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Podejdź do źródła, źródło do ciebie nie przyjdzie! 
 
 W poprzednim artykule w cyklu „Słowo od Pastora” rozpocząłem serię 
artykułów pod wspólnym tytułem „Rok Ewangelizacji”. W każdym następnym 
miało być przedstawione szczegółowo kolejne narzędzie ewangelizacji, które 
mieliśmy wspólnie jako zbór wykorzystywać. Sytuacja jaka wydarza się 
globalnie na całym świecie dotyka również nas jako zboru, a także nas jako 
rodziny oraz każdego indywidualnie. Oczywistym jest, że wszystkie nasze 
plany zostały na jakiś czas powstrzymane i odłożone na przyszłość, bliżej nie 
określoną. 
 Jestem w bliskim kontakcie z innymi Pastorami, Prezbiterem 
Okręgowym i władzami Kościoła. Sytuacja jest dla każdego nowa, nigdy 
wcześniej nie mieliśmy nawet podobnej, dlatego nikt tu nie jest ekspertem, 
wszyscy uczymy się nowej sytuacji, jak w tych trudnych czasach nadal 
funkcjonować jako Kościół, jako społeczność, rodzina Boża.  
 Nie mogąc nikogo odwiedzać staram się dużo rozmawiać telefonicznie 
z Wami o bieżącej sytuacji, o życiu i odkrywam, że raz po raz muszę używać 
słowa „nie wiem”. Większość z nas może być dotknięta kryzysem 
ekonomicznym, czy to jako właściciele firm, bądź ich pracownicy. Nikt nie jest 
w stanie przewidzieć z jakimi sytuacjami przyjdzie nam się zetknąć  
w najbliższym czasie.  Jest to dziwny czas, kiedy wszystko co było oczywiste, 
przestaje takim być.  Ma to jednak swoją dobrą (!) stronę, nie możemy już 
polegać na sobie, na naszym doświadczeniu, na tym wszystkim, co 
dotychczas dawało nam poczucie stabilizacji, ale możemy, a w zasadzie 
musimy  POLEGAĆ WYŁĄCZNIE NA BOGU. Bóg takiej postawy od nas zawsze 
oczekuje, a ta sytuacja wręcz ją wymusza. 
 Natrafiłem gdzieś w Internecie na pewien wpis, jak któryś z pastorów 
przypomniał słowo prorocze które Bóg dał wiele lat temu naszej siostrze 
Alinie Wieja z Księgi Izajasza 26,20 „Wejdź więc, mój ludu, do swoich pokojów  
i zamknij swoje drzwi za sobą, skryj się na chwilkę, aż przeminie gniew.” 
Przez lata było ono niezrozumiałe dla tych, którzy je znali i być może zostało 
zapomniane. Aktualna sytuacja wydaje się być jedną z tych, przed którą Bóg 
ostrzega ustami proroka Izajasza. Jak ja rozumiem to Słowo?  

SŁOWO OD PASTORA 
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Być może ono ma dużo szersze przesłanie, ale na ten czas jedno wydaje się 
być podstawowe.  
 Chyba wszyscy widzimy, jak jest ono bliźniaczo podobne do słów 
Jezusa z Kazania na Górze: „Ale ty gdy się modlisz wejdź do komory swojej 
[swojego pokoju], a zamknąwszy drzwi za sobą módl się do Ojca swego…”  
Mat 6:6. Liczne przekłady różnie oddają słowo „pokój”: zaciszne miejsce, 
mieszkanie, izdebka, ale sens jest ten sam. Chodzi o to, byśmy się zamknęli  
w miejscu odosobnienia, miejscu modlitwy i intymności z Bogiem. Użyję tych 
samych słów, co przed chwilką. Bóg takiej postawy od nas zawsze oczekuje,  
a ta sytuacja wręcz ją wymusza, o ile oczywiście chcemy przez próbę przejść 
zwycięsko. 
 W sytuacji jakiej się znaleźliśmy jedno jest oczywiste – NIEPEWNOŚĆ, 
która w naturalny sposób może powodować lęk i strach. My jednak wiemy,  
że „nie dał nam Bóg ducha lęku…” wobec czego postanawiamy się nie bać. Ale 
czy nie jest tak, że ten strach, odpędzony od nas wciąż powraca? Jest jakiś 
sposób na trwałe poradzenie sobie z nim? TAK. Właśnie powyższe teksty  
o tym mówią. Wejdź do pokoju, skryj się, zamknij za sobą drzwi! Tak wiele 
miejsc w Biblii to potwierdza. Wspomnę tylko o trzech zachęcając byśmy się 
nad nimi głęboko pochylili w czasie studium słowa i modlitwy, nie 
poprzestając na tych kilku słowach mojego komentarza.  
 Słowa z Jeremiasza z 17 rozdziału „nie boi się, gdy upał nadchodzi, nie 
martwi się  w roku posuchy” . Kto? Ten, który ufa Panu i „zapuścił korzenie” do 
źródła jakim jest Jezus. Czas intymności za zamkniętymi drzwiami to 
podstawowe, najważniejsze miejsce, gdzie duchowe korzenie rosną. 
 O tym samym mówi Psalm 46:2 „Bóg naszym schronieniem, źródłem 
naszej siły, zawsze dostępną pomocą w trudnościach, DLATEGO niestraszne 
nam…” i dalej psalmista wymienia straszne kataklizmy. Bóg jest źródłem 
naszej siły. W tym obrazie zawarta jest oczywista prawda:  musisz podejść do 
Źródła, Źródło do ciebie nie przyjdzie. My podchodzimy do Źródła,  
a konsekwencją tego jest: DLATEGO nie boję się.  Jeśli chcemy doświadczać 
trwałego pokoju jak psalmista, którego nie mogą poruszyć najstraszniejsze 
wydarzenia, to musimy być przy Źródle, tam w pokoju za zamkniętymi 
drzwiami. 

SŁOWO OD PASTORA 
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 Podobnie Ps. 34:5 „…uwolnił mnie od wszystkich moich obaw.”  
Szczere pytanie: jesteśmy naprawdę wolni od strachu, obaw i to wszystkich? 
Co zatem robić? Następne słowa tego psalmu tłumaczą: „Spójrzcie [wpatrujcie 
się] na Niego a zajaśniejecie” Gdzie? W pokoju za zamkniętymi drzwiami. Ten 
tekst w sposób oczywisty nawiązuje do Mojżesza, kiedy jego twarz 
promieniowała po czasie przebywania z Bogiem. Mnóstwo innych tekstów 
można by przytaczać, ale to zostawiam do naszych osobistych rozważań. 
 Przeżywamy teraz wyjątkowy czas, kiedy musimy inaczej 
funkcjonować, nie możemy się spotykać, niektórzy mają przymusowo dużo 
więcej czasu. Rada dla wszystkich: potraktujmy serio słowa Izajasza: „Wejdź 
więc, mój ludu, do swoich pokojów i zamknij swoje drzwi za sobą, skryj się na 
chwilkę, aż przeminie gniew” To jedyna rada, która pozwoli nam zwycięsko,  
z zaraźliwą pogodą ducha przejść przez ten trudny czas. 
 
NIE ZMARNUJMY TEGO CZASU! 
     Wasz Pastor Bogusław Wrzecionko 

SŁOWO OD PASTORA 

Szatan:  
„Zasieję niepokój, strach i panikę.  
Zamknę firmy, szkoły, kościoły i ośrodki sportowe. 
Spowoduję ekonomiczne zamieszanie. 
C. S. Lewis z książki: "Listy starego diabła do młodego" 1942 rok. 
 
Jezus:  
„Połączę sąsiadów, Odbuduję rodziny,  
Sprawię, że ludzie zaczną wspólnie jeść obiad przy kuchennym stole. 
Pomogę ludziom zwolnić w ich życiu i doceniać to co naprawdę ma znaczenie.  
Nauczę moje dzieci polegać na mnie, a nie na świecie.  
Nauczę moje dzieci jak mi ufać, a nie pieniądzom i rzeczom materialnym” 
C. S. Lewis z książki "Ostatnia noc świata" 1960 rok. 

CYTAT NA TEN CZAS… C.S. LEWIS 



 

6 

 Słowo od Boga dla Zboru w Ustroniu, które przekazał podczas 
nabożeństwa w dniu 1 marca 2020 r. Biskup Marek Kamiński. 
 
 Pan sprawi, że twarze wielu nieznanych wam miast i wsi zwrócą się 
ku Wam. Będziecie symbolem prawdziwych dzieł Bożych. Będę spoglądać na 
Was, by skorzystać z błogosławieństw, darów i łask, które wśród Was będą  
w wielkiej obfitości. Pan da plon, obfitość, a wy będziecie mogli obdzielić tym 
kraj. Tak jak Wisła płynie przez całą Polskę, tak dzieło Pana pośród Was 
dotrze do miejsc, o których nawet nie pomyślicie. Zbór w Ustroniu będzie na 
ustach tego narodu, usłyszą, że Pan jest i działa wśród Was. 
 
Co macie uczynić? 
 
1. Trwajcie w jedności i wzajemnym zaufaniu. 
 
2. Doskonalcie się we wszystkim, co robicie. 
 
3. Nie bójcie się zmian. Będzie inaczej, aby dotrzeć do ludzi, których nie 
znacie. Będziecie stawać się inni, aby oni ZWRÓCILI UWAGĘ NA WAS i mogli 
przyjąć Wasze posłannictwo. NIE BUDUJCIE BLOKAD LUB TAM, bo Ci którzy je 
budują będą walczyć przeciw mnie. 
 
Całe przesłanie Biskupa możesz wysłuchać na naszym kanale YouTube pod 
linkiem:  https://youtu.be/qQR8DpBPz5A 

