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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

W Przekładzie dosłownym tak oddano
dzisiejszy tekst: „Lecz jeśli wyróżniacie
jednych przed drugimi, popełniacie
grzech i jesteście uznani przez Prawo za
przestępców”. Stronniczość nie podoba
się Bogu. Faworyzowanie bogatych
kosztem biednych, uczonych kosztem
prostych, pięknych kosztem mniej urodziwych - to praktyki, które nie powinny mieć miejsca w Kościele
Chrystusa. Pamiętajmy, że Bóg nie ma
względu na osobę i nie kieruje się czysto
zewnętrznymi pozorami. Pan patrzy na
serce. Wzorujmy się na Stwórcy i w podejściu do bliźnich bądźmy bezstronni.

W tym tygodniu urodziny obchodzi:
13.04. Iwona Jankiewicz
Życzymy błogosławieństw Bożych!

REFLEKSJA
Jedność chrześcijan
Jeżeli jednak kierujecie się względami
na osoby, grzeszycie i Prawo potępia
was jako przestępców.
List św. Jakuba 2:9
2

ROZWAŻANIE
* grupie uczniów, łącznie z Piotrem, Tomaszem, Natanaelem, Jakubem i Janem
nad jeziorem galilejskim (21, 1-23)

Trzeciego dnia zmartwychwstał
Autor: Edward Czajko

* wielu innym na Górze Oliwnej niedaleko Betanii w czasie wniebowstąpienia
(Łk 24, 50-53; Dz 1, 6-12).

Część 2/2
Świadkowie zmartwychwstania Pańskiego

Wymieniając tych, którzy widzieli zmartwychwstałego Pana, Paweł
dodaje siebie, gdy mówi o swoim przeżyciu na drodze do Damaszku. Łukasz
zaś w Dz 1, 3 powiada, że Jezus „po
swojej męce objawił się jako żyjący i dał
liczne dowody, ukazując się im [to znaczy swoim uczniom] przez czterdzieści
dni”.
Mogły więc być - mówią niektórzy komentatorzy - jeszcze inne ukazania się Pana, o których pisane wzmianki
nie zachowały się. Zmartwychwstały Jezus dał się zatem widzieć swoim wybranym świadkom.

Zmartwychwstały Jezus dał się
widzieć. Jak wiadomo, Ewangelie zawierają również opowiadania o ukazywaniu się zmartwychwstałego Jezusa
swoim uczniom. Zmartwychwstały Pan
dał się widzieć tym, których Piotr nazywa „wybranymi świadkami” (Dz 10,
41):
* Marii Magdalenie (J 20, 11-18; Mk
16, 9)
* kobietom wracającym
(Mt 28, 9)

od

grobu

* Piotrowi (Łk 24, 34)

Przemiana wewnętrzna uczniów

* dwom uczniom idącym do Emaus
(Łk 24, 13-35; Mk 16, 12-13)

Wielkim dowodem zmartwychwstania Jezusa jest też przemiana wewnętrzna uczniów. Ludzie, których
spotykamy w Dziejach, to już zupełnie
inni niż na stronach Ewangelii.
W Ewangeliach - rozczarowani i zrozpaczeni, natomiast w Dziejach ryzykują
własnym życiem i odwracają cały świat
do góry nogami (Dz 15, 26; 11, 6).
Co sprawiło tę zmianę? Owszem, częściowo niewątpliwie Pięćdziesiątnica,
wylany Duch Święty. Ale Duch Święty

