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KRÓTKA LEKCJA
Jak żyć
Jan Chrzciciel powiedział celnikom: Nie pobierajcie więcej niż to, co wam wyznaczono.
Ewangelia wg św. Łukasza 3:13
Dzisiejszy tekst dotyczy uczciwości, dlatego przypomnijmy sobie kilka powodów,
dla których chrześcijanie muszą być uczciwi. Bóg jest prawy, wolny od fałszu
i prawdomówny, a my mamy Go naśladować. Słowo Boże zaleca, byśmy zachowali
czyste sumienie. Nieuczciwość i kłamstwo pochodzą od szatana oraz biorą się
z grzechu. Postępując nieuczciwie stajemy się dziećmi diabła. Bóg w przeszłości
karał ludzi nieuczciwych; czeka ich wieczne potępienie. Uczciwość na dłuższą metę
popłaca. Nieuczciwość wywołuje wiele szkód w świecie ludzkim i w życiu
sprawcy zła.
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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

REFLEKSJA

W poprzednim tygodniu
urodziny obchodziła:

Słowo Boże
Słowo [Boże] bowiem jest bardzo blisko
ciebie: w twych ustach i w twoim sercu,
byś je mógł wypełnić.
Księga Powtórzonego Prawa 30:14

26.06. Wiktoria Rudź
***
W przyszłym tygodniu (3 lipca) przy-

Słowo Tory było blisko każdego Izraelity, nie należało ono jedynie do uczonych. Każdy Hebrajczyk mógł je znać,
stosować i wpajać swoim dzieciom. Jednakże Słowo ewangelii jest jeszcze bliższe i łatwiejsze. Apostoł Paweł
nawiązując do dzisiejszego tekstu pisze:

pada kolejna rocznica chrztu
Lucyny Tęczy.
Życzymy błogosławieństw Bożych!
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„Blisko ciebie jest słowo, w twoich
ustach i w twoim sercu - to znaczy
słowo wiary, które głosimy. Bo jeśli
swoimi ustami wyznasz, że Jezus jest
Panem, i uwierzysz w swoim sercu, że
Bóg wzbudził Go z martwych, będziesz
zbawiony” (Rzymian 10:8-9).

kon podaje, że „kościół (to) wyraz pochodzenia staroczeskiego, zapożyczony
za pośrednictwem staroniemieckiego
z łacińskiego (castellum - miejsce obwarowane, zamek, twierdza). W obecnym
języku polskim ma dwa znaczenia:
1. budynek dostosowany do potrzeb
kultu chrześcijańskiego, a w węższym
znaczeniu: świątynia rzymskokatolicka,
2. społeczność założona przez Jezusa
Chrystusa i namaszczona przez Ducha
Świętego, będąca ostatecznym dowodem i znakiem tego, że Bóg chce zbawić
cały rodzaj ludzki”1. Wydaje się, że jedynym biblijnym uzasadnieniem dla tego
polskiego terminu („kościół”) jest to, że
Jezus powiedział, iż zbudowanej przez
Niego ekklesia bramy piekielne nie
przemogą (por. Mt 16,18).
W związku z pierwszym członem podanej wyżej definicji mamy więc
„kościół św. Trójcy”, „kościół św. Andrzeja”, „kościół św. Marka” itd. Mamy
tu na uwadze budynki, w których zgromadzają się chrześcijanie na nabożeństwa.
Określeniem
„kościół”
w odniesieniu do budynku posługują
się zarówno katolicy, jak i wyznawcy historycznego protestantyzmu. Dlatego
protestancka Biblia Gdańska słowem
„kościół” tłumaczy i hebrajskie, i greckie terminy oznaczające świątynię.
Popatrzmy na przykłady: Ezd
4,1: „A gdy usłyszeli nieprzyjaciele Judy
i Beniamina, iż lud, który przyszedł
z pojmania, budowali kościół Panu,
Bogu Izraelskiemu, tedy przyszli do Zorobabela [...]”; Iz 6,1: „Widziałem Pana,
siedzącego na stolicy wysokiej i wyniosłej, a podołek jego napełniał kościół”;

