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Użala się trzcina przy brzegu rosnąca
Lampie, co blaskiem swym walczy z pomroka,
Że cierpi, że boli ją gdzieś przy kolanie,
Gdy ktoś idąc mimo niechcący potrąca.
Złamaną mam nogę i będę kaleką
Przeraża mnie myśl ta, co ze mną się stanie?
To nic moja droga, lecz spójrz teraz na mnie,
To ja niegdyś światło rzucałam pielgrzymom.
Przy blasku mym w wieczór śpiewano radośnie,
A dziś żal mi, bo świecę tak marnie.
Miast światła, jest dym, że każdy mruga oczyma.
Uschniemy, zgaśniemy, co po nas na świecie zostanie?
Ktoś zbliża się ku nam i w rękach coś niesie.
Ach, gdyby zrozumiał jak bardzo nas boli.
Czy przejdzie gdzieś obok, a może przystanie.
Czy trzcinę dołamie czy może podniesie.
Co z lampą, dogasi czy wznieci powoli.
Lecz on się zatrzymał, wyciągnął bandaże,
Polewa oliwą na ranę otwartą,
Podnosi, obwija kolano tej trzciny,
Zaś sługom o chorą zatroszczyć się każe,
Ona zaś z głową do góry zadartą,
Zawoła: Lekarzu, my Ciebie wielbimy.
A lampa z nadzieją spogląda i woła:
Ach Panie, czy dla mnie masz jeszcze nadzieję?
Chcę świecić jak dawniej i płonąc wciąż jaśniej,
Niech światło i ciepło rozsiewam dookoła,
A płomień w mej lampie niech już się nie chwieje,
I oto mój Panie chcę prosić cię właśnie.
Więc On się nachylił i lampę wziął w dłonie,
Oczyścił starannie, kurz strząsnął na boki
Do środka wlał olej, co przyniósł ze sobą,
Żar wzniecił wołając: Niech płonie, niech płonie!
Niech światło zwycięża, pierzchajcie pomroki,
Niech lud mój do nieba podąża swą drogą.
Izaj. 42,3 , Czerwiec 2007 r.

Zaparcie się Piotra
Panie ja pójdę za Tobą,
Choćbym miał ponieść śmierć.
Gdyby się wszyscy zaparli,
Lecz ja nie zdradzę Cię.
Piotrze, ty nie wiesz co mówisz.
Tej nocy zaprzesz się.
Zanim się kogut obudzi,
Powiesz, że nie znasz mnie.
Wiodą Jezusa żołnierze,
Przy ogniu siedzi Piotr.
Kim jest ten Jezus dla ciebie?
Ja wcale nie znam go.
Potem ktoś inny zapytał:
Ty jesteś jednym z nich?
Ktoś cię z Jezusem już widział.
Nie wiem co mówisz mi.
Ty z Galilei pochodzisz,
Jezus tam mieszkał też.
Co to mnie wszystko obchodzi?
Nie wiem kim Jezus jest.
Nagle gdzieś kogut zapieje,
Jezus ogląda się.
Patrzy, co z Piotrem się dzieje,
Gdzie jego słowa, gdzie?
Ach Panie, przebacz, zgrzeszyłem,
Widzisz mój żal i łzy.
Tak prędko wiarę straciłem.
Proszę więc wybacz mi.
Grudzień, 1981 r.

Być może troszczysz się o wiele
Być może troszczysz się o wiele
Zabiegasz o swój doczesny los
Pracujesz nawet i w niedzielę
Napełnić chcesz swój pusty trzos
Lecz pracy wciąż przybywa tyle
A potrzeb widzisz coraz więcej
Odpocząć chciałbyś choćby chwilę
Lecz czas ucieka coraz prędzej
Pragnienia wciąż nienasycone
I rozbiegane oczy twoje
Są pełne żądz, nieposkromione
Gdzie masz zwrócone serce swoje?
Czyś nie powinien myśleć o tym,
Że życia twego czas przeminie?
Pomyśl więc dziś, co będzie potem
Gdy wreszcie śmierć na ciebie skinie.
Gdy dzieła twe ci z rąk wypadną
Czasu pokuty już nie będzie
Grzechy twe ciążyć będą na dno
A ciemność zapanuje wszędzie.
Złoto, klejnoty pokruszy rdza,
Wszystko to straci wartość swoją.
Powiedz więc, dokąd pójdzie dusza twa?
Co będzie tam nagrodą twoją?
Gromadź swój skarb u Boga w niebie.
Pan Jezus wyrzekł słowo swoje
A ono dzisiaj jest dla Ciebie.
Gdzie jest twój skarb, tam serce twoje.
1977 r.

