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ZBOROWNIK 
Kośció ł  Chrześci jan Baptystów w Inowrocławiu  

Wszystko ma swój czas. Na 
każdą sprawę pod niebem 
przychodzi kiedyś pora: 

Jest czas rodzenia i czas 
umierania; jest czas sadzenia 
i czas zbiorów. Jest czas 
ranienia i czas leczenia; jest 
czas burzenia i czas budowy. 

 

Kaznodziei 3:1-3 

W styczniowym numerze: 

 Słowo od Pastora—Witamy w Nowym 

Roku!                                                

 Uchodźcy czy misjonarze? 

 Łaknienie popularności 

 Z życia Zboru 

 Plan  czytania Biblii 

 Kalendarz Zborowy  
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Dla wielu  ludzi początek roku kalendarzo-
wego jest dobrym czasem do  podjęcia jakie-
goś postanowienia, wyznaczenia  sobie celu 
lub celów. 

 Kiedy przypatrywałem się ludziom pod ko-
niec 2017 roku zauważyłem, że   ludzie z wiel-
ką starannością przygotowują się do zmiany 
daty. Szczególnie dwa ostatnie dni sprawiały 
wrażenie,  jakby noc sylwestrowa była nocą 
magiczną. Wielu spodziewało się obudzić w 
nowej rzeczywistości: bez problemów, kredy-
tów, choroby, zmagań. Ale cóż, obudziliśmy się 
wszyscy  w tym samym świecie, w tej samej 
rzeczywistości tylko z inną datą,  żadne wyda-
nie wiadomości nie puściło NEWSA  o jakich-
kolwiek zmianach na lepsze. 

Jaki będzie? Co przyniesie? Czy dotknie nas 
choroba? Czy zawita do naszego domu śmierć, 
która często niespodziewanie zbiera swoje żni-
wo? Takie i podobne pytania mogą cisnąć się 
nam na usta na progu Nowego Roku 2018. Ale 
tylko Bóg wie,  co nas czeka. 

Może faktycznie przyniesie nam trudną sy-
tuację, jakieś doświadczenie, może chorobę i 
co wtedy? 

Na kim, lub na czym wtedy się skupimy, 
gdzie będziemy szukać nadziei, siły, rozwiąza-
nia? 

Dlatego chciałbym dziś nas zachęcić  do 
ustalenia  sobie priorytetu na ten rok. Jeżeli 
nie będziemy go mieli, daleko nie popłyniemy, 
a na pewno nie zawitamy do portu.  Niech tym 
priorytetem będzie Ten, który jest Drogą, 
Prawdą, I Życiem (ew. Jana 14,6) –  Jezus. Każ-
dego dnia, kiedy wstajemy, wiemy, że dzieje 
się to dzięki Niemu i łasce, którą nas obdarza.  
Pamiętajmy, że czas, którym dysponujemy to 
dar, nie zmarnujmy go. Miłosierny i łaskawy 
jest Pan i cierpliwy i pełen dobroci,  daje nam 
czas na upamiętanie i powrót do Niego. 

 Priorytetem niech będzie Bóg, a cel, jaki 
postawimy sobie na ten rok niech będzie miał 
swój początek w DIAGNOSIS, czyli diagnozie. 

Dlaczego mamy rozpocząć od diagnozy 
(rozpoznania)?  Dlatego, że poprzez rozpozna-
nie dokonamy właściwej oceny. Kiedy Nehe-
miasz dowiedział się o złej sytuacji Jerozolimy, 
o tym, że mur obronny jest w ruinie, pościł i 
modlił się do Boga.  Kiedy już za pozwoleniem 
króla Artakserksesa udał się do Jerozolimy - 
miasta, w którym znajdowały się groby jego 
przodków , dokonał rozpoznania, czyli diagno-
zy stanu murów obronnych. Następnie przy-
stąpił do odbudowy. 

My również  powinniśmy dokonać rozpo-
znania naszego stanu duchowego, naszego za-
niedbania i zobaczyć, czy faktycznie Bóg jest w 
naszym życiu na pierwszym miejscu.  Kalen-
darz roku 2018 zaczynamy wypełniać różnego 
rodzaju zajęciami, wydarzeniami, urodzinami . 
Planujemy  z dużym wyprzedzeniem kiedy i 
gdzie wyjedziemy na zasłużony urlop. Ale czy 
w tym planowaniu mamy czas dla Boga? 

