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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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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

Skupmy się na tym, że Bóg podnosi pochylonych, czyli złamanych na duchu.
Słowo Boże w wielu miejscach zapewnia, że faktycznie tak jest. „Pan podtrzymuje wszystkich upadających i podnosi
wszystkich zgnębionych”. Pewna kobieta od lat cierpiała na depresję, lecz leczenie
farmakologiczne
i
pobyt
w szpitalu psychiatrycznym nie przyniosły zadowalającej poprawy. Gdy jednak udała się na ewangelizację i ludzie
wierzący pomodlili się nad nią, nawróciła się do Pana, została napełniona Duchem Świętym i doznała tak radykalnej
zmiany stanu ducha, że mogła odstawić
leki.

W tym tygodniu urodziny obchodzi:
11.09. Jerzy Zakrzewski
Życzymy błogosławieństw Bożych!

REFLEKSJA
Boży charakter
PAN otwiera oczy niewidomym, PAN
podnosi poniżonych, PAN miłuje sprawiedliwych.
Księga Psalmów 146:8
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ROZWAŻANIE

i nieszczęśliwi. Chyba nigdy dotąd dobrobytowi nie towarzyszyło takie bezprawie, bunt i brak szczęścia. Ale serce
świata tęskni za pokojem, za rzeczywistością i za Bogiem. Prorok Habakuk
stanął pewnego razu pośród ludu, który
został obsypany wielkimi błogosławieństwami, ale utracił duchowe zdrowie
i zawołał: ,,...widziałem, Panie, twoje
dzieło. W najbliższych latach tchnij
w nie życie” (Hab 3,2).
Ale jak - ktoś może spytać - osiągnąć odnowienie i przebudzenie? Jakie
kroki prowadzą do duchowego przebudzenia?
Po pierwsze, musi mieć miejsce
gorąca modlitwa. Biblia mówi: „I [jeśli]
ukorzy się mój lud, który jest nazwany
moim imieniem, i będą się modlić, i szukać mojego oblicza, i odwrócą się od
swoich złych dróg, to Ja wysłucham
z niebios” (2 Kron 7,14). Głęboko
w sercu musi istnieć tęsknota za przebudzeniem - nie zwykłe mamrotanie słów,
pobożne frazesy i religijne deklamacje,
ale szczera, żarliwa modlitwa. Biblia powiada: „Wiele może usilna modlitwa
sprawiedliwego” (Jak 5,16).
Pozwól, by twoja dusza była
udręczona, by płynęły łzy, by serce było
przygniecione z powodu zgubionych
ludzi. Łzy są całkiem na miejscu, bo
Słowo Boże mówi: „Kto wychodzi z płaczem niosąc ziarno siewne, będzie wracał z radością, niosąc snopy swoje” (Ps
126,6).
Po drugie, musimy porzucić nasze grzechy. Biblia mówi: „Niech bezbożny
porzuci
swoją
drogę,
a przestępca swoje zamysły i niech nawróci się do Pana” (Iz 55,7). Powiada

