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     W styczniowym  numerze: 

 Słowo od Pastora 

 Do przemyślenia na ten rok 

 Kim naprawdę byli Trzej Królowie? 

 

 

 

Wszystko jest z Niego, przez Niego i dla 

Niego. Jemu niech będzie chwała na wieki. 

Amen  

                                                Rz 11:36 
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Słowo od Pastora 
 

Jest dla mnie przywilejem to, że mogę dzielić się z 

Wami moim rozważaniem w pierwszym 

Zborowniku  w  2020 r. Za nami 365 dni starego 

roku, które przeminęły i już nie wrócą. Apostoł 

Paweł w liście do Filipian napisał tak: 

 

Zapominam o tym, co za mną, i uparcie sięgam po 

to, co przede mną, zdążam do celu, do nagrody, 

która łączy się z pochodzącym z góry Bożym 

powołaniem w Chrystusie Jezusie. Flp.3: 13-14 

 

Myślę, że pierwsze dni  2020 roku, to dobry 

moment, aby zobaczyć gdzie jestem, czy zdążam 

do odpowiedniego cel ? 

 

Paweł - człowiek, który miał obrany cel i uparcie 

do niego zmierzał, w liście do Kolosan rzuca nam 

wyzwanie, które może stać się naszym w tym roku: 

 

A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego, co w 

górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy 

Bożej; o tym, co w górze, myślcie, nie o tym, co na 

ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte 

wraz z Chrystusem w Bogu; gdy się Chrystus, który 

jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie 

razem z nim w chwale. Umartwiajcie tedy to, co w 

waszych członkach jest ziemskiego: 

wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą 

pożądliwość i chciwość, która jest 

bałwochwalstwem. [BW, Kol 3, 1-5] 

 

Możemy zdziałać w różnych dziedzinach naszego 

życia wiele, a jednak nie mieć udziału w 

duchowym życiu Jezusa Chrystusa. Możemy być 

ludźmi pełnymi różnych pomysłów, projektów, 

inicjatyw, a jednocześnie być duchowo martwymi. 

W Objawieniu Jana w liście do zboru w Sardes, Pan 

Jezusa mówi tak: „Masz imię, ze żyjesz, a jesteś 

martwy”. 

 

Drodzy podejmijmy to praktyczne wyzwanie i tak 

jak kompas wskazuje północ, tak my w Nowym 

Roku 2020 swoim życiem wskazujmy na 

Chrystusa, w którym ukryte jest nasze życie, bo „ 

Wszystko jest z Niego, przez Niego i dla Niego. 

Jemu niech będzie chwała na wieki Amen Rz 11:36 

Tego sobie i Wam życzę . 

 

Pastor Sławek Ciesiółka 

 

Do przemyślenia na ten rok. 
 

Zabawne, że banknot 100 PLN stanowi wielką 

wartość, gdy idziesz do kościoła 

ale znaczy tak niewiele, kiedy robisz zakupy w cen-

trum handlowym. 

Zabawne, jak długo trwa godzina, gdy służysz 

Bogu, ale jak szybko mija 60 minut, gdy gra ulu-

biona drużyna koszykówki. 

Zabawne, jak długi wydaje się czas spędzony w ko-

ściele, ale jak krótko trwa oglądanie filmu. 

Zabawne, że tak trudno wymyślić coś do powie-

dzenia w modlitwie, ale bez trudności znajdujemy 

tematy, o których rozmawiamy z przyjaciółmi. 

Zabawne, jak trudno jest przeczytać jeden rozdział 

w Biblii, ale tak łatwo jest przeczytać 100 stron cie-

kawej powieści. 

Zabawne, jak chętnie zajmujemy miejsce z przodu 

na imprezie lub koncercie, ale za wszelką cenę sta-

ramy się usiąść z tyłu podczas nabożeństwa. 

Zabawne, że potrzebujemy 2 lub 3 tygodniowego 

wyprzedzenia, aby dopasować wydarzenia ko-

ścielne do naszego harmonogramu, ale w ostatniej 

chwili potrafimy dostosować nasz plan do innych 

wydarzeń. 

Zabawne, jak trudno jest nauczyć się prostej ewan-

gelii, aby powiedzieć ją innym, ale z jaką łatwością 

słuchamy i powtarzamy plotki. 

Zabawne, jak szybko wierzymy w to, co jest napi-

sane w gazetach, ale jak dużo mamy wątpliwości, 

gdy czytamy Biblię. 

Zabawne, że każdy chce iść do nieba, pod warun-

kiem, że nie będzie musiał wierzyć, myśleć, mówić 

ani coś robić. 

Zabawne, że chętnie wysyłamy tysiące „żartów” e-

mailem, czy przez fecebooka, ale długo zastana-

wiamy się, czy rozesłać prośbę modlitewną, gdy 

ktoś o to poprosi. 

Zabawne? Z pewnością NIE ! 

                                           Prezb. Henryk Hukisz  
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Kim naprawdę byli Trzej Kró-

lowie, których nie ma w Biblii? 
 

Przez wieki tradycja chrześcijańska dodawała co-

raz więcej szczegółów do opisu mędrców ze 

wschodu. W drugim wieku naszej ery określono 

ich liczbę i zaczęto nazywać królami. Mówił o 

tym Tertulian, który nawiązywał do Psalmu 72. W 

XV wieku skojarzono dary z imionami oraz za-

częto uważać, że królowie reprezentują trzy kon-

tynenty lub rasy. W ikonografii jeden z królów za-

czął pojawiać się jako osoba czarnoskóra. 

 

Kacper, Melchior i Baltazar – to zmyślone imiona 

tzw. „Trzech Króli”, którzy jak się okazuje wcale 

królami nie byli oraz tak naprawdę, to nie wia-

domo ilu ich było. Na dodatek, wcale nie odwie-

dzili Jezusa w Betlejem tylko gdzie indziej. 

 

Nie trzeba szukać daleko, wystarczy sięgnąć po 

Biblię i przeczytać poniższy fragment aby dowie-

dzieć się prawdy z relacji o narodzinach Jezusa 

oraz o odwiedzinach gości przybyłych z dalekiej 

krainy. Poniższy tekst ma podkreślone znaczące 

wyrazy. 

 

Ewangelia Mateusza 2:1-12 [Biblia Tysiąclecia V] 

 

Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za 

panowania króla Heroda, oto mędrcy ze Wschodu 

przybyli do Jerozolimy i pytali: Gdzie jest nowo 

narodzony Król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem 

Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać 

Mu pokłon. Skoro to usłyszał król Herod, przeraził 

się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszyst-

kich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał 

ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpo-

wiedzieli: W Betlejem judzkim, bo tak zostało na-

pisane przez Proroka:  A ty, Betlejem, ziemio 

Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych 

miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, 

który będzie pasterzem ludu mego, Izraela. Wtedy 

Herod przywołał potajemnie mędrców i wywie-

dział się od nich dokładnie o czas ukazania się 

gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: Udaj-

cie się tam i wypytajcie starannie o Dziecię, a gdy 

je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i 

oddać mu pokłon. Oni zaś, wysłuchawszy króla, 

ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na 

Wschodzie, postępowała przed nimi, aż przyszła i 

zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. 

Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli 

do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Ma-

ryją; padli na twarz i oddali Mu pokłon. I otwo-

rzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, 

kadzidło i mirrę.  A otrzymawszy we śnie nakaz, 

żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się 

z powrotem do swojego kraju. 

 

                               Pastor Sławek Ciesiółka 

 

 

*** 

 

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 

 

Z życia Kościoła 
Gwizdkowe Niespodzianki  

 

Złotniki Kujawskie 
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Kościół FGT w Bydgoszczy 

    
  
                             Inowrocław 

   
                                

                                Rojewo  

   
 
                       Wigilia Zborowa  

        

Kalendarz na styczeń 

 
 

03 piątek  

 

 

1800 

 

Studium biblijne 

Objawienie Jana 

 

04 niedziela 

 

1030 Nabożeństwo z 

Wieczerzą 

 

08 środa 

 

1800 
Spotkanie 

modlitewne 

 

10 piątek 

 

1600 

1800 

Zajęcia świetlicy 

Studium Biblijne 

Objawienie Jana 

 

12 niedziela 
1030 Nabożeństwo 

 

13 poniedziałek 

 

1800 
Rozpoczecie postu i 

modlitwy Kościoła 

 

15 środa  

 

1800 Spotkanie post i 

modlitwa  

17 piątek  
1600 

1800 

Zajęcia świetlicy  

Nabożeństwo 

kończace post i 

modlitwę z usługą 

pastora Jarosława 

Bagińskiego 

 

18 sobota  

 

1100 

do 

1600 

Inowrocławskie 

Seminarium Biblijne 

Temat: Kościół  

Pastor Bagiński 

 

19 niedziela  

 

1030 Nabożeństwo 

 

22 środa  

 

 

1800 

Spotkanie 

modlitewne 

 

24 piątek  

 

1600 

1800 

Zajęcia świetlicy 

Studium Biblijne 

Objawienie Jana 

 

26 niedziela  
1030 Nabożeństwo 

 