Czy faktycznie Bóg jest w moim życiu priory-
tetem?  Czy tylko pamiętam o Bogu w czasie 
świąt? Kto jest najważniejszy w moim życiu? 

Tu na ziemi każdy z nas jest pielgrzymem. Z 
początkiem naszego życia rozpoczęliśmy piel-
grzymkę ku wieczności. Tylko pytanie podsta-
wowe jest takie: gdzie tą wieczność spędzę, 
skoro Bóg nie jest priorytetem w moim życiu?  
Jan w Objawieniu, 20 rozdziale,  15 wersecie  
napisał: 

 
 
„Jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze ży-

wota, został wrzucony do jeziora ognistego”. 
 
 Jeżeli nie ma miejsca dla Boga w Twoim ka-

lendarzu, nie licz na miejsce w księdze żywota. 
 
 
Pastor Sławek Ciesiółka 

 
Słowo od Pastora... 

Witam w Nowym Roku 2018! 
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 (1)W owym czasie rozpoczęło się wielkie 
prześladowanie zboru w Jerozolimie i wszyscy, z 
wyjątkiem apostołów, rozproszyli się po okrę-
gach wiejskich Judei i Samarii. (4) Wszakże ci, 
którzy się rozproszyli, szli z miejsca na miejsce i 
zwiastowali dobrą nowinę. 

 
Prześladowania przeniosły ewangelizację 

tam gdzie miała być. Znacząca jest informacja, 
że jedni cierpią i umierają w więzieniach, ucie-
kinierzy natomiast swobodnie mogą zwiasto-
wać Chrystusa. Ci, którzy się rozproszyli musieli 
zdecydować, czy będą uchodźcami, czy misjo-
narzami. 

 
Uchodźca stale boi się by wrócić i jest prze-

straszony, by pójść naprzód. Boi się przeszłości i 
przeraża go przyszłości. Życie uchodźcy jest 
podporządkowane obawom, strachowi. 

 
Misjonarze patrzą na swoje życie jako oka-

zję, by podzielić się Chrystusem. Życie misjona-
rzy jest wypełnione trudem, wytrawnością i ra-
dością doświadczeń w Chrystusie. 

 
"Niepowodzenia są jak noże, które albo słu-

żą nam albo nas tną, ponieważ chwytamy je za 
ostrze albo posługujemy się nimi.” J. R. Lowell 

 
Jak reagujemy? Doświadczenia to katastrofa, 

czy okazja, by podzielić się Jezusem z tymi, któ-
rzy Go potrzebują? Można się poddać lub nie, 
zrezygnować lub tworzyć historię. 

 
Mecze siatkówki i koszykówki charakteryzują 

się pewnym ciekawym elementem - czasem na 
krótką naradę strategiczną. Ludzie na trybu-
nach nie mają nic przeciwko 30 sekundom na-
rady, ale nie zapłacili za bilet by oglądać same 
narady, oczekują gry. Chcą widzieć, czy ich ze-
spół może pokonać przeciwnika. Czasem chrze-
ścijanie zbierają się razem w niedzielę, w tygo-

dniu i radzą. Skuteczności kościoła nie mierzy 
się spotkaniami, ale czy głosimy Jezusa. 

 
Filip popatrzał na złą sytuację i powie-

dział: "Boże umieściłeś mnie tutaj w jakimś ce-
lu.” 

 
Jednym z zadziwiających faktów jest, że do 

Samarii dociera ewangelia mimo, że żaden po-
bożny Żyd nie przyszedłby tu dobrowolnie. Jeśli 
pierwszy kościół miał być posłuszny Bogu i 
nieść Ewangelię do Judei, Samarii i aż do ostat-
niego krańca ziemi, bariera jaką tworzyło 
uprzedzenie, musiała być zniszczona. I Bóg to 
uczynił. Podobną sytuację rejestruje Biblia w 
mieście Niniwa. Jonasz początkowo niechętny 
po trzydniowym pobycie w motelu "Pod wielo-
rybem" podjął się pracy misyjnej. 

 
Oto pierwsza uwaga: 
 
Uchodźca czy misjonarz? 
 