SŁOWO OD BOGA DLA ZBORU BETEL W USTRONIU 

https://youtu.be/qQR8DpBPz5A
https://youtu.be/qQR8DpBPz5A
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 Witam serdeczne Kochani i umiłowani w Chrystusie, chciałam się 
podzielić z Wami świadectwem Bożego działania, z którego mogliśmy się 
cieszyć podczas ostatnich Dni Uwolnienia. 
 Zanim to uczynię, powinnam napisać kilka słów o swojej przeszłości, 
choć nie chcę bardzo się na tym skupiać i ograniczę się do kilku faktów. 
 Urodziłam się w rodzinie, w której odkąd pamiętam był problem  
z alkoholem. Mój dziadek pewnego dnia podczas spaceru przez park złamał 
nogę w udzie. W czasie operacji miał wstawione śruby. Przez długi czas leżał 
w łóżku i z bólu domagał się od babci alkoholu. To spowodowało, że choroba 
postępowała i w nie długim czasie zmarł. Mój tatuś miał dwóch braci 
starszego i młodszego. Ze względu na miłość i szacunek do niego chodziliśmy 
do dziadków. Pamiętam pewne święta, gdy w czasie kolacji wigilijnej, ktoś 
zapukał do drzwi i za chwilę sobie poszedł. Z dziecięcym zaciekawieniem 
zapytałam mamy po co przyszedł ten pan i dlaczego nie został z Nami? 
Przecież na stole czekał na niego pusty talerzyk. W taki sposób dowiedziałam 
się, że moi dziadkowie sprzedają alkohol. Wszyscy trzej bracia mieli problem 
z alkoholem. Najstarszemu zdarzało się czasami wpadać w ciąg alkoholowy, 
wtedy mój tatuś wzywał pogotowie i niejednokrotnie ratował mu życie. To był 
najstarszy i mój ulubiony wujek Krzysiu. Gdy nie pił był wspaniałym 
człowiekiem zdolnym, pracowitym, pomocnym, o dobrym sercu. 
 Po pewnym czasie okazało się również, że mój tata ma problem  
z alkoholem. Moi rodzice przez wiele lat prowadzili sklep spożywczy. Często 
po ciężkim dniu pracy mój tata kończył dzień wypijając ćwiarteczkę. Z biegiem 
czasu zaczął być agresywny i zaczęło dochodzić w naszym domu do 
przemocy psychicznej i fizycznej. Początkowo awantury były ukrywane przez 
moją mamę, później zostawały ślady po pobiciach. Zdarzało się, że moja 
mama uciekała z domu. Za zachętą  moją i mojej siostry mama złożyła 
papiery rozwodowe. Do rozwodu nie doszło, rodzice się pogodzili, tata podjął 
decyzję, że rzuca picie i palenie, ale po nie długim czasie zmarł na zawał 
serca. Nie wiem czy w taki sposób Bóg nie uchronił naszej rodziny przed 
jeszcze trudniejszymi doświadczeniami? Mam tylko nadzieję, że w ostatnich 
chwilach mój tato zawołał o pomoc do Pana i że kiedyś spotkamy się u Ojca  
w niebie.  

ŚWIADECTWO DOROTY 
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 To, co przeżywałam w domu, bardzo wpłynęło na moją relację  
z Bogiem. W pierwszych latach po nawróceniu trudno było mi postrzegać 
Boga jako kochającego Ojca. Po śmierci mojego taty, w ukryciu zaczęła pić 
moja mama. Również najmłodszy brat taty Janek jest uzależniony. 
 Jako młoda dziewczyna pomagałam rodzicom w sklepie. Kilka razy 
odwiedzał nas mój wujek Krzysiu prosząc o alkohol. Był na tyle natarczywy, 
że dla spokoju, mi i mamie, zdarzyło nam się go dać. Jednak za każdym 
razem robiłyśmy to z wielkim bólem w sercu. Dzięki Bogu przyszedł czas, że 
powiedziałam wujkowi, że go kocham i dziś po raz ostatni otrzymuje ode 
mnie butelkę. Po kilku dniach zawiozłam go do szpitala na zamknięty odział 
uzależnień na detoks i terapię. Podczas pobytu na oddziale Bóg posłał do 
niego grupkę swoich robotników. Po wielu latach modlitw Bóg odpowiedział 
na nie. Zaprosiłam wujka do siebie, nic nie mówiąc o Dniach Uwolnienia. 
Wraz z mężem przygotowaliśmy ten czas w modlitwie i z zachwytem 
przyglądaliśmy się Bożemu działaniu. Wujek chętnie uczestniczył niemal  
w każdej części Dni Uwolnienia i dwukrotnie wyszedł do modlitwy, 
powierzył swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Również mógł spotkać 
jednego z braci, który głosił mu podczas odwyku. Oddaje Bogu Chwałę za to, 
co uczynił i za złamanie przekleństwa alkoholu nad moją rodziną.  
 Kochani zachęcamy do trwania w modlitwie o naszych bliskich  
i życzymy Bożego zwycięstwa, które jest możliwe tylko ze względu na imię 
Jezus. Proszę też o modlitwę za wujka by miał społeczność z Bogiem  
i innymi wierzącymi i za drugiego brata Janka. 
 Dziękuje też wszystkim, którzy stanęli w tej walce razem z nami  
z wyrazami szacunku i miłości Dorota Franiak. 

ŚWIADECTWO DOROTY 
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      Kochany Zborze, tym świadectwem chcemy uwielbić Boga, oddać Mu 
chwałę i podziękować za Jego ratunek, pomoc i opiekę.  
      
