ZBOROWNIK
POLICKI

Pażdziernik 2009r.
Modlimy się o:
1. Jedność wśród wierzących, abyśmy byli jako wspólnota: „jednego serca” (Dz.Ap.4;32).
2. Członków naszych rodzin i mądrość abyśmy byli dobrymi świadkami miłości Chrystusa.
3. Projekty misyjne w naszym mieście jak i w okolicznych miejscowościach.
4. Chorych, potrzebujących, małżeństwa i ludzi uzależnionych.
KOMUNIKATY

I

OGŁOSZENIA



Nabożeństwa:
Niedziela godz. 11 00 , Poniedziałek godz. 18 00 (modlitwa), Środa godz. 18 00 ,



10.10.2009r. (sobota godz. 18.00) – będziemy gościli w naszym zborze wierzących ze zboru „Agape”
w mieście Mulhouse we Francji: Richard MIERZWIAK, Paul LACROIX, Jacqueline LACROIX,
którzy usłużą nam Słowem Bożym.
11.10.2009r. (niedziela godz. 11.00) – Naszymi gośćmi będą Diane i Dennis Holcombowie




18.10.2009r. (niedziela godz. 11.00) – będziemy mieli zborowe Święto Dziękczynienia, czyli agape
przy której, chcielibyśmy składać świadectwa wdzięczności Bogu.



21.10.2009r. (środa 18.00) – projekcja filmu (autentyczna historia Alego, który pochodzi z Turcji i
jest uzależniony od alkoholu. W czasie pielgrzymki do Mekki, gdzie ma nadzieję doświadczyć
uwolnienia z nałogu i znaleźć drogę do prawdziwego Islamu – znajduje Chrystusa.



Strona internetowa – Zachęcamy do odwiedzania naszej strony, jak również o powiadomienie
swoich znajomych o jej istnieniu. Adres strony: http://police.kz.pl/



Dla osób, które są zdecydowane do wpłacania darowizn na konto bankowe zboru podajemy numer
konta: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Policach 86 9395 0008 0001 4528 2000 0001.
Jednocześnie przypominamy, że na wypełnianym druku wpłaty musi pojawić się w rubryce tytułem
napis: darowizna na cele kultu religijnego.

Urodziny w październiku obchodzą:
Marzena Pliszka
Robert Król
„Błogosław, duszo moja, Pana, i całe moje wnętrze - święte imię Jego! Błogosław, duszo
moja, Pana, i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach! On odpuszcza wszystkie
twoje winy, On leczy wszystkie twe niemoce, On życie twoje wybawia od zguby, On wieńczy cię
łaską i zmiłowaniem, On twoje dni nasyca dobrami: odnawia się młodość twoja jak orła.”
Ps. 103,1-5