Potrzeba przebudzenia
zesłanego z nieba
Autor: Billy Graham
Spytałem pewnego profesora
o to, co jest naszą największą potrzebą.
Zanim odpowiedział, zastanawiał się
przez chwilę. „Mogę dać panu wiele odpowiedzi - odrzekł - począwszy od ulg
podatkowych, a skończywszy na rozbrojeniu. Może pana to zdziwi, bo nie jestem religijnym człowiekiem, ale
wierzę, że obecnie naszą najgłębszą potrzebą jest duchowe przebudzenie,
które przywróci indywidualną i zbiorową moralność oraz zjednoczy cały naród”.
Nie wystarczy nazywać się
chrześcijaninem. Szczycimy się tym, że
jesteśmy narodem „chrześcijańskim”,
ale jeśli nasze postępowanie nie dorasta
do chrześcijańskiego standardu, spadną
na nas potępiające słowa: „Masz imię, że
żyjesz, a jesteś umarły” (Obj 3,1).
Nie wystarczy chodzić do kościoła. Jeśli nie pozwalamy Chrystusowi
być Panem i Mistrzem w naszym życiu,
musimy przyjąć sąd Boga, który mówi:
„Lud ten czci mnie wargami, ale serce
ich daleko jest ode mnie” (Mt 15,8).
Łatwo jest unosić się na fali
przypływu religijnego entuzjazmu i nie
mieć żywej, osobistej społeczności z Bogiem. Wrogi świat wrze od nienawiści,
intryg, bezprawia i bezbożnej agresji.
Nikczemnym powodzi się, a w wielu regionach świata sprawiedliwi cierpią.
Ludzie żyją w zamieszaniu, są niestali
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też: „...(jeśli) odwrócą się od swoich
złych dróg, to Ja wysłucham z niebios”
(2 Kron 7,14).
Kłótnie, uprzedzenia, zła wola,
zawiść, zazdrość, gorycz i krytykanctwo
wśród wierzących ludzi muszą się zakończyć, zanim rozpocznie się przebudzenie. Świat odczuwa zgrozę na widok
niezgody, walki i nietolerancji pośród
tych, którzy wyznają Chrystusa. Przebudzenie musi rozpocząć się w sercach
wierzących ludzi, zanim ewangelia zostanie zaniesiona światu.
Gdy uczniowie Chrystusa rozprawili się z tym, co ich dzieliło, kiedy
porzucili egoizm, wyznali swoje grzechy i pozwolili, by Duch Święty ich napełnił, przyszło przebudzenie. Duch
Boży nie może działać w klimacie niezgody i kłótni. Musimy porzucić naszą
małostkowość, zrzędliwość i nasze zachcianki.
Wróg dusz osłabił efektywność
Kościoła ponieważ wyspecjalizowaliśmy się raczej w sporach i kłótniach niż
w „wychodzeniu z płaczem i niesieniu
cennego ziarna” (por. Ps. 126,6). O wiele
mocniej podkreślamy znaczenie instytucji niż modlitwy i Boga.
Oby Bóg nam przebaczył i pomógł porzucić nasze nacechowane pogardą, nikczemne postępowanie. Jeśli
mamy przeżyć przebudzenie w naszych
czasach, musimy odwrócić się od naszych grzechów, indywidualnie i zbiorowo, jako wierzący ludzie.
Po trzecie, Bóg musi stać się dla
nas realny. Biblia mówi: „I [jeśli] ...
będą... szukać mojego oblicza..., to Ja
wysłucham z niebios” (por. 2 Kron 7,14).

W świecie pełnym beznadziejnego materializmu usiłowaliśmy zredukować
Boga do naszego rozmiaru. Nasz Bóg
wydaje się być zbyt mały, a my jesteśmy
winni intelektualnego bałwochwalstwa.
W naszych umysłach stworzyliśmy sobie boga, który nie jest Bogiem objawionym w Biblii.
Zbyt często kojarzymy prawdziwe, żywe, osobiste chrześcijańskie
doświadczenie z ludźmi, którzy są bardzo uczuciowi. Wielu powiada: „Jest
dobrą rzeczą chodzić do kościoła
i każdy powinien być przyzwoitym
człowiekiem, ale nie warto przesadnie
angażować się w religię”. Tacy ludzie
myślą, że wiara chrześcijańska, to fobia
i ograniczenie umysłowe.
Jeśli w ogóle istnieje coś ważnego, to właśnie chrześcijaństwo jest
sprawą najwyższej wagi. Jeśli coś ma jakąś wartość, to właśnie chrześcijaństwo
jest wszystkim. Jest albo najistotniejszą
sprawą w twoim życiu, albo wcale nie
warto się nim zajmować.
Możesz poznać Boga. Miliony
wierzących mówią z przekonaniem:
„My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci
do żywota” (1 Jn 3,14); „Wiem, komu zawierzyłem” (2 Tym 1,12). W Biblii czytamy: „Jeśli kto chce pełnić wolę jego,
ten pozna, czy ta nauka jest z Boga” (Jn.
7,17).
Potrzebujemy przebudzenia się
chrześcijańskiej wiary, chrześcijańskiego doświadczenia, świadomości
Boga. Bóg powiedział: ,,I [jeśli] ... będą...
szukać mojego oblicza...” (por. 2 Kron
7,14). Jeśli na nowo odkryjemy, że On
jest święty, sprawiedliwy, realny, absolutny i jest Osobą, że jest Bogiem miłości
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i miłosierdzia, wtedy ta rzeczywistość
zostanie przeniesiona w świat i nastąpi
przebudzenie. To działało w przeszłości. I sprawdzi się znowu.
Nie zadawaj kłamu chrześcijańskiej wierze przez wyznawanie Chrystusa ustami bez posiadania Go w sercu.
Nie zamykaj drzwi kościoła na klucz
niekonsekwencji i powstrzymywania
zgubionych od przyjścia do Chrystusa.
Nie bądź przez swoją niewiarę i brak
modlitwy przeszkodą uniemożliwiającą
przyjście przebudzenia. Nie pozbawiaj
się duchowego zwycięstwa pozwalając
na to, by grzech cię zniewolił. Szukaj oblicza Bożego i odwróć się od twoich
złych dróg. Wtedy usłyszysz z niebios
(por. 2 Kron 7,14).
Kościół trzyma klucze do przebudzenia. Jest ono w twoim zasięgu.
Czy odpowiemy na to wezwanie? Czy
zechcemy zapłacić cenę? Pomoc z nieba
jest stosowna do potrzeb naszego głodującego duchowo świata. Czy zrezygnujemy z okazania tej pomocy?
Czy przyjąłeś Chrystusa jako
swego Zbawiciela? Jeśli jesteś szczery,
przyznasz, że głęboko w twoim wnętrzu jest pustka, która potrzebuje napełnienia. Twoje serce tęskni za pokojem,
radością i przebaczeniem. Istnieje próżnia, której nic ziemskiego nie zdoła zaspokoić.
W centrum historii na pagórku
w Palestynie został wzniesiony krzyż krzyż Chrystusa, Syna Bożego. W cudowny, Bogu tylko znany sposób wszyscy, którzy spojrzą na Baranka zabitego
na krzyżu, mają życie — nie tylko ci dobrzy, zacni i przyzwoici, ale i podli, nikczemni i wyrzuceni poza nawias