 28 stycznia 2020 r. na świat przyszedł nasz drugi syneczek 
Tymoteuszek. Urodził się zdrowy, silny i duży - nasze 4,5kg szczęścia. Cztery 
tygodnie później Tymuś gorzej się poczuł, zrobił się marudny i pojawił mu się 
katar. Udaliśmy się do lekarza, który po zbadaniu i osłuchaniu go uspokoił nas 
i zapewnił, że nasz syn poradzi sobie z infekcją. Lecz kolejna noc po wizycie 
była ciężka, prawie nic nie spaliśmy, Tymuś co chwilę się budził, płakał i nie 
chciał pić mleczka. 
     Rano postanowiliśmy jechać do szpitala na SOR żeby lekarz ponownie 
zbadał Tymka. Kiedy wsiadaliśmy do samochodu zauważyliśmy, że nasz synek 
robi się coraz bledszy i coraz ciężej oddycha. Z minuty na minutę jego stan się 
pogarszał. Bardzo szybko dojechaliśmy do Cieszyna. Z parkingu przed 
szpitalem biegliśmy ile sił w nogach na SOR, bo nasz syn był już cały siny  
a jego tętno i oddech wyraźnie zwolniły. Wtedy jeszcze nie byliśmy świadomi 
tego, co dzieje się z Tymoteuszkiem. Nie zdawaliśmy sobie sprawy z faktu, że 
jest aż tak źle. Lekarze natychmiast zajęli się naszym dzieciątkiem, podali mu 
tlen, po badaniu stwierdzili zapalenie płuc, sinicę, ostrą niewydolność 
oddechową i ostrą niewydolność serca. Cały czas byłam przy Tymusiu, lecz  
w pewnym momencie lekarz krzyknął, że muszę natychmiast wyjść, bo stan 
dziecka nagle się pogorszył i jest krytyczny. Chwilę później ratownik 
medyczny poinformował nas, że lekarze walczą o jego życie. Cały czas z głębi 
serca prosiliśmy Boga o ratunek i pomoc, o to aby to On kontrolował całą tą 
sytuację i o Jego wolę.  
 W tym krytycznym momencie Bóg pokazał mi piękny obraz: widziałam 
kilku lekarzy pochylających się nad łóżkiem Tymka i walczących o jego życie. 
Tuż obok nich widziałam stojącego Anioła, który trzymał naszego jaśniejącego 
syneczka w ramionach i patrzył na niego z ogromną miłością. Mimo tak 
trudnej sytuacji Bóg wlał w nasze serca ponadnaturalny pokój i przekonanie, 
że życie naszego syneczka jest w Jego rękach. 

ŚWIADECTWO - Boży cud w życiu Tymoteuszka 
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 Po niespełna godzinie stan 
naszego syna na tyle się poprawił, że 
pod respiratorem i w inkubatorze mógł 
zostać przewieziony karetką do szpitala  
w Jastrzębiu Zdroju, w celu dalszego 
leczenia w specjalistycznym Oddziale 
Intensywnej Terapii Dziecięcej. Jeszcze 
tego samego dnia po południu lekarz 
oznajmił nam: "Stan waszego synka jest 
stabilny, pomimo ostrej niewydolności 
oddechowo — krążeniowej i tylu 
zaburzeń, które wystąpiły w tym małym 
organizmie, jest on silny i dobrze sobie 
radzi". Ale my doskonale wiemy, kto za 
tym stoi, jesteśmy tego pewni, że to 
Jezus uratował życie naszego synka!  
 Tymoteuszek był leczony  
w szpitalu w Jastrzębiu przez dwa 
tygodnie. My, rodzice, mieliśmy 
możliwość tylko jedną godzinę dziennie 
odwiedzać naszego syna, co było dla 
nas bardzo trudne. Codziennie oddawaliśmy go pod Bożą ochronę. Dziś, dzięki 
Wszechmocnemu Bogu Tymuś nie ma żadnych powikłań, jest zdrowym  
i silnym chłopczykiem.  
 Wyznajemy, że nasz synek jest strzeżony mocą Bożą! Wielki i potężny 
Król Niebios uznał go za Swój szczególny skarb i wyrwał go ze szpon śmierci. 
On uważa go za swoją własność i mówi: "To ten, którego kocham. On należy 
do mnie." Wierzymy, że kiedyś Tymoteuszek osobiście pozna Jezusa 
Chrystusa, przyjmie Go jako swojego Zbawiciela i będzie Mu służył z całego 
serca!  
 Kochany Zborze, wielu z Was modliło się o zdrowie i życie naszego 
syna. Wierzymy, że modlitwy te płynęły przed Boży tron i za nie z serca Wam 
dziękujemy błogosławiąc Was.    Iwona i Paweł  

