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Każdy wtorek – Coffee House, Reszel, godz. 1600.
Każdy piątek – grupa domowa, godz. 1830, mieszkanie w zborze.
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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

czy rzeczywiście aktualne pozostają
apostolskie słowa „Główną zaś rzeczą
w tym, co mówimy, jest to, że mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu Majestatu w niebie”?
Hebrajczyków 8:1

W tym tygodniu urodziny obchodzą:
25.05. Jola Dejnak
26.05. Paweł Dziwniel
Życzymy błogosławieństw Bożych!

ROZWAŻANIE
Bóg wezwał cię po imieniu

REFLEKSJA

Autor: David Wilkerson (1931-2011)

Wniebowstąpienie Jezusa

„[Pan] wyprowadził mnie na
szeroką przestrzeń, Wyratował mnie,
gdyż mię umiłował”(Psalm 18:19).

Słuchając
rozmów
współczesnych
chrześcijan w dniu Święta Wniebowstąpienia Jezusa wypada jedynie zapytać:
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Wspaniałe i zachęcające słowa.
Ojciec nas miłuje! Dawid właśnie został
przeprowadzony przez straszny czas
doświadczeń. Saul wyznaczył nagrodę
za jego głowę i Dawid uciekał przed
śmiercią. Jednak Bóg przyszedł mu na
ratunek i Dawid mógł powiedzieć: „Powód, dla którego Bóg uwolnił mnie od
wszystkich moim wrogów jest taki, że
jestem dla Niego cenny. Mój Bóg cieszy
się mną!”
Takie myśli powtarzają się w Piśmie Świętym: „Pan ma upodobanie
w tych, którzy się go boją, Którzy ufają
łasce jego” (Psalm 147:11). I znowu: „Bo
Pan upodobał sobie lud swój” (149:4).
Mógłbym próbować przekonać
cię, że Bóg ma w tobie upodobanie, mówiąc ci: „Jesteś cenny dla Pana!” Możesz
pomyśleć: „To piękna myśl. Jakie to
słodkie.” Ale ta prawda jest czymś więcej, niż piękną myślą. To klucz do twojego uwolnienia z każdej walki, która
rozgrywa się w twojej duszy, tajemnica
wejścia do odpocznienia, które Bóg ci
obiecał. Póki tego nie uchwycisz i to nie
stanie się fundamentalną prawdą
w twoim sercu, nie będziesz w stanie
przetrwać tego, co cię czeka w tym złym
czasie.
„Nie bój się, bo cię wykupiłem,
nazwałem cię twoim imieniem - moim
jesteś! Gdy będziesz przechodził przez
wody, będę z tobą, a gdy przez rzeki, nie
zaleją cię; gdy pójdziesz przez ogień nie
spłoniesz, a płomień nie spali cię” (Izajasz 43:1-2).
Może właśnie teraz przechodzisz przez głębokie wody i boisz się, że
to cię zniszczy. Zrozum z Jego słowa, że

Bóg nie zawsze ucisza wzburzone morze, czy zapobiega powstawaniu powodzi. Nie zawsze też gasi ogień. Ale
obiecuje, że przez to wszystko pójdzie
z tobą.
Za: worldchallenge.org

***
Chrystus we mnie
Autor: Aleksandra Kwiecień
„Nie chodzi o to, bym znalazła się
w innych okolicznościach,
ale by Chrystus był we mnie”
Elisabeth Elliot
Dzień był piękny, ciepły i słoneczny. Wysokie drzewa rzucały przyjemny cień osłaniając parkowe alejki
baldachimem długich gałęzi, sycąc
zmysły kolorem pięknej, świeżej zieleni.
Wiatr delikatnie szeleścił młodymi liśćmi. Sam fakt, że w tak cudowny dzień
mogłam
spędzać
przedpołudnie
w parku powinien przepełniać serce
wdzięcznością. Daleko mi jednak,
prawdę mówiąc, było do sielskiego nastroju. Wprost przeciwnie, samopoczucie stanowiło ostry kontrast do jasnej,
optymistycznej, wiosennej aury.
Czułam się zniechęcona, zmęczona i przygnębiona. Od jakiegoś
czasu modliłam się prosząc, aby Pan
Bóg odmienił pewną sytuację, ale nie
widać było żadnej Bożej interwencji,
żadnej zmiany. I wtedy właśnie, w poło-
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wie parkowej alejki, zatopiona w niewesołych, pełnych żalu myślach, przypomniałam sobie pewien cytat:
Nie chodzi o to, bym znalazła się w innych okolicznościach, ale by Chrystus
był we mnie.
Trochę niczym rzucone wyzwanie, którego prawdę mówiąc na początku nie chciałam podjąć. Nie
chciałam zmieniać mojej modlitwy, pragnęłam zmiany danej sytuacji – i o to
prosiłam – a nie o to, by kolejny raz „być
kształtowaną”… JA pragnęłam zmiany
TU i TERAZ – na LEPSZE. Słowa cytatu
nie przestawały jednak do mnie wracać.
W końcu musiałam poddać się i nad
nimi, po raz kolejny, zastanowić.
Byłam rozżalona i niezadowolona, ponieważ Pan Bóg nie odpowiadał
na moją modlitwę w taki sposób, jak
tego oczekiwałam. Gdzieś podświadomie zakładałam, że to właśnie proponowane przeze mnie rozwiązanie byłoby
najlepsze i - tak prawdę mówiąc – chyba
nawet posuwałam się do myśli, że to nie
fair ze strony Pana Boga, że nie daje mi
tego, o co proszę. Gdy zaczęłam analizować swoją własną postawę, doszłam do
wniosku, że najzwyczajniej w świecie
założyłam, że jestem mądrzejsza od
Boga i to ja lepiej wiem, co byłoby dobre
i właściwe. Zawstydziłam się, bo przecież każdego dnia modlę się „bądź wola
Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi” i naprawdę pragnę, by te słowa nie były wypowiadane obłudnie czy nieszczerze.
Jakże często jednak zdarza nam
się mieć żal do Boga, za to, że nie realizuje naszych scenariuszy.
Jeśli zaufaliśmy Jezusowi i powierzyliśmy Mu nasze życie, możemy

mieć pewność, że On będzie nas prowadził właściwą drogą (Chrystus wszak
powiedział: Ja jestem droga, prawda
i życie… Jan 14:6). Co więcej, niebiański
Ojciec zapewnia nas, że Jego drogi są
dużo lepsze i wyższe niż nasze (Iż 55:89). On wie, czego potrzebujemy, co jest
dla nas dobre. Wie także, co może stanowić dla nas zagrożenie lub przynieść
szkodę. Nasze pole widzenia jest niezwykle ograniczone, On jednak widzi
cały obraz jak na dłoni i na dodatek
w perspektywie wieczności, podczas
gdy nasze pole widzenia bardzo często
ograniczone jest jedynie do ziemskiej
rzeczywistości.
Człowiek ma jednak tendencje,
by trzymać się kurczowo własnych wyobrażeń i pragnień. Szczególną trudność sprawia mu całkowicie zaufać,
poddać się bezwarunkowo Bożej woli.
Być może chodzi o to, jak trafnie zauważył C. S. Lewis, że niekoniecznie wątpimy, że Boża wola jest dla nas
najlepsza, ale raczej zastanawiamy się,
jak bolesna się ona okaże. Niełatwo jest
bowiem poddać wolę własną, by przyjąć Bożą, często jest to dla nas trudne
i bolesne. Mądrze jednak stwierdził
ksiądz Jan Twardowski, że nie wystarczy wypełniać Bożą wolę – trzeba ją
jeszcze pokochać. Zaufać, że ona naprawdę jest dla nas najlepsza. Powierzyć się zupełnie Bogu – zaufać Mu
z całego serca i nie polegać na własnym
zrozumieniu (Przyp. 3:5) – i… odpocząć. Odpocząć w Chrystusie.
W liście do Filipian Apostoł Paweł składa wspaniałe, a zarazem nieco
zawstydzające mnie wyznanie: Ale
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wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę.
Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za
szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego,
dla którego poniosłem wszelkie szkody
i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w nim, nie
mając własnej sprawiedliwości, opartej
na zakonie, lecz tę, która się wywodzi
z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość
z Boga, na podstawie wiary; żeby poznać go i doznać mocy zmartwychwstania jego, i uczestniczyć w cierpieniach
jego, stając się podobnym do niego
w jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania (Flp 3:7-11)
Zdaję sobie niestety sprawę, że tak często kurczowo trzymam się cieni dóbr
przyszłych, zamiast skupić się na prawdziwej rzeczywistości, którą jest Chrystus (Kol 2:17). Gdy więc nie jestem
zadowolona z okoliczności, w których
się znajduję, a pomimo moich próśb Pan
Bóg ich nie zmienia, muszę przypominać sobie, że „wszystko, co mnie spotyka, ma mnie [bardziej] upodobnić do
Chrystusa” (A.W.Tozer).
W końcu więc poddałam się,
w tamto słoneczne popołudnie w parku.
Na początku raczej niechętnie, zaczęłam
modlić się inną modlitwą. Boże, jeśli ze
znanych sobie powodów nie chcesz
zmienić tych okoliczności – a przecież
jesteś dobry i chcesz w moim życiu we
wszystkim współdziałać ku dobremu –
w takim razie, proszę, przemieniaj
mnie… Bym mogła stawać się coraz bardziej podobną do Chrystusa. By to było
moim największym pragnieniem.

