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KRÓTKA LEKCJA
Obietnica
Szczęśliwi, którzy cierpią udrękę, ponieważ będą pocieszeni.
Ewangelia wg św. Mateusza 5:4
Osoba, która się smuci po Bożemu, utrzymuje bliską więź z Bogiem. Spoglądając
ku Najświętszemu odczuwa żal i smuci się z powodu swych grzechów. Jednak
szybko doznaje pociechy, bo ten sam sprawiedliwy Bóg zarazem przebacza skruszonym grzesznikom. Czy należysz do błogosławionych, którzy się smucą? Czy już
dostąpiłeś słodyczy odpuszczenia grzechów w Jezusie Chrystusie i żyjesz w pokoju
z Bogiem?
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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

wiedliwego Jezusa Chrystusa.
Pierwszy List św. Jana 2:1

W tym tygodniu urodziny obchodzi:
Apostoł Jan apeluje do nas, byśmy nie
grzeszyli. Bardzo ważne jest utrzymywanie siebie w karności. Apostoł Paweł
napisał: „Bo jeżeli będziecie żyli według
ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy
pomocy Ducha uśmiercać będziecie popędy ciała - będziecie żyli” (Rzymian
8:13). Jeśli jednak zgrzeszymy, to mamy
Orędownika, który wstawia się za nami
przed Ojcem Niebiańskim. To Pan Jezus
jest naszym Arcykapłanem, Którego
ofiara gładzi grzech wszystkich wierzących.

25.08. Gabriela Krawczyk
Życzymy błogosławieństw Bożych!

REFLEKSJA
Odpowiedzialność
Dzieci moje, piszę wam o tym, abyście
nie grzeszyli. Gdyby jednak ktoś zgrzeszył, mamy Orędownika u Ojca, spra-
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ROZWAŻANIE

tych płomieni może być nie do opanowania.
Dalej powiedziane jest: „Natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka, tego krnąbrnego zła, pełnego
śmiertelnego jadu” (Jak. 3,8). Jeżeli zachodzi potrzeba, byśmy przechowywali
w naszym domu śmiertelną truciznę, to
butelkę szczelnie zamykamy, oznaczamy wielkimi literami, często nawet
umieszczając na niej przekreśloną „trupią czaszkę”, żeby wszyscy, którzy znajdują się w jej bliskości zostali ostrzeżeni.
Butelkę umieszczamy zazwyczaj na górnej półce szafki z lekarstwami, niedostępnej
dla dzieci czy innych
niezorientowanych osób; ale i wtedy nie
jesteśmy całkowicie pewni i spokojni,
ponieważ wiemy o znajdującej się w naszym domu śmiertelnej truciźnie.
Zwróćmy uwagę, że taką śmiertelną
trucizną Słowo Boże nazywa nieukrócony język. Nie tylko nazywa go trucizną, lecz także „śmiercionośnym
jadem”.
Gdyby w jakiś sposób ludzkie
języki i usta dało się oznakować, jak tę
butelkę z trucizną, być może dałoby się
uniknąć wielu szkód? Ludzie mający
taki język, są często traktowani jako
szczerzy chrześcijanie a ci, którzy ich
słuchają, nie są świadomi grożącego niebezpieczeństwa. W ten sposób zło podawane jest dalej i śmiercionośny jad
dokonuje spustoszenia w duszach ludzkich i w ten sposób piekielny ogień rozszerza się, a jego następstwa są straszne.
Może jesteśmy w stanie przypomnieć sobie, kiedy mieliśmy kontakt

