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17 Boskie 18
Gr. dom. dziewczyny

17.02. – Boskie dziewczyny – spotkanie dla kobiet, godz.: 1700.
Każdy wtorek – Coffee House, Reszel, godz. 1600.
Każdy piątek – grupa domowa, godz. 1830, mieszkanie w zborze.
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Niedziela
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PROŚBY O MODLITWĘ

















zbawienie:
męża Marysi Pietrzak.
całej rodziny Ewy Brzostek.
Andrzeja D. (męża Ani).
Danuty K. (mamy Mirka
i Roberta).
Tadeusza W. (taty Joli i Jarka).
Lilli R. (żony Mirka).
męża Bogumiły Panfil.
rodziców Darka Biłdy.
taty i brata Moniki Czerwonki.
Justyny J. (żony Marcina Dominika).










zdrowie:
Agnieszki Z.
Kasi K.
Danuty K. (mamy Mirka
i Roberta).
Patrycji i Magdy Owierczuk.
Marianny i Jerzego Zakrzewskich.
Alfredy Kopaczel.
Bogumiły Panfil.

o błogosławieństwo, pokój i bezpieczeństwo dla Adolat i Dilafruz;
uzdrowienie i wzrost duchowy Rafała (bratanka Lucyny Tęczy);
o błogosławieństwa, Boże prowadzenie dla Władysława i Krystyny Plewińskich, będących na misji za granicą;
o błogosławieństwo, Bożą opiekę i prowadzenie dla Marysi Pietrzak.

URODZINY

REFLEKSJA

Dziś urodziny obchodzi:

Status ludzi wierzących

28.01. Kamil Targoński

Sam Ojciec bowiem was kocha, gdyż
wy darzycie Mnie miłością i wierzycie,
że przyszedłem od Boga.
Ewangelia wg św. Jana 16:27

W tym tygodniu urodziny obchodzi:
01.02. Agnieszka Krawczyk

Wieczna miłość Boża znalazła swe odzwierciedlenie w miłości apostołów,
którzy szczerze przylgnęli do Pana Jezusa. Oni uwierzyli w Chrystusa i Go
pokochali. Ich właściwa reakcja na zaproszenie Boże spodobała się Ojcu Niebiańskiemu. Jak jest z tobą? Czy

Życzymy Bożych błogosławieństw!
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naprawdę kochasz Jezusa i wierzysz w
Niego ku swemu zbawieniu?

Mając tę nadzieję, chce się śpiewać „Oh,
chcę już iść do domu”.
Chris Tomlin śpiewa:

ROZWAŻANIE

„Ten świat nie jest taki, jaki miał być.
Cały ten ból, całe to cierpienie...
Ale jest lepsze miejsce.
Czekające na mnie.
W Niebie.

Wracamy do domu
Autor: Henryk Hukisz
Jakiś czas temu mój przyjaciel
miał wypadek samochodowy. Auto
było do kasacji, kierowca wyszedł z
niego żywy, chociaż musiał spędzić
sporo czasu w szpitalu. Teraz okazało
się, że wylew powstały w tym zdarzeniu dał znać o sobie. Znów szpital,
śpiączka, modlitwy kościoła i wielu
przyjaciół. Oczekiwanie na Bożą wolę.
„Panie, uczyń cud” – wołało wielu przyjaciół.
Nagle cichy sygnał w smartfonie, jest sms. Szybko włączam i … Pan
zdecydował zabrać swego wiernego
sługę do DOMU. Ulga dla niego, dla rodziny i najbliższych przyjaciół, refleksja
– dlaczego już teraz.
Ktoś z bliskich przyjaciół
umieszcza na FB krótką eulogię – piosenkę Chrisa Tomlina „Home”. Szybko
szukam na YT – jest video klip i wersja
ze słowami. Wklepuję w Google i znajduję słowa, już po polsku.
Treść piosenki robi na mnie
ogromne wrażenie, bo wiem jak bliska
sercu jest nadzieja, jaką mamy w Chrystusie. Nadzieja lepszego życia, wolnego od grzechu, choroby, łez i
problemów. Tak będzie w niebie, tak będzie już do końca, przez całą wieczność.

Każda łza, będzie otarta.
Każdy żal i grzech, wymazany,
Będziemy tańczyć na morzach wspaniałej łaski.
W Niebie.
W Niebie.
Wracam do domu.
Gdzie ulice są ze złota.
Każdy łańcuch jest złamany,
Oh, Chcę już iść
Oh, Chcę już iść
Do domu.
Gdzie, każdy lęk zniknie,
Do Twoich otwartych ramion,
Do których należę.
Do domu.
Żeby złożyć każdy ciężar, całą przeszłość.
I biegnę do Jezusa, bez oglądania się.
Niech będą dzięki Bogu Wszechmogącemu, W końcu będę wolny/a!
W Niebie.
W Niebie.
Wracam do domu….
Oślepione oczy,
W końcu przejrzą,
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Martwi powstaną
Na brzegach wieczności.
Zabrzmi trąbka
Anioły zaśpiewają
Alleluja. Alleluja.”