ŚWIADECTWO - Boży cud w życiu Tymoteuszka 
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 Pan mówi przygotujcie się. Ja zapraszam was do okresu 
przygotowania. Nadchodzi dla Europy czas, w którym wielu ludzi w Europie 
będzie w desperacji. Wiele rzeczy przez następne 17 miesięcy zostanie 
potrząśnięte. Będzie się słyszeć bardzo wiele złych wiadomości. Wiele żyć 
będzie potrząśnięte. Ludzie w sercu będą się trwożyć. Ludzie nie będą 
wiedzieć, gdzie szukać nadziei na przyszłość. Ale Pan mówi swoim ludziom: 
przygotujcie się, ponieważ to jest wasz moment do tego, żeby jaśnieć  
i świecić, to jest wasz moment do tego, by przedstawiać moją chwałę przez 
wasze życie. To jest moment, aby dać nadzieję sercom ludzi, którzy czekają 
na tą nadzieje.  
 Pan mówi: moi ludzie potrzebują przygotować się w Europie.  
To jest czas, w którym Ja nie pozwolę ludziom aby sami się uwielbili, to jest 
czas kiedy to, co jest napisane w Biblii będzie się wypełniać. Wszystko, co 
może być potrząśnięte będzie potrząśnięte, ale wy otrzymaliście to Królestwo, 
którego się nie da potrząsnąć. Pan mówi: mówię moim ludziom żeby się 
przygotowali na ten moment w Europie. Ja łączę moich ludzi poprzez to, że 
daje im to samo serce. Ja łączę moich ludzi poprzez to, że daje im serce, 
które chce wypełniać moje cele, a nie swoje własne cele. Ci z moich ludzi, 
moich liderów, którzy dążą, gonią za swoimi celami, oni zobaczą jak ich 
własna służba zacznie pękać i kruszeć, oni będą widzieć jak ich życia 
zaczynają się rozpadać. Ponieważ Pan mówi: ja desperacko kocham ten 
kontynent i ja widzę tą destrukcję którą spowodował humanizm, widzę tą 
destrukcję, którą powoduje takie demoniczne nauczanie na tym kontynencie. 
Ja usłyszałem wołanie moich ludzi, którzy nie mają nadziei i nie mają 
przyszłości. I Pan mówi: ja przygotowuje cię na coś, czego Europa jeszcze nie 
widziała. Ja zapraszam moich ludzi, żeby byli tego częścią, dlatego mówię 
moim ludziom przygotujcie się na to, co ja robię w Europie. To nie jest czas 
żeby budować swoje służby, to nie jest czas żeby gonić za swoim celami.  
To jest czas, aby stanąć w jednej linii z moim sercem i z moimi celami. 
 Wielu z was jest rozczarowanych przez ludzi, którym zaufaliście. Pan 
mówi: Ja chciałem żebyście się rozczarowali, ponieważ ufacie ludziom, a nie 
ufacie mi. Chcę żeby to rozczarowanie poprowadziło was z powrotem do tego 
źródła którym Ja jestem. Kiedy będziecie używać tego bólu, który cierpieliście 
z powodu rozczarowania, żeby wrócić do Mnie, do Źródła nadziei. 

PROROCTWO DLA EUROPY (28.04.2019) 



 

12 

 I kiedy ustawisz w jednej linii moje serce ze swoim sercem, to 
przygotowujesz na się na to, co ja czynię na tym kontynencie. Pan mówi: nie 
lękaj się tych wstrząsów, które będziesz widział wokół siebie, nie lękaj się 
tych wstrząsów, które będą działy się w sferze politycznej w Europie. 
Obserwuj jak zepsucie będzie wyeksponowane w Unii Europejskiej, obserwuj 
jak ja sprawię, że te rzeczy, które mówi się w sekrecie będą ogłoszone 
publicznie. Pan mówi: celem tego wszystkiego jest to, żeby przygotować 
Europę na żniwo, które nadchodzi. I dlatego mówię moim ludziom: 
przygotujcie się. Ustawcie swoje serce w jednej linii z moim. Zostawcie swoje 
własne cele i pomysły za którymi goniliście tak długo.  
 Pan mówi: w ciągu najbliższych tygodni ja uwolnię nowego ducha 
wstawiennictwa nad moimi ludźmi w Europie. To nie będzie takie 
wstawiennictwo jakie było w przeszłości, kiedy ludzie mówią ci że musisz 
modlić się, żeby szukać mojej twarzy. Ale to będzie wstawiennictwo które 
będzie zrodzone z mojego Ducha. Mój Duch będzie budził ludzi w środku nocy, 
a oni będą płakać moimi łzami. Mój Duch będzie nawiedzał ludzi w miejscu ich 
pracy i oni będą odkładać swoją pracę i będą szlochać moimi łzami.  
 Pan mówi: ja tworzę ponadnaturalną sieć ludzi w Europie. Ja 
zgromadzę w ponadnaturalny sposób ludzi w tej sieci. Oni nie będą 
przyciągani przez wielkie konferencje z wielkimi mówcami, oni nie będą 
przyciągani przez siłę ludzką ale przez mojego Ducha, którego daje im do 
moich niesamowitych celów. I ci, którzy mają uszy będą słyszeć. I ci którzy 
mają uszy porzucą swoje własne ścieżki. Ale będą tam też tacy którzy nie 
będą słuchać. Będą tacy, którzy będą dalej grać w swoje religijne gierki. Będą 
tacy, którzy będą mówić to pan kazał mi to zrobić, ale to będzie ich własne 
serce. I oni cały czas będą organizować wielkie wydarzenia, ale te wydarzenia 
nie będą miały w sobie życia, ponieważ to, co ja robię przez mojego Ducha jest 
bardzo inne. Ja będę gromadził ludzi ponadnaturalnie w tej sieci, oni będą 
połączeni poprzez serca. I ich osobiste cele nie będą ważne. Oni wszyscy będą 
słyszeć ten sam głos. Będą słyszeć głos Ducha Świętego, który wzywa ich do 
tego, aby byli częścią żniwa. I Pan mówi: będą tam ludzie, którzy dzisiaj nie są 
znani. Ale jutro będą częścią tego, co ja robię na tym kontynencie.  