Moc języka
Autor: Corrie J. Montgomery
„Śmierć i życie są w mocy języka”
(Przyp. Sal. 18,21)
Zastanawiając się nad różnymi
przeszkodami w dążeniu do uświęconego życia, dochodzimy do wniosku, że
musimy ostrzec lud Boży, przed wielkim niebezpieczeństwem nieopanowanego języka. Nie tylko widzieliśmy, że
wielu ludzi przez niewłaściwe używanie języka utraciło swą moc duchową,
lecz również zauważyliśmy, jak wiele
serc uległo zatruciu, które sprawił nieukrócony język. Faktem jest, że „życie
i śmierć są w mocy języka”, dlatego zrozumienie powagi sytuacji będzie korzystne dla wszystkich.
Nieopanowany, nieukrócony język nazywany jest „ogniem”, który jest
w stanie skalać całe ciało i „rozpalić bieg
życia”. Do tego dodane są jeszcze inne
straszne słowa: „sam będąc rozpalony
przez piekło” (Jak. 3,6). Cały ten wiersz
ma następujące brzmienie: „I język jest
ogniem; język jest wśród naszych członków swoistym światem nieprawości;
kala on całe ciało i rozpala bieg życia,
sam będąc rozpalany przez piekło”. Tak
brzmi tekst według nowego tłumaczenia biblijnego, podobnie brzmi on
w „Biblii Tysiąclecia” i w „Biblii Elberfeldzkiej”. A więc taki język, zapalony
od ognia piekielnego, stałe roznieca
większy ogień do tego stopnia, że zasięg
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z takim językiem, albo też, kiedy taki język sami posiadaliśmy? W każdym razie mamy żywe wspomnienie czegoś
bardzo palącego i sprawiającego dotkliwy ból — rany spowodowanej przez
język. Dopiero, gdy przyszliśmy do Jezusa, aby doznać oczyszczenia w Jego
świętej krwi, przeżyliśmy ulgę.
Przekonaliśmy się o prawdzie
tych słów: „Nikt z ludzi nie może ujarzmić języka”. Kiedy przyjęliśmy Jezusa,
który nas uświęca, stwierdziliśmy, że
On nawet ten nieukrócony język napełnia życiem zamiast śmierci, czystością
zamiast gorzkości, błogosławieństwem
zamiast przekleństwa.
„Jeśli ktoś sądzi, że jest pobożny, a nie powściąga języka swego,
lecz oszukuje serce swoje, tego pobożność jest bezużyteczna” (Jak. 1,26). Czyż
nie oznacza to dla ciebie i mnie, że jeślibyśmy naszego języka nie trzymali na
wodzy, będziemy mieli tylko pozór pobożności? W oczach Bożych byłoby to
tylko wyobrażeniem i złudzeniem, a nie
rzeczywistością. Zwodzimy i oszukujemy nasze serca, jeśli myślimy, że w takim stanie należmy do Boga. Niechby te
słowa dotknęły i poruszyły wszystkich,
którzy je czytają!
Istnieje ktoś, kto słyszy wszelką
nieuprzejmą krytykę, słyszy bezsensowne uwagi, surowe osądzanie mające
miejsce za plecami tych, którzy tak są
atakowani. On zna to wszystko, gdyż
nawet psalmista mówi: „Nim przyjdzie
słowo na język mój, oto Panie, Ty to
wszystko wiesz” (Ps. 139,4).
Ten miły wierzący, którego dobrą opinię próbowałeś podważyć, nie

słyszy może tego wszystkiego co mówisz, lecz Bóg słyszy. To jest Ten sam,
który powiedział: „Nie tykajcie pomazańców moich, i nie czyńcie nic złego
prorokom moim!” (Ps. 105,15). Słuchając słów wypowiedzianych przeciwko
Bożemu słudze, być może wkrótce usłyszysz głos Jego sądu mówiący: „Cóż ci
da, albo co za pożytek przyniesie język
zdradliwy?” (Ps. 120,3).
Jestem pod mocnym wrażeniem
tego faktu, że Bóg będzie sądził się z takimi połowicznymi chrześcijanami, którzy Jego w pełni uświęcone dzieci
pomawiają i złośliwie krytykują.
Wierzę, że tutaj jest niezwykle
ważna prawda zawarta dla tych, którzy
ufają Panu, iż On jest lekarstwem dla ich
ciała. Mogą się dziwić swej niewierności
w szukaniu uzdrawiania przez Pana,
albo mogą być zdumieni nagłymi, niespodziewanymi zachorowaniami czy
słabościami, które ich nawiedziły. Nie
możemy ich szczegółowego przypadku
osądzać, lecz można przyjąć, że przyczyną takiej czy innej dolegliwości lub
choroby może być ukryta wewnętrzna
złość, lub nieokiełzany język, oraz że
Bóg stosuje taką formę ćwiczenia i wychowania.
Ap. Piotr zwraca uwagę
w swoim liście ma współzależność między zdrowiem ciała i poświęconym
Bogu językiem: „Bo kto chce być zadowolony z życia i oglądać dni dobre, ten
niech powstrzyma język swój od złego,
a wargi swoje od mowy zdradliwej”
(1 Ptr 3,10). Słowa tego tekstu przypominają nam kosztowną i głęboką myśl
owych 144.000, o których w 14 rozdziale
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Objawienia jest powiedziane: że stali na
górze Syjon z Barankiem jako odkupieni, „pierworodni” dla Boga i „Oblubieńca”, „bez zmiany i bez zmarszczki”.
Ci wszyscy są również określeni jako ci,
w ustach których „nie znalazła się
zdrada”.
„Postaw o Panie straż przed
moimi ustami. Ochraniaj drzwi warg
moich” [Psalm 141,3]. „Także od zuchwałych [warg] ustrzeż sługę swego,
aby nie panowali nade mną! Wtedy
będę doskonały i wolny od wszelkiego
grzechu” (Psalm 19,14).