Słońce zachodzi
Słońce zachodzi, cienie na ziemi kładą się,
Co wtedy myślisz i co zajmuje teraz cię?
Plan sobie może w głowie układasz naprzód już
Wstanę i pójdę lub też pojadę w stronę wzgórz.
Może polecę gdzieś samolotem, forsę mam
Chcę widzieć Paryż a za to choćby wszystko dam.
Może coś kupię, może coś sprzedam, trzeba żyć,
Bo zauczciwym dzisiaj nie warto przecież być.
Zdrowie mam niezłe, mieszkanie także dobre mam.
Trzeba się bawić, trzeba się wyżyć, co mi tam!
Więc spać się kładziesz i światło gasisz, ciemno w krąg.
A zapomniałeś - życie pochodzi z Bożych rąk.
Może odwołać ciebie tej nocy, śmierci głos.
Co wtedy zrobisz, jaki twój będzie przyszły los?
Boga w swych planach nie uwzględniłeś, bardzo źle.
Wołasz do niego, lecz On odwraca oblicze swe.
Ach choćby jeden dzień daj mi Panie, zmienię się,
Nie chcę mych planów, chcę tylko Ciebie, wybaw mię.
Wesoło słonko znowu podnosi w górę się.
Bóg podarował ten dzień dla ciebie, szansę masz.
A teraz czeka, czy swoje serce jemu dasz.
1977 r.

Kto nie chciał tronów
Kto nie chciał tronów,
Chwały aniołów.
Kto zrzekł się niebios zaszczytów,
Kto miast pałacy
I złota krasy
Wolał pasterzy słuchać zachwytów.
Kto znosił trudy
I świata brudy
Kto mógł wybawić od śmierci.
Kto leczył ludzi
Kto z martwych budził
Komu oddają cześć święci.
To Jezus Chrystus
Radość nam przyniósł
Nadzieję życia wiecznego
On zszedł na ziemię
Tam w Betlejemie
Poznaj w nim Zbawcę swojego
Nie pragnij tronów
Ludzkich ukłonów
Nie pragnij też blasku złota
Lecz zaproś Zbawcę
Żywota dawcę
Otwórz dla Niego serca wrota.
Solec-Zdrój
10.12.2009 r.

Podziękowanie
Zborowi memu chcę podziękować,
Za lata wspólnych zmagań,
Za to, czego mogliśmy wspólnie dokonać,
A stało przed nami wiele zadań.
Choć na początku nie wielu nas było,
Nie stanowiliśmy wielkiej siły,
Jednak te lata wspominam bardzo miło,
Bo dobrą szkołą dla mnie były.
Dziękuję za Waszą dobroć i Waszą miłość,
Za wsparcie w trudnych chwilach,
Za wyrozumiałość i wielką cierpliwość.
Ach, podziękowań i godzina by nie starczyła,
Przywilej to wielki być częścią tej wspólnoty,
Zaszczytem jest z Wami dzielić Boże Słowo,
Każdy Wasz uśmiech dodaje ochoty,
By stawać do działań na nowo.
Chcę za modlitwy Zborowi dziękować,
Bo bez nich cóż człowiek zyskuje,
Bez Boga nie można niczego dokonać.
Kochani moi, za wszystko dziękuję, dziękuję!
Kętrzyn
05.11.2009 r.