PROROCTWO DLA EUROPY (28.04.2019) 
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 Są ludzie, którzy są znani i którzy są sławni w chrześcijańskim 
świecie ale jutro będą należeć do historii ponieważ oni nie ustawili swojego 
serca w linii z moim sercem. Ja zapraszam moich ludzi żeby się przygotowali
(...). Pan mówi pamiętaj że musisz się przygotować. Poprzez to, że umieścisz 
swoje serce w jednej linii z moim sercem. Nie przez proszenie żebym 
pobłogosławił to, co ty robisz ale przez to, że z głębi serca będziesz wołać  
o to, żeby moje Królestwo przyszło i moja wola się wykonała. Ci, których 
serce będzie tak wołało będą w jednej linii z moimi cenami. I w sposób 
potężny będą używani w moim Królestwie.  
 Nadchodzi zmiana w duchowym świecie Europy. I żaden człowiek nie 
będzie w stanie powstrzymać tej zmiany. Ponieważ Pan mówi, że przelał już 
tak wiele łez za ten kontynent. Wypłakałem już tak wiele łez za narody 
zgromadzone na tym kontynencie. Pan mówi: rzeczy się zmienią w świecie 
chrześcijańskim na tym kontynencie. Znani przywódcy chrześcijańscy już nie 
będą znani. Ci, którzy szukają i gonią za tym żeby zbudować swoje własne 
królestwo. Ci, którzy zbudowali wieże i umieścili na tych wieżach swoje 
własne imiona, oni bardzo szybko staną się nic nie znaczący. Ale są też tacy, 
którzy nigdy nie pragnęli wybudować wieży oni pragnęli wybudować 
przybytek w którym mój Duch będzie zamieszkiwać. Oni są tymi, którzy staną 
się istotni, ponieważ ja pragnę takiego przybytku, w którym mój Duch Święty 
będzie mile widziany i będzie czuł się jak w domu. Obserwuj jak rzeczy  
w Europie zaczną się zmieniać. 
Fragment proroctwa wygłoszonego w dniu 28.04.2019 przez Reinharda 
Hirtlera. 
Całości możesz wysłuchać na YouTube: https://youtu.be/CrfalASVgek  
 

PROROCTWO DLA EUROPY (28.04.2019) 
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Dojrzałości duchowej nie mierzy się datą urodzenia!  
 
- Moja sukienka – wyszeptała dziewczynka przez opuchnięte wargi.  
– Proszę dajcie mi moją sukienkę. Chcę ją trzymać. 
 
 Stojący wokół jej łóżka chrześcijanie byli pogrążeni w smutku.  
Z powodu rozległych obrażeń wewnętrznych, jakich doznała, lekarze nie byli 
w stanie jej pomóc. Kilka tygodni wcześniej dziewczynka dostała w prezencie 
białą sukienkę. Chrześcijanie kupili ją dla niej, by upamiętnić fakt, że Jezus 
Chrystus dał jej nowe życie i czyste serce.  
 Ojcu dziewczynki nie podobało się to, że jego córka postanowiła 
podążać za Chrystusem. Pewnej nocy w upojeniu alkoholowym rzucił się na 
nią, pobił ją i skopał, po czym zostawił w półmartwą na błotnistej ulicy.  
 Gdy dziewczynka nie przyszła na nabożeństwo, przyjaciele z kościoła 
zaczęli jej szukać. Znaleźli ją nieprzytomną, leżącą w błocie – jej biała 
sukienka była teraz cała zakrwawiona i zabłocona. Zawieźli ją do lekarza, ale 
obrażenia okazały się bardzo ciężkie. Teraz jednak prosiła ich o swoją białą 
sukienkę.  
- Sukienka jest zupełnie zniszczona – odpowiedzieli przyjaciele, próbując ją 
odwieść od tego zamiaru, gdyż obawiali się, że na widok sukienki całkowicie 
się załamie. 
 
 Z prostą wiarą 10 latki dziewczynka wyszeptała jednak:  
- Proszę, przynieście mi ją, chcę pokazać tę sukienkę Jezusowi. On przelał 
swoją krew za mnie. Chcę tylko, aby mój Jezus wiedział, że byłam gotowa dla 
niego przelać swoją krew.  
 
 Niedługo potem dziewczynka zmarła.  
 
 W ocenie naszych postępów duchowych może nam pomóc proste 
pytanie, które powinniśmy sobie codziennie zadawać: „O ILE BARDZIEJ 
JESTEM DZISIAJ PODOBNY DO JEZUSA? CZY JESTEM CO DZIEŃ BLIŻEJ NIEGO?” 

ŚWIADECTWO DZIEWCZYNKI Z FILIPIN 
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"Bogu na chwałę, a ludziom na pożytek" 
 
