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ZBOROWNIK 
Zbór Kościoła Chrześci jan Baptystów w Inowrocławiu  

„A wszyscy wierzący 

trzymali się razem”        
                          Dz.Ap.2,44 
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Słowo od Pastora 
 
 W tym wakacyjnym miesiącu, jakim jest lipiec, 
chciałbym, aby słowem od pastora było rozważa-
nie, którym się ostatnio dzieliłem na kazaniu. 
W Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale możemy 
przeczytać o życiu we wczesnym Kościele. Moją 
uwagę zwrócił w tym fragmencie wiersz 44, który 
brzmi tak: 
 
„A wszyscy wierzący trzymali się ra-
zem” (Dz.Ap.2,44). 
 
Nie było łatwo podążać za Chrystusem w pierw-
szym wieku. Czasy były naprawdę trudne, wokół 
szalały prześladowania i w każdej chwili można 
było stracić życie ze względu na Chrystusa. Wer-
set 44 mówi nam o tym, że pierwsi wierzący byli 
złączeni we wspólnotę gr. KOINONIA. Potrzebo-
wali siebie nawzajem, aby wytrwać i nie dać się 
pokonać zwątpieniu, frustracji, trudnościom, ja-
kie przynosiło życie w tamtym czasie. 
 
W Stanach Zjednoczonych, a dokładnie w Kalifor-
nii rosną Sekwoje* – największe drzewa na świe-
cie, ich wysokość sięga od 90 do 120 metrów. Na 
pierwszy rzut ok, można by pomyśleć, że ich sys-
tem korzenny jest bardzo rozbudowany i sięga 
kilkanaście metrów w głąb ziemi. Ale tak nie jest. 
Sekwoje mają bardzo płytki system korzenny. 
Charakterystyczne jest w nich to, że ich korzenie 
są ze sobą połączone. Tak więc kiedy nadciąga 
burza, czy silny wiatr sekwoje dzięki temu połą-
czeniu wciąż stoją, bo wzmacniają siebie nawza-
jem. Jedna podtrzymuje drugą. 
 
Podobnie jest z nami, chrześcijanami. Bóg dał 
nam Kościół, który jest ciałem Chrystus na ziemi. 
Kiedy jesteśmy włączeni w Chrystusa, zostajemy 
włączeni w Jego ciało. Należąc do Chrystusa, na-
leżymy do siebie. Zostaliśmy stworzeni do spo-
łeczności z braćmi i siostrami. W Jezusie jesteśmy 
wspólnotą, rodziną, szczególnym miejscem, w 
którym możemy służyć i oczekiwać usłużenia. Po-
trzebujemy siebie nawzajem, aby dodawać sobie 
otuchy, kiedy stoimy w obliczu prób, burz i pokus 
życia, których nie brakuje: grzech, zniechęcenie, 
niepowodzenie, plotkarstwo, bunt jest na po-
rządku dziennym w naszym chrześcijańskim ży-

ciu. Dlatego w naszym naśladowaniu Chrystusa 
nie możemy pozwolić sobie na życie w samotno-
ści, na własną rękę, bo zginiemy przytłoczeni 
światem. 
 
Bycie w społeczności nie jest łatwe i nie obędzie 
się bez trudności. Dlatego, że tę wspólnotę nie 
tworzą idealni, bez jakikolwiek naleciałości ludzie, 
ale tworzą ją grzesznicy, w których co jakiś czas 
grzeszna stara natura się odzywa. Jednak zna-
kiem prawdziwej wspólnoty biblijnej nie jest brak 
konfliktów, a umiejętność przebaczania sobie na-
wzajem, szukanie sposobów do pojednania. 
 