Dwa światy ludzi. Szczepan gotowy, by 

umrzeć dla swoich przekonań - Szaweł skłonny 
zabić dla przekonań. Jeden poświęcił wszystko 
dla Jezusa - drugi poświęcił wszystko prawu. 
Jeden gorący dla Królestwa Bożego, drugi gorą-
cy by powstrzymywać Królestwo Boże. Jeden 
zaangażowany w rozwój kościoła, drugi zaanga-
żowany by go zniszczyć.  

 
Ożywienie może zacząć się od jednej osoby 

gotowej zapłacić cenę, ale i prześladowanie 
może zacząć się od jednej osoby gotowej też 
zapłacić cenę.  

 
Filip znalazł się w centrum przebudzenia. 
 
Kiedy szukamy ożywienia, wygłaszamy ka-

zanie do uratowanych - kiedy szukamy prze-
budzenia ewangelizacyjnego, wygłaszamy ka-
zanie do przegranych! 

Prezb. Zdzisław Józefowicz 

Uchodź cy cźy misjonarźe Dź.8, 1-13 
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UWIERZYLI (...) 
 
„Uwierzyli” i byli „ochrzczeni” te dwa fakty 

wskazują, że Samarytanie przeżyli zbawienie. 
Nie była to agitacja, przeciąganie - doświadcze-
nia są autentyczne. Zwiastowanie inspirowało 
do podjęcia decyzji. 

  
Przybywają posiłki - Piotr i Jan a to, mówiąc 

językiem dzisiejszym, brygada antyterrorystycz-
na do zwalczania diabelskich zasadzek na du-
chowe życie ludzi. 

 
Dzisiaj zbyt wielu ludzi nie słyszy, że coś jest 

grzechem. Jesteśmy bombardowani przez me-
dia przedstawiające grzech jako coś atrakcyjne-
go. Wydźwięk grzechu jest podawany jako coś 
normalnego, przyzwoite zachowanie! Kazno-
dzieje rozmywają wydźwięk moralny grzechu, 
standardy biblijne schodzą na dalszy plan aż 
grzech staje się przyjętym zachowaniem!  

 
Rzeczy mogą być akceptowane w oczach lu-

dzi, ale nie w oczach Wszechmocnego Boga -
 grzech jest grzechem! Lubimy zwiastowanie 
głaszczące z włosem, tylko nie w odwrotną 
stronę. 

 
Kiedy ktoś naprawdę jest przemieniony, ura-

towany - pojawia się zmiana w każdym obsza-
rze życia tej osoby, życia towarzyskiego, rodzin-
nego, zachowania biznesowego, zwyczajów, 
języka. Czasem otrzymujemy zniekształcony 
obraz jak w "gabinecie luster" i wtedy potrze-
bujemy spojrzeć w lustro Słowa Bożego. Zba-
wienie nie jest tylko decyzją, by posprzątać coś 
co zepsuliśmy i zaczęliśmy uczęszczać do ko-
ścioła, nie jest wystarczającym by przeczytać 
Biblię, to nie jest wystarczającym by być odda-
nym rodzinie i modlitwie, musi być prawdziwa 
pokuta i wiara, która wynika z "nowo narodze-
nia!" 

 
Misjonarze - nie uchodźcy. 
 
Zauważmy, że zanim dokonał się jakikolwiek 

cud ludzie najpierw zostali poruszeni naucza-
niem, mocnym zwiastowaniem, byli jak poraże-

ni prądem. Chrześcijanie otrzymali upoważnie-
nie do zmagania się z życiem i do zdobywania 
człowieka zgubionego w trudnej rzeczywistości. 
Zadajemy sobie pytanie czy znaki towarzyszące 
naszej wierze są wystarczające by ludzie zaczęli 
szukać Boga i wierzyć, że On może poprzez lu-
dzi wierzących działać w sposób zadziwiający? 

 
 Dla przeciętnego człowieka Chrystus jest 

nieprawdopodobny od początku do końca. 
Chrześcijaństwo jest faktem i wiara nasza 
świadczy o faktach i musi być gotowa podjąć 
ryzyko wyjścia do świata upośledzonego grze-
chem. 