* dziesięciu zebranym w górnej izbie
(Łk 24, 36-42; J 20, 19-23)
* jedenastu łącznie z Tomaszem (J 20, 2429; Mk 16, 14)
* „więcej niż pięciuset braciom naraz”
(1 Kor 15, 6; Mt 28, 16-20)
* Jakubowi (1 Kor 15, 7)
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Dzień Pański

zstąpił tylko wtedy, gdy Jezus zmartwychwstał i wstąpił do nieba. Zmartwychwstanie wyzwoliło duchowe siły
u uczniów. Spójrzmy na dwa przykłady. Pierwszym jest Szymon Piotr.
Trzy razy zaparł się Chrystusa. Później
gorzko płacząc wyszedł w ciemność
nocy. Po śmierci Jezusa wraz z innymi
przebywał w górnej izbie za zamkniętymi drzwiami „z bojaźni przed Żydami” (J 20,19). Był całkowicie
zrezygnowany. Odwracając zaś kilka
stron Pisma widzimy go stojącego
prawdopodobnie na kamiennych schodach prowadzących do tej samej górnej
izby w Jerozolimie i przemawiającego
z taką odwagą i mocą do zgromadzonego tłumu, że trzy tysiące osób przyjmuje Chrystusa i daje się ochrzcić. Dalej
w Dziejach widzimy go sprzeciwiającego się postanowieniom Sanhedrynu
i cieszącego się, że został uznany za
godnego cierpieć dla Chrystusa. Szymon Piotr jest teraz nowym człowiekiem. Co dokonało w nim tak wielkiej
zmiany? Zmartwychwstanie Jezusa
Chrystusa.
Drugi przykład to Jakub. Był on
jednym z braci Pańskich, którzy nie wierzyli w Jezusa. Zaś w pierwszym rozdziale Dziejów wśród zgromadzonych
uczniów widzimy też braci Pańskich,
Tu już Jakub jest człowiekiem wierzącym w Chrystusa. Co przekonało go
do wiary? Zmartwychwstanie Jezusa,
który - jak pisze Paweł -„potem ukazał
się Jakubowi” (1 Kor 15, 7). To zmartwychwstanie zmieniło strach Piotra na
odwagę, a wątpliwości czy też niewiarę
Jakuba na jego wiarę.

Świadectwem o rzeczywistości
zmartwychwstania Chrystusa jest też
istnienie Dnia Pańskiego (Obj 1, 10).
Dzień Pański, niedziela, to nie sabat. Kto
to odważył się zmienić święty sabat na
niedzielę i na jakiej podstawie? Bo przecież Żydzi byli raczej gotowi umrzeć niż
na przykład walczyć w dniu sabatu.
I żaden Żyd, a pierwsi chrześcijanie byli
przecież w większości Żydami, nie zamieniłby świętego dnia sabatu na
„pierwszy dzień tygodni”, gdyby nie
fakt, że w dniu tym Chrystus zmartwychwstał. Dowodem zmartwychwstania Chrystusa jest również istnienie
Nowego Testamentu. Czyż ktoś zadałby
sobie trud pisania tych ksiąg, gdyby Jezusa spotkał tylko los ukrzyżowanego
„rewolucjonisty”? Każde opowiadanie
o Jezusie zostało napisane przez ludzi,
którzy wierzyli w zmartwychwstałego
Pana! „Nie to lub tamto w Nowym Testamencie - upraszcza problem J. Denney - nie opowiadanie o pustym grobie
lub o ukazaniu się Pana w Jerozolimie
czy Galilei, stanowi dowód zmartwychwstania; dowodem jest sam Nowy Testament” (Jesus and the Gospel).
Kościół powszechny
Wreszcie, zmartwychwstanie
Chrystusa przekształciło pobożną żydowską Resztę Pana w powszechny,
wielonarodowy Kościół chrześcijański,
istniejący już dwadzieścia wieków. Bo
nawet żydowski uczony, prof. Joseph
Klausner, pisał swego czasu: „Wiara
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dziewiętnastu stuleci nie jest zbudowana na oszustwie” (Jesus of Nazareth).