Bo przecież sekret tkwi nie
w zmianie okoliczności, ale w tym, by
Chrystus był we mnie. Niby to wiem.
Już o tym pisałam, chyba nawet nie raz.
A jednak wciąż muszę sobie o tym przypominać.
A w tamto przedpołudnie, tam
w parku, po jakimś czasie z lekkim zdziwieniem zauważyłam, że drzewa są tak
pięknie zielone, ptaki zachwycają
swoim śpiewem i tak cudownie świeci
słońce…
Za: nalezecdojezusa.pl

ZE ŚWIATA
Nigeria: Prezydent Buhari pod presją
po kolejnej masakrze chrześcijan
W dwóch atakach w Nigerii,
które miały miejsce w dniach 24 i 26
kwietnia, zamordowano 26 chrześcijan.
Z powodu ciągłych ataków, prezydent
Buhari został wezwany do złożenia wyjaśnień przed nigeryjską Izbą Reprezentantów. Prezydent USA Donald Trump
również poruszył tę kwestię 30 kwietnia
w rozmowach z Buharim w Białym
Domu. Konferencja Biskupów Katolickich Nigerii wezwała prezydenta do dymisji.
Śmiertelny atak na chrześcijańskie nabożeństwo
W ostatnich latach stan Benue
w środkowej Nigerii był wielokrotnie
miejscem krwawych ataków ze strony
pasterzy Fulani. Zamordowanie ponad
500 mieszkańców w lutym 2016 roku
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stanowiło punkt zapalny. W styczniu
ubiegłego roku w brutalnych atakach
zginęło 80 osób a 80.000 musiało uciekać
ze swoich domów. Incydenty te dotyczą
głównie pastwisk i własności gruntów
rolnych, gdyż Fulani są tradycyjnie pasterzami, jednak ważną rolę odgrywa
w nich również pochodzenie etniczne
i religia. Po raz kolejny stało się to jasne
24 kwietnia, gdy podczas ataku na zgromadzonych na nabożeństwie w Kościele Katolickim w wiosce UkporMbalom, zabito 19 osób (w tym
2 księży). Następnie, atakujący zniszczyli ponad 60 domów i pól oraz splądrowali spichlerze. Atak z 26 kwietnia
w miejscowości Momondo, był również
skierowany przeciwko kościołowi. W tej
miejscowości chrześcijańscy uchodźcy
często szukali schronienia. Tego dnia
zostało zabitych 7 osób.

