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30.03. – Wielki Piątek – nabożeństwo, godz. 1800.
21.04. – 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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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

ręka prawa i Jego święte ramię. (Księga
Psalmów 98:1)

W tym tygodniu urodziny obchodzą:
Czy lubimy śpiewać pieśni ku chwale
Boga? Dzisiejszy tekst wywyższa
Stwórcę jako czyniącego cuda, triumfującego Pana. Wiele psalmów pięknie
opisuje różne aspekty świętego charakteru Boga. Sporo starszych pieśni i niektóre z nowszych pieśni również
zawierają głębokie i piękne treści biblijne. Oddawajmy Bogu chwałę z całego serca - niech inni usłyszą nasz
śpiew i przyłączą się do niego.

26.03. Justyna Czepek
27.03. Mariusz Bandurow
Życzymy błogosławieństw Bożych!

REFLEKSJA
Oddawanie Bogu chwały
Śpiewajcie PANU pieśń nową, gdyż dokonał cudów. Zbawienie sprawiła Jego
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ROZWAŻANIE

z Nim na wieki. A często myślimy, że to
my chcielibyśmy być z Panem Bogiem,
być z Jezusem w niebie, gdy tak naprawdę Bóg pierwszy chce być z nami
przez całą wieczność. Dlatego jesteśmy
tak bardzo cenni w Jego oczach. Bóg
chce zrobić wszystko, aby nas nie stracić. Był gotowy zapłacić za to najwyższą
cenę. Posłał swojego Syna na pewną
śmierć na krzyżu za nas. Dla kogo
w ogóle Bóg przygotowuje Królestwo
oraz swój dom w niebie, jak nie dla nas
ludzi. Myślę, że Bóg nie może się doczekać aż zobaczy nas u siebie. To jest jedna
z Jego największych pasji. Biblia mówi
o tym, że Bóg chce aby wszyscy grzesznicy byli zbawieni. Boża pasja to Ty i ja.
Jezus będąc na ziemi powiedział w modlitwie do swego Ojca takie słowa: Ojcze, chcę, aby Ci, których mi dałeś, byli
ze mną. Bóg w Starym Testamencie mówił do Abrama: trwaj w społeczności ze
mną! Dlaczego? Ponieważ to zawsze
było Bożym pragnieniem – pasją!
Najważniejsze pytanie dla wierzącego brzmi: jak być człowiekiem
wielkiej pasji dla Boga?
Wydaje się, że niektórzy z pewnymi rzeczami się rodzą, a inni je nabywają ucząc się. Podobnie jest z pasją dla
Boga, „zarażamy się” nią od tych, którzy ją mają. Jeśli chcemy mieć tę pasję,
dobrze jest być blisko takich ludzi. Po
prostu pozwólmy się zapalić! Bóg najlepiej może rozniecić w nas tę pasję, gdy
przede wszystkim spędzamy z Nim
czas, rozmawiając z Nim sam na sam.
Duch Święty wtedy roznieca w nas
ogień. Gdy On nas napełnia, Boża pasja
rozpala się w naszych sercach.

