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1.01 [pt] godz. 11:00
Nabożeństwo Noworoczne w 
kaplicy. Kazanie pastor Samuel 
Skrzypkowski.

3.01 [ndz] godz. 10:00
Nabożeństwo niedzielne połączo-
ne z Wieczerzą Pańską. Kazanie 
pastor Marek Budziński.

6.01 [śr] godz. 18:00
Nabożeństwo modlitewne. Kaza-
nie pastor Marek Budziński.

10.01 [ndz] godz. 10:00
Nabożeństwo niedzielne. Kazanie 
wikariusz Jan Osiecki.

13.01 [śr] godz. 18:00
Nabożeństwo modlitewne. Kaza-
nie pastor Marek Budziński.

17.01 [ndz] godz. 10:00
Nabożeństwo niedzielne. Kazanie 
pastor Samuel Skrzypkowski.

20.01 [śr] godz. 18:00
Nabożeństwo modlitewne. Kaza-
nie pastor Samuel Skrzypkowski.

22.01 [pt] godz. 19:00
Nabożeństwo młodzieżowe - ze 
zborem rosyjskojęzycznym, z oka-
zji tygodnia modlitwy o jedność 
chrześcijan.

23.01 [sob] godz.17:00
Zborowa Szkoła Biblijna w kaplicy. 
Drugi list do Tesaloniczan, prowa-
dzi pastor Andrzej Seweryn.

24.01 [ndz] godz. 10:00
Nabożeństwo niedzielne. Kazanie 
pastor Marek Budziński.

27.01 [śr] godz. 18:00
Nabożeństwo modlitewne. Kaza-
nie wikariusz Jan Osiecki.

31.01 [ndz] godz.10:00
Nabożeństwo niedzielne. Kazanie 
pastor Samuel Skrzypkowski.

CHRZEST WIARY W WIEKU ŚWIADOMYM
Osoby pragnące przyjąć Chrzest Wiary w wieku świadomym, 

proszone są o zgłaszanie się do Pastora Budzińskiego.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DZIECI W ZBORZE
Osoby pragnące modlić się o błogosławieństwo nad dzieckiem podczas 

nabożeństwa proszone są o zgłaszanie się do Pastora Budzińskiego.

STYCZEŃ

2021
rok

HERBATKA SENIORÓW 
 – SPOTKANIA SENIORÓW ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA



W JĘZYKU WIETNAMSKIM: niedziela w godz. 17:00, br. Hung tel. 889 931 735.

W JĘZYKU CHIŃSKIM: ndz., godz. 14:00 Wólka Kosowska, br. Tian tel. 604 898 277, www.plccc.org.

MŁODZIEŻOWE W JĘZYKU CHIŃSKIM: niedziela, godz. 10:00 ul Waliców 25, budynek 
administracyjny, pierwsze piętro, br. Hanping tel. 603 821 812.

W JĘZYKU ROSYJSKIM: pastor M. Baloha Tel. 502760777, niedz., godz. 14:00, ul. Waliców 25 
www.baptist.pl, br. Andreii, tel. 729 633 385.

1)	PLACÓWKA	W	BARYCZY
Barycz 82, 26-200 Końskie 
www.baptysci.waw.pl/barycz
tel. 41 372 63 30
Przewodniczący Ryszard Gajewski,
tel. 511-736-099 i  41-20-20-755
Nabożeństwa:
niedziela, godz. 10:00
czwartek, godz. 18:00

2)	PLACÓWKA W	GRODZISKU:
www.chlebzycia.pl
Grodziska Wspólnota Chrześcijańska  
Kościół Chrześcijan Baptystów. 
ul. Królewska 11A

Nabożeństwa:
niedziela, godz. 11:00
piątek, godz. 18:30

Przełożony: Hubert Pałdyna
Telefon: +48 501 137 317

Służba kobiet: Anna Pałdyna
Telefon: +48 507 158 880
Nr konta (PEKAO S.A.):
05 1 240 6348 1111 001 0 3504 01 93

3)	W	NOWYM	DWORZE	MAZOWIECKIM:
ul. Sukienna 52 (przy Placu Solnym)
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki 
Przewodniczący Grzegorz Gaca, 
tel. 501-026-995
email: info@kosciol-jezusa.pl 
email punktu katechetycznego:
pk@kosciol-jezusa.pl
strona internetowa: http://kosciol-jezusa.pl 
profil na facebooku:
https://www.facebook.com/koscioljezusa
Nabożeństwa:
niedziela godz. 11:00 
grupa biblijna: czwartek o godz. 17:30
Nr konta (PKO Bank Polski):
10 1020 1185 0000 4902 0236 0147

1) III	ZBÓR	WARSZAWA	RADOŚĆ:
ul. Szczytnowska 35-39, wjazd w Radości od 
ul. Ezopa, http://www.wspolnotaradosc.pl.
Nabożeństwa: Niedziela, godz. 11.00

2)	II	ZBÓR	W	WARSZAWIE:
ul. Lęborska 8/10 lok. 25, Niedziela: 11:00, 
http://www.bliskoboga.waw.pl/.