społeczeństwa. Łotr wiszący na krzyżu
spojrzał z wiarą na Chrystusa i otrzymał
pewność życia wiecznego (Łk 23,40-43).
Biblia mówi: „...przez niego
wszystko ...pojednało się z nim dzięki
przywróceniu pokoju przez krew
krzyża jego” (Kol 1, 20).
Oddaj swe życie Chrystusowi
dzisiaj. Niech przebudzenie, którego
świat potrzebuje, rozpocznie się w tobie.
tłumaczyła Monika Kwiecień
Za: nowasol.kei.pl

***
Nie panikuj
Autor: David Wilkerson (1931-2011)
Pan jest bardzo cierpliwy do
swoich dzieci. W zasadzie zaprasza nas,
„Podajcie swoje dowody” Iz 41:21), co
oznacza, że można coś kwestionować.
Może otrzymaliśmy jakieś nagłe,
straszne wiadomości - śmierć kogoś bliskiego, nadchodzący rozwód syna lub
córki, niewierność współmałżonka. W
takich momentach Bóg posyła Ducha
Świętego, by nas pocieszył, ulżył w bólu
i uspokoił serce. Nasz Pan czuje każdy
ból, strach i panikę, które nas dotykają.
Bóg widzi każdy szczegół naszego kryzysu i wszystkie problemy życiowe, przygniatające nas. Ci, którzy się
modlą i oczekują na Niego w spokojnej
wierze, nigdy nie są w prawdziwym
niebezpieczeństwie. Ponadto on zna
twoje paniczne myśli, a mimo tego na-

5

kazuje trzymać się prawdy: „Nie panikuj, nie wyprzedzaj mnie. Nie masz robić nic, tylko się modlić - i polegać na
mnie. Ja honoruję każdego, kto pokłada
swoją ufność we mnie.”
Zwróć uwagę na słowa, które
Bóg dał kościołowi: „Bez wiary zaś nie
można podobać się Bogu” (Hbr 11:6).
„Ufaj mu, narodzie, w każdym czasie,
Wylewajcie przed nim serca wasze: Bóg
jest ucieczką naszą!” (Psalm 62:9). „Wy,
którzy się boicie Pana, ufajcie Panu! On
jest pomocą i tarczą ich” (Psalm 115:11).
„Zaufaj Panu z całego swojego serca
i nie polegaj na własnym rozumie! Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje
ścieżki!” (Przyp. Sal 3:5-6).
Niewiara jest śmiertelna, a jej
konsekwencje tragiczne. Narażamy się
na poważne konsekwencje, jeżeli próbujemy uwