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12.09. – Nabożeństwo z udziałem Ryszarda Krzywego.
21.09. – Boży czas – spotkanie modlitewno – uwielbieniowe, godz. 1830.
22.09. – 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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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

REFLEKSJA

W tym tygodniu urodziny obchodzą:

Oddawanie Bogu chwały

3.09.
Mirosław Rostek

PANIE, będę Cię wywyższać, bo mnie
wybawiłeś.
Księga Psalmów 30:2

4.09.
Ewa Brzostek

Dawid uwielbiał Boga za cudowne wybawienie od wrogów i od śmierci. Psalm
ten pokazuje, że po utrapieniu przychodzi radość. Czytamy dalej: „Gniew Jego
bowiem trwa tylko przez chwilę, a Jego
łaskawość - przez całe życie. Płacz nadchodzi z wieczora, a rankiem okrzyki
radości”. Zawsze pamiętajmy, że wszelkie cierpienia spadające na dzieci Boże,
kiedyś się skończą. Gdy przychodzą na

5.09.
Dawid Kondratowicz
Kamil Dziwniel

Życzymy błogosławieństw Bożych!
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nas trudne doświadczenia, polegajmy
na Bogu, który nas przez nie przeprowadzi.

diabeł chce nas zniszczyć. Dlatego, Paweł mówi, potrzebujemy wiedzieć tyle
ile można o taktykach i planach wroga,
„żeby szatan nas nie wykorzystał; gdyż
jego zasadzki nie są nam tajne” (2 Kor.
2:11).
Czytamy w księdze Objawienia,
że szatan wypowiedział otwartą wojnę
Bożym dzieciom z ostateczną datą,
kiedy planuje dokończenie swojego
dzieła: „Biada mieszkańcom ziemi morza! gdyż zstąpił do was diabeł pałający
wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma
niewiele” (Obj. 12:12).
Kiedy wielu chrześcijan drzemie w tej godzinie, tak jak przepowiedział Jezus, diabeł pracuje zawzięcie,
przygotowując się do wojny. On jest zupełnie świadomy krótkiego czasu jaki
ma dla dokończenia swoich złych celów, dlatego nie odpoczywa; planuje,
cały czas opracowuje sposoby, żeby niepokoić i niszczyć Kościół Jezusa Chrystusa.
Ostateczny termin szatan otrzymał wieki temu; możemy to prześledzić
aż do wielkiego cudu, jaki miał miejsce
w niebie, cudu niesamowitej walki,
kiedy szatan postanowił zniszczyć
Chrystusa jako niemowlę (przeczytaj
w Obj. 12:1-4). Jak często szatan chciał
pożreć Jezusa! I chociaż ta wielka kosmiczna wojna już nie jest między Chrystusem i diabłem, ponieważ Jezus teraz
siedzi bezpiecznie ze Swoim niebiańskim Ojcem, to diabeł nadal prowadzi
wojnę przeciwko Chrystusowi poprzez
kierowanie swojego gniewu na nas, jako
Jego nasienie.
Piotr daje nam swoją radę:
„Bądźcie trzeźwi, bądźcie czujni; bo

KĄCIK LIRYCZNY

Jezus
Autor: Mirosław Krawczyk

Z niewoli Hadesu
Z dna Szeolu
Uwolniłeś
Mą duszę
Od dziś do Ciebie
Chryste należę.
Dzięki za dar życia.
Po kres mego jestestwa
Hymn chwały
Niech trwa
Ku Twemu Majestatowi!
AMEN

ROZWAŻANIE
Diabeł ucieka,
kiedy zbliżasz się do Jezusa
Autor: David Wilkerson (1931-2011)
Jako naśladowcy Jezusa Chrystusa, mamy być stale świadomi tego, że
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wasz przeciwnik diabeł chodzi wokoło
jak ryczący lew, szukając kogo by mógł
pochłonąć” (1 Piotra 5:8).
Kiedy odczuwasz, że wróg atakuje, to w momencie gdy przybliżysz się
do Jezusa, jest on bezradny. Jakub
mówi: „Sprzeciwcie się diabłu, a ucieknie od was” (Jakuba 4:7). Czasy jakie są
przed nami mogą być trudne, ale Ojciec
obiecał nam drogę ucieczki (1 Kor.
10:13).