ZBORY	KOŚCIOŁA	CHRZEŚCIJAN	BAPTYSTÓW	W	WARSZAWIE:

Niedzielne: godz. 10:00 
Środowe: godz. 18:00

DYŻURY PASTORÓW (SALA RADY ZBORU, DOMOFON 26)
PASTOR M. BUDZIŃSKI: dyżury: środa.14:00-17:00, budynek admin., sala Rady Zboru
PASTOR S. SKRZYPKOWSKI: dyżury: czwartek 10:00-15:00, sala diakonki w kaplicy
WIKARIUSZ JAN OSIECKI: s. Alfy na parterze w bud. admin., wtorek 10-16, czwartek 9-15

PLACÓWKI	1	ZBORU	KOŚCIOŁA	CHRZEŚCIJAN	BAPTYSTÓW:

NABOŻEŃSTWA
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01.01 Grażyna Gortat  16.07.1993
05.01 Szymon Chąciak  06.06.2008
03.01 Marian Paduch  12.06.1983
03.01 Raisa Malinowska             1969
04.01 Paweł Marcinowicz                 28.01.1996
05.01 Angelika Jakubowska   04.02.2018
06.01 Elżbieta Mibenge  27.11.2009
06.01 Józef Stępniewski                   10.09.1961
06.01 Mateusz Aftanas  01.12.2012
07.01 Elżbieta Wojnarowska 11.03.1951
14.01 Julia Platt   03.07.2016
14.01 Wojciech Głogowski  04.02.2016
14.01 Roma Kobiałka  24.11.2019
15.01 Bartosz Romanowski 02.12.2012
16.01 Anika Godel Chełmecka 03.12.2006
17.01 Antoni Kamiński  17.06.2012
17.01 Bogusława Grajber                 02.12.2012

18.01 Anna Kamińska  11.11.1984
21.01 Sara Dańków  17.09.2017
22.01 Janusz Longić  07.11.1982
23.01 Aleksandra Fajge  01.07.2018
24.01 Mieczysław Głodek                 11.11.1984
25.01 Sylwia Krakowiak  17.06.2012
26.01 Sławomir Pawlikowski 27.05.1990
26.01 Agnieszka Pawlak  01.07.2018
27.01 Grażyna Kozakiewicz          10.1996
28.01 Dawid Mychliński  27.10.2013
30.01 Katarzyna Marcinowicz 24.06.1990

10.01 Laura Novodaru
13.01 Filip Skoworodko
23.01 Julian Litwiński

URODZINY OBCHODZĄ

DATA CHRZTU DATA CHRZTU

AUDYCJE RADIOWE

SZKÓŁKA

AUDYCJE RADIOWE KOŚCIOŁA CHRZEŚCIJAN BAPTYSTÓW
02.01.21 r. Polskie Radio Program II z cyklu: „Pięć minut nad Biblią”. Sobota, godz. 7.40
09.01.21 r. Polskie Radio Program I, 10-minutowy cykl: „Kościoły w Polsce i na świecie”.  

Sobota, godz. 19.15

KSIĄŻKA W KIOSKU ZBOROWYM
Najpiękniejsza Historia - Kevin DeYoung

Biblia jest czasem postrzegana jako zbiór krótkich opowiastek. Tu - proszę 
bardzo - historia Abrahama, a tam - opowieść o życiu Daniela. Gdzieś wśród 
nich są też dobrze znane opowieści o Bożym Narodzeniu i Wielkiej Nocy. 
Nasze dzieci mogą znać wiele opowieści biblijnych, nigdy nie pojąwszy 
historii ponad wszystkie inne historie, nadającą im sens.

Najpiękniejsza Historia to opowieść o buntownikach wyrzuconych z wła-
snego domu, po dziś dzień pragnących do niego wrócić. Kluczowa kwestia 
poruszana w Biblii to próba odpowiedzi na pytanie, jak święty Bóg może 
mieszkać pośród grzesznych ludzi. Bóg wyrzucił Adama i Ewę z ogrodu 
Eden, ponieważ Jego nieskalane oczy nie mogły znieść widoku grzechu i 
zepsucia człowieka.