czasu Rosja prowadzi politykę skierowaną przeciwko nietradycyjnym wyznaniom. Choć państwo nie ma prawa
ingerować w wewnętrzne zarządzenia
organizacji religijnych, a w Rosji konstytucja zapewnia wolność sumienia i wyznania kraj ten prowadzi śledztwa
karne przeciw poszczególnym wyznawcom. Ministerstwo Sprawiedliwości może konfiskować własność
wspólnot religijnych. Na mocy tej
ustawy oskarżeni mogą zostać skazani
na grzywny i do sześciu lat pozbawienia
wolności; cudzoziemcy mogą zostać deportowani.

(tłum. Andrzej Wisełka)

„Kary grzywny są całkowicie bezprawne”

Za: nowasol.kei.pl

Niedawno dwóch afrykańskich
studentów z kościoła Zielonoświątkowców w powiecie Niżny Nowogród zostało ukaranych grzywną i kazano im
opuścić, ponieważ ktoś umieścił w mediach społecznościowych film z nabożeństwa, na którym byli widoczni ci
młodzi ludzie. Ich kościół „Ambasada
Jezusa” również musiał zapłacić
grzywnę. Za te i podobne przypadki w
regionie odpowiedzialne są rosyjskie
tajne służby FSB, będące następcą KGB.
„Oskarżenia o nielegalną działalność misyjną są całkowicie bezprawne”,
powiedział
Forum
18
Władimir Ozolin, prawnik reprezentujący Związek Kościołów Zielonoświątkowych Rosji. „Mam nadzieję, że te
przypadki są spowodowane głupotą
„Siloviki” (sił bezpieczeństwa); w przeciwnym razie poważnie podważyłoby
to autorytet Rosji we wspólnocie międzynarodowej”.

ZE ŚWIATA
Rosja: Udział w nabożeństwie
prowadzi do deportacji
Chrześcijańscy studenci z zagranicy stali się ostatnio celem ataku
władz, które wyszukały ich na nagraniach filmowych z nabożeństwa w Internecie. Po wprowadzeniu ustaw
„anty-ekstremistycznych” w 2016 roku
w Rosji legalne jest propagowanie religii
(co w prawie określono jako „działalność misyjna”) tylko w wyznaczonych
do tego miejscach przez upoważnione
osoby z zarejestrowanych wspólnot wyznaniowych. Praktykować religię mogą
tylko zarejestrowani członkowie wspólnot religijnych i tylko w miejscach kultu
(np. w domach nie wolno). Od tego
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BIBLIJNE ROZWAŻANIA
DLA NASTOLATKA

Chrześcijanie jako „zachodni szpiedzy”
monitorowali i ograniczani
Rosja nie znajduje się na liście
Światowego Indeksu Prześladowań
Open Doors, gdzie chrześcijanie są najbardziej prześladowani za swoją wiarę.
Jednak jest jednym z szerszego kręgu
krajów, które są pod obserwacją, ponieważ istnieje w nich również wrogości
i restrykcje wobec chrześcijan. Rząd
uważa, że zgromadzenia spoza Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej są wypełnione
zachodnimi
szpiegami.
Prawdopodobnie w przyszłości władze
będą je monitorować i ograniczać
w jeszcze większym stopniu, niż to robią do tej pory.
Podczas gdy władze rosyjskie
chcą ograniczyć przekazywanie Ewangelii do uznanych przez państwo kościołów, ponad 400 ewangelickich
kościołów w kraju wykorzystywało Mistrzostwa Świata, by mówić ludziom
Dobrą Nowinę.