Jeruzalem
Cóż to za miasto, nie raz w pył obrócone
Krwią niewinnych ofiar zbrukane kamienie
Powstało znowu przywdziawszy stolicy koronę
Krzyk wrogich wojsk, szczęk zbroi, to tylko wspomnienie
To miasto wielkich królów, mędrców i proroków
To miasto szczycące się najwspanialszą świątynią
To Jeruzalem jęczące przez wieki od Boskich wyroków
Przez wieki było prawdziwą duchową pustynią
Dziś każdy kamień, każda belka i brama
Może zaświadczyć, kto był wtedy sprawcą i sprawczynią
Lecz dziś wiemy, Jerozolima nigdy nie była sama
Czuwał nad nią Ten, który swego czasu mozolił się i trudził
Gdy wszyscy spali jeszcze, On zwiastował pokój z samego rana
Nie szukał pochwały, lecz biednych, zbłąkanych i chorych ludzi
Zstępując z Góry Oliwnej poboczem zatrzymał się Jezus płacząc
Bo wiedział co się stanie z tym miastem kochanym
Gdyż znów z tej pięknej świątyni kamień na kamieniu nie zobaczą
A to z powodu, że ten najcenniejszy kamień został odrzucony
Patrząc ze wzgórza oliwnego gaju westchnąłem głęboko
To miasto znów jest ciężarem dla wszystkich narodów i królów
Miast tego Bóg nowe Jeruzalem szykuje wysoko
To nowe Jeruzalem ze złota i pereł Bóg przeznaczył dla swojego ludu.
Solec-Zdrój
02.12.2009 r.

Sąd
Proszę wstać! Sąd idzie w pełnym składzie.
Sąd? Kogo sądzić będzie, na jakiej podstawie?
To nie sąd przekupny, lecz sąd sprawiedliwy,
Przed tym sądem stanie młodzieniec i starzec siwy,
Stanie biedny, chory i wielce bogaty,
Stanie wdowa, panna, kawaler, żonaty.
Ten sąd, to sąd ostatniej instancji,
Każdy zda rachunek z życia, dowiedzie swej racji.
Najwyższy Sędzia zada każdemu pytanie,
Czy każdy sądzony będzie mógł odpowiedzieć na nie?
Wydałem dekrety, ustanowiłem prawo moje,
Czyś wziął je do serca, uznałeś za swoje?
Syna swego posłałem by cię poprowadził,
Drogą prostą, sprawiedliwą, by ciebie wybawił,
Od niechybnej kary wiecznego potępienia,
Od cierpień w otchłani, od piekieł płomienia.
Co zrobiłeś z faktem, że Jezus mój syn jedyny,
Cierpiąc, umarł na krzyżu za twoje winy.
Gdy czytasz lub słuchasz tych słów zapisanych,
Znak, że żyjesz a Jezus może uleczyć twe rany.
Te rany zadane przez grzech twojej duszy,
Te więzy i pęta szatańskie Bóg może pokruszyć,
To da ci gwarancję, że jako winowajca nie będziesz sądzony,
Lecz z łaski przez krew Jezusa zostaniesz zbawiony.
Solec-Zdrój
10.12.2009 r.

Miłość
Kamień z kamieniem zespolić można
Cegłę z cegłą murarz połączyć może
Belkę do belki przy pomocy gwoździa
Połączyć zaś dwoje ludzi jest już gorzej
Jakiej zaprawy i jakich środków użyć
Jaka metoda zda egzamin trudny
Żeby nie dało się tego nigdy zburzyć
By rezultat wysiłku nie okazał się złudny
Umowa, traktat wydawać się może dobry
Przysięga czy słowo dane uroczyście
Układ dwu stron jest pozornie zgodny
Lecz wszystko to w doświadczeń chwili pryśnie
Od wieków wiadomo wszystkim przecież
Że miłość najlepszym jest spoiwem dla ludzi
Jest poddawana próbom na całym świecie
Jej wartość i siła, podziw i szacunek budzi
Niestety miast tego, czego bardzo szukam
Mogę spotkać falsyfikat z etykietą «Miłość»
Tylko pozornie przynosi ciepło, słowo - kocham
Lecz prócz pozorów, słowa patetyczne, to tylko nicość
Jednak prawdziwa miłość od Boga pochodzi
Jest wierna, cierpliwa, łagodna, oddana
Przykrywa słabości, w cierpieniach ból łagodzi
Wytrzyma wszystkie próby, jest nie pokonana!
Więc, co może na zawsze połączyć dwoje?
Miłość, co źródło swe ma w Bogu
To ona roztacza wokół wonności swoje
Będziesz szczęśliwy, gdy stanie w twego domu progu.
Kętrzyn
14.01.2010 r.