(Hebr. 10:14), już możemy mieć nadzieję
życia wiecznego, otwartą drogę do
domu naszego Ojca. Musimy tylko w to
uwierzyć.
Mój przyjaciel miał w swoim
życiu taki dzień, gdy uwierzył w Pana
Jezusa i przyjął Go do swego serca. Dlatego dziś jest już w Domu, tam, gdzie
nie ma łez, bólu i cierpienia.
Pan Jezus, po zapewnieniu, że
On jest naszym zmartwychwstaniem,
zapytał Martę: „Czy wierzysz w to?”
(Jan 11:26).
A ty?

Pan Jezus, Pan życia i śmierci
powiedział: „Jam jest zmartwychwstanie i żywot; kto we mnie wierzy, choćby
i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy
we mnie, nie umrze na wieki” (Jan
11:24,25).
Słowa te nasz Pan wypowiedział w sytuacji, gdy śmierć dosięgnęła
już Łazarza, człowieka, którego Jezus
miłował. Chociaż dla ludzi był to już
przypadek pozbawiony jakiejkolwiek
nadziei, lecz nie dla Chrystusa. Dlatego
Jezus powiedział do zmartwionej Marty
„Zmartwychwstanie brat twój” (Jan
11:23). Zgodziła się z tym wiedząc, że
kiedyś nastąpi z martwych powstanie
wszystkich pogrążonych w śnie śmierci.
Starodawny prorok Daniel przypominał
już kiedyś Izraelitom tę odwieczną nadzieję, że „wielu z tych, którzy śpią w
prochu ziemi, obudzą się, jedni do żywota wiecznego, a drudzy na hańbę i
wieczne potępienie” (Dan. 12:2). Lecz
wówczas nikt nie miał zapewnienia, że
po śmierci znajdzie się po stronie życia
wiecznego. Nawet, zanim apostoł Paweł
napisał, że „zapłatą za grzech jest
śmierć” (Rzym. 6:23), każdy z żyjących
na ziemi wiedział, że skutkiem grzechu
jest śmierć. Lecz co potem?
Dopiero po śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, gdy On
„jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni”

Za: nowasol.kei.pl

BIBLIJNE ROZWAŻANIA
DLA NASTOLATKA
Pan udziela mądrości
Bo Pan udziela mądrości, z ust Jego –
wiedza, roztropność.
Przypowieści Salomona 2:6
Często słyszy się słowa: „Gdybym tylko wiedział, że… to wtedy postąpiłbym inaczej”. Wiele osób żałuje
swoich słów, czynów, decyzji, ale
rzadko można je cofnąć. Niestety czasem trudno jest przewidzieć skutki naszych wyborów. Jest jednak na to
sposób. W każdej sprawie możesz, a nawet powinieneś, prosić Boga o mądrość.
On jedyny na tym świecie wszystko wie.
Może ci pomóc podjąć właściwe decyzje
i uchronić cię przed błędami. Możesz
Go pytać o wybór nowej szkoły, o osobę,
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z którą chcesz się związać, o to jak rozwijać swoje talenty itp. Kiedy będziesz
modlił się o różne rzeczy, On da ci przekonanie, co jest dobre, a co złe. On również dał ci Swoje Słowo – Biblię, w której
możesz znaleźć mnóstwo wskazówek
dotyczących tego, jak żyć. Korzystaj
więc z Jego pomocy, abyś kiedyś nie żałował tego, że zmarnowałeś swoje życie.

dzy młotem a kowadłem, prześladowani z jednej strony przez radykalnych
hinduistów, a z drugiej przez fanatycznych muzułmanów – stwierdził Sajan K.
George.

Do refleksji:
1. Czy doświadczyłeś już kiedyś tego, że
Bóg pomógł ci podjąć właściwą decyzję?
2. Przed jakimi trudnymi wyborami stoisz dzisiaj? Proś Boga o mądrość w tych
sprawach.

Pakistan: Módlmy się za Alizę,
ranną w zamachu na kościół

Za: chrzescijanin.pl

***

Aliza, roczna dziewczynka,
straciła stopę w wyniku obrażeń odniesionych w zamachu z 17 grudnia 2017 r.
na Kościół Metodystyczny Bethel Memorial w mieście Kweta w Pakistanie, w
którym zginęło 11 osób, a 50 innych, w
tym kilkoro dzieci, zostało poważnie
rannych.
Czterech zamachowców-samobójców podkradło się do Kościoła Metodystycznego Bethel Memorial w trakcie
dziecięcych jasełek, ale tylko jeden z
nich zdołał odpalić ładunek przy wejściu do kościoła. Czujność ochrony kościoła powstrzymała zamachowców
przed wejściem do świątyni i zapobiegła powiększeniu liczby ofiar wśród 400
wierzących zgromadzonych wewnątrz.
Módlmy się o całkowite uleczenie ran Alizy i o jej samopoczucie.
Módlmy się za jej rodziców, aby opiekowali się nią i kształtowali jej wiarę.
Módlmy się także za innych rannych
i za tych, którzy stracili swoich bliskich
w tym zamachu.

