Grudzień 2016

DOBRA NOWINA
Biuletyn Kościoła
Z i e l o n o ś w i ą t ko we g o
w Z eb r z y d ow i c a ch
Albowiem Dziecię nam się narodziło,
S y n z o s t a ł n a m d a n y, n a J e g o
barkach spoczęła władza.
Nazwano Go imieniem:
Przedziwny Doradca,
B ó g M o c n y,
Odwieczny Ojciec,
K s i ą ż ę Po ko j u .
Ks. Iz. 9; 5
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Od Pastora

Wszyscy lubimy prezenty i są przynajmniej dwie okoliczności, kiedy je otrzymujemy.
Pierwsza z nich to nasze urodziny, które obchodzimy co roku. Druga ma również związek
z urodzinami, ale już nie naszymi, lecz naszego Pana Jezusa Chrystusa. 25 grudnia to umowna data poświęcona temu wydarzeniu i wtedy właśnie obdarowujemy się nawzajem podarunkami. Kochamy ten dreszczyk emocji towarzyszący otwieraniu naszej paczki. Lubimy
świąteczny klimat i pełne stoły, ale w tym wszystkim musimy pamiętać, że to od naszego
Ojca w Niebie otrzymaliśmy największy i najwspanialszy prezent w osobie Jezusa Chrystusa,
który przyszedł, aby dać nam życie wieczne. Nie jest On już tym niemowlęciem położonym
w żłobie, lecz Panem panów i Królem królów. Jego pierś przepasana jest złotym pasem, Jego głos
jak szum wielu wód, a wygląd Jego jak słońce w pełnym blasku.
Patrząc na otaczający świat w tym przedświątecznym okresie można odnieść wrażenie,
że ludzie wokół nas, pochłonięci gorączką zakupów i przygotowań są całkowicie nieświadomi
tych rzeczy i dlatego skupiają się na tym co znają, czyli na formie, pomijając lub zapominając
o treści, a przecież Jezusa można tak łatwo poznać. Wystarczy tylko otworzyć swoje serce.
Modlę się, aby dobry Bóg napełnił nas mądrością, mocą i miłością, byśmy byli światłem dla
świata, solą dla ziemi i żeby przez nas roznosiła się po całej okolicy woń poznania Jezusa Chrystusa.
Umiłowani! Bez narodzin naszego Pana nie byłoby również chwały Jego zmartwychwstania. Dlatego podczas nadchodzących Świąt niech nam towarzyszy radosna refleksja nad zbawieniem, zgłębianie Pisma Świętego, modlitwa dziękczynna oraz pieśń w sercu i na ustach. Nie zapominajmy również o naszych braciach
i siostrach prześladowanych za wiarę w naszego Pana. A pokój Boży, który przewyższa wszelki
umysł niech strzeże ich i nas, w Chrystusie Jezusie, Amen.
				„...chwała Bogu na wysokościach,
				
a na ziemi pokój, ludziom,
				w któych ma upodobanie.”
							Ew. Łukasza 2;14

Porządek nabożeństw w okresie świątecznym
Data

Godzina

20 grudnia (Wtorek)

17:00

Wigilijka

25 grudnia (Niedziela)

10:00

Nabożeństwo świąteczne połączone z występami
dzieci

27 grudnia (Wtorek)

18:00

Nabożeństwo

31 grudnia (Sobota)

19:00

Wieczór świadectw oraz poczęstunek przy stołach

1 stycznia (Niedziela)