ROZWAŻANIE
Kościół Boży
Autor: Edward Czajko
Część 1/2
„Wierzymy w jeden Kościół, święty, powszechny i apostolski”.
„Kościół” - etymologia i znaczenie
W nowożytnych językach europejskich odpowiedniki chrześcijańskiego pojęcia określanego w języku
polskim terminem „kościół”, pochodzą
zasadniczo od dwóch greckich słów.
Pierwsze z nich, to kyriakos, kyriake,
kyriakon, co znaczy „pańskie” („Pańskie”),
„pochodzące
od
Pana”.
W związku z tym mamy angielski termin „church”, niemiecki „kirche”,
szwedzki „kyrka”, szkocki „kirk”, słowiański „cerkov”. Drugie greckie słowo
to ekklesia i stąd francuskie słowo
„eglise”, hiszpańskie „iglesia”, włoskie
„chiesa”, walijskie „eglwys”.
Już na pierwszy rzut oka widać,
że polskie słowo „kościół” nie pochodzi
od żadnego z wymienionych wyżej
słów greckich. Rzymskokatolicki leksy3

Mt 21,12: „Tedy wszedł Jezus do kościoła Bożego, i wygnał wszystkie
sprzedające i kupujące w kościele,
a stoły tych, co pieniędzmi handlowali,
i stołki sprzedających gołębie poprzewracał”; Dz 7,48: „Ale on Najwyższy nie mieszka w kościołach ręką
uczynionych” (por. Dz 17,24); 1 Kor
3,16: „Azaż nie wiecie, iż kościołem Bożym jesteście, a Duch Boży mieszka
w was?” (Por. 1 Kor 6,19).
We wszystkich tych przypadkach polskie słowo „kościół” tłumaczy
greckie hieron lub naos (świątynia,
przybytek), a nie eklesia (wspólnota
wierzących). Choć Biblia Gdańska była
w ciągu kilku wieków również Biblią
ewangelicznego - i zielonoświątkowego, rzecz jasna - chrześcijaństwa, to
w jego kręgach termin „kościół” rzadko
odnosi się do budynku, w którym odbywają się nabożeństwa.

społeczno – politycznego greckiego
miasta-państwa.
Oto co pisze William Barclay:
„Słowo ekklesia ma tło greckie. W wielkiej, klasycznej epoce państwa ateńskiego, ekklesia oznaczała zwołanie
zgromadzenia ludzi. Składało się ono ze
wszystkich obywateli miasta-państwa,
którzy posiadali prawa obywatelskie.
Poza tym, że zgromadzenie podejmujące decyzje musiało respektować
prawo, posiadało nieograniczoną władzę we wszystkich zagadnieniach. Wybierało i dymisjonowało sędziów,
kierowało polityką miasta. Ogłaszało
wojnę, zawierało pokój, podpisywało
traktaty i organizowało sojusze. Wybierało generałów i innych oficerów armii,
kierowało oddziały na kampanie wojenne i wysyłało je z miast. Było ostatecznie odpowiedzialne za przebieg
operacji militarnych. Zbierało i rozdzielało fundusze. Warto zwrócić tu uwagę
na dwie sprawy. Każde spotkanie zaczynano modlitwą i składaniem ofiar
[...]. W szerszym sensie greckie słowo
ekklesia oznaczało każde uzasadnione
zgromadzenie obywateli. Warto wspomnieć, że świat rzymski nie próbował
nawet przetłumaczyć słowa ekklesia po prostu przeliterował je na łacińskie
ecclesia i używał w tym samym znaczeniu”2.

Ekklesia
Następnie, terminu „kościół”
używa się w odniesieniu do nazw poszczególnych wyznań chrześcijańskich.
Istnieje więc Kościół anglikański, Kościół baptystyczny, Kościół prezbiteriański, Kościół wolnych chrześcijan,
Kościół prawosławny, Kościół rzymskokatolicki, Kościół zielonoświątkowy
i wiele innych w ramach dzisiejszego
zróżnicowanego chrześcijaństwa.
Wreszcie należy podkreślić, że
społeczność czy też wspólnotę wierzących w Chrystusa oryginał Nowego Testamentu określa greckim słowem
ekklesia. Wyraz ten pochodzi z życia