Cena 56,00 zł.
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18.01 Anna Kamińska  11.11.1984
21.01 Sara Dańków  17.09.2017
22.01 Janusz Longić  07.11.1982
23.01 Aleksandra Fajge  01.07.2018
24.01 Mieczysław Głodek                 11.11.1984
25.01 Sylwia Krakowiak  17.06.2012
26.01 Sławomir Pawlikowski 27.05.1990
26.01 Agnieszka Pawlak  01.07.2018
27.01 Grażyna Kozakiewicz          10.1996
28.01 Dawid Mychliński  27.10.2013
30.01 Katarzyna Marcinowicz 24.06.1990

10.01 Laura Novodaru
13.01 Filip Skoworodko
23.01 Julian Litwiński

Z ARCHIWUM ZBOROWEGO - WIADOMOŚCI

AUDYCJE RADIOWE

Zbór warszawski jak zwykle w nowy rok wszedł poprzedzając go modlitwą. Ostatni dzień ubiegłego 
roku zakończyliśmy dziękczynieniem, prośbą o przebaczenie i nowymi postanowieniami. Następny 
wieczór wypełniliśmy prośbami o przewodnictwo na rok bieżący. Program był bogaty w doborze 
tekstów. Duża frekwencja uczestników. Liczne modlitwy wiernych dotyczyły samych modlących się, 
zborów, Kościoła jak w kraju tak na całym świecie. Obejmowały zagadnienia religijne i społeczne. Od 
18 do 25 stycznia trwał Tydzień Modlitwy Ekumenicznej. Trzeba z przyjemnością podkreślić, że w 
tym roku nabożeństwa były o wiele liczniejsze. W niektórych mniejszych świątyniach utworzyła się 
ciżba. Świątynie protestanckie, starokatolickie, prawosławne i ewangelickie były odwiedzane przez 
księży, zakonnice i wiernych rzymskokatolickiego kościoła. Przyjęcia po nabożeństwach, zwane 
agapa, dawały możliwość wypowiedzi na tematy zaistniałych dużych zmian. Podkreślano radość 
z możliwości spotykania się z „braćmi odłączonymi”. Natomiast bracia taką możliwość zawsze 
mieli, bo to nie było ujęte żadnymi zakazami i sankcjami. 18 stycznia odwiedził nas Dr Delton Lotz, 
przedstawiciel Północnej Konwencji Baptystów Stanów Zjednoczonych. W zamierzeniu jego było 
zobaczyć nowo wybudowaną kaplicę w Białymstoku. Kaplicę zobaczył. Kiedy usłyszał, że w niedzielę 
12 stycznia będą w naszym zborze śpiewane kolędy w wykonaniu chóru, był tym bardzo zaskoczony. 
Na zachodzie ich świętą trwają krótko. Szybko wychodzą z świątecznego nastroju. Rano był w 
Białymstoku, a na południe przyjechał do Warszawy. Nagrywał kolędy i fotografował chór. Nastrój 
wieczoru gościowi podobał się. Na początku stycznia do Żyrardowa przyjechał brat Modzelewski. 
Z nim łączymy nadzieję dobrego zakończenia generalnego remontu kaplicy i gospodarczych, i 
mieszkalnych zabudowań na kościelnej posesji. Snujemy ciche nadzieje, że i sam zamieszka 
w Żyrardowie. Jak w latach ubiegłych tak i w tym roku mieliśmy kurs dla naszej młodzieży, której 
reprezentowały 34 osoby. Przy wykonywaniu programu i w sprawach gospodarczo-żywnościowych 
czuwało osób dwanaście. Tematem kursu był Jezus. Jezus zapowiedziany, oczekiwany, narodzony, 
wzrastający, nauczający, czyniący cuda, popularny, ukrzyżowany, zmartwychwstały, obecnie 
oczekiwany w drugim Jego przyjściu. Dzień ostatni miał temat: jaki jest twój stosunek do Chrystusa? 
Resztę dnia wypełniał śpiew, społeczność przy przezroczach i filmach, a cztery godziny poświęcono 
na wycieczki. Pogoda dopisywała. Odwiedzono Stare Miasto, Zamek Królewski, ZOO, Muzeum 
Narodowe, Lotnisko Międzynarodowe, Wisłostradę, teren budowy Dworca Centralnego, Radość, Laski 
Warszawskie (Ośrodek dla Niewidomych). Dzieci na wezwanie wychowawców złożyły dobrą ofiarę 
na ośrodek (piszę o tym, by pobudzić innych do podobnej akcji). Horyzonty młodzieży rozszerzały 
się przez wzięcie udziału w dwóch nabożeństwach ekumenicznych: w Kościele Zjednoczonym i 
Kościele Metodystów. Trzydzieści cztery młode osoby plus kierownictwo zajmowali dużo miejsca 
i byli jakimś młodzieżowym bodźcem i pewną wizją przyszłości. Biskupi, księża i przełożeni 
odwiedzający nabożeństwa byli bardzo wdzięczni za novum w tygodniu modlitwy. Młodzież w 
swoisty sposób przeżywała swój udział w tych nabożeństwach. W naszym zborze już po raz trzeci 
mieliśmy spotkanie naszych mężczyzn. W grudniu ubiegłego roku rozmawialiśmy o mężczyznach 
i ich roli według Starego i Nowego Testamentu. 14 grudnia weryfikowaliśmy ilości mężczyzn w 
zborze. Na to pytanie odpowiedziała nam księga członkowska. Zastanawialiśmy się nad tym, jakiego 
rodzaju szafarstwo nam przypada w udziale. Dyskusja pogłębiła to zagadnienie. Podjęto dyżury w 
holu kościelnym.  Postanowiono wzajemne odwiedzanie się. 11 lutego na spotkaniu usłyszeliśmy 
sprawozdanie dyżurujących. Dyskusja była rzeczowa i szeroka. Ponieważ spotkanie miało miejsce 
przed ewangelizacją, podjęto rozmowę, co powinniśmy czynić na korzyść ewangelizacji. Na 11 marca 
wyznaczona została praca społeczna na terenie zborowej posesji, a po pracy krótka wymiana zdań 
na temat ewangelizacji. Od  6 do 9 lutego byłem w Szczytnie na ewangelizacji i XXV-leciu pożycia 
małżeńskiego braterstwa Bieńkowskich. Oprócz ewangelizacji i rodzinnej uroczystości byłem w 
urzędach powiatowym i gminnym w sprawach administracyjno-gospodarczych dotyczących zborów. 
Spodziewamy się, że nasze prośby będą pomyślnie załatwione.
A. Kircun (sen) 4