Pasja i Boży pasjonaci
Autor: Michał Siczek
W dzisiejszych czasach dużo
mówi się o pasji. Szczególnie media lubią używać tego słowa. Jeśli coś jest robione z pasją to znaczy, że na pewno
warto się tym zainteresować. Dobrze
więc zadać pytanie, czym jest pasja?
Według słowników pasja to
silne przejęcie się czymś, zamiłowanie
do czegoś, do kogoś, fascynacja. Pasjonować się, znaczy lubić coś bardzo
mocno, przepadać za czymś, interesować się czymś bardzo, naprawdę w coś
się zaangażować.
Ludzie mają różne pasje: wędkarstwo, samochody, komputery, gadżety elektroniczne, książki, jedzenie,
sport, turystykę, naukę, języki obce,
właściwie lista jest niewyczerpana.
W powszechnie używanych
w Polsce tłumaczeniach Biblii słowo pasja raczej nie występuje. Jednak są tam
synonimy oraz słowa bliskoznaczne, takie jak: gorliwość, zapał, zamiłowanie,
upodobanie itp.
Nasz Bóg na pewno jest Bogiem
pasji. Stworzył człowieka w taki sposób,
aby ten mógł być pasjonatem. Wierzę,
że Bóg ma pasję i jest Pasjonatem. Co jest
tą Bożą pasją? Jego bliska relacja z człowiekiem. Cała historia ludzkości od zamierzchłej przeszłości daje na to
dowody. Człowiek istnieje z powodu
pasji Boga! On zawsze pragnął więzi
z każdym z nas. Co za myśl? Bóg tak
bardzo pragnął tej bliskiej więzi, że postanowił nas stworzyć, abyśmy byli
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Eliasz jest takim przykładem ze
stron Starego Testamentu. Wewnątrz
był tak pełen ognia, że ściągnął ogień
z nieba na ziemię. Spójrz na służbę Eliasza w 1 i 2 Księdze Królewskiej. Gorliwość, pasja i ogień, przychodzą przez
wiarę, tam gdzie jest poniesiona ofiara.
Ludzie chcą być pełni pasji, ale czy mają
wiarę i są gotowi zapłacić cenę? Może
nią być samotność, wstyd, prześladowanie, zagrożenie życia i głód, brak komfortu, a może nawet ubóstwo
i ograniczone środki do życia i wiele innych rzeczy. Dla każdego może to być
coś innego. Jeśli chcemy być pełni pasji,
pełni ognia i zapalać innych, może się to
wiązać z zapłaceniem ceny. Zapieranie
się siebie samego, bycie niepopularnym,
bezkompromisowym i radykalnym to
elementy procesu stawania się człowiekiem wielkiej pasji. Przypominają się tutaj historie misjonarzy, którzy mieli
pasję, aby dotrzeć z Dobrą Nowiną do
niewierzących pogan.
Hrabia Ludwig von Zinzendorf
mówił, że ma tylko jedną pasję: jest nią
ON, jedynie ON. Dzięki tej pasji powstał
potężny, misyjny Kościół, modlący się
przez sto lat bez przestanku. Wysłał on
wielu misjonarzy – pionierów, do miejsc
na świecie, gdzie wcześniej nikt nie słyszał Ewangelii.
Istnieje inna historia o misjonarzu, który chciał przypłynąć do Korei
łódką wypełnioną Bibliami, ale ludzie
na brzegu powiedzieli, że zatopią łódź,
a jego zabiją, jeśli się zbliży do wybrzeży. I tak też zrobili, misjonarza zabili, łódź z Bibliami zatopili. Jeden
Koreańczyk z wyłowionych Biblii powyrywał kartki i wytapetował sobie

nimi pokój. Dzięki temu codziennie kładąc się do łóżka czytał je ze ścian, aż się
nawrócił i tak Ewangelia dotarła do Korei. Dzisiaj są tam największe Kościoły
na świecie.
Misjonarz Adoniram Judson
pojechał do Birmy, stracił tam wszystko,
żonę, dzieci i swoje życie, ale zanim zginął, przetłumaczył Biblię na język birmański i wielu ludzi się nawróciło. Jest
tam obecnie ponad 600 000 chrześcijan,
którzy używają właśnie tego przekładu
Biblii. To wszystko dzięki człowiekowi,
który miał pasję dla Boga i ludzi, którzy
Go nie znali.
Dzisiaj wielu takich pełnych pasji dla Boga ludzi jest obok nas. Jeżdżą
na misje, głoszą Ewangelię na ulicach,
zakładają Kościoły, chodzą do więzień,
modlą się o chorych i doświadczają Bożych, niesamowitych cudów. To
wszystko dzieje się blisko nas, w Polsce.
Wioski i miasta są poruszone przez
Ewangelię i działania skromnych, niewidocznych, niepopularnych dla mediów pasjonatów Jezusa.
Ludzie pełni wielkiej pasji dla
Boga są w stanie zrobić to, co wydaje się
niemożliwe i niewiarygodne. A Bóg
właśnie poszukuje dzisiaj takich zapaleńców, gotowych na wszystko. Czy
chcesz być z jednym z nich? Pozwól się
zapalić!
Pasja dla Boga, przyciąga ludzi
do Niego. Co jest twoją pasją? Czy Jezus,
Jego Słowo, Jego Królestwo i Jego Kościół?
Ludzie dzisiaj czekają na Pasjonatów JEZUSA, Bożych Pasjonatów!
Za: chn.kz.pl
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BIBLIJNE ROZWAŻANIA
DLA NASTOLATKA

3. Czy jest coś w postawie Hioba, co zachęca cię do tego, by ufać Bogu pomimo
okoliczności? (Przeczytaj całą księgę
Hioba – zwróć szczególną uwagę na 42
rozdział).