To prawda, że Boży prorocy
zwiastowali ostrzeżenia w każdym pokoleniu, ale historia pokazuje, że Bóg
zawsze posyła Swój sąd we właściwym
czasie. John Owen, wielki purytański
kaznodzieja przekazał mocne ostrzeżenie dla swojego zgromadzenia 9 kwietnia 1680 roku i chociaż sceptycy szydzili
z Boga, to Bóg właściwie posłał straszny
sąd na to społeczeństwo. John Owen dożył do tego, że płakał nad wielkim pożarem, który objął Londyn i zniszczył to
wielkie miasto. Właściwie widział wypełnienie każdego ze swoich mocnych
proroctw – wojny, zniszczenia, załamanie ekonomii, ogólnonarodowa depresja, choroby, które zmiotły mnóstwo
beztroskich, obojętnych ludzi.
Umiłowani, żyjemy w takich
czasach jak Owen. I w takich czasach
jest tylko jedna odpowiedź: „sprawiedliwy będzie żył przez wiarę!” Owen
ostrzegał swoich ludzi ze łzami, żeby
przygotowali arkę schronienia dla siebie i swoich rodzin. „Tą arką jest Jezus
Chrystus – jedyne miejsce bezpieczeństwa.”
Możemy widzieć niebezpieczeństwo z każdej strony, ale mamy
ognistą straż aniołów, którzy nas otaczają i Boga, który zobowiązał się pod
przysięgą, że nas przeprowadzi poprzez każdą katastrofę, jaką spotkamy.
Połóż swoją wiarę w Jezusie, a możesz
stawić czoła nadchodzącej burzy ze spokojną ufnością i pokojem umysłu. On
jest twoim Bogiem, kochającym pasterzem i jest wierny, żeby cię przeprowadzić!

***
Jedyne miejsce bezpieczeństwa
Autor: David Wilkerson (1931-2011)
Poprzez całą historię ludzie
wierzyli, że poradzą sobie z każdą tragedią bez wiary w Boga. Prorok Izajasz
pisał, że tacy szydercy chlubią się: „Gdy
nadejdzie klęska potopu, nie dosięgnie
nas” (Izaj. 28:15). Izajasz nazywa tych
ludzi ślepymi duchowo (zobacz Izaj.
26:11); innymi słowy, oni nie przypiszą
żadnej klęski Bożemu działaniu. Zamiast tego, będą postępować tak, jakby
nie było Boga w niebie.
Wielu szyderców w Ameryce
myśli, że ich bogactwo ich uratuje od katastrofy, ale Bóg mówi bardzo wyraźnie,
że kiedy rozpocznie się to Boże trzęsienie, to bezbożni bogaci nagle zobaczą
swoje majątki jako bezwartościowe (zobacz Izajasz 2:20-21). Inni mówią: „Prorocy sądu mówili to samo przez wieki,
ale świat się jeszcze nie skończył. Musimy po prostu używać życia dopóki
możemy.”