„Zbór”
Wobec powyższego należy
stwierdzić, że protestantyzm znalazł
lepszy polski odpowiednik dla greckiego wyrazu ekklesia niż „kościół”
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(warownia, kasztel, twierdza). Tym lepszym odpowiednikiem jest wyraz
„zbór”, stosowany do dzisiaj, przynajmniej w odniesieniu do lokalnej wspólnoty wierzących w Chrystusa.
Swego czasu animator katolickiego ruchu oazowego próbował wprowadzić to pojęcie na określenie
oazowych grup ludzi narodzonych na
nowo. Spotkało się to jednak ze sprzeciwem ze strony zwierzchnictwa kościelnego, które obawiało się dalszej
protestantyzacji tego ruchu. Należy się
przeto dziwić, że ruch neocharyzmatyczny w Polsce, a także niektóre środowiska zielonoświątkowe czują niechęć
do tego terminu, terminu „zbór”, nazywając kościołem nawet małą lokalną
wspólnotę wierzących.
W naszej wspólnocie wyznaniowej w Polsce oficjalna terminologia jest
następująca: Kościół - to Kościół Powszechny Jezusa Chrystusa oraz nasza
wyznaniowa denominacja: Kościół Zielonoświątkowy, natomiast społeczność
lokalna wiernych w danej miejscowości
to zbór (np. Zbór w Gdańsku, Zbór
w Hajnówce, Zbór w Oleśnicy itp.). Oba
te określenia są odpowiednikiem greckiego wyrazu ekklesia.

Niebezpieczny nawyk
Autor: David Wilkerson (1931-2011)
Kiedyś głosiłem kazanie o tym,
że potrzebujemy okazywać miłość tym,
którzy są najbliżej nas. Mówiłem
o grzeszności bycia łatwo prowokowanym - i Duch Święty przekonał mnie
o tym grzechu w moim własnym życiu.
Nauczyłem się, że kiedy Duch Święty
mówi, warto posłuchać. Pokutowałem
natychmiast, a potem po wielu modlitwach i szukaniu Boga, otrzymałem
pewność, że mam już zwycięstwo nad tą
słabością.
„Chodziłem w zwycięstwie”
przez około cztery dni i wtedy zadzwonił telefon od bliskiego przyjaciela, co
rozpaliło niespodziewanie gniew i oburzenie we mnie. Tak się tym przejąłem,
że trudno mi było skupić się na Panu
i zacząłem oskarżać diabła, że użył mojego przyjaciela, by mnie zranić. „Boże,
to diabeł go użył, by sprowokować mnie
do grzechu.”
Bóg nie miał zamiaru tak zostawić mojego nastawienia i przemówił do
mnie cichym, delikatnym głosem, „Dawidzie, pobłażasz swojemu ciału. Pozwalasz, by twoje dawne zranienia
i rozczarowania cię kontrolowały - a to,
co robisz, jest niebezpieczne.”
Dotknęło mnie to, że moje zdenerwowanie nie było bezpośrednim wynikiem tej raniącej rozmowy, ale to ja
wróciłem do starego nawyku, który, jak
sądziłem, już pokonałem - pozwalając,
by to się we mnie zagotowało (patrz Efezjan 4:26-27). Kiedy to do mnie dotarło,
płakałem przez Panem, „Czy nigdy się

_____
1 Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych
z indeksem angielsko-polskim, Kraków
2002, s. 140.
2 Wiiliain Barclay, Ważniejsze słowa Nowego Testamentu, Warszawa 1988, s. 6566.
***
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nie nauczę? Ty dałeś mi to kazanie i głosiłem je do wielkich tłumów ludzi, ale
sam nie chodziłem w zwycięstwie w tej
sprawie.”
Czułem się jak biegacz, który
upadł na trasie i wołałem, „Panie, tak
bardzo chcę zdobyć tę nagrodę, czyli
upodobnić się do Ciebie (patrz Rzymian
8:29). Po tych wszystkich latach chodzenia z Tobą, ciągle nie zbliżyłem się do
celu. O, Boże, chcę być jak Jezus!”
Bądź posłuszny głosowi Ducha
Świętego i szukaj oblicza Pana. Będziesz
zdumiony, jak szybko On przywróci ci
zwycięstwo.

i wtedy nie poznasz, jak wielki wpływ
Boże Słowo może mieć na twoje życie.
A może mieć ogromny wpływ! Nie wierzysz? Sprawdź! Wierzysz? Tym bardziej musisz z tego skorzystać! A przy
okazji przeczytaj przynajmniej kilka następnych wersów Psalmu, z którego pochodzi dzisiejszy fragment, a zobaczysz
co ono dało jego autorowi. Z pewnością
to może zadziałać również u ciebie!
Do refleksji:
1. Kochasz Boże Słowo? Jeżeli tak, to
dlaczego?
2. Dlaczego tak ważne jest czytanie i studiowanie Biblii?