 Na samym początku pragnę podziękować Bogu za powołanie  
i możliwość jaką dał mi, abym mógł wykonywać dzieło dla Jego Królestwa.  
 Chcę Kochani podzielić się z Wami krótką relacją z wyjazdów na 
Słowacje do Romów. 
 Jest bardzo dużo spraw i przeżyć, o których chętnie bym napisał ale 
pewnie zabrakłoby miejsca aby przekazać to wszystko. Myślę, że będzie 
jeszcze nie jedna okazja do rozmów i opowiadań na ten temat.  
 Korzystając z okazji chcę uprzejmie podziękować za każdą ofiarowaną 
przez Was rzecz, ubranie czy złotówkę, które zostały przekazane na ten 
ważny cel, jakim jest służba wśród Romów. Wszystko trafia w ręce 
odpowiednich i odpowiedzialnych za tą służbę liderów oraz pastorów. 
Wykonują oni niesamowitą pracę służąc i będąc tam na miejscu. 
 Ewangelizowanie w tamtejszych warunkach jest trudne i wymagające 
odpowiedniego przygotowania, zwłaszcza odpowiedniej postawy serca. 
Pragnieniem pastorów i liderów romskich, którzy działają na wioskach jest 
zmiana wieloletnich przyzwyczajeń i specyficznego podejścia do życia 
Romów. Pokazują Chrystusa poprzez swoje życie . Dziękuję Bogu za nich.  
 Pierwszy mój wyjazd odbyłem sam w połowie grudnia 2019 roku, 
pojechałem wtedy zawieść głównie ubrania. Kolejnym razem już w styczniu 
2020 roku pojechała ze mną moja kochana żona Monika. Wykonuje ona ogrom 
pracy min. przeglądając i sprawdzając przekazane nam dary, ponieważ 
otrzymujemy je z różnych źródeł. Monika sprawdza, czy są w dobrym stanie 
nadającym się do użytku. Do następnego wyjazdu przyłączył się mój 
serdeczny przyjaciel Szymon, który ma niesamowicie otwarte serce dla 
Romów. Interesuje się ich historią, muzyką oraz wieloma innymi aspektami 
ich życia, a przede wszystkim pragnie im służyć i pomagać. Czwarty wyjazd 
odbył się pod koniec lutego z kolejną nową osobą. Tym razem pojechaliśmy 
we trójkę: Paweł, Szymon i ja. Za każdym razem jeździliśmy coraz większym 
busem. Służba ta niesamowicie się rozwija i jesteśmy pełni podziwu  
i wdzięczności dla Bożego działania. Bez Niego nic byśmy nie byli w stanie 
uczynić. 

MISJA WŚRÓD ROMÓW 
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 Pracy w tej misji jest dość sporo i chwała Bogu za to, że porusza 
Wasze serca do ofiarowywania tylu rzeczy. Cieszy mnie to jeszcze bardziej, 
gdyż czytamy w Słowie Bożym, że ochotnego dawce miłuje Bóg. W związku  
z tym mamy co robić, ale o to w tym chodzi.  

 Sam wyjazd na Słowacje zajmuje nam właściwie cały dzień . Do tego 
dochodzi odbieranie od Was przekazywanych darów z różnych miejsc  
i przewożenie ich do magazynu. Jak wcześniej wspomniałem staramy się 
także przejrzeć rzeczy i mniej więcej je posortować. W międzyczasie również 
odbieramy telefony od osób zainteresowanych pomocą w tej służbie. Staramy 
się też odpowiadać na różne zadawane pytania dotyczące tej misji oraz 
opowiadać nasze przeżycia i świadectwa. Tak to moi drodzy wygląda "od 
kuchni".  Jestem bardzo wdzięczny Bogu, że przydał do tej służby kolejne 
osoby, które służą. Dziękuje, że Bóg porusza nasze serca i możemy się 
wspólnie modlić za Romów na Słowacji.  
  

MISJA WŚRÓD ROMÓW 
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 Teraz chciałbym przekazać jak to wygląda po tej drugiej stronie. 
Jedziemy przez nasze piękne góry i różne miejscowości, aż trafiamy do celu 
czyli miasta Sabinov. Tam właśnie w tym miejscu znajduje się "Centrum 
chrześcijańskie" gdzie trafiają wszystkie nasze dary, które zawozimy. Tam są 
dzielone i przekazywane do odpowiednich liderów romskich, pod 
kierownictwem pastora, a dalej dostarczane są w miejsca gdzie ofiarowane 
są potrzebującym. Zawsze po przyjeździe na miejsce i rozładowaniu busa 
jesteśmy tam bardzo mile przyjęci i ugoszczeni, a przede wszystkim 
ubłogosławieni.  
 Przez pierwsze trzy wyjazdy jeździliśmy tylko do zboru w Sabinovie. 
Natomiast podczas ostatniego wyjazdu mieliśmy niesamowity przywilej 
odwiedzić dwie romskie wioski. Po dotarciu na miejsce towarzyszył nam… 
szok, niedowierzanie i zmieszanie, gdy zobaczyliśmy w jak trudnych 
warunkach mieszkaniowych i sanitarnych żyją ci ludzie. Gdy to wszystko 
zobaczyłem to bardzo wiele myśli i pytań pojawiło się w mojej głowie, 
zacząłem pewne rzeczy analizować i szybko moje życie zostało 
zweryfikowane. Każdy z nas chyba musi sobie odpowiedzieć na pytanie "Co 
dla mnie tak naprawdę w życiu jest najważniejsze?". Dziękuję naszemu 
cudownemu Panu za to, że postawił mnie w tym miejscu.  
 Na miejscu dowiedzieliśmy się od pastora, że zawsze gdy jadą  
z darami do jakiejś wioski to na początku realizują przygotowany program 
ewangelizacyjny. Akurat gdy my byliśmy ostatnim razem byli też goście  
z Kalisza oraz z Kanady i to oni prowadzili ewangelizację wśród dzieci. 
Podczas tego wspólnego czasu wielu Romów obserwowało nas i to, co się 
działo. Po jakimś czasie zaczęli się otwierać na Boże działanie. Jedna z kobiet 
podeszła do nas prosząc o modlitwę o jej chore dzieci i zaprosiła nas do swej 
chatki. Było to niesamowite uczucie, że pomimo pewnych barier językowych  
i kulturowych mogliśmy się wspólnie modlić. Bóg jest dobry. Dopiero po 
skończonej ewangelizacji następuje rozładunek busa i rozdzielane są dary. 
Obserwując to wszystko mogę tylko dodać, że Bóg obdarza pastorów i liderów 
prawdziwą mądrością w przekazywaniu i rozdzielaniu tych wszystkich rzeczy 
tak, aby trafiały do odpowiednich osób. Także organizacja jest na wysokim 
poziomie.  