Za: worldchallenge.org
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ZE ŚWIATA

Kultura bezkarności całkowicie
podważyła zaufanie wielu obywateli do
ich rządów i sił bezpieczeństwa. Potępienie pięciu osób z Adamawy w północno-wschodniej Nigerii podsyca i tak
już bardzo napiętą sytuację w północnym i środkowym pasie. Po ucieczce
wielu chrześcijan z Boko Haramu byli
oni i są obecnie głównie atakowani
i mordowani przez pasterzy Fulani.
Bezkarność pasterzy Fulani
i masakry w stanie Pletau świadczą
o braku ochrony chrześcijan.
Podczas morderczych ataków
na wioski chrześcijańskie w stanie Płateau w dniach 21-25 czerwca muzułmańscy pasterze bydła zamordowali
około 200 osób - w większości chrześcijan. Tysiące chrześcijan musiało uciekać,
nie było ochrony żandarmerii ani wojska. W ciągu ostatnich trzech lat członkowie plemienia Fulanów dopuścili się
większej przemocy wobec chrześcijan
niż Boko Haram. Rzekomy spór o pastwiska jest postrzegany przez analityków, jako część strategii islamizacji
regionu, której chrześcijanie powinni
ulec.
Amnesty International Nigeria
donosi, że do czerwca 2018 roku Fulani,
Boko Haram i inne grupy zamordowały
w 17 stanach, co najmniej 1813 osób,
prawie dwa razy więcej niż w 2017 roku,
powiedział Osai Ojigho, dyrektor
Amnesty Nigeria: „Obowiązkiem władz
jest ochrona ludzi i ich mienia, ale tak się
nie dzieje. Kiedy w ostatnim incydencie
w Plateau zginęło około 200 osób, nie interweniowały żadne służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Należy to
zbadać”.

Nigeria: chrześcijanie protestują
przeciwko podwójnym standardom
wymiaru sprawiedliwości
11 czerwca 2018 r. pięciu młodych chrześcijan zostało uznanych za
winnych „zbrodniczej konspiracji i morderstwa”. Skazano ich na karę śmierci
przez powieszenie przed Sądem Najwyższym w Joli, Adamawa. Według
oskarżenia zabili oni Adamu Bubę z plemienia Fulanów, przywódcę napadu
dokonanego na wioskę Kodamun,
w przeważającej części zamieszkanej
przez chrześcijan. Ataku dokonano
w 2016 roku, zaś w zamachu zamordowano 48 osób. Niezależne relacje świadków zaprzeczają tej wersji. Wg nich
Buba uciekł, wpadł do rzeki i utonął, ponieważ nie potrafił pływać.
Chrześcijańskie Stowarzyszenie
Nigerii (CAN) domaga się równego
traktowania wszystkich obywateli
w związku z wydanymi przez sąd wyrokami śmierci. „Nie popieramy prawa
do samodzielnego wymierzania sprawiedliwości”, czytamy w publikacji z 19
czerwca. „Jednakże setki członków naszego kościoła w stanach Południowa
Kaduna, Benue, Taraba i Plateau oraz
Enugu były i nadal są mordowane dzień
po dniu przez przestępców podszywających się pod pasterzy z plemienia Fulani. Do tej pory nie zostali oni złapani
i osądzeni. Jesteśmy wstrząśnięci determinacją władz w dążeniu do skazania
domniemanych zabójców pasterza
z Adamawy”.
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Pomoc dla wysiedlonych chrześcijan w stanie Pletau, pocieszenie i modlitwa dla rodzin dotkniętych tragedią
Open Doors odwiedziło chrześcijan, którzy uciekli przed krwawymi
atakami do dwóch obozów dla uchodźców, aby dostarczyć około 3000 chrześcijanom artykułów higienicznych
i żywność.
Obecnie Nigeria zajmuje 14
miejsce w Światowym Indeksie Prześladowań (w roku ubiegłym: 12).
Proszę, módlcie się za chrześcijan w Nigerii:
Módl się o pokój dla tego regionu.
Módl się o wytrwałość dla chrześcijan,
aby mimo niesprawiedliwości, której
doznali, nie uciekali się do zemsty, ale
pokładali ufność w Bożej pomocy.
Módl się o położenie kresu dyskryminacji i uciskowi chrześcijan, za którymi
często stoją władze i przedstawiciele
rządu.
Módl się za pasterzy z plemienia Fulani,
aby doszli do poznania prawdy o Chrystusie i odwrócili się od swoich złych
dróg.

szlachetnie urodzone według świata
i wzgardzone, i to, co nie jest, wyróżnił
Bóg, by to co jest, unicestwić”.
1 List do Koryntian 1: 27 – 28 (BT)
Bóg wybrał mnie, bym przemawiała do tłumów. Ludzie mnie słuchają,
gdyż Bóg namaścił mnie do mówienia
w Jego Imieniu; jest to część Jego przeznaczenia dla mojego życia. Bóg namaści każdego, kogo wybierze. Również
ciebie.
Kogo wybiera Bóg? Biblia
mówi, że posługuje się tymi, którzy najmniej się do tego nadają. Korzysta ze
zwykłych, zupełnie przeciętnych ludzi –
takich jak ty czy ja.
Kiedy zaczęłam głosić Ewangelię, niektórzy z moich znajomych mnie
odrzucili. Uważali, że nie powinnam się
tym zajmować, gdyż jestem kobietą. Tak
naprawdę powiedzieli mi, że nie mam
prawa tego robić.
Ale ja głosiłam Ewangelię, ponieważ Bóg kazał mi to robić, i ufałam
Mu, że skoro On dał mi znać, że mogę to
robić, w takim razie będę w stanie to robić. Tak samo będzie w twoim przypadku. Jeśli cel, który sobie obrałeś, nie
jest powszechny, lecz pochodzi od
Boga, Bóg będzie mógł przez ciebie czynić wielkie rzeczy!
Każdy szary człowiek może stać
się potężnym narzędziem w rękach
Boga. Po prostu musisz uwierzyć, że On
może się tobą posłużyć. Rozbudź w sobie dość śmiałości, by dążyć do celów
albo wizji, które On umieścił w twoim
sercu. Zostałeś wybrany!

Za: opendoors.pl

DOBRE SŁOWO
Kim posługuje się Bóg?
Autor: Joyce Meyer
„Bóg wybrał właśnie to, co głupie
w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć; i to, co nie jest

Za: tv.joycemeyer.org
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***

pierwszym razem spowodowało pęknięcie. Regularnie narażając się na stres,
sprawiamy, że nasze życie zaczyna
przypominać tę zużytą, przetartą
gumkę. W końcu przychodzi moment,
że jesteśmy całkiem wyczerpani.
Ignorowanie Bożych praw i wyznaczonych przez Niego granic prowadzi do wypalenia. Nie możesz po prostu
ustawicznie przemęczać swojego umysłu, emocji i ciała, i jednocześnie oczekiwać, że nie poniesiesz żadnego kosztu.
Bóg nie chce, byś żył w ten sposób.
Zmień perspektywę, dopasowując ją do Bożej perspektywy. Szukaj
Jego pokoju i rytmu, który ci wyznaczył.
Szanuj swoje ciało. Pamiętaj, że dobre
zdrowie to bezcenny dar. Nie marnuj
energii, danej ci przez Boga, na nadmierny wysiłek. Zachowaj ją, by żyć
i czerpać z życia radość!

Nie pękaj jak guma
„I Ty, Panie, jesteś łaskawy, bo Ty każdemu oddasz według jego czynów”.
Ks. Psalmów 62: 13 (BT)
Wyobraźmy sobie taką sytuację:
pracujesz w domu i korzystasz z pomocy gumki, lecz ona pęka ci w momencie, gdy próbujesz nią coś owinąć. Nie
możesz znaleźć innej gumki, więc próbujesz naprawić pękniętą, związując jej
końce.
Czasem w codziennym życiu
próbujemy „rozciągać się”, wykraczając
poza własne możliwości, i wtedy pękamy jak gumka. Myślimy, że naprawiliśmy problem, związując dwie pęknięte
końcówki. Wkrótce jednak wracamy do
tego samego zachowania, które za

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
Elżbieta Maria 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
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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