apostoł Paweł w liście do Efezjan przypomina nam, co ma charakteryzować
nowego człowieka: A obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony
według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Przeto, odrzuciwszy
kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami
jedni drugich. (Ef 4,25-26). Mówienie prawdy powinno być dla nas czymś tak
naturalnym jak oddychanie. Jezus do tych, którzy miłują kłamstwo skierował
bardzo stanowcze słowa: Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować
według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie
nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo
jest kłamcą i ojcem kłamstwa. (J 8,44).
Natomiast o tych wszystkich, którzy chcą nosić miano Jego uczniów
powiedział:
Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego: «Jeżeli wytrwacie w
słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie» (J 8,31). Samo słuchanie
głosu naszego Pana jest ważne, ale jeszcze ważniejsze jest trwanie w tym
słowie, życie w posłuszeństwie Jego przykazaniom. Apostoł Paweł tak bardzo
starał się być posłuszny swemu Panu Jezusowi że mógł napisać o sobie: żyję
więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. (Ga 2,20).
Niech czas tych Świąt, kiedy wspominamy narodziny naszego Pana, w tym
roku będzie czasem refleksji nad naszą miłością do prawdy i życiem w
posłuszeństwie tej prawdzie. Warto zadać sobie dwa pytania:
Czy to, że mój Pan narodził się w moim wnętrzu jest widoczne dla
innych? Czy swoim życiem dowodzę tego, że miłuje Prawdę?
Jako Rada Zboru w tym wyjątkowym dla nas wszystkich czasie, życzymy
wszystkim naszym członkom dużo zdrowia i Bożego pokoju, a szczególnie tego
aby każdy z nas mógł powtórzyć za apostołem Pawłem: żyję więc już nie ja,
ale żyje we mnie Chrystus.
Tak, Jezus – Jedyna Prawda narodził się również po to, aby
zamieszkać w Tobie!


Informacje o spotkaniach
Najbliższe nabożeństwa
 Uwaga: Przypominamy, że konieczne jest wcześniejsze zgłaszanie chęci
uczestnictwa w niedzielnych nabożeństwach. Brak takowego może oznaczać
brak możliwości wzięcia udziału w spotkaniu danego dnia. Zgłoszeń należy
dokonywać u s. Moniki Wojciechowskiej, tel. 723-346-624.
Ponadto nadal obowiązuje wymóg zakrywania nosa i ust przy pomocy
maseczki, przyłbicy lub części odzieży w pomieszczeniach zamkniętych, czyli w
trakcie nabożeństw i innych spotkań oraz zachowywania 1,5 metra odległości
między osobami nie zamieszkującymi ze sobą.
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6.12.2020 r. godz. 10:00 – kazanie: pastor pomocniczy br. Sebastian
Kalinowski;




13.12.2020 r. godz. 10:00 – kazanie: br. Andrzej Wiśniewski;



25.12.2020 r. godz. 11:00 – nabożeństwo
świąteczne, kazanie: br. Ryszard Moryksiewicz



27.12.2020 r. godz. 10:00 – kazanie:
br. Leszek Kowalik



31.12.2020 r. godz. 18:00 – nabożeństwo kończące rok, kazanie:
pastor pomocniczy br. Sebastian Kalinowski;



3.01.2021 r. godz. 10:00

20.12.2020 r. godz. 10:00 – nabożeństwo adwentowe,
kazanie: br. Daniel Perlikowski;

– kazanie: br. Daniel Perlikowski.

 Archiwum kazań i niektórych nabożeństw w całości (w formie audio lub
video) można znaleźć na naszej stronie internetowej: kech.bydgoszcz.pl.
 Nabożeństwa transmitowane na żywo dostępne są na naszym kanale na
YouTube pod adresem: youtube.kech.bydgoszcz.pl. Zachęcamy do jego
subskrybcji (na naszej stronie internetowej opisujemy, jak to zrobić) tak, aby
na bieżąco otrzymywać powiadomienia o nowych transmisjach.
Po każdym niedzielnym nabożeństwie zapraszamy wszystkich
obecnych do mniejszej sali na parterze na nieformalne rozmowy i
dyskusje przy kawie i herbacie.
Prosimy o wyłączenie telefonów komórkowych podczas nabożeństwa!!!

Spotkania czwartkowe (godz. 18:00)
Spotkania modlitewne i studium biblijne odbędą się według poniższego planu:




spotkanie modlitewne: 3.12.2020 r. oraz 17.12.2020 r.;

studium biblijne – Księga Daniela: 10.12.2020 r.
24.12.2020 r. w zborze nie jest planowane żadne spotkanie.

Grupy domowe (dla wszystkich)

I grupa - Fordon - liderzy: Sebastian Kalinowski i Daniel Szarafiniak,

II grupa - os. Leśne - lider: Andrzej Lipiński i Andrzej Wiśniewski.
Osoby chętne prosimy o kontakt z liderami grup. W spotkaniach danej grupy
mogą uczestniczyć osoby zamieszkujące również inne dzielnice.

Pozostałe spotkania cykliczne



spotkania młodzieżowe – odbywają się w każdy piątek o godz. 18:30;
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-V) przechodzi do budynku
obok, a druga (klasy VI-VIII) zostaje.
W sprawie pytań i informacji odnośnie szkółek prosimy kontaktować się z
s. Magdaleną Perlikowską;
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„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).
 Terminy spotkań ustalane w ciągu miesiąca podajemy na naszych stronach
internetowych: www.kech.bydgoszcz.pl oraz facebook.com/kech.bydgoszcz.

Modlimy się o…

♦ pastora pomocniczego i jego rodzinę ♦ wybór nowego pastora, ♦ Radę Zboru,
♦ dzieci i młodzież, ♦ grupy uwielbiające i wszelkie inne służby, ♦ osoby młodsze, w
średnim wieku i seniorów, ♦ osoby szczególnie potrzebujące modlitwy: s. Grażynę
Foks, s. Jadwigę Jabłońską, b. Stefana Jabłońskiego, s. Donatę Klimas,
b. Adama Ludiana, s. Genowefę Muranty, s. Krystynę Nuncek.

KOŚCIÓŁ EWANGELICZNYCH CHRZEŚCIJAN RADA ZBORU W BYDGOSZCZY
♦ pastor pomocniczy Sebastian Kalinowski ♦ przewodniczący Leszek Kowalik
♦ skarbnik Piotr Wojciechowski ♦ sekretarz Daniel Perlikowski
♦ członek Ryszard Moryksiewicz ♦ członek Andrzej Wiśniewski

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

Kronika

zdj. Natan Perlikowski

Święto Dziękczynienia, 13.09.2020 r.

 Więcej zdjęć można znaleźć na naszej stronie: www.kech.bydgoszcz.pl
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