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"Wchodźcie przez ciasną bramę, gdyż przestronna jest 
brama i szeroka droga, która prowadzi do zguby, i wielu 
jest takich, którzy przez nią wchodzą. Natomiast ciasna 
jest brama oraz wąska droga, która prowadzi do życia 

– i niewielu tych, którzy ją znajdują". Mt 7:13-14 
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Słowo od Pastora 
 

Bardzo lubię podróżować (nawet teraz pisząc to 

rozważanie, jestem w podróży), jednak przed każ-

dym wyjazdem zaglądam na google maps, aby 

przyjrzeć się trasie, jaką mam pokonać. Pozwala mi 

to na zaobserwowanie wiele ważnych szczegółów 

takich jak np.: utrudnienia w ruchu, jak również 

miejsca, które ubogacają podróż. Chciałbym Was 

drodzy zaprosić do spojrzenia na mapę, która urze-

czywistnia położenie Izraela w Starym Testamen-

cie. Kiedy się dobrze przyjrzymy, to zaobserwu-

jemy, że Izrael leżał na rozdrożu, w miejscu, w któ-

rym zbiegały się liczne szlaki handlowe ze wszyst-

kich stron świata. To wyjątkowe położenie Izraela 

nie jest przypadkowe, ma ono głębokie znaczenie 

duchowe. Bóg umieścił swój lud na rozdrożu, aby 

był przykładem dla świata. Wędrujący tym szla-

kiem ludzie mogli zobaczyć błogosławieństwa 

Boże nad tymi, którzy są Mu posłuszni i przekleń-

stwo będące wynikiem nieposłuszeństwa Bogu. 

Również nasze dzisiejsze położenie ma duchowe 

znaczenie. To nie przypadek, że żyjemy w świecie, 

który jest swego rodzaju rozdrożem, na którym 

krzyżuje się wąska droga prowadząca do ciasnej 

bramy, przez którą wchodzi się do Królestwa Bo-

żego i szeroka droga, która wiedzie do zguby. 

"Wchodźcie przez ciasną bramę, gdyż przestronna 

jest brama i szeroka droga, która prowadzi do 

zguby, i wielu jest takich, którzy przez nią wcho-

dzą. Natomiast ciasna jest brama oraz wąska droga, 

która prowadzi do życia – i niewielu tych, którzy ją 

znajdują". Mt 7:13-14 

My również mamy być w tym świecie przykładem, 

który oświeca ciemności tego świata i wskazuje na 

właściwą drogę. Pan Jezus w Kazaniu na Górze po-

wiedział do uczniów następujące słowa, które sta-

nowią dla nas prawdziwe wyzwanie: 

"Wy jesteście światłem świata. Nie da się ukryć 

miasta, które leży na górze. Nie zapalają też lampy, 

by ją postawić pod garnkiem. Światło umieszcza 

się tam, skąd obecnym w domu świeci najskutecz-

niej. Tak niech i wasze światło świeci wobec 

wszystkich. Niech ludzie zobaczą wasze szlachetne 

czyny i wielbią waszego Ojca w niebie".  

Mt 5:14-16. 

Bądźmy świecącym drogowskazem w miejscach, 

w których postawił nas Pan.  

 

       pastor Sławek Ciesiółka 

 

Szkoła Chrystusa - Dom Boży 

 
"Kiedy widzisz prawdziwy dom Boży, widzisz 

Chrystusa, prawdziwy kościół - jego formy, prze-

pisy i prawa. Każdy szczegół musi być w nim na 

swoim miejscu. Czytając dalej dowiesz się, że 

wszystko w tym domu było zmierzone. Mamy tu 

do czynienia z Chrystusem, uczymy się Chrystusa. 

W tej lekcji zwrócimy najpierw uwagę na Boże 

sposoby odnowy. Kiedykolwiek jest odstępstwo od 

boskich myśli, kiedy jest brak świeżego objawienia 

Boga, kiedy duchowość, Boża Moc i chwała odej-

dzie, Bożą reakcją na taki stan jest objawienie Jego 

Syna. W Ewangelii Jana Bóg ponownie przywraca 

w pełni Swoje myśli Jego ludowi. Chrystus jest peł-

nią myśli Bożych dla nas. Bożym zamiarem od 

wieczności jest to, by Jego myśli były urzeczywist-

nione w Jego Synu."  