CODZIENNE CZYTANIE BIBLII

DLACZEGO WARTO CZYTAĆ 4 ROZDZIAŁY BIBLII DZIENNIE?

Drodzy, poniżej publikujemy artykuł pastora Samuela Skrzypkowskiego, który dwa lata temu 
ukazał się na łamach portalu internetowego Należeć do Jezusa. Niech będzie on zachętą do 
powzięcia solidnego postanowienia noworocznego.

Wychowywałem się w rodzinie pastorskiej. Od kiedy pamiętam towarzyszyło mi Pismo Święte 
czytane przez rodziców. Gdy miałem 8 lat, tato dał mi pieniądze na zakup pierwszej Biblii w 
zborowej księgarni. Będąc w szkole podstawowej wykazywałem moim kolegom z klasy, jak 
bardzo się mylą w tym, co wierzą, argumentując swoje zdanie przytoczonymi wersetami Sło-
wa Bożego. Choć nigdy nie wątpiłem w wartość i prawdziwość przekazu biblijnego, to dopiero 
gdy skończyłem 16 lat zacząłem nim żyć, a nie jedynie o nim wiedzieć. Powierzyłem wtedy 
swoje życie Bogu, wyznałem Mu swoje grzechy i prosiłem Go, aby uczynił ze mnie swojego 
ucznia. Od tamtego czasu pokochałem tę Księgę ponad wszystkie inne, a od kilku lat czytam 
ją całą w ciągu jednego roku. Zaczynam 1 stycznia od 1 rozdziału Księgi Rodzaju, kończę pod 
koniec grudnia na 22 rozdziale Objawienia Jana. Wystarczy oddać się lekturze 4 rozdziałów 
Biblii dziennie, aby przeczytać ją w rok. Nie jestem w tym temacie ekspertem, sam wiele jesz-
cze się uczę, ale widzę jak wiele wspaniałych zmian wprowadziło to do mojego życia. Chętnie 
się nimi z tobą podzielę. Poniżej przedstawiam 10 powodów, dla których warto zacząć czytać 
Biblię w rok, szczególnie, że ten dopiero się zaczął.

1. CZYTANIE WSZYSTKICH KSIĄG BIBLII UCZY, ŻE CAŁE PISMO JEST NATCHNIONE.
Jeden z najbardziej znanych fragmentów biblijnych w kręgach ewangelikalnych brzmi: „Całe 
Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do popra-
wy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego 
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CODZIENNE CZYTANIE BIBLII

dobrego dzieła przygotowany” (2 Tym. 3:16-17).  Apostoł Paweł, pisząc te słowa, ma na myśli 
przede wszystkim Stary Testament. Księgi Nowego Testamentu dopiero się tworzyły. Jeśli 
jesteś „człowiekiem Bożym” i chcesz być „doskonałym, do wszelkiego dobrego działa przy-
gotowanym” sięgaj po całą Biblię, bo cała ona jest natchniona. Księga Liczb i Pieśń nad Pie-
śniami są tak samo Słowem Bożym, jak Ewangelia Jana i List do Rzymian. Opisy budowy szat 
kapłańskich z Księgi Wyjścia 28 są nie mniej natchnione przez Boga niż werset z Ewangelii 
Jana 3:16. To, że coś wydaje się nudne i mało dopasowane do twoich preferencji, w tym co 
chciałbyś wyczytać, nie znaczy, że należy to traktować po macoszemu. Zacznij doszukiwać 
się informacji i wiedzy mówiącej o tym, czego dotyczy dany fragment, jakie ma zastosowanie 
i dlaczego Bóg umieścił go w Piśmie. Nie idź na łatwiznę, porzucając to, co trudne, szukaj na 
to odpowiedzi, a poznasz słodki smak znajomości i zrozumienia Słowa Bożego.