Dał Pan i zabrał Pan
Dał Pan i zabrał Pan. Niech będzie imię
Pańskie błogosławione!
Księga Hioba 1:21b

ZE ŚWIATA

Co Pan Bóg mógłby ci zabrać z tego, co
masz, żebyś nadal potrafił szczerze wypowiedzieć takie słowa jak Hiob? Bardzo
trudno
jest
się
pogodzić
z jakąkolwiek stratą w życiu. Najczęstszą naszą reakcją jest bunt, żal do całego
świata i do Boga. Najczęstsze pytanie,
które w takich momentach się pojawia,
to: „Dlaczego mnie to spotkało?!” Gdy
patrzymy na postać Hioba, zadziwia
nas on swoją pokorą. Sytuacja, w której
wypowiedział słowa: „Dał Pan i zabrał
Pan. Niech będzie imię Pańskie błogosławione!”, była wręcz wstrząsająca.
Hiob utracił w jednym momencie cały
swój wielki majątek, sługi i co najgorsze,
wszystkie swoje dzieci. Jednak nie odwrócił się od Boga. Ufał, że Bóg ma
wszystko pod kontrolą, że pomimo, iż
on sam nie rozumie tej sytuacji, Bóg wie
co robi. Właśnie ta wielka pokora i zaufanie Panu Bogu pomimo okoliczności
są tym, czego powinniśmy się uczyć od
Hioba. Proś swojego Stwórcę, aby pomógł ci przyjmować taką postawę
w każdej sytuacji, począwszy od tych łatwiejszych, po najtrudniejsze.

Indie: zaatakowano cztery
zielonoświątkowe zbory
Mniejszościowe i często bardzo
ubogie wspólnoty chrześcijańskie w Indiach żyją w nieustannym napięciu spowodowanym prześladowaniami.
Grupy hinduistycznych ekstremistów,
zachęcane dodatkowo przez obojętność
władz, wprowadzają rządy terroru poprzez obelgi, pogróżki i niszczenie mienia chrześcijan.
Nie ustaje przemoc na tle religijnym wobec chrześcijan w Indiach.
W stanie Tamilnadu, na południu kraju, ekstremiści hinduistyczni
zaatakowali cztery zielonoświątkowe
zbory – podał Sajan K. George, Przewodniczący Światowej Rady Indyjskich
Chrześcijan (Global Council of Indian
Christians). Organizacja stanowczo potępia rosnącą nietolerancję wobec wyznawców
Chrystusa
i
łamanie
konstytucyjnego prawa do wolności
wyznania i kultu.
Kilka dni temu zniszczono centrum modlitwy w dystrykcie Maduraj.
Po obrzuceniu pastora i jego żony obelgami, bandyci okradli ich z rzeczy osobistych i spalili je na środku ulicy razem

Do refleksji:
1. Czy spotkało cię już w życiu coś bardzo trudnego?
2. Jaka była twoja reakcja?
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z zabranymi ze świątyni egzemplarzami Biblii. Dwie godziny później ta
sama grupa zaatakowała 3 inne zielonoświątkowe miejsca kultu obrażając
wiernych. Grozili im także napadnięciem na ich domy, jeżeli nie zamkną kościołów w przeciągu tygodnia.

czytamy w oświadczeniu ekumenicznej
organizacji.
Z kolei rzecznik prasowy Kościoła katolickiego w Szwecji wskazuje
na jawnie dyskryminacyjny charakter
planowanego zakazu. Prywatne szkoły
wyznaniowe zostaną zlikwidowane
tylko dlatego, że ich właściciel nie jest
świecki – podkreśla Kristina Hellner.