"Ta wielka odwieczna myśl jest wśród ludzi w oso-

bie Jezusa Chrystusa. Mamy tu Betel - dom 

Boży. Gdziekolwiek w Biblii zobaczysz "Dom 

Boży", tam widzisz kościół, a gdzie jest kościół, 

jest Chrystus. Czy jest to przybytek na pustyni, czy 

świątynia Salomona, w bardziej duchowych sło-

wach w Nowym Testamencie nazywa się kościo-

łem. Nie jest to coś innego, to jest Chrystus. Pan 

Jezus, będąc domem Bożym, spełnia każdą funk-

cję, ustanowioną w tych pozostałych domach w Pi-

śmie Świętym. "  

"Bóg jest w Chrystusie. W żadnej innej osobie nie 

mieszka On w takim sensie, jak w Chrystusie. 

Obecność Boga w Chrystusie jest unikalna i w Nim 

jedynie jest Miejsce Najświętsze. Ostateczny auto-

rytet głosu Bożego jest w Chrystusie i jedynie w 

Chrystusie. Jest to dom wspólny. Co to jest dom 

Boży w sensie kolektywnym lub wspólnym? W 

Nowym Testamencie oznacza to wszystko, co 

obejmuje pojęcie "w Chrystusie". Termin "w Chry-

stusie" pojawia się ponad sto razy w Nowym Te-

stamencie." 

http://clendennen.blogspot.com/2014/01/szkoa-chrystusa-dom-bozy.html
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"Być w Chrystusie" znaczy być w domu Bożym. 

Nie być w Chrystusie, to być poza domem Bożym 

i to bez względu, do jakiego kościoła należysz. Być 

w Chrystusie oznacza całkowite wyłączenie ze 

wszystkiego, co nie jest w Chrystusie. Różnica po-

między tobą i Chrystusem jest tak bezwzględna  

i tak ostateczna, jak szerokość i głębokość grobu. 

By znaleźć się w Chrystusie, w Tym Domu, musisz 

przejść przez ołtarz. Ołtarz zawsze mówi o śmierci. 

W Starym Testamencie można było czuć zapach 

ołtarza dużo wcześniej, niż można go było zoba-

czyć, gdyż było to miejsce śmierci." 

"Szczególnie mamy na myśli to, by być w Chrystu-

sie i przez to być w domu Bożym oraz to, z czym 

mamy do czynienia w momencie bycia w Chrystu-

sie i bycia w domu Bożym. Miliony ludzi przystą-

piło do kościołów rożnych denominacji i kościo-

łów niezależnych, ale nie są w domu Bożym, gdyż 

nie są w Chrystusie. Dom Boży, to Chrystus i jeżeli 

mówimy o domu Bożym, jako o wspólnocie w któ-

rej jesteśmy, to tylko dlatego, że jesteśmy w Chry-

stusie. Paweł, pisząc do Koryntian, mówi, "bo też 

w jednym Duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w 

jedno ciało, tak i Chrystus." 1 Koryntian 12:12-13." 

"Zwierzchnictwo Chrystusa oznacza dany Mu au-

torytet Boży do rządzenia. Od ołtarza przecho-

dzimy do chrztu. To może być jedna z najbardziej 

niezrozumiałych doktryn w Biblii. Wielu ludzi 

uważa, że chrzest zbawia. Są tacy którzy głoszą, że 

człowiek jest zbawiony w wodzie, lub przez 

chrzest. Pierwszym krokiem do tego domu jest to, 

czym się teraz zajmujemy ołtarz, śmierć i to do 

czego chrzest ma służyć. W chrzcie, jak mówi Pa-

weł, jesteśmy pogrzebani z Nim "Pogrzebani tedy 

jesteśmy wraz z nim przez chrzest w śmierć, aby-

śmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych 

przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowa-

dzili". Rzym. 6:4 Kiedy jesteśmy zanurzeni pod 

wodę, jest to symbol pójścia do grobu z Chrystu-

sem - jesteśmy z Nim pogrzebani. W śmierci Chry-

stusa Bóg spowodował koniec naszego cielesnego 

życia. Stary Adam ma pozostać w grobie. My nie 

musimy umierać. Bóg mówi, że już umarliśmy. " 

A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżo-

wali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami." 