Na koniec mojego rozważania chciałbym zacyto-
wać słowa z Listu do Hebrajczyków: 
 
„Nie opuszczajmy też wspólnych spotkań, co jest 
u niektórych w zwyczaju, lecz dodawajmy sobie 
otuchy, i to tym bardziej, im wyraźniej widać, że 
zbliża się ten Dzień”. [SNP, Hbr. 10,25] 
 
 
                          Pastor Sławek Ciesiółka 
 
 

SPRACOWANI I OBCIĄŻENI 
 
„Przyjdźcie do Mnie wszyscy zapracowani i prze-
ciążeni, Ja wam zapewnię wytchnienie.” Mt 11,28 
Stwierdziłem ze zdziwieniem, że był to chyba 
pierwszy werset, którego nauczyłem się na pa-
mięć. Kiedy zacząłem chodzić do zboru ojciec za-
bierał mnie do przodu, a na kazalnicy wisiała ma-
katka właśnie z tym tekstem. Nudząc się czytałem 
czasem kilkanaście razy właśnie ten zacytowany 
werset. Utkwił on tak w mojej świadomości, że 
już nie uznawałem go za interesujący kaznodziej-
sko, aż pewnego dnia zwrócił moją uwagę. 
„Przyjdźcie do mnie…”, takie wezwanie nie jest 
jeszcze powodem, dla którego miałbym przyjść 
do Jezusa. W dzisiejszych czasach słyszymy wiele 
różnych wezwań. Wsłuchując się w te nawoływa-
nia można powiedzieć, że wybór jest ogromny i 
dlaczego akurat Jezus miałby być tą najlepszą z 
propozycji.  
„Wszyscy zapracowani i przeciążeni…”, to już jest 
jakiś argument. Grono pracoholików powiększa 
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się z dnia na dzień. Spracowania nikomu dziś nie 
brakuje.  
Co pewien czas jesteśmy alarmowani, że wzrasta 
umieralności mężczyzn i kobiet, wynikająca z 
przepracowania. Rzeczywiście dziś niektórzy pa-
trzą na pracę jak na przekleństwo, które niszczy 
wiele etycznych wartości człowieka. Odwoływa-
nie się do moralności w pracy jest głosem wołają-
cego na puszczy. Zawsze na tym polu rządziły 
brutalne prawa, ale dziś cwaniactwo, bezwzględ-
ność, oszustwo, wyzysk człowieka przez człowie-
ka stały się chyba normą. Uczciwy, rzetelny pra-
codawca może być uznawany za egzotyczny okaz. 
Sloganem staje się określenie „brutalizacja życia” 
i to w każdej dziedzinie. Ludzie są zmęczeni, mają 
dosyć wojen na górze i na dole.  
„Ja wam zapewnię wytchnienie”, to jest oferta, 
która musi wzbudzić zainteresowanie, pobudzić 
do myślenia. Możemy zadać sobie pytanie, ale 
jaka jest cena? Pracodawca chce nas mieć dyspo-
zycyjnych w każdym czasie. Większość marzy o 
pracy, w której odpocznie i dobrze jeszcze zarobi. 
Propozycja wytchnienia musi budzić zaintereso-
wanie, ale i podejrzenia.  
 
Czas wakacji, urlopów wykorzystajmy by odna-
leźć wytchnienie przy Bożym Słowie, w relacjach 
z wierzącymi. Pozwólmy sobie na luksus auten-
tycznego wypoczynku fizycznego i duchowego 
odbudowania swojego życia z Jezusem. Chrystus 
chce nas mieć do swojej dyspozycji przez 24 go-
dziny. Chce byśmy byli dyspozycyjni jako wierzą-
cy. Nie religijni z dziada pradziada, ale wierzący w 
Boga, w zmartwychwstałego Jezusa Chrystus, w 
Ducha Świętego każdego dnia, nie tylko w nie-
dzielę lub okolicznościowe święta.  
Wiara w Jezusa Chrystusa to zawód - CHRZEŚCI-
JANIN.  
Nieuczciwością jest zwiastowanie, które obiecuje, 
że bycie wierzącym jest sielskim anielskim życiem 
bez problemów, kłopotów, łez, zmartwień, troski 
o przeżycie, pasmem nieustających sukcesów. 
Takie poselstwo jest dobre dla lekkoduchów i le-
niów. Chrześcijaństwo jest odpowiedzialnością za 
życie, decyzje, pracę. 
 