 
Parafrazując słowa Ap. Pawła można powie-

dzieć: „bo jeśli wiara wasza wyda głos niepew-
ny, jak inni będą się garnąć do Boga?”. Jeśli 
świadectwo nasze będzie niewyraźne, nieokre-
ślone, mgliste, wtedy pozostanie już tylko jed-
no: “kto nie uwierzy, będzie potępiony”. 

 
„postanowione jest ludziom raz umrzeć, a 

potem sąd...” 
 
Jeśli jest coś POTEM, to muszę mieć argu-

menty na obronę mojego stylu życia. Nie może-
my wejść w to „potem” i rozłożyć bezradnie rę-
ce mówiąc a ja myślałem, że wszystko kończy 
się na ziemi. Na pytanie o sens życia i samo ży-
cie odpowiedź daje tylko Biblia i Bóg. Wielu 
śmiertelnie chorych chodzi po ziemi nie wie-
dząc, że są martwi duchowo już za życia. 

 
Jezus powiedział: ”Ja jestem ŻYCIEM”. Dopó-

ki On nie stanie się twoim życiem nie znajdziesz 
odpowiedzi na sens życia. Sens życia to droga, 
prawda i życie w Jezusie. 

 
Podpowiem jaki jest wzór na sens życia: 
MR + ZL + GE = NU 
Miej Relacje + Zatroskanie Ludźmi + Głoś 

Ewangelię = Nowi Uczniowie 
 
To jest wzór Ducha Świętego dla rozproszo-

nych zwolenników Jezusa. 
 
Kim jestem? Uchodźcą czy misjonarzem? 
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W ostatnim czasie zastanawiam się nad zja-
wiskiem popularności, szczególnie w Interne-
cie, na którym poniżej się skupiłem. Wielu z nas 
ma swoje blogi, konta na Facebooku lub inne 
formy komunikacji z innymi użytkownikami sie-
ci. Oczywiście nie jest to nowa rzecz, ale sądzę 
że warto podjąć krótką refleksje na jej temat. 

 Zastanówmy się ilu z nas kiedykolwiek 
chciało zamanifestować swoją obecność, być 
czytanym i słuchanym. Wielu ludzi zwłaszcza 
młodych goni za nowymi znajomościami na fo-
rach i portalach tylko po to, by po publikacji no-
wości cieszyć się pokaźną liczbą lajków od ludzi 
albo postami życzeniowymi w dniu urodzin. Py-
tanie brzmi: na ile jest ta popularność jest 
prawdziwa? (Ks. Kaznodziei 1:14‐17) 

 Wyobraźmy sobie sytuację, w której czło-
wiek popularny w sieci zaczyna mieć problemy. 
A to w rodzinie, a to brakiem pieniędzy, a to 
poglądy się nie podobają. Szczerze mówiąc nie 
znam przypadku, w którym przy takiej osobie 
zostałaby chociaż garstka "fanów". Oczywiście 
nie twierdzę że samo bycie popularnym jest złe, 

ale gonić za tym nie warto ‐ podpadniesz publi-
ce, to wypluje Cię tak szybko jak Cię przyjęła i 
znajdą kogoś kto bardziej trafi w jej gust (Ew. 
Jana 19:4‐7).  

Jeśli tedy chcemy istnieć w sieci przemyśle-
niami, to co moglibyśmy zawierać w swych sło-
wach? Nawet jeśli nikt tego Tobie na Faceboo-
ku na zalajkuje, to zawsze prostą prawdę bez 
"owijania w bawełnę". Zawsze znajdzie się gru-
pa ludzi, która dostrzeże tę prawdę i będzie go-
towa za nią pójść. Dlaczego tak uważam? Masy 
są jak trawa ‐ podatne na każdy powiew wiatru 
(II Ks. Mojż 32:1‐4). Ludzie, którzy lubują praw-
dę są jak drzewa z silnymi korzeniami, które nie 
mogą zostać wyrwane i dadzą schronienie 
przed wiatrem, gdy trzeba będzie iść w prze-
ciwnym kierunku do jego podmuchów (Psalm 
1:1‐3).  

Nie przejmujmy się tym, że nie mamy 1000 
znajomych, że pod postami i zdjęciami mało 
polubień... Kiedy przyjdzie czas próby zostaną 
przy nas osoby wdzięczne za przekazanie praw-
dy (2 Tym. 4:11a).  

Jan Szczepański 

Łaknienie popularnos ci! 