10:00

Nabożeństwo połączone z pamiatką Wieczerzy
Pańskiej

SERDECZNIE ZAPRASZAM

Postanowiłem pójść za Jezusem
ŚWIADECTWO

Nigdy nie przypuszczałem, że moje życie potoczy się właśnie w taki sposób. Wychowywałem
się w domu, gdzie wartości religijne były w jakiś sposób przekazywane, nie stanowiły jednak
integralnej części życia rodzinnego, pozostawały odłożone gdzieś na bok. Dni mijały, a ja borykałem się z mniej lub bardziej, ale nadal szarą codziennością. Zdobyłem wykształcenie,
rozpocząłem pracę. Nie potrafiłem, nie chciałem wręcz odnaleźć się na siłę w rzeczywistości,
gdzie pewnego rodzaju religijność stawała się celem nadrzędnym, ważniejszym od prawdziwej relacji z Bogiem... Który, jak się później okazało, od zawsze miał dla mnie wspaniały plan.
Przełomem w moim życiu był moment, kiedy poznałem moją żonę. Już wtedy zauważyłem,
że jest w niej coś kompletnie innego, coś, czego nie widziałem u innych napotykanych przeze
mnie ludzi. Moją uwagę zwracały naklejki – serduszka z napisami typu ,,Jezus Cię kocha!”,
,,Ufam Jezusowi”, chrześcijańskie drobiazgi oraz Biblia, stanowiąca centrum życia żony. Długi czas nie byłem w stanie uwierzyć, że to działa w tak prosty sposób, gdyż świat wokół zdawał się krzyczeć kompletnie coś odmiennego, sprzecznego z wartościami przyjętymi przez
żonę, nieugięcie modlącą się o moje nawrócenie. Czułem, jak z czasem mur, który starannie
wokół siebie wybudowałem, burzy się, upada kawałek po kawałku, za każdym razem, kiedy
ukochana zabierała mnie na różnego rodzaju społeczności, wyjazdy ewangelizacyjne. Mimo
tego wciąż pozostawałem przy swoich racjach, chociaż już wtedy czułem Bożą Dłoń na swoim
ramieniu i Jego opiekę w trudnych czy też niebezpiecznych sytuacjach.
Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa , i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni
z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. - List św. Pawła do Galacjan 2,16
Pewnego dnia wysłuchana została inna prośba żony, która zaważyła również na tej związanej
z moim przyjęciem Jezusa do mojego serca – odnaleźliśmy odpowiadającą nam wspólnotę.
Niby przypadkiem została jej wręczona ulotka z informacją o koncercie chrześcijańskim, na
który postanowiła pójść. Od tego czasu mogłem wzrastać w społeczności, a podczas jednego
ze spotkań, dotknięty przez Ducha Świętego, powierzyłem swoje życie Bogu, tym samym
przyjmując Chrystusa jako Zbawcę! Od tego czasu wiem, że ,,przypadki” niekoniecznie są tak
,,przypadkowe”, jak początkowo można przypuszczać, gdyż Bóg również je wykorzystuje, ma
na nie plan, by pokazać człowiekowi swoją Miłość i dać się poznać, zamieszkać w otwartym
i gotowym na to sercu.
To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, Ja
zwyciężyłem świat. - Ewangelia św. Jana 16,33
Od tego niezwykłego wydarzenia moje życie zmienia się na lepsze. Czuję, jak z każdym dniem
jestem bliżej Boga, jak Jego pokój wypełnia wszystkie codzienne sytuacje, z którymi przychodzi mi się zmierzyć. Wiem, że nie jestem sam i bez względu na to, co mnie czeka tutaj, na
ziemi, mam pewność zbawienia – zostałem zdobyty łaską.
Wojtek

W CO WIERZYMY:
l Wierzymy, że Pismo Święte - Biblia - jest Słowem Bożym,
nieomylnym i natchnionym przez Ducha Świętego, i stanowi
jedyną normę wiary i życia.
l Wierzymy w Boga w Trójcy Świętej jedynego, w osobach Ojca
i Syna, i Ducha Świętego.
l Wierzymy w Synostwo Boże Jezusa Chrystusa, poczętego z
Ducha Świętego, narodzonego z Marii Dziewicy; w Jego śmierć
na krzyżu za grzech świata i Jego zmartwychwstanie w ciele;
w Jego wniebowstąpienie i powtórne przyjście w chwale.
l Wierzymy w pojednanie z Bogiem przez opamiętanie i wiarę
w ewangelię, w chrzest i Wieczerzę Pańską.
l Wierzymy w chrzest Duchem Świętym, przeżywanie pełni
Ducha i Jego darów.
l Wierzymy w jeden Kościół, święty, powszechny i apostolski.
l Wierzymy w uzdrowienie chorych jako znak łaski i mocy Bożej.
l Wierzymy w zmartwychwstanie i życie wieczne.

Z okazji nadchodzących Świąt Narodzenia Pańskiego
oraz Nowego Roku życzę Wam wszystkim umiłowani
w Chrystusie radości, pokoju oraz mocy
do zwycięskiego życia.
Wasz Pastor