Życie nie jest zabawą, to jest brutalna walka, albo 
ty zwyciężysz albo ciebie zwyciężą. Musisz być 
twardy, a brzemię, to diabelskie jarzmo, przy-
gniata cię coraz bardziej do ziemi. Jednak prak-

tyczne życie chrześcijańskie nie jest tylko poboż-
nym życzeniem. Ono jest możliwe, jest piękne i 
osiągalne, gdy chcemy podporządkować się Bożej 
zachęcie. 
„Zdjąłem brzemię z barków twoich.” Ps 81,7 
Czasem wędrujemy zgarbieni pod ciężarem rze-
czy nieprzydatnych, rupieci, których nazbierali-
śmy do naszego życiowego kosza. Bóg przychodzi 
i chce przeprowadzić inwentaryzację w Twoim 
koszu, pomiędzy świecidełkami twojego życia, ale 
nie chcesz się poddać oszacowaniu, zdaniem 
Twoim dóbr, które nie nadają się do niesienia. Do 
królestwa Bożego nie wniesiesz swojego balastu, 
śmieci, dlatego Ap. Paweł mówi: 
„Niech każdy uważa, jak buduje. …czy ktoś na 
tym fundamencie buduje ze złota, srebra, drogich 
kamieni, z drewna, siana czy słomy.” 1Kor 3,12  
 
Bóg zainteresowany jest tym by uwolnić nasze 
ręce od niesienia rzeczy zbędnych, których niesie-
my nadmiar, a my płaczemy mówiąc; „ale to jest 
moje”. Bóg da nam brzemię do dźwigania, które 
będzie miało wartość a zarazem będzie lekkie. 
Mamy być zapracowani dla Pana a jednak mieć 
wytchnienie. Brzemię, które daje Bóg jest lekkie, 
a więc jeśli odczuwasz ciężar, powiadasz, że być 
chrześcijaninem to tak bardzo ciężko i przykro, 
tzn., że niesiesz śmieci, a nie Boże jarzmo - bo 
ono jest miłe.  
Jeśli nie działa twoja wiara w praktyce, jeśli czyta-
ne Słowo z Biblii pozostaje tylko literą, to znaczy, 
że może opierasz się na pożyczonej wierze. Spo-
dobało Ci się czyjeś życie, czyjś przykład. Możesz 
coś zrobić, nie możesz żyć z procentów innych, 
ale możesz żyć życiem Jezusa Chrystusa. 
Zwyczajowy czas urlopów wykorzystajmy dla fi-
zycznej regeneracji sił i znajdźmy wytchnienie dla 
skołatanej życiem duszy. Miejmy pogłębiony re-
fleksją nad Biblią czas duchowego wytchnienia.  

                          Prezb. Zdzisław Józefowicz 
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Pod osłoną Najwyższego 

 
   Podczas nabożeństwa najwspanialsze jest gło-
szenie Słowa Bożego. Bóg mocą Słowa stworzył 
świat, światy i wszechświat cały. Mocą swojego 
słowa podtrzymuje wszystko w istnieniu. Jezus - 
to słowo, które stało się ciałem. Słowem Pan nas 
zbawia, przemienia, buduje wśród nas swoje kró-
lestwo. Słowo jest źródłem naszych modlitw i 
uwielbienia. Jest ono pokarmem dla duszy. Psalm 
119: 18. Słowa się liczą, trzeba znać wagę słów.  
List do Hebrajczyków  4:12 mówi, że słowo jest 
żywe i skuteczne, ale nigdy nie jest nieskuteczne. 
Działa w nas ku zbawieniu, albo prowadzi na sąd. 
W Nowym Testamencie Słowo otrzymało nowy 
wymiar ludzki w osobie Pana Jezusa Chrystusa 
Mat.5:17.  Jezus (słowo) zamierza nas wyzwolić , 
zbawić, odkupić z grzechu, śmierci, piekła i szata-
na. Nie ma ucieczki od konfrontacji z Chrystusem, 
Synem Bożym – albo w tym życiu, albo w przy-
szłym.  
W psalmie 91 znajdujemy takie określenie Boga 
jak „ Najwyższy”, u którego można znaleźć schro-
nienie. „ Wszechmogący, w którego cieniu można 
przebywać.”  
Bóg, który jest twierdzą zapewniająca schronie-
nie. Bóg ze wszech miar godny zaufania”.  
 
Dzięki tak cudownym cechom naszego Dobrego 
Boga możemy cieszyć się wspaniałym bezpie-
czeństwem, duchowym, a jednocześnie możemy 
się zorientować jakich zagrożeń możemy uniknąć.  
W wierszu 3 czytamy „On sam bowiem ratuje Cię 
od pułapki „ptasznika”.  
 