 

Z ź ycia źboru... 

W tym roku z Gwiazdkową Niespodzianką gościliśmy w 
Godziębie, Dąbiu i Nowej Wsi Wielkiej  oraz w Inowro-
cławiu. Był to dobry czas zabawy i  dzielenia się Ewan-
gelią. Zapraszamy do fotorelacji na naszej stronie 
www.inobaptysci.pl  

13 grudnia po 80 – latach został reaktywowany Zbór Ko-
ścioła Chrześcijan Baptystów ( Zbór Centrum Chrześcijań-
skie Droga wszedł w strukturę KChB w RP).  Każdy z człon-
ków zboru złożył swój podpis na akcie założycielskim. Pod-
czas spotkania  dokonano  również wyboru rady zboru  oraz 
diakona / wikariusza. Podczas uroczystości gościliśmy 
prezb. Mateusza Wikarego.  
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Tydzień 1 / 1-7 stycznia  
1 Mj. 1-2; Ps 19; Mk 1  
1 Mj. 3-5; Mk 2  
1 Mj 6-8; Ps 104; Mk 3  
1 Mj  9-11; Mk 4  
1 Mj 12-15; Ps 148; Mk 5  

 
Tydzień 2 / 8-14 stycznia  
1 Mj 16-18; Mk 6  
1 Mj 19-20; Ps 1; Mk 7  
1 Mj 21-23; Ps 107; Mk 8  
1 Mj 24-25; Ps 4, Mk 9  
1 Mj 26-27; Mk 10  
 
 

Tydzień 3 / 15-21 stycznia  
1 Mj 28-29; Mk 11  
1 Mj 30-31; Ps 11; Mk 12  
1 Mj 32-34; Ps 145; Mk 13  
1 Mj 35-37; Ps 12, Mk14  
1 Mj 38-40; Mk 15  
 
Tydzień 4 / 22-28 stycznia 
1 Mj 41-42; Mk 16  
1 Mj 43-44; Ps 24; Gal 1  
1 Mj 45-46; Ps 108; Gal 2  
1 Mj 47-48; Ps 25, Gal 3  
1 Mj 49-50; Gal 4  
 
 

Tydzień 5 / 29 stycznia - 4 lutego  
2 Mj 1-3; Gal 5  
2 Mj 4-6; Gal 6  
2 Mj 7-9; Ps 105, Ef 1 
2 Mj 10-12; Ef 2  
2 Mj 13-15; Ps 114; Ef 3  
 
Nowy Rok zaczynamy nowym pla-
nem czytania Biblii.  
Na każdy tydzień przypada pięć 
zestawów fragmentów Pisma 
Świętego. Pięć a nie siedem, bo 
czasem trzeba zatrzymać się nad 
tekstem dłużej, a czasem zdarzy 
się dzień przerwy.  

 

Plan cźytania Biblii—STYCZEN  

 

Kalendarź źborowy— STYCZEN  

1 poniedziałek   Nowy Rok 

3 środa 18:00 Nabożeństwo modlitewne 

19:00 Spotkanie służb z Radą Zboru 

5 piątek 16:00 Świetlica 

18:00 Studium biblijne – List do Filadelfii Obj 3:7-13 

7 niedziela 10:30 Nabożeństwo 

10 środa 18:00 Nabożeństwo modlitewne 

19:15 Próba uwielbienia 

12 piątek 16:00 Świetlica 

18:00 Studium biblijne – List do Laodycei Obj 3:14-22 

14 niedziela 10:30 Nabożeństwo z usługą gościa:  Michała Idczaka ze Zboru Betel Kościoła Zielonoświątkowego 
w Bydgoszczy 

17 środa 18:00 Nabożeństwo modlitewne 

19:15 Próba uwielbienia 

19 piątek 16:00 Świetlica 

18:00 Studium biblijne – Podsumowanie Listów do Zborów z Objawienia 

21 niedziela 10:30 Nabożeństwo z Pamiątką Wieczerzy 

24 środa 18:00 Nabożeństwo modlitewne 

19:15 Próba uwielbienia 

26 piątek 16:00 Świetlica 

18:00 Studium biblijne 

28 niedziela 10:30 Nabożeństwo 

31 środa 18:00 Nabożeństwo modlitewne 

19:15 Próba uwielbienia 