Cenniejsze niż złoto
Weselcie się z tego, mimo że teraz na
krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie
różnorodnymi doświadczeniami, ażeby
wypróbowana wiara wasza okazała się
cenniejsza niż znikome złoto, w ogniu
wypróbowane, ku chwale i czci, i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus.
1 List Piotra 1:6-7
Czy wiesz, co robi się ze złotem lub srebrem, aby miało lepszą jakość, aby było
cenniejsze, miało tzw. lepszą próbę?
Poddaje się je procesowi obrabiania,
wytapiania. Podobnie jest z ludźmi.
Z tobą i ze mną. Pan Bóg, chcąc z nas
uczynić lepszego człowieka, kogoś, kto
Mu mocniej ufa, osobę bardziej podobną do Pana Jezusa, poddaje nas czasem takiemu „wytapianiu”. Możesz
napotkać różne próby, problemy i doświadczenia w życiu. W takich momentach bądź pewien, że niektóre z nich,
a może i wszystkie służą temu, by wydobyć z ciebie to, co najlepsze. Kiedy
więc przyjdzie taki czas w twoim życiu,
pamiętaj, że może akurat to, co przechodzisz, przyniesie pozytywne zmiany
w tobie. Apostoł Piotr zachęca nawet,
by weselić się z tego, że przechodzisz
próby. Spróbuj to zastosować w życiu,
pamiętając o tym, z czego masz się cieszyć (1Piotr 1:7).

Źródło: World Watch Monitor, Open Doors

Prosimy, módlcie się za chrześcijan w Rosji!
Módlmy się o Boże pocieszenie
i pomoc dla chrześcijan, którzy doświadczyli problemów z władzami
z powodu ustawy anty-misyjnej.
Módlmy się o ochronę i mądrość dla wspólnot chrześcijańskich będących już pod nadzorem władz.
Dziękujmy za zaangażowanie
kościołów, które pomimo państwowych
ograniczeń szukają sposobów przekazywania Ewangelii.

Do refleksji:
1. W jaki sposób reagujesz na próby i doświadczenia, które przechodzisz?

Za: chrzescijanin.pl
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zechcesz. W Biblii jest wyraźnie napisane, że mamy dążyć do zgody. Musisz
przekształcić swój umysł, by ciągłe łaknąć pokoju.
Boże Słowo zrodzi owoc w naszym życiu, jeśli zostanie zasiane w
sercu wypełnionym pokojem. Wszyscy
wierzący mają w obowiązku utrzymywać ducha pokoju, aby Bóg mógł rozsiewać Swoje Słowo w nich i poprzez nich.
Oczekujesz przełomowego momentu w swoim życiu, lecz bez względu
na to, jak się starasz, moment ten nie
nadchodzi? Bardzo prawdopodobnie
dzieje się tak dlatego, że nie żyjesz w pokoju. Dlatego zaklinam cię – łaknij pokoju, szukaj go i chodź za nim, ile sił
w nogach!
Modlitwa

2. Co możesz lub powinieneś zmienić
w sposobie reagowania na nie?

DOBRE SŁOWO
Szukaj pokoju!
Autor: Joyce Meyer
„Odstąp od złego, czyń dobro; szukaj
pokoju, idź za nim!”. Ks. Psalmów 34: 15
Co pozbawia nas pokoju? Wiele
rzeczy: pośpiech, korki, rozlana kawa…
Dlatego tak duże znaczenie ma „ćwiczenie się” w zachowywaniu pokoju każdego dnia. Możesz, na przykład, sam
zdecydować, kiedy zamknąć usta, albo
postanowić, że nie będziesz skory do
urazy. Czasami musisz zwyczajnie
przyjąć, że nie masz racji.
Nie możesz po prostu rozsiąść
się wygodnie i życzyć sobie pokoju, życzyć diabłu, aby zostawił się w spokoju,
albo życzyć sobie, by ludzie robili to, co

Panie, nie mogę już dłużej po
prostu siedzieć i czekać, aż pokój sam
wypełni moje życie. Chcę aktywnie dążyć do niego. Wskaż mi drogę, dzięki
której odnajdę Twój pokój. Amen.
Za: tv.joycemeyer.org

WSPIERAJMY MISJE
Zachęcamy do finansowego wspierania misjonarzy. Każda złotówka jest ważna!
Misje prowadzone na wschodzie,
Tłumaczenia Biblii
Misje prowadzone na Bliskim
Wschodzie przez zbór w Rabce.
Misja w Yorku (Wielka Brytania)
Krystyna i Władysław Plewińscy

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”
Kościół Chrześcijan Baptystów
ul. Roztoki 9, 34-700 Rabka-Zdrój
Nr konta: 06 1020 3639 0000 8302 0011 6152
z dopiskiem: „Wsparcie misji w Yorku”
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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