Mamy porównanie nas do ptaków, kryjących się 
w cieniu Wszechmocnego. W innym miejscu Da-
wid porównuje siebie i swoich towarzyszy z pta-
kami, które schwytano w sidła. Ale zostały z nich 
uwolnione Ps. 124:7-8. A kto jest tym ptaszni-
kiem? Dawno już go rozpoznano, a jest nim sza-
tan. Łowcą jest diabeł , a sidła stanowią metody 
jakimi łowi swe ofiary. Księga Ozeasza 9:8 podaje 
jak fałszywi prorocy zachowywali się  niby ptasz-
nicy. Przeciwnik Boży stara się usidlić ludzi a po-
tem trzymać schwytane ofiary , aż będą ostatecz-
nie zgubieni. 
 

Sam Pan Jezus Chrystus posłużył się porówna-
niem z ptakiem, gdy zwrócił się do Jeruzalem, 
które go nie przyjęło Mat 23:37. 
W dalszym opisie schronienia zapewniające du-
chowe bezpieczeństwo, psalmista przechodzi do 
określeń ze świata zwierząt a także do dziedziny 
wojowników mówiąc „ wierność Jego jest tarczą i 
puklerzem”.  
 
Wierność Boga idzie w parze z Jego życzliwością 
pełniąc dla nas funkcję wielkiej tarczy. Uznaje On 
za swój obowiązek dotrzymać słowa tym, którzy 
mu ufają i oddają cześć. Owa tarcza Bożej wier-
ności, odbija palące pociski złego. „ On sam bo-
wiem uratuje Cię od pułapki ptasznika i od zgub-
nej „zarazy”. My niczym bezradne, ledwie opie-
rzałe pisklęta możemy schronić się pod szeroko 
rozparte skrzydła symbolicznego ptaka to znaczy 
Boga.  
 
Pod Jego opiekę jesteśmy bezpieczni. Efezjan 
4:11-16. Niech imię Pańskie będzie uwielbione. 
     Halina Obiała       
                                              
 

 

 

Zapraszamy do współpracy ! 

Cieszymy się również, że coraz więcej z Was 

pragnie współuczestniczyć w tworzeniu tego 

miesięcznika i zachęcamy do tego, żeby zaan-

gażowanie było coraz większe.  

Byłoby wspaniale, gdybyśmy mogli publikować 

Wasze budujące świadectwa, artykuły, recen-

zje wartościowych książek, filmów lub muzyki, 

przemyślenia, modlitwy... wszystko co służy ku 

wspólnemu budowaniu i pomogłoby we wzro-

ście.  

Niech Dobry Pan czerpie z nas to co najcen-

niejsze!     

                                                     Redakcja  
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Z życia zboru 

 
Dzień Nowej Szansy w Gnieźnie 

 
 
 
 
 
 
 

 
01 czerwca uczestniczyliśmy w spotkaniu " Dnia 
Nowej Szansy" w Zborze Baptystów w Gnieźnie. 
Chcieliśmy sami doświadczyć tego, o czy opowia-
dali nam bracia Marcin i Rafał. 
Chrześcijańska Fundacja Dobroczynna wspomaga-
na jest przez Baptystyczną Akcją Charytatywną 
(BACH).  
Fundacje prowadzą ośrodek wychodzenia z bez-
domności i leczenia uzależnień.  
 
Ośrodek CHID będzie miał wkrótce drugi punkt 
działań w Rzegnowie, gdzie ludzie będą uczyli się 
na nowo żyć w społeczeństwie.  
Jesteśmy zachęceni ich służbą wśród ludzi, którzy 
pomimo wielu trudnych sytuacji i ciężkich przeżyć 
pragną zmienić życie na lepsze powierzając je Bo-
gu.  
 