MISJA WŚRÓD ROMÓW 
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 Ludzie, którzy otrzymują te rzeczy cieszą się tak naprawdę ze 
wszystkiego. To jest nie do opisania. To, co dla nas jest często już 
bezużyteczne dla nich jest jak skarb. Dzięki tej pomocy i wsparciu jakie 
możemy im okazać chcemy, żeby odczuli cudowną Bożą miłość, która będzie 
dla nich prawdziwym skarbem.  Niektóre z wiosek, liczące po 70-90 osób są 
już w pełni wierzące i ludzie przychodzą na nabożeństwa pokonując pieszo 
kilkanaście kilometrów, żeby wielbić Boga. W innych miejscach tylko parę 
osób zawierzyło swoje życie Jezusowi, a reszta ludzi z wioski ciągle ich 
obserwuje i przygląda się jak zmienia się ich postawa, czyny i słowa. Widząc 
zmianę ich życia sami też pragną zmiany. I tak dzięki Bożej łasce kolejni 
Romowie zostają zbawieni. 

 Mamy dużo przeżyć i świadectw, którymi na bieżąco będziemy się 
dzielić. Czekam na możliwość, abyśmy mogli jako grupa podzielić się paroma 
przemyśleniami i doświadczeniami z wyjazdu. Bóg nas zainspirował do tej 
służby i w szybkim tempie jest coraz więcej otwartych serc z czego się 
cieszymy. Zapraszamy każdego, kto ma chęć pomocy, może nawet wyjazdu. 
Dziękujemy, jak już wspomniałem za każdy grosz - Bóg jest zaopatrzeniem 
tego dzieła i ufamy Mu w tej sprawie. On zaopatruje w paliwo i zapewnia 
odpowiednio dużego busa na wyjazd. Daje również chętnych do odbierania  
i załadunku rzeczy.  
 

MISJA WŚRÓD ROMÓW 
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Już nie mogę się doczekać kiedy znowu tam pojadę - tęsknię za nimi.  

 Kochani, kończąc już chciałbym poinformować, że jeżeli ktokolwiek 
chciałby coś przekazać: ubrania, meble, rzeczy dla dzieci, zabawki, wózki, 
rowery, naczynia, jedzenie, finanse czy cokolwiek innego - zachęcam do 
kontaktu z nami. Nasze telefony posiada również nasz pastor Bogusław oraz 
administrator Jan. Jeżeli ktokolwiek miałby kłopot z dostarczeniem tych 
rzeczy do kościoła to my je odbierzemy. Prosimy jednak o rozwagę abyście 
przekazywali nam rzeczy dobre i sprawne. Błogosławimy Was w Imieniu 
Jezusa - "grupa Romska".    Marcin Zając—tel. 691 591 703. 

MISJA WŚRÓD ROMÓW 
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Kochani Seniorzy! 
„Bądź naszym ramieniem każdego poranka i naszym zbawieniem czasu 
niedoli.”   Iz. 33:2 
 Kochani, nie wiemy jakie będą zarządzenia rządu po 11 kwietnia, ale 
jeżeli Bóg pozwoli, to chcemy się spotkać w dniu 22.IV.2020 (czwarta środa 
miesiąca). Do tego czasu trwajmy wszyscy w zwycięskich modlitwach, 
prosząc Boga o rozwiązanie sytuacji w naszym kraju, mądrość dla rządzących 
i ochronę dla  nas i naszych  bliskich.  
„Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, bo w nim pokładam nadzieję 
moją.” Bóg jest ucieczką i siłą naszą, pomocą w utrapieniach najpewniejszą! 

 
Błogosławimy Was Bożą ochroną! 

Do zobaczenia 

ZAPROSZENIE DLA SENIORÓW 

Drodzy Członkowie Zboru 
 
 W tej nietypowej rzeczywistości chcemy poinformować, że istnieją 
następujące możliwości złożenia ofiary czy dziesięciny (do wyboru są trzy 
opcje): 
 
1. Przelew bankowy na konto nr 60 1020 1390 0000 6102 0124 9655  lub 
 
2. Gotówkę można włożyć do podpisanej i zaklejonej koperty i przekazać do 
rąk Pastora lub administratora na miejscu w budynku Zboru.* lub 
 
3. Gotówkę można włożyć do podpisanej i zaklejonej koperty i wrzucić do 
skrzynki na listy znajdującej się na drzwiach wejścia administracyjnego do 
zboru (jednocześnie informując o tym telefonicznie administratora).*  
 
* w przypadku opcji 2 i 3 każdorazowo będzie wystawiany druk KP. Jeżeli ktoś 

będzie chciał otrzymać takie potwierdzenie proszę aby poinformował kasjera. 

OFIARY I DZIESIĘCINY 
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