Konferencja Biskupów Katolickich Nigerii zażądała jego dymisji wskazując,
że „prezydent celowo oddał odpowiedzialność za służby bezpieczeństwa
w ręce wyznawców swojej religii”.
Przywódcy chrześcijańscy od lat ostrzegają przed ukierunkowaną ekspansją islamu za pomocą służb siłowych. Buhari
natomiast twierdzi, że problem nie ma
charakteru religijnego, lecz „socjologiczny i ekonomiczny”. 30 kwietnia spotkał się on z prezydentem USA
Trumpem w Waszyngtonie. Trump nazwał morderstwa chrześcijan w Nigerii
„bardzo poważnym problemem”, nad
którym „zostanie wykonana bardzo,
bardzo ciężka praca”.
Obecnie
Nigeria
zajmuje
14. miejsce w Światowym Indeksie
Prześladowań Open Doors (w roku
ubiegłym: 12) wśród krajów, w których
prześladuje się chrześcijan ze względu
na wiarę.

Trump: morderstwa chrześcijan w Nigerii to „bardzo poważny problem”.

Prosimy módlcie się za chrześcijanami w Nigerii:

W odpowiedzi na masakrę,
w dniu 24 kwietnia nigeryjska Izba Reprezentantów zwołała specjalną sesję,
na której poproszono prezydenta Buhariego o przedstawienie wyjaśnień dotyczących tych wydarzeń. Zgromadzenie
przyjęło wotum nieufności dla dowództwa krajowych sił bezpieczeństwa oraz
wszystkich doradców prezydenta ds.
bezpieczeństwa. Oczywista porażka policji i wojska, zarówno w zakresie
ochrony ludności jak i prowadzenia dochodzeń w sprawie zbrodni, wielokrotnie prowadziła do oskarżeń wobec
prezydenta Buhariego, który sam jest
członkiem ludu Fulani. 26 kwietnia

Módlmy się o pocieszenie i uzdrowienie
dla krewnych ofiar oraz rannych.
Módlmy się o Boże pocieszenie dla
chrześcijan, aby nie popadli w rezygnację lub nienawiść, ale mimo wszystko
ufali Jezusowi.
Módlmy się o położenie kresu przemocy i skuteczną zmianę sposobu działania sił bezpieczeństwa. Módlmy się,
aby pasterze Fulani zostali przemieni
przez moc Ewangelii i porzucili swój
brutalny sposób życia.
Za: chrzescijanin.pl
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DOBRE SŁOWO

2 Ks. Kronik 16:9 mówi nam, że „oczy
Pana obiegają całą ziemię, by wspierać
tych, którzy mają wobec Niego serce
szczere”.
Czy jesteś jednym z tych ludzi?
Jeśli nie, to chcę cię zachęcić i poinformować, że możesz być takim człowiekiem, jakiego Bóg potrzebuje.
Nieważne, czy poznałeś Pana
już wiele lat temu, czy dopiero raczkujesz w swoim nowym życiu w Nim; tak
czy inaczej możesz być tym człowiekiem, który będzie z pasją szukać Boga
i wysłuchiwać Ducha Świętego. Możesz
stać się osobą, która będzie aktywnie
działać, pomagając i zmieniając życie
cierpiących.
Jeszcze dziś powstań i stań się
człowiekiem, którego Bóg potrzebuje.

Bądź tym, którego szuka Bóg
Autor: Joyce Meyer
„Albowiem oczy Pana obiegają
całą ziemię, by wspierać tych, którzy
mają wobec Niego serce szczere. Postąpiłeś nierozsądnie tym razem, i dlatego
odtąd będziesz miał walki”. 2 Ks. Kronik 16:9 (BT)
Bóg szuka ludzi, których pasjonuje to samo, co Jego. Wodzi oczyma za
tymi, którzy z całego serca Go szukają.
On sam zaś poszukuje ludzi, którzy darzą miłością ludzi z pracy, sąsiadów
i domowników; którzy czynnie wyrażają miłość w stosunku do zagubionych,
biednych i potrzebujących.
Upatruje tych, którzy są chętni
zacząć robić to, co nakazuje nam Biblia.

Za: tv.joycemeyer.org

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.

BOSKIE
DZIEWCZYNY

Spotkanie dla kobiet, jedna sobota w miesiącu,
godz.: 1700.

COFFE HOUSE

Reszel, wtorek, godz.: 1600.

REDAKCJA
STRONA WWW

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

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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