Gal 5:24. My musimy tylko zaakceptować naszą 

śmierć. To oznaczają słowa Pawła, by być mar-

twymi dla grzechu."  

"Tak więc chrzest jest ołtarzem gdzie Bóg uważa 

nas za umarłych w Chrystusie. Z tego powodu 

chrzest był wykonywany natychmiast, kiedy czło-

wiek przyszedł do Chrystusa. Nie było to rok póź-

niej, by przekonać się, czy ten ktoś wytrwa, czy nie. 

Prawdopodobnie nie wytrwają, jeżeli tego nie do-

konamy z wiarą zaraz na początku." 

 

                                                      Bert Clendennen  

 

Z życia Kościoła 

    
Od 13 do 17 stycznia w Zborze w Inowrocławiu, 

Kościół pościł i modlił się o namaszczenie Du-

chem Świętym, o Boże prowadzenie i odpowiedź, 

a także o to, by Bóg posyłał Swoje Słowo do każ-

dego z nas. Post zakończył się Nabożeństwem z 

usługą pastora Jarosława Bagińskiego. 

 

18 stycznia odbyło się pierwsze seminarium bi-

blijne, gdzie wykładał pastor Jarosław Bagiński. 

 

Jest nam miło podzielić się informacją, że 24 

stycznia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toru-

niu, odbyło się uroczyste wręczenie umów o dofi-

nansowanie na projekty objęte grantem. Nasz Ko-

ściół reprezentowali pastor Sławek Ciesiółka oraz 

nasza księgowa Karolina Rudowicz, realizować 

będzie projekt pn. Centrum Rodzinne. 

   
Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie 

w tworzeniu Zborownika. Zachęcamy do dziele-

nia się z czytelnikami budującymi świadectwami, 

artykułami, recenzjami wartościowych książek, 

filmów lub muzyki, przemyśleniami, modlitwami, 

wszystkim, co służy ku wspólnemu zbudowaniu  

i pomogłoby w duchowym wzroście. 

 

Redakcja 
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Kalendarz na luty 

 

02 niedziela 

 

 

1000 

 

Nabożeństwo 

 z Wieczerzą 

Kazanie Pastora  

Zdzisław Józefowicz 

 

05 środa 

 

1800 

Spotkanie 

modlitewno-

uwielbieniowe 

 

07 piątek 

 

1600 

1800 

Zajęcia świetlicy 

Studium Biblijne 

Objawienie Jana 

 

09 niedziela 
1030 Nabożeństwo 

 

12 środa  

 

1800 

Spotkanie 

modlitewno-

uwielbieniowe 

14 piątek  
1600 

1800 

    Zajęcia świetlicy 

Studium Biblijne 

Objawienie Jana 

 

16 niedziela  

 

1030 Nabożeństwo 

 

19 środa  

 

 

1800 

Spotkanie 

modlitewno-

uwielbieniowe 

 

21 piątek  

 

1600 

1800 

Zajęcia świetlicy 

Studium Biblijne 

Objawienie Jana 

 

22 sobota 
 

Seminarium Biblijne 

„Dlaczego autor 

Biblii jest tak ważny’ 

Pastor Bartłomiej 

Szymon Kurylas 

23 niedziela 1030 

Nabożeństwo 

Kazanie Pastor 

Bartłomiej Szymon 

Kurylas 

 

26 środa  

 

 

1800 

Spotkanie 

modlitewno-

uwielbieniowe 

 

28 piątek  

 

1600 

1800 

    Zajęcia świetlicy 

Studium Biblijne 

Objawienie Jana 

 