ZE ŚWIATA
Indie: hinduiści spalili kościół
i sklepy chrześcijan
W Kaszmirze, na północy Indii,
grupa 300 hinduistów spaliła kościół należący do wspólnoty zielonoświątkowców. W wyniku ataku rannych zostało
kilkunastu chrześcijan, zniszczono
także pobliskie sklepy, których właścicielami byli wyznawcy Chrystusa. Do
rozboju doszło w wyniku niesprawiedliwego oskarżenia zielonoświątkowców o siłowe nawracanie ludzi.
Przewodniczący
Światowej
Rady Chrześcijan w Indii (Global Coucil
of Indian Christians – Gcic) przyznaje, iż
żyją w klimacie prześladowania i przemocy. Obawiają się, że będą zmuszani
do przejścia na hinduizm. Żyjemy mię-

Za: chrzescijanin.pl
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***

ludu, a wszyscy, którzy do niego wchodzą, byli chronieni i otaczani pokojem.

EGIPT: Kościół wznawia działalność
po ataku bombowym

Za: gpch.pl

DOBRE SŁOWO

Po ośmiu miesiącach szeroko
zakrojonych prac rekonstrukcyjnych
chrześcijanie z Tanta (miasta na północ
od Kairu) z ogromną radością powitali
ponowne otwarcie katedry św. Jerzego,
zniszczonej w samobójczym zamachu
bombowym w kwietniu ubiegłego roku.
Z okazji ponownego otwarcia
kościół otrzymał nową nazwę: katedra
św. Jerzego i Męczenników. Zbryzgane
krwią kolumny pozostały nietknięte, by
przypominać o wielu cennych życiach,
zabranych w zamachu.
Katedra w Tanta była jednym z
dwóch budynków kościelnych, zaatakowanych tego samego dnia przez zamachowców
samobójców,
którzy
świadomie obrali za cel chrześcijan, obchodzących Niedzielę Palmową. W wyniku obydwu zamachów (do drugiego
doszło w kościele w Aleksandrii), zginęło ponad 40 osób, a ponad 100 zostało
rannych.
„Wszyscy są zdumieni widokiem kościoła, który podniósł się z gruzów, a jego ruiny przekształciły się w
przestronny, wyjątkowo piękny budynek” – powiedział miejscowy biskup,
Anba Pola. „Krzyki przerażenia z powodu przelanej krwi męczenników
stały się teraz pełnym radości pochwalnym wołaniem”.
Módlmy się, by odbudowany
budynek kościelny służył dla Bożej
chwały i błogosławieństwa Bożego

Oglądanie Bożej chwały
Autor: David Wilkerson
Tylko jedna rzecz może nas
trzymać w nadchodzących trudnych
czasach, a jest to zrozumienie Bożej
chwały. Poprzez zrozumienie jej odmykamy drzwi do zwycięskiego życia!
Chwała Boża jest objawieniem
natury i istoty naszego Pana. W Starym
Testamencie Mojżesz dosłownie widział
Bożą chwałę. „Wtedy Pan przeszedł
obok niego, a on zawołał: Panie, Panie,
Boże miłosierny i łaskawy, nieskory do
gniewu, bogaty w łaskę i wierność” zachowujący łaskę dla tysięcy, odpuszczający winę, występek i grzech, (2 Mojż.
34;6-7).
Ten fragment Słowa Bożego jest
nieodzowny dla naszego zrozumienia
tego kim jest Pan. Często, kiedy myślimy o Bożej chwale, to myślimy o Jego
majestacie i wspaniałości, Jego mocy
i panowaniu, albo o jakiejś manifestacji
w Jego ludzie, takiej jak podniosłe
uwielbianie. Takie rzeczy mogą być rezultatem oglądania Jego chwały, ale nie
jest to chwała, przez którą On chce być
przez nas poznany. On chce żebyśmy
poznali Jego chwałę poprzez objawienie
Jego wielkiej miłości do rodzaju ludzkiego. I to właśnie On objawił Mojżeszowi.
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Objawienie Bożej chwały potężnie wpływa na tych, którzy to przyjmują
i modlą się o zrozumienie jej. Do tego
punktu Mojżesz patrzył na Pana jako
Boga prawa i gniewu i drżał w obecności Pana. Ale nowe spojrzenie na Bożą
chwałę spowodowało, że Mojżesz czcił
Boga bez strachu. Zobaczył on, że Bóg
jest miłością a Jego naturą jest uprzejmość i delikatne miłosierdzie!
Uczestnictwo w seminariach na
temat poznania, słuchanie znanych
mówców, czy pochłanianie książek i kazań na temat poprawy samego siebie
jest dobre, ale jedyna trwała zmiana wynika z osobistego objawienia Bożej
chwały. Oglądanie Jego chwały zmienia
sposób naszego życia! To wpływa na
nasz wygląd i zachowanie i powoduje,
że stajemy się bardziej podobni do
Niego. Jakie to wspaniałe wiedzieć, że

Bóg już dał to objawienie Siebie w Księdze Wyjścia 34 i jest to dla nas!
Za: worldchallenge.org

***
Nie powinieneś narzekać na pracę. Nie
powinieneś narzekać na szefa. Nie powinieneś narzekać na stary samochód,
ciasne mieszkanie ani na nic, co ci się nie
podoba, wiesz o tym? Izraelici wędrowali po pustyni przez 40 lat, choć miała
to być 11-dniowa wycieczka. Smutne.
Jednym z głównych powodów było to,
że nie przestawali narzekać. Kiedy powinni dziękować, szemrali. Kiedy powinni słuchać i mówić o Bożych
obietnicach, marudzili i szemrali. Narzekali na Mojżesza, narzekali na Boga,
narzekali nawet na mannę, która spadła
z nieba...
- Joyce Meyer

WSPIERAJMY MISJE
Zachęcamy do finansowego wspierania misjonarzy. Każda złotówka jest ważna!
Nr konta: 32 1050 1096 1000 0001 0178 4874
Biblijne Stowarzyszenie Misyjne
ul. Cieszyńska 47, 43-450 Ustroń
Nr konta: 93-10203466-0000950200296608
z dopiskiem: „Misje”
Misje prowadzone na Bliskim
Kościół Chrześcijan Baptystów
Wschodzie przez zbór w Rabce.
ul. Roztoki 9, 34-700 Rabka-Zdrój
Nr konta: 06 1020 3639 0000 8302 0011 6152
Misja w Yorku (Wielka Brytania)
z dopiskiem: „Wsparcie misji w Yorku”
Krystyna i Władysław Plewińscy
Władysław Plewiński
Fundacja SNAP - stop narkomanii, Nr konta: 43 1090 2590 0000 0001 3365 6687
alkoholizmowi, przemocy.
BZ WBK
Piotr Stępniak
Misje prowadzone na wschodzie,
Tłumaczenia Biblii
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WAŻNE INFORMACJE
PASTOR
CZŁONKOWIE
RADY ZBORU
BIBLIOTEKA

Arkadiusz Jurgiełajtis, tel.: 517 524 520
e-mail: jurgielajtis@op.pl
Władysław Plewiński, Oleg Owierczuk,
Michał Karczewski
Ania Jurgiełajtis, Kasia Werkowska

NABOŻEŃSTWA

Marta Jurgiełajtis, tel.: 509 963 995, e-mail:
jurgielka@gmail.com
admin@kz.ketrzyn.pl
Niedziela: godz. 1000, środa: godz. 1800.

SPOTKANIE
MODLITEWNE

Codziennie (z wyjątkiem środy): godz. 2000 oraz
w niedzielę: godz. 800.

GRUPA DOMOWA

Mieszkanie w zborze, piątek: godz. 1830.

COFFE HOUSE
SZKÓŁKA
NIEDZIELNA
(dzieci starsze – gr. I)
SZKÓŁKA
NIEDZIELNA
(dzieci starsze – gr. II)
SZKÓŁKA
NIEDZIELNA
(zerówka i kl. I-III)
GRUPA
NAJMŁODSZYCH

Reszel, wtorek, godz.: 1600.

REDAKCJA
STRONA WWW

Zajęcia prowadzą zamiennie Kasia Werkowska,
Marcin Dominik Jakowicz i Jarek Werkowski.
Zajęcia prowadzą zamiennie Ania Jurgiełajtis,
Marta Jurgiełajtis i Dawid Kondratowicz
Zajęcia prowadzi Agnieszka Karczewska.
Opiekę sprawuje Marta Jurgiełajtis (młodsza)

KONTO BANKOWE

Mazurski Bank Spółdzielczy S.A. Giżycko
77 9343 0005 0013 8569 2000 0010

ADRES

ul. Powstańców Warszawy 33, 11-400 Kętrzyn

WWW

www.kz.ketrzyn.pl

EMAIL

betel@kz.ketrzyn.pl

Biuletyn jest bezpłatnym tygodnikiem Kościoła Zielonoświątkowego w Kętrzynie
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