Dzień Nowej Szansy - regularne cotygodniowe 
spotkania podczas których ludzie mogą usłyszeć 
Boże Słowo mające moc przemieniać życie, zjeść 
wspólny posiłek, otrzymać paczki żywnościowe 
potrzebne ubrania czy po prostu ze sobą być.  
Praktyczne niesienie Ewangelii, to właśnie robił 
Jezus, kiedy żył na ziemi i tego od nas oczekuje 
dzisiaj! Marzymy również o takiej służbie w Ino-
wrocławiu.   
                             Sylwia Graszk 
 
 
 
 
 

 

Spotkanie z żołnierzami US ARMY  

 
W dniu 9 czerwca odbyło się spotkania z chrześci-
janami ( ewangelicznie wierzącymi), żołnierzami 
US ARMY, którzy odwiedzili Nową Wieś Wielką na 
zaproszenie Kościoła Chrześcijan Baptystów w 
Inowrocławiu. Spotkanie odbyło się w Szkole 
Podstawowej. W spotkaniu uczestniczyli Wójt 
Gminy Nowa Wieś Wielka p. Wojciech Oskwarek, 
wicedyrektor Hanna Paetzke , pastor Krzysztof 
Osiecki z Wejherowa (weteran wojenny US AR-
MY), pastor Sławek Ciesiółka,nauczyciele, ucznio-
wie oraz mieszkańcy. Pan Wójt przywitał gości 
chlebem przygotowanym specjalnie na tą okazję. 
Po spotkaniu żołnierze otrzymali od Wójta Gminy 
książki upamiętniające 100-lecie Niepodległości 
Polski. Szkoła otrzymała od pastora Osieckiego 
upominek w postaci drukarki. Był to bardzo do-
bry czas dla wszystkich obecnych na spotkaniu.  

 
 
Więcej zdjęć na naszej stronie internetowej! 
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Kalendarz wydarzeń  
 

1 niedziela — 
10:30 Nabożeństwo  
 
4 środa — 
17:00 Próba uwielbienia  
18:00 Nabożeństwo modlitewne  o nasz zbór 
 
6 piątek — 
18:00 studium biblijne 
 
8 niedziela — 
10:30  nabożeństwo  
 
9 poniedziałek— 13 piątek— 
Biwak w Chociwlu 
 
15 niedziela — 
10:30 Nabożeństwo  
 
18 środa —      
17:00 Próba uwielbienia 
18:00 Nabożeństwo modlitewne o nasze rodziny  
 
20 piątek — 
18:00 studium biblijne 
 
22 niedziela — 
10:30 Nabożeństwo 
 
27 piątek — 
18:00 Studium biblijne  
 
29 niedziela — 
10:30Nabożeństwo 
 
 
Uwag ! Mogą  nastąpić zmiany ,  będziemy infor-
mować na bieżąco na naszej stronie zborowej i 
podczas ogłoszeń.  
 
                  www.inobaptysci.pl 
 
 

Pan czytania Biblii 

 
Tydzień 27 / 2-8 lipca 
1 Król 10-11; 2 Kron. 9; 1 Tym 6 
Ks. Kazn. Salomona 1-3; Ps 45; 2 Tym 1 
Kazn. 4-6; Psalm 125; 2 Tym 2 
Kazn. 7-9; Psalm 46; 2 Tym 3 
Kazn. 10-12; 2 Tym 4 

 
Tydzień 28 / 9-15 lipca 
1 Król. 12; 2 Kron. 10-11; List do Tytusa 1 
1 Król. 13-14; 2 Kron. 12; Ps 47; Tyt. 2 
1 Król. 15; 2 Kron. 13-14; Tyt. 3 
2 Kron. 15-16; 1 Król. 16; List do Filem. 
1 Król. 17-18; Psalm 119; List Judy 

 
Tydzień 29 / 16-22 lipca 
1 Król. 19-21; 2 Kron. 17;Ps 129; Ew. Mat. 1 
1 Król. 22; 2 Kron. 18; Mat. 2 
2 Kron. 19-20; 2 Król. 1; Ps 20; Mat. 3 
2 Król. 2-3; Psalm 48; Mat. 4 
2 Król. 4-6; Mat. 5 

 
Tydzień 30 / 23-29 lipca 
2 Król. 7-8; 2 Kron. 21; Mat. 6 
2 Król. 9-10; Psalm 49; Mat. 7 
2 Kron. 22-23; 2 Król. 11; Ps 131; Mat. 8 
2 Kron. 24; 2 Król. 12; Psalm 50; Mat. 9 
Księga Joela; Mat. 10 