Praktycznie jest on już w sytuacji matowej! Zegar stanął, nawet jeśli wahadło
zakołysze się jeszcze kilka razy [...].
Przesłanie Wielkiej Nocy powiada nam, iż pokonani są nasi wrogowie: przekleństwo oraz śmierć. W końcu
nie mogą już dłużej wyrządzać krzywd.
Zachowują się jeszcze tak, jakby gra nie
była zdecydowana ani bitwa rozegrana,
zmuszeni jesteśmy liczyć się jeszcze
z nimi, lecz w zasadzie nie musimy się
ich już bać. Kto słyszał przesłanie wielkanocne, ten nie może już biegać wokoło z miną tragiczną ani wieść
wyzutego z humoru życia osoby, która
nie ma nadziei. Liczy się jedno tylko i to
tylko naprawdę ma walor rzeczy poważnej - Jezus Zwycięzcą. [...] jesteśmy
zaproszeni i wezwani, by zwycięstwo
Bożej chwały w tym człowieku Jezusie
traktować z powagą i się nim radować.
Wówczas dane jest nam żyć we
wdzięczności, a nie w trwodze” (Dogmatyka w zarysie, s. 114-115).
Chrystus
zmartwychwstał!
Prawdziwie zmartwychwstał!

Zmartwychwstanie Jezusa naszą rękojmią
Zmartwychwstanie Chrystusa
daje nam pewność co do przebaczenia
naszych grzechów. Albowiem Chrystus
„został wydany za grzechy nasze i
wzbudzony z martwych dla usprawiedliwienia naszego” (Rz 4, 25). Zmartwychwstanie Chrystusa jest też
podstawą nadziei naszego zmartwychwstania w dniu Jego chwalebnego
przyjścia, Jego paruzji. „Chrystus został
wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli [...] w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. A każdy
w swoim porządku: jako pierwszy
Chrystus, potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie jego przyjścia” (1 Kor 15,
21-23).
Śladem dwóch wcześniejszych
tekstów z tej serii, także tutaj przywołajmy Karola Bartha: „W zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa [...] padło
orzeczenie, iż zwycięstwo Boga już bezwarunkowo jest wygrane z korzyścią
dla człowieka w osobie Jego Syna. Wielkanoc to z pewnością dopiero wielka rękojmia
naszej
nadziei,
jednak
jednocześnie ta przyszłość w przesłaniu
wielkanocnym jest już teraźniejszością.
Stanowi obwieszczenie odniesionego
już zwycięstwa. Wojna dobiegła końca nawet jeśli gdzieniegdzie jakieś oddziałki jeszcze strzelają, bo nie doszły
ich jeszcze wieści o kapitulacji. Gra jest
wygrana, nawet jeśli przeciwnikowi
wolno dodać jeszcze kilka ruchów.

BIBLIJNE ROZWAŻANIA
DLA NASTOLATKA
Wiara bez uczynków jest martwa
Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak
i wiara bez uczynków jest martwa.
List do Jakuba 2:26
Jeżeli Pan Jezus jest twoim osobistym
Zbawicielem, pewnie zgodzisz się
z tym, że zbawienie można uzyskać
tylko i wyłącznie z Bożej łaski i przez
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wiarę w to, co Pan Jezus dla ciebie uczynił na krzyżu. Jaka jednak ta wiara powinna być? Czy zastanawiałeś się
kiedyś nad tym? Biblia wyraźnie mówi,
że za wiarą powinny iść czyny. Jest to jedyny sposób, aby stwierdzić, czy ktoś
naprawdę żyje tym, w co wierzy. Gdy
wierzysz prognozie pogody, np. że będzie lało, to nie wyjdziesz z domu bez
parasolki. Jeżeli naprawdę wierzysz
w to, co mówi Pan Jezus, to będziesz
zgodnie z tym postępował. Jak to wygląda w twoim życiu? Nie zawsze jest
łatwo wszystko od razu wprowadzić w
czyn, ale czy w ogóle próbujesz postępować zgodnie z Bożą wolą? Jeśli naprawdę wierzysz w Jezusa, to z Bożą
pomocą możesz wydawać dobre owoce.
Jest jednak jeden warunek: Musisz być
Jemu posłuszny.