Wychodzenie spod korca
W kazaniu na górze Pan Jezus oprócz wskazania na warunki błogosławieństwa, porównał także
swoich uczniów do soli i światła (Mt. 5,13-14). Po czym stwierdził, że nie zapala się świecy by
następnie postawić ją pod korcem (korzec była to miara (naczynie) do nabierania sypkich materiałów
np. zboża). Nie byłoby sensu zapalać świecy a następnie przykrywać ją naczyniem. Światło z reguły
umieszcza się na świeczniku, na najwyższym miejscu tak, aby rzucało blask na całe pomieszczenie.
Z przykrością trzeba zauważyć, że to co w codziennej praktyce wydaje się nielogiczne, bezsensowne
ma niestety miejsce w duchowym życiu. Ileż to bowiem duchowych świateł zapalonych łaską Bożą
ukrywa się w cieniu, pod korcem, albo jak pisze ewangelista Marek pod łóżkiem (Mk. 4,21). Z całą
pewnością, nie taką postawę przewiduje Pan Jezus dla swoich uczniów. Jego wolą jest bowiem aby
byli światłością. Czas najwyższy, aby zaprzestać przebywania w cieniu, w szarzyźnie, pod korcem a
stanąć na świeczniku. Niektórzy tak bardzo przejęli się ciemnościami czasów ostatecznych, że aż
stracili swój blask, schowali się pod korzec lub łóżko. Wolą Pana naszego jest abyśmy wyszli z
cienia, spod korca. I pewnie dlatego aby nas zdopingować, na stronicach Biblii przedstawieni są
ludzie, którzy tak właśnie uczynili. Niewątpliwie jedną z takich postaci był Besalel syn Uriego. Jego
historia przedstawiona jest w 2 Księdze Mojżeszowej w 31,1-12. Aż do tego momentu nikt o nim nie
słyszał. Wraz z tysiącami wyszedł z niewoli egipskiej, przemierzał pustynny szlak idąc do Kanaanu.
Dźwigał jak inni swój tułaczy bagaż, kryjąc się w cieniu innych podobnych do niego.
Jednego dnia usłyszał jednak swoje imię. Nie był to głos jego przywódcy Mojżesza ani żadnego
proroka, ale głos samego Boga. Bóg wzywał go osobiście, imiennie do wypełnienia przeznaczenia.
Oczywiście, Besalel nie musiał zareagować pozytywnie, mógł zagłuszyć to Boże wezwanie,
zlekceważyć Boży zew i pozostać w cieniu, żyć jak dotychczas wmieszany w tłum. Ale Besalel
zareagował postawą otwartości i gotowości, zgodził się z Bożym powołaniem i postawił się do
dyspozycji. Pierwszym więc stopniem wychodzenia z cienia jest zawsze gotowość wypełnienia woli
Bożej. Tak było z Mojżeszem, Samuelem, Piotrem, Janem i Pawłem. A jak jest z tobą?
Ta decyzja zmieniła bieg życia Besalela, dał Bogu szansę wypełnienia przeznaczenia. Apostoł Paweł
pisze, że Bóg i nas wybrał i to już przed założeniem świata, ale także i przeznaczył (Ef 1,4-5). W
momencie gdy stajemy się członkami Jego Ciała, Kościoła otrzymujemy jednocześnie określone
zadania do wykonania. Zadanie Besalela było krańcowo różne od zadania Mojżesza, Aarona czy
Jozuego, ale nie oznacza to, że mniej ważne. Ani Mojżesz ani Aaron ani nikt inny tego zadania
wykonać nie mógł. Mógł je zrealizować wyłącznie Besalel. W świetle tego możemy zrozumieć jak
ważne jest nasze powołanie, nasza rola i ile traci Ciało Chrystusa w związku z paraliżem członków
którymi my jesteśmy.
Widząc gotowość i otwartość Besalela Bóg uczynił kolejny krok, a mianowicie napełnił go swoim
Duchem, czyli uzdolnił, wyposażył do wykonania powołania. Tak zawsze było, powołanych,
gotowych realizować Boży plan Bóg jednocześnie namaszczał, uzdalniał. Nawet sam Pan Jezus
przeszedł tą drogą (Łk. 4,18-19) zalecił ją także swoim uczniom (Dz. 1,8). Zarówno Besalel, jak i w
pewnym sensie Jezus oraz uczniowie właśnie w ten sposób wyszli z cienia. Odtąd ich światła nie były
przygaszone. Gdy Besalel wykonał Boży plan, jego imię było i jest nierozłącznie związane z
Namiotem Zgromadzenia, który wykonał. Odtąd, ktokolwiek pytał o wykonawcę tego arcydzieła
odpowiedź była zawsze taka sama: Besalel. Od tamtego zdarzenia miliony czytelników Biblii
codziennie dowiaduje się kim był Besalel, człowiek, który wyszedł z cienia.
Oto w jaki sposób anonimowy Besalel spod korca stanął na wyznaczonym mu przez Boga
świeczniku. Czy wobec powagi chwili, dalej zamierzamy ukrywać się pod korcem, czy wreszcie
rozbłyśnie nasze światło tak jak śpiewamy w jednej pieśni "na cały kraj"?
Pastor Michał
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