2. PRZESTAŃ CZYTAĆ O SOBIE, A ZACZNIJ CZYTAĆ O BOGU.
Ten punkt związany jest z poprzednim. Jeśli zaczniesz czytać całą Biblię, a nie jedynie twoje 
ulubione wyrywki, to zrozumiesz, że Biblia nie jest o tobie. Zbyt często traktujemy ją jako 
poradnik mówiącym o tym, jak mieć lepsze życie niż nasi niewierzący znajomi, a zbyt rzadko 
jako księgę, która mówi o Bogu, objawia Boga i wywyższa Boga. Ile razy słyszałeś kazanie 
oparte na historii Dawida pokonującego Goliata? Ja co najmniej kilka. Ile razy zastosowanie 
tego kazania mówiło „Z Bogiem ty też możesz pokonać Goliata w twoim życiu!”? Czy rze-
czywiście to jest pierwsze znaczenie tego tekstu? Czy ta historia nie jest dużo głębsza? Czy 
faktycznie jest o tym, abym ja pokonał swojego Goliata, a nie o tym, że Bóg zachował swój 
naród, używając do tego młodego, niedoświadczonego w boju chłopaka? Użył go, bo powołał 
go na przyszłego Króla, i tym samym Dawid stał się typem[1] Chrystusa. Jezus bowiem, kiedy 
przyszedł na świat, okazał się lepszym i doskonalszym Dawidem, który pokonał najstraszniej-
szego wroga. Oczywiście, że ma to praktyczne znaczenie dla naszej codzienności i prawdzi-
wie Bóg może pokonać nasze problemy, ale zacznij kopać głębiej. Czytaj całą Biblię, a otworzy 
ona przed tobą znacznie szerszy świat niż twój własny ogródek.

3. CZYTAJ CAŁĄ BIBLIĘ, ABY ZOBACZYĆ JEZUSA.
Ponownie, punkt związany z poprzednim. Jeśli zaczniesz czytać całą Biblię, to szukaj w niej 
Jezusa. Nie mówi o Nim jedynie Nowy Testament. Na kartach Starego Testamentu można 
znaleźć mnóstwo odniesień do Jego osoby. Jeden z przykładów podałem w punkcie drugim. 
Jezusa odnajdziesz w stworzeniu świata, w spełnieniu przymierza, jakie Bóg zawiera z Abra-
hamem, w spotkaniu Abrahama z Melchizedekiem, w Józefie ratującym swoich braci, którzy 
go zdradzili, w Jakubie wypowiadającym słowa błogosławieństwa nad jego synem Judą i tak 
można by wymieniać jeszcze bardzo długo. Cała Biblia mówi o Jezusie i wielkim planie zba-
wienia. Zacznij ją czytać w całości, a zachwycisz się Chrystusem jeszcze bardziej.

4. ZNAJDZIESZ HISTORIE, O KTÓRYCH NIGDY WCZEŚNIEJ NIE SŁYSZAŁEŚ.
Są takie historie, szczególnie w Starym Testamencie, o których nie usłyszysz zza kazalnicy. 
Po prostu się ich nie głosi lub jest to bardzo rzadkie. Na przykład: czy kiedykolwiek słyszałeś 
rozważanie z tekstu mówiącego o tym, jak Pan natarł na Mojżesza, aby go zabić, na co w 
odpowiedzi żona Mojżesza szybko obrzezała swojego syna i… nie zdradzę. Sam przeczytaj - 
Księga Wyjścia 4:24-26. Często słyszałem kazania i rozważania z wersetów wcześniejszych i 
późniejszych, a z tych nie. Czy są one gorsze? Bynajmniej! Z pewnością są znacznie trudniej-
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sze w zrozumieniu tego, co się stało, ale czy to oznacza, że nie powinniśmy ich czytać? Wręcz 
przeciwnie. Nie jest to wina kaznodziejów, po prostu nie zawsze jest czas na to, aby omawiać 
szczegółowo każdy werset danego fragmentu. Jeśli twoja wiedza biblijna i wiara opiera się 
jedynie na popularnych tekstach, to umknie ci wiele fascynujących historii.