Za: worldchallenge.org

ZE ŚWIATA

BIBLIJNE ROZWAŻANIA
DLA NASTOLATKA

Birma:
Chrześcijanom grozi ludobójstwo

Mól biblijny
W czasie, gdy uwaga społeczności międzynarodowej zwrócona jest na
700 tysięcy muzułmańskich uchodźców
z plemienia Rohindżów, którzy uciekli
przed rzezią z rąk birmańskiej armii,
plemię Kaczinów, w większości chrześcijańskie, stoi przed podobnym zagrożeniem.
Kaczinowie zamieszkują północny obszar Birmy w pobliżu granicy
z Indiami i Chinami i od dziesięcioleci
walczą z rządem o niepodległość. Ostatnio jednak doszło do znacznego zaostrzenia działań birmańskiego wojska.
Dochodzi do masowych ataków artyleryjskich i powietrznych. Z powodu zaminowania wiele osad nie nadaje się do

„Jakże miłuję Prawo Twoje: przez cały
dzień nad nim rozmyślam.”
Psalm 119:97
Czy i ty mógłbyś powiedzieć, że kochasz Boże Słowo i cały dzień rozmyślasz, pamiętasz o tym, co w nim jest
zapisane? Czy w ogóle odczuwasz taką
potrzebę, by je poznawać każdego
dnia? Pan Bóg dał ci swoje Słowo, aby
wywierało wpływ na twoje życie. Żebyś
wiedział, jak postępować, jakie podejmować decyzje. Jedno jest pewne, jeżeli
nie pokochasz Bożego Słowa, to nie będziesz chciał o nim rozmyślać. A jeżeli
nie będziesz pamiętał o tym, jakie wskazówki Pan Bóg w nim umieścił, to nie
będziesz według nich postępował
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zamieszkania. Co więcej, kobiety są bezlitośnie gwałcone, a obozy dla przesiedleńców równane z ziemią. Żołnierze
zajmują kościoły i przesłuchują wszystkich wiernych. Osoby z zewnątrz, m.in.
dziennikarze i przedstawiciele organizacji pomocowych, mają zakaz wstępu
na obszar objęty konfliktem.
Wielu członków plemienia Kaczinów uważa, że przyczyną zaostrzenia ataków jest brak reakcji na
prześladowania muzułmańskich Rohindżów. Zaniepokojone są również
inne mniejszości etniczne i religijne,
obawiając się, że one będą następne.
Paul Robinson z Release International
powiedział: „Wojsko kontroluje Birmę
żelaznym uściskiem i są tacy, którzy nie
spoczną, dopóki cała Birma nie będzie
buddyjska – za wszelką cenę. Wzięli już

wcześniej na cel muzułmanów, a teraz
biorą się za chrześcijan”.
Módlmy się o ochronę tych, którzy doświadczają tak bezlitosnych ataków. Pamiętajmy też w modlitwie
o liderach birmańskiego Kościoła, niestrudzenie pocieszających i zachęcających swoich wiernych.
Za: chrzescijanin.pl

DOBRE SŁOWO
„Nie potrafimy stale kontrolować
uczuć, ale z Bożą pomocą możemy wybierać myśli, kontrolować słowa
i kształtować w sobie dobre nastawienie
nawet w przykrych sytuacjach – i myślę,
że w tym kryje się niezwykła moc”.
- 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
BOSKIE
DZIEWCZYNY
COFFE HOUSE

Przerwa wakacyjna.

REDAKCJA
STRONA WWW

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

Spotkania dla kobiet ruszają od września.
Reszel, wtorek, godz.: 1600.
WAKACJE 
WAKACJE 
WAKACJE 
WAKACJE 

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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