miejsce 8 marca, ostrzega on przed próbami wyrzucenia ludności chrześcijańskiej z domów i ziemi. Duchowny
uważa morderstwa za przesłanie: „Nie
ma tutaj miejsca dla chrześcijan”. Mimo
to na Nizinie Niniwy trwa odbudowa.
Chrześcijanie są nadal prześladowani
i dyskryminowani
Dr Hisham Shafiq al-Maskuni,
61 lat, pracował jako radiolog w tym samym szpitalu co jego żona, ginekolog dr
Shaza Malik Dinno. W dniu 8 marca
czterej nieznani mężczyźni napadli na
ich dom i zasztyletowali małżeństwo,
oraz matkę dr Dinny, Khairiyah Dawood Abada. Napastnicy ukradli pieniądze i wartościowe przedmioty.
Rzecznik prasowy Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych ogłosił 10 marca
aresztowanie sprawców. Chociaż ich
motywy są wciąż niejasne, akt ten
wzbudził strach wśród chrześcijańskiej
wspólnoty. Zaledwie kilka tygodni
wcześniej, przed domem w Bagdadzie,
został zastrzelony młody chrześcijanin –
Samer Salah Addin.
Rozmawiając z chrześcijańskim
serwisem informacyjnym World Watch
Monitor, miejscowy informator powiedział: „Głównym problemem jest to, że
rząd nie może zagwarantować bezpieczeństwa swoim obywatelom, bez
względu na wyznawaną przez nich
wiarę. Takie zdarzenia uderzają
w chrześcijańską wspólnotę o wiele bardziej psychologicznie, ponieważ odbierane są w kontekście ogólnego ucisku
i dyskryminacji na jakie są narażeni
chrześcijanie”.

Do refleksji:
1. Czy jesteś Bogu posłuszny? W jakiej
dziedzinie życia jest ci najtrudniej okazywać Mu posłuszeństwo?
2. Co możesz zrobić, aby twoja wiara
była naprawdę żywa?

ZE ŚWIATA
Irak: „Nie ma tutaj miejsca
dla chrześcijan”
„Uważają nas za owce przeznaczone na rzeź” – tymi słowami Biyos
Qasha, duchowny z kościoła Maryos
w Bagdadzie podsumowuje stan emocjonalny wielu mieszkających tam
chrześcijan. Od czasu zabójstwa trzech
chrześcijan w stolicy Iraku, które miało
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Odbudowa Doliny Niniwy
Tymczasem w Dolinie Niniwy
chrześcijanie nadal wracają do swoich
wiosek z których uciekli przed Państwem Islamskim. Ciągle towarzyszy
im jednak troska o bezpieczeństwo. Widoczny postęp w odbudowie domów,
realizowane projekty oraz przygotowania do Wielkanocy napełniają chrześcijan nową nadzieją.
Prosimy, módlcie się za chrześcijan w Iraku:
Módlcie się za chrześcijan w Bagdadzie,
aby przezwyciężyli szok i zostali
wzmocnieni w wierze w Jezusa.
Módlcie się za duchownych chrześcijańskich, aby służyli jako wzór do naśladowania i jako mądrzy pasterze w swoich
społecznościach.
Módlcie się o trwającą odbudowę
i o wszystkich chrześcijan, którzy chcą

wrócić do domów – aby Bóg pobłogosławił wysiłki i pokazał wszystkim zaangażowanym swoją perspektywę.
Módlcie się, aby rząd w Bagdadzie
wziął pod uwagę chrześcijan i zapewnił
im bezpieczeństwo.
Za: chrzescijanin.pl

DOBRE SŁOWO
„Jak mam się cieszyć życiem, skoro
mam ten problem?” No cóż, jeśli nie nauczysz się cieszyć życiem, w którym
masz problemy, to prawdopodobnie nigdy nie nauczysz się nim cieszyć, ponieważ problemy zawsze będziesz jakieś
mieć. Ufaj Bogu, że on naprawi problem, idź prosto przed siebie i ciesz się
życiem.
- 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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