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18.05. – Boży czas – spotkanie modlitewno – uwielbieniowe, godz. 1830.
19.05. – 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

Możemy być „mocni dzięki Panu, dzięki
Jego potężnej mocy”. Poleganie na mocy
ludzkiej jest zawodne, zwłaszcza gdy
weźmiemy pod uwagę fakt, że w następnych wersetach apostoł pisze o toczeniu walki duchowej ze złymi
duchami. Złe duchy to nie duchy zmarłych, lecz zbuntowani aniołowie, którzy
sprzeciwiają się Bogu i walczą z Jego
dziećmi. Pamiętajmy, że nie walczymy
z ludźmi, nawet jeśli są oni narzędziami
diabła, lecz że stawiamy czoło złym mocom duchowym. Jedynie korzystając
z wyposażenia Bożego możemy przeciwstawić się szatanowi i jego demonom.

W tym tygodniu urodziny obchodzi:
18.05. Dawid Werkowski
Życzymy błogosławieństw Bożych!

REFLEKSJA
Boża moc
Bądźcie mocni w Panu Jego potężną
siłą.
List do Efezjan 6:10
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ROZWAŻANIE

tego, żebyśmy się nie bali i zazwyczaj
jest to nie tyle wezwanie do zmiany
uczuć, co do podejmowania działania.
Możemy powiedzieć: nie ulegaj lękowi,
ale wierz, ufaj Bogu, działaj. Gdy pomimo lęku podejmujesz działanie, lęk
traci swoją moc.
Ale nie zawsze uczucie lęku czy
strachu jest złe. Wprost przeciwnie,
służy nam, jest dobre. Bardzo często powstrzymuje nas przed ryzykownym zachowaniem, przed podejmowaniem
decyzji, które w konsekwencji będą dla
nas niszczące. Jest dzwonkiem alarmowym, który mówi nam byśmy zastanowili się, czy to, co chcemy zrobić jest
właściwe. Ludzie, którzy nie odczuwają
strachu, żyją intensywnie, ale zazwyczaj
krótko. To strach powstrzymuje nas
przed rozwijaniem nadmiernej prędkości podczas jazdy samochodem, odsuwa
nas znad przepaści, motywuje do przygotowania się do egzaminu. Jest mechanizmem, który gdy jest zdrowy, steruje
naszym organizmem tak, by pobudzać
nas do odpowiedniej reakcji.
Jest też strach, który dobrze jest
w sobie pielęgnować. Biblia i teolodzy
nazywają go bojaźnią Bożą, żeby odróżnić od lęku i strachu przed groźnym bóstwem. Jesteśmy wzywani by bać się
Boga, to znaczy mieć pełną miłości, pokory i szacunku relację z Bogiem. Bojaźń
jest początkiem wiary, bo pozwala nam
dostrzec, że jest Ktoś potężniejszy od
nas. Z drugiej strony jest ona źródłem
poczucia bezpieczeństwa w różnych
okolicznościach życia, bo wiemy, że
wszechmocny Bóg czuwa nad nami.
Kiedy w naszej postawie brakuje bojaźni wobec Boga, łatwo nam jest

Bój się Boga!
Autor: Bogna Kuczyńska
Lęk, który wymyka się spod
kontroli, potrafi stać się osią, wokół której zaczyna obracać się życie człowieka,
pozbawiając go wszystkiego, co do tej
pory było dla niego cenne. Ale nie zawsze uczucie lęku czy strachu jest złe.
„Bać się Pana - znaczy nienawidzić zła. Więc nienawidzę pychy i wyniosłości, złego postępowania i ust
obłudnych” Przyp. Sal. 8,13
Lęk to uczucie, które ma bardzo
zły PR. Jest nieprzyjemne, kojarzy się,
z przyspieszonym biciem serca, spoconymi dłońmi, dławieniem w gardle,
spięciem mięśni, uruchomieniem pierwotnego mechanizmu „uciekaj albo
walcz”. Lęk potrafi budzić nad ranem
i nie pozwalać zasnąć, potrafi odebrać
zdolność do działania, wyrażania swoich przekonań czy potrzeb. Może ograniczyć funkcjonowanie człowieka tak,
że będzie bał się wyjść z domu. Lęk
może powodować „zamartwianie się na
śmierć”: o zdrowie, o bliskich, o przyszłość. Może być zwykłym odczuciem
niepokoju, ale też paraliżującym napadem paniki. Lęk wpływa na fizjologię,
na zachowania oraz na psychikę.
Lęk, który wymyka się spod
kontroli, potrafi stać się osią, wokół której zaczyna obracać się życie człowieka,
pozbawiając go wszystkiego, co do tej
pory było dla niego cenne. Taki lęk
można pokonać jedynie stawiając mu
czoła i nie ulegając mu. W Biblii jest kilkaset wersetów, które wzywają nas do
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zająć Jego miejsce. W czym się to przejawia? Możemy zacząć traktować Boga,
jako kogoś, kim możemy manipulować,
kto ma służyć zaspokajaniu naszych potrzeb. Możemy zacząć wierzyć w nasze
wyobrażenie Boga. Wtedy łatwo wypowiadamy się w Jego imieniu i wiemy, co
Mu się podoba, a co nie. Kiedy Bóg przestaje być tajemnicą i kimś nieskończenie
przekraczającym zdolność naszego pojmowania, wtedy znika pokora, a pojawia się pycha. Wtedy zaczynamy
wierzyć, że to, co udało nam się osiągnąć zawdzięczamy sobie. Zamiast oddawać chwałę Bogu, chcemy jej dla
siebie. Gdy brakuje bojaźni, łatwiej nam
przychodzi dawanie sobie przyzwolenie na różnego rodzaju kompromisy
i specjalne względy. Zaczynamy flirtować ze złem. A bać się Boga to nienawidzić zła.
Zdrowy lęk powoduje, że uciekamy od zła i zbliżamy się do Boga;
chory - że uciekamy od Boga i jeszcze
bardziej pogrążamy się w tym, co złe.

Chrystusa. Boska jego moc obdarowała
nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego,
który nas powołał przez własną chwałę
i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami
boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość.
I właśnie dlatego dołóżcie
wszelkich starań i uzupełniajcie waszą
wiarę cnotą, cnotę poznaniem, poznanie
powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność
braterstwem,
braterstwo
miłością. Jeśli je bowiem posiadacie
i one się pomnażają, to nie dopuszczą
do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. II List Piotra 1, 1-8
Bóg w swojej chwale i cnocie –
a więc po prostu dlatego, że jest dobry –
dał nam, grzesznym ludziom, swoje
wspaniałe obietnice. Ich treścią jest
nowe niebo, nowa ziemia, ale także
nowy przemieniony i zjednoczony z Bogiem człowiek. Lecz wszystko co obiecuje Pan, musimy odebrać i zdobywać
we współpracy z Nim. Dlatego – takiego
słowa używa Apostoł Piotr – warto dołożyć starań. Trzeba się wysilić, by zwyciężyć.
Chrześcijaństwo nie jest łatwe.
W oczach Piotra nie sprowadza się do
jednej jedynej postawy lub jakości. Dlatego uczymy się go całe życie, dlatego
musimy się starać, by czegoś się nauczyć. To ostrzeżenie dla wszystkich, którzy sądzą, że mogą sprowadzić
chrześcijaństwo do jednego słowa lub

Za: nieboiziemia.pl

***
Dynamika życia chrześcijańskiego
Autor: Filip Łapiński
Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy dzięki
sprawiedliwości Boga naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa osiągnęli wiarę
równie wartościową co i nasza: Łaska
i pokój niech się wam rozmnożą przez
poznanie Boga i Pana naszego, Jezusa
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kategorii: wszystkie te rzeczy są bardzo
ważne i nie przypadkiem natchniony
autor mówi o nich wszystkich. Każdy
element jest kluczowy, ale żaden nie jest
jedynym kluczem. Każda wygłoszona
i odrobiona lekcja stanowi cenny krok
naprzód i jednocześnie zaproszenie do
następnej lekcji i dalszych kroków.
Każda jakość wymieniana przez Piotra
jest niepełna i czeka na swoje uzupełnienie, na coś co pokieruje ją ku większej
dojrzałości. Z drugiej strony, widzimy
jak każda druga rzecz opiera się na
pierwszej, korzysta z niej, buduje na
niej.
Konstrukcja łańcuszkowa zastosowane w wersetach 5-7 nie jest jednak technicznym opisem ośmiu
następujących po sobie kroków do
chrześcijańskiej doskonałości ani wykazem etapów na drodze za Jezusem. To
raczej dynamiczna, żywa ilustracja,
która ma za zadanie pokazać nam różne
zależności w życiu chrześcijańskim; rzeczy, których powinniśmy być świadomi
i kierunki, w których powinniśmy się
rozwijać jako dzieci Boże.

niektóre wyzwania stojące przed chrześcijańską wspólnotą koptyjską w Egipcie.
Rok temu wydarzyły się bliźniacze zamachy samobójcze, które uderzyły w dwa kościoły w Egipcie,
zabijając 45 osób.
9 kwietnia 2017 r. bojownicy
ISIS zdetonowali pierwszą bombę w kościele św. Jerzego w północnej części
miasta Tanta, podczas gdy wierni świętowali Niedzielę Palmową. Kilka godzin później, druga bomba uderzyła
w katedrę Świętego Marka w Aleksandrii. Ponad 125 osób zostało rannych
w obydwu atakach.
W rok po atakach koptyjscy
chrześcijanie z Egiptu są świadomi tego,
że groźby przeciwko nim są nadal bardzo realne. „Kiedy ochrona wie, że idę
do pewnego kościoła, będzie podwójne
zabezpieczenie, ale nigdy nie wiadomo”- powiedział Premierowi Andrea
Zaki Stephanous, czołowy egipski
chrześcijanin. „W każdej chwili możesz
się spodziewać, że ktoś przyjdzie
z bombą i zrobi masakrę, więc każdego
dnia ufamy Bogu i idziemy”.
Państwo Islamskie, znane również jako ISIS, przyznało się do odpowiedzialności za oba ataki. Pomimo
ryzyka, Stephanous mówi, że kościół
w Egipcie nadal się rozrasta.
„Dobrą wiadomością jest to, że
nigdy nie boimy się bomb ani śmierci” –
powiedział Stephanous. „Dopóki jesteśmy oddani Jezusowi, za każdym razem, gdy bombardują kościół, nasza
liczba w kościele rośnie dwukrotnie”.
Egipt ma największą wspólnotę
chrześcijańską na Bliskim Wschodzie.

Za: nalezecdojezusa.pl

ZE ŚWIATA
Egipt: Kościół rozrasta się pomimo
zagrożeń ze strony dżihadu
Czy prezydent Egiptu AbdelFattah el Sisi jest zwolennikiem chrześcijan? CBN News zwróciło się do dr
Michaela Youssefa, założyciela służby
pod nazwą Leading the Way /Przewodnictwa w drodze/, aby odpowiedział na
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Oficjalnie, koptyjscy chrześcijanie stanowią około 10 procent z 96-milionowej
populacji Egipcjan. Około miliona jest
członkami wspólnoty ewangelicznej.
Według Open Doors /Otwartych
Drzwi/ chrześcijanie stoją w obliczu
„bezprecedensowego” nasilenia prześladowań. „Powstanie radykalnych
grup islamistycznych tylko zaostrzyło
prześladowania chrześcijan, dotykając
wierzących w ich wioskach, dzielnicach
i miejscach pracy”, przekazało Open
Doors na swojej stronie internetowej.
Każdego roku Open Doors publikuje listę krajów, w których najtrudniej jest żyć chrześcijanom. Egipt zajął 17
miejsce na tegorocznej liście.
„Wierzący
muzułmańskiego
pochodzenia, podobnie jak w wielu krajach, ponoszą ciężar prześladowań, często ze strony swoich rodzin, które mogą
ich ukarać za porzucenie wiary islamskiej”, oświadczyło Open Doors. „Jednakże
kościół
koptyjski,
który
w przeszłości był tolerowany z powodu
swojej wielkości i obecności historycznej, teraz także jest na celowniku”.
Niektórzy eksperci twierdzą, że
odkąd prezydent Egiptu Abdel-Fattah
el Sisi doszedł do władzy w 2014 roku,
warunki koptyjskich chrześcijan poprawiły się. „Dokonał pewnych rzeczy, których żaden przywódca w Egipcie nigdy
nie uczynił w ciągu 1400 lat rządów islamskich w Egipcie” – twierdzi dr Michael Youssef, założyciel Leading the
Way.
Youssef i kilku innych czołowych amerykańskich liderów ewangelicznych spotkało się w zeszłym roku
z prezydentem Egiptu, co niektórzy

uczestnicy opisali, jako spotkanie „historyczne”. „On {Sisi} przekonał się do
chrześcijan”,
powiedział
Youssef
w CBN News. „Pojawił się w czasie
świąt Bożego Narodzenia w koptyjskiej
katedrze i pod każdym względem
wspierał chrześcijańską wspólnotę”.
Wcześniej w tym roku Sisi powiedział koptyjskim chrześcijanom, że
Egipt zwycięży nad islamskim ekstremizmem. „Jesteście naszą rodziną, jesteście z nas, jesteśmy jednością i nikt nas
nie podzieli” – powiedział prezydent.
Czterech islamskich dżihadystów zostało zabitych w niedzielę na
egipskim półwyspie Synaj w ramach
trwającej kampanii rządowej, mającej na
celu uwolnienie regionu od terrorystów.
Oprócz ataków na egipskich żołnierzy,
policjantów i cywilów, dżihadyści zabili
również dziesiątki chrześcijan podczas
kościelnych zamachów bombowych
i strzelanin.
W obliczu niewielkiej konkurencji, prezydent Sisi został wybrany
w tym miesiącu na drugą kadencję urzędowania po zdobyciu 97 procent głosów
w wyborach prezydenckich. Wielu koptyjskich chrześcijan, którzy pamiętają,
jak wyglądało życie za rządów Bractwa
Muzułmańskiego, głosowało za nim.
Youssef powiedział CBN News,
że wierzy, że Sisi jest obecnie najlepszym człowiekiem, by rządzić w Egipcie. „Dosłownie próbuje przełamać
wszystkie bariery, które powstały przez
lata”, powiedział Youssef, autor nowej
książki „Ukryty wróg”. „Naprawdę
wierzę, że jest człowiekiem Boga, Bóg
go powołał, ponieważ ludzie mówią, że
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gdyby nie Sisi, mielibyście 15 milionów
chrześcijańskich uchodźców z Egiptu
i patrząc na sąsiednie kraje stwierdzają:
„Dzięki Bogu za Sisi”, a chrześcijanie są
szczególnie wdzięczni”.
Egipski sąd wojskowy skazał
w tym tygodniu 36 podejrzanych ISIS
na śmierć, za ich udział w atakach
w Niedzielę Palmową w 2017 roku.
„Nastrój jest bardzo, bardzo dobry wśród chrześcijan żyjących w Egipcie, nie dlatego, że sytuacja jest dobra
czy zła – to nie jest powód”, powiedział
Premierowi – Sameh Hanna, pastor kościoła ewangelickiego w Kairze. „Mamy
2 rodzaje wiadomości – ziemskie wiadomości, które są bardzo złe, bardzo zniechęcające i myślę, że na Zachodzie
otrzymujecie tylko ziemskie wiadomości – bombardowanie tu, czy tam”. „Ale
są niebiańskie wiadomości” – dodał
Hanna. „Wiemy, co dzieje się duchowo.
Widzimy rzeczy, które nie każdy widzi.

Rozumiemy rzeczy, o których wy nie
słyszycie. Widzimy, że tłum z różnych
środowisk przybywa, by poznać Chrystusa, więc to daje nam radość”.
Za: chrzescijanin.pl

DOBRE SŁOWO
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
Misje prowadzone na wschodzie,
Biblijne Stowarzyszenie Misyjne
Tłumaczenia Biblii
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
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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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