***

Za: chrzescijanin.pl

Szwecja: chrześcijanie bronią
szkół wyznaniowych

DOBRE SŁOWO

Szwecja przygotowuje się do likwidacji szkół wyznaniowych. Aktualnie jest ich 70. 80 proc. z nich należy do
wspólnot chrześcijańskich, uczęszcza
do nich 1 proc. uczniów. Zdaniem socjaldemokratycznego rządu przyczyniają się one do segregacji wewnątrz
szwedzkiego społeczeństwa. Stąd iście
stalinowski pomysł, by szkoły kościelne
zlikwidować.
Sprzeciwiają się temu przede
wszystkim środowiska chrześcijańskie.
Przypominają, że szkoły te cieszą się dobrą opinią u rodziców, są doskonale zintegrowane ze środowiskiem i spełniają
wszystkie kryteria szwedzkiego systemu oświaty.
Zdaniem Chrześcijańskiej Rady
w Szwecji, która skupia 26 wyznań,
w tym Kościół katolicki, likwidatorskie
zamiary rządu to kolejny przejaw spychania religii do sfery prywatnej. Świadczy on o swoistym zaślepieniu. Zatraca
się umiejętność odpowiedniego podejścia do pozytywnych i negatywnych
aspektów religii. Zamiast tego wylewa
się dziecko z kąpielą. W ten sposób społeczeństwo więcej traci niż zyskuje –

Pociecha w ucisku
Autor: David Wilkerson
Tajemnica zrozumienia tego, jak
Bóg wyzwala nas z ucisków, znajduje
się w zrozumieniu wyzwolenia Izraela
z niewoli.
„A to wszystko na tamtych
przyszło dla przykładu i jest napisane
ku przestrodze dla nas” (1 Kor 10:11).
Wszystko, co przydarzyło się
Izraelowi – ich niewola, ich doświadczenia i ich wyzwolenie z Egiptu – to świadectwa, wzory i przykłady dla nas
dzisiaj. Fizyczne wyzwolenie Izraela reprezentuje duchowe wyzwolenie, które
my mamy oglądać.
Czy kiedyś zastanawiałeś się,
dlaczego Izrael nie wywołał powstania
podczas niewoli u Faraona? On ich
zmuszał do robienia cegieł bez słomy
i nakazał nadzorcom, by ich bili. Dlaczego Izraelici nie wzięli sprawy
w swoje ręce? Oni mieli ludzkie możliwości, szczególnie po przejściu dziesięciu plag, kiedy Egipt był zdewasto6

wany, słaby i w żałobie. Nawet Faraon
przyznał: „Oto lud izraelski stał się liczniejszy i potężniejszy od nas” (2 Mojż.
1:9).
Powód dla którego Izrael nie
podniósł rebelii jest taki, że nigdy by im
się to nie udało! To Bóg musiał wykonać
dla nich. Pan powiedział do Mojżesza:
„Napatrzyłem się na niedolę ludu mojego w Egipcie i słyszałem krzyk ich
z powodu naganiaczy jego; znam cierpienia jego. Zstąpiłem przeto, by go wyrwać” (2 Mojż. 3:7-8).
Bóg wyraźnie stwierdza: „Ja
znam ich smutek”. Kochani, jeżeli to nie
daje nam pociechy w naszych uciskach,
to nic innego nie pomoże. Pan mówi: „Ja
wiem, przez co przechodzisz, jak się
czujesz. Ale to nie jest twoja walka. Twój
oprawca, diabeł jest dla ciebie zbyt
silny. Dlatego Ja zstąpiłem, by cię wyzwolić”.
„Jam jest Pan; Ja was uwolnię
od ciężarów nałożonych przez Egipcjan

i wybawię was z ich niewoli i wyzwolę
was wyciągniętym ramieniem i przez
surowe wyroki. I przyjmę was za swój
lud, i będę wam Bogiem” (2 Mojż. 6:6-7).
Za: worldchallenge.org

***
Dlatego tak ważne jest, aby gdy wstaniemy spędzić trochę czasu z Bogiem.
„Nie jestem rannym ptaszkiem.” Musisz coś zrobić, aby zacząć dobrze swój
dzień i niekoniecznie potrzebujesz na to
godziny. Poświęć 5 minut lub 3 minuty
lub cokolwiek. Wystarczy nawet: „Boże,
pomóż mi. Pomóż mi. Chcę przyoblec
się w twoją miłość. Chcę wyjść dzisiaj z
domu i dobrze traktować ludzi. Mam
problemy, Boże, i one sprawiają, że robię się gderliwy. Nie pozwól, abym
przelewał to na innych ludzi.”
- 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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