5. POZNAWANIE CAŁEJ BIBLII UCZY CZYTANIA W KONTEKŚCIE.
Każdy z nas ma swoje ulubione wersety i fragmenty. Jednak jeśli skupimy się tylko na frag-
mencie tekstu, to może nam umknąć jego głębsze i prawdziwe znaczenie. Jak często widzia-
łeś udostępniany na portalach społecznościowych werset z Listu do Filipian 4:13 „Wszystko 
mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie”? Zdarzało mi się słyszeć studenta, który nie 
przygotował się do egzaminów, ale miał szczerą wiarę w to, że zda, bo „wszystko może w tym, 
który go wzmacnia.” Ten werset nie ma być motywatorem do uzupełniania naszych braków i 
„sięgania wyżej”, a raczej zachętą do cieszenia się i poprzestawania na tym, co mamy. Jeśli 
nie przeczytamy całego rozdziału, a czasami całej księgi czy listu, to ciężko będzie nam zrozu-
mieć sens wersetu. Czytanie całej Biblii uczy czytania w kontekście, a tym samym poznawa-
nia wersetów wedle tego, co chciał przekazać autor, a nie tego, co my chcemy w nich znaleźć.

6. CZYTANIE CAŁEJ BIBLII UCZY TEOLOGII BIBLIJNEJ.
Teologia Biblijna to spojrzenie na jakieś zagadnienie z perspektywy całego Pisma Świętego. 
Wierzę w to, że Biblia jest spójna, znajdują się w niej motywy, które przewijają się przez całą 
jej treść, pewne wersety pomagają nam zrozumieć inne wersety. Jeśli chcesz zrozumieć do-
brze dane zagadnienie, musisz na nie spojrzeć ze znacznie szerszej perspektywy niż jeden 
fragment. Np. Biblia bardzo dużo mówi o ludzkim sercu, w Przypowieściach Salomona 4:23 
możemy przeczytać: „Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska 
źródło życia!”. Gdyby jakiś kardiolog z całej Biblii poznał tylko ten werset, z pewnością uznałby 
go za doskonałą poradę i umieściłby go na swojej ulotce reklamowej. Jednak to nie jedyna 
wzmianka o sercu. Wersetów, które o nim mówią, jest jeszcze mnóstwo. Czym jest serce w Pi-
śmie Świętym? Jakie ma znaczenie? Co jest z nim związane? Jak go strzec? Chcesz wiedzieć? 
Przeczytaj całą Biblię.

7. CZYTAJĄC CAŁĄ BIBLIĘ ZNAJDZIESZ ODPOWIEDZI NA WIELE SWOICH PYTAŃ.
Co to znaczy, że Jezus przyszedł wypełnić Prawo? Dlaczego w Księdze Objawienia Jezus za-
powiadany jest jako niepokonany Lew, a ukazuje się jako zabity Baranek? Jak znaczenie mają 
dobre uczynki w moim życiu? Dlaczego powinienem zostać ochrzczony? Takie pytania można 
mnożyć w nieskończoność. Chcesz odpowiedzi? Zacznij czytać całą Biblię. Na mnóstwo z 
nich znajdziesz rozwiązanie, jeśli będziesz czytać uważnie i ze zrozumieniem. Są również 
i takie, na które być może nie znajdziesz odpowiedzi. Zapytaj wtedy dojrzalszych od siebie 
chrześcijan, z pewnością pomogą ci lub skierują do kogoś jeszcze bardziej kompetentnego. 
Nie bądź jednak leniwy, nie idź na łatwiznę, najpierw szukaj w Biblii, potem szukaj u innych. 
Nie zapominaj o jednym i o drugim.

8. CZYTAJĄC CAŁĄ BIBLIĘ ZAPOZNASZ SIĘ Z RÓŻNORODNYMI GATUNKAMI LITERACKIMI.
Piękno Biblii to również jej różnorodność. Jeśli zaczniesz czytać ją w całości, to trafisz nie 
tylko na fragmenty narracyjne, opisy historyczne i listy. Znajdziesz w niej poezję, proroctwa, li-
teraturę apokaliptyczną, zapiski prawne, mnogość paraboli i metafor. Dla mnie to wielka frajda 
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czytać różne gatunki ze świadomością, że wszystkie zostały natchnione przez Boga. Czy to 
nie wspaniałe? Nie użył On jedynie skrupulatnego ewangelisty-lekarza Łukasza, by przekazać 
swoje Słowo, posłużył się również poetami, historykami, młodym Dawidem i starym Mojże-
szem. Posługuje się historycznym opisem bitew w Księgach Samuela i poematem o miłości 
pana młodego do jego żony w Pieśni nad Pieśniami. Czytanie tylko jednego tekstu byłoby 
jak jedzenie tylko jednego dania: szybko się nudzi i powszednieje. Pismo Święte jest jednak 
znacznie bogatsze. Nie okradaj siebie z jego wielorakich smaków.

9. CZYTANIE BIBLII CODZIENNIE UCZY DYSCYPLINY.
Ile razy zdarzało ci się obiecać sobie rano, że jak wrócisz ze szkoły albo z pracy, to na pewno 
sięgniesz po Biblię, by coś z niej przeczytać? Kiedy już wróciłeś, to miałeś coś innego do zro-
bienia, więc obiecałeś sobie, że usiądziesz do niej przed snem. Kiedy już ułożyłeś się w łóżku, 
to byłeś zbyt zmęczony i mówiłeś sobie, że lepiej iść szybciej spać, żeby wstać wcześnie rano 
i przeczytać coś z Biblii. Czasami się udawało, innym razem historia z dnia wcześniejszego 
się powtarzała. Jednak gdy ma się plan czytania Biblii i zamiar przeczytania jej w rok, wymów-
ki zaczynają znikać, uczysz się dyscypliny. Wiesz, że jeśli nie przeczytasz czterech rozdziałów 
dzisiaj, to jutro będziesz musiał przeczytać osiem. Jeśli przegapisz kolejny dzień, to musisz 
przeczytać dwanaście, itd. Co wtedy zrobić? Poddać cały plan? Szkoda by było, bo jest on dla 
ciebie bardzo dobry. Zatem bierzesz się w garść i nawet jeśli nie czujesz się jakoś wyjątkowo 
natchniony i uduchowiony danego dnia, to bierzesz się do czytania. W pewnym momencie 
twoje stany emocjonalne naprawdę przestają mieć znaczenie na to, czy chcesz czytać Biblię, 
po prostu to robisz i zaczynasz dostrzegać, jaki dobry ma to wpływ.

10. CZYTANIE CAŁEJ BIBLII ROZWIJA ŻYCIE MODLITEWNE.
Dla wielu modlitwa jest jednym z najbardziej zaniedbanych aspektów życia z Bogiem. Łapią 
się na tym, że ich modlitwy są takie same, oklepane i puste. Biblia jednak zawiera mnóstwo 
zapisanych modlitw i pieśni, gdy zaczynasz je czytać, to często stają się one inspiracją dla 
twoich własnych słów kierowanych do Boga. Ponadto będziesz mógł zobaczyć, jak modlitwa 
wpływała na życie mnóstwa osób w całej Biblii, a nawet zmieniała rzeczywistość dookoła 
nich. Zauważysz również, jak różnorako i cudownie Bóg odpowiadał na modlitwy. Czy dzisiaj 
nie miałby czynić tego samego? Im więcej czytam Biblii, tym więcej się modlę.

Biblię można czytać „od deski, do deski”, można ją czytać według chronologii spisania ksiąg 
i na wiele innych sposobów. W Internecie znajdziesz mnóstwo gotowych planów do przeczy-
tania Pisma Świętego w całości, zapoznając się każdego dnia z innymi księgami. Można to 
zrobić idąc różnymi drogami, niezależnie od tego, którą wybierzesz, trzymaj się jej wiernie, a 
jestem przekonany, że po jakimś czasie zobaczysz, jak wielki wpływ to ma na twoje codzienne 
życie, uwielbienie i poznanie Boga oraz posłuszeństwo Jemu. Ja widzę same korzyści i żałuję, 
że zacząłem czytać ją w całości tak późno.

[1] „Typ - określenie w teologii chrześcijańskiej oraz egzegezie biblijnej, dotyczące różnych 
zagadnień, wydarzeń, osób lub obiektów ze Starego Testamentu, które są traktowane jako 
zapowiedź tego, co miało nastąpić w Nowym Testamencie”
 - www.pl.wikipedia.org/wiki/Typ_(teologia)
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WYKŁADY WBST

Przygotowaliśmy nową ofertę dla każdego zainteresowanego tematyką biblijną i teologiczną. Stu-
dia przeznaczone są dla tych, którzy nie są gotowi na podjęcie dłuższej edukacji. Teraz istnieje 
możliwość wyboru cyklu wykładów prowadzonych przez Internet na wskazany temat, np. z dzie-
dziny poradnictwa duchowego albo biblistyki starotestamentowej. Oczywiście może to być też 
więcej niż jeden temat. Cały cykl obejmuje 6 spotkań, z których każde składa się z dwóch 60-mi-
nutowych wykładów, w sumie 12 pełnych godzin wykładów prowadzonych przez kompetentnych 
nauczycieli WBST, specjalistów w swoich dziedzinach.

KOSZT	JEDNEGO	CYKLU	TO	JEDYNIE	150	ZŁ	(SPECJALNA	CENA	PROMOCYJNA).
Więcej informacji na stronie WBST: www.wbst.edu.pl/oferta/wyklady/

8-10 stycznia 2021 (online)
29-31 stycznia 2021

SEMESTR	WIOSENNY	2020/21

19-21 lutego 2021 (online)
12-14 marca 2021
26-28 marca 2021 (online)
9-11 kwietnia 2021 (online)
7-9 maja 2021
28-30 maja 2021 (online)
18-20 czerwca 2021

TEMATY	WYKŁADÓW:

• Historia starożytnego Izraela
•  Historia, kultura i literatura okresu międzytestamentowego    
•  Poradnictwo biblijne
•  Septuaginta
•  Muzyka w Kościele
•  Żydzi w Polsce w XVIII-XX w.
•  Islam - historia, Koran, współczesność
•  Myśliciele chrześcijańscy
•  Współczesne spojrzenie na Ewangelię Marka
•  Czym jest Kościół?
•  Prześladowania chrześcijan od starożytności po współczesność
•  Zarys historii doktryny chrześcijańskiej
•  Reformacja - katastrofa czy impuls rozwojowy?
•  Prawosławie i Rzymski Katolicyzm
•  Małżeństwo i rozwód na starożytnym Bliskim Wschodzie, Izraelu i w Biblii
•  Apologetyka
•  Wybrane zagadnienia postmodernizmu
•  Sztuka komunikacji
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MOJA WDZIĘCZNOŚĆ ZA ROK 2020

Czas na refleksję. Za co jestem wdzięczny Bogu - podsumowanie całego roku 2020.
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WPŁATY DAROWIZN I OFIAR CZŁONKOWSKICH NA RZECZ ZBORU:
Pekao S.A. 30 1240 6292 1111 0010 7636 4924

W ZWIĄZKU Z TYM, ŻE OD 24 PAŹDZIERNIKA 2020 R. POLSKA ZOSTAŁA OBJĘTA CZERWONĄ STREFĄ, 
NIEKTÓRE Z NASZYCH GRUP DOMOWYCH ODBYWAJĄ SIĘ PRZEZ TRANSMISJĘ ZOOM. PROSIMY KON-

TAKTOWAĆ SIĘ Z LIDERAMI GRUP W SPRAWIE SPOTKAŃ.

– GRUPY SPOTYKAJĄCE SIĘ PRZY WALICÓW 25 –

– GRUPY DOMOWE –

– KONTAKT –

BIELANY: Wtorek 18:30, kontakt: Artur – 601 665 255
PRAGA PÓŁNOC: Wtorek 19:00, kontakt: Szymon – 570 900 406
WOLA: Grupa ukraińskojęzyczna, Czwartek 19:00, kontakt: Włodzimierz – 889 779 881
PRAGA POŁUDNIE: Piątek 19:00, kontakt: Paweł – 694 495 540
WAWER: Piątek 19:00, kontakt: Mirosław – 694 422 626
JELONKI: Czwartek 19:00, kontakt: Lija – 505 381 629
URSYNÓW: Sobota 18:00, kontakt: Krzysztof – 693 319 346

GRUPA ANGLOJĘZYCZNA: Wtorek, 18:30, kontakt Jan – 697 769 545 
GRUPA MŁODYCH MĘŻCZYZN: Środa, 7:00 , kontakt: pastor Samuel – 882 516 320
GRUPA GEDEONITÓW: Środa, 17:00 , sala Alfy
GRUPA BIBLIJNA: Środa, 19:00, kontakt: p. Marek – 662 517 050, Andrzej – 602 353 085
GRUPA MŁODYCH KOBIET: kontakt - Angelika – 506 050 138, 19:00
GRUPA STUDENCKA: Czwartek, 18:30, kontakt: pastor Samuel – 882 516 320
GRUPA MODL. WSTAWIENNICZA: sala Rady Zboru: Piątek godz.19, Lech 509537184
GRUPA KURSU ALFA: sala Alfy: Piątek godz.19, Igor 502342514, Krzysztof 693319346
GRUPA DLA SENIORÓW (RAZ W MIESIĄCU): Piątek, 11:00, kon.: p. Marek – 662 517 050
GRUPA NASTOLATKÓW: kontakt Jan – 697 769 545, 18:30
GRUPA MŁODYCH MAŁŻEŃSTW (RAZ W MIESIĄCU): Sobota, 17:00, kontakt 
pastor Samuel – 882 516 320 
GRUPA BIBLIJNA: Niedziela, 9:00, kontakt - Adam – 502 635 011, Sala Alfy 
GRUPA PRZYGOTOWUJĄCA SIĘ DO CHRZTU: Niedz., 9:00, kon. - p. Marek – 662 517 050 

SEKRETARIAT: pon, wt, czw, pt. 10:00-16:00, śr. 12:00-18:00, tel. 22 620 52 16
RADA ZBORU: Marek Budziński - Przewodniczący Rady Zboru, tel. 662 517 050 
Artur Kozłowski - Z-ca Przewodniczącego Rady Zboru, tel. 601 665 255, 
e-mail: artur.kozlowski68@gmail.com
SZKÓŁKA NIEDZIELNA (Punkt katechetyczny): Michał Stępień, e-mail: pk@baptysci.waw.pl
BIBLIOTEKA: czynna w niedz. po nabożeństwie, prowadzi Magdalena Kozłowska 601 810 348
KSIĘGARNIA: czynna w godzinach sekretariatu, tel. 22 620 52 16
GOSPODARZ: Mirosław Chęcik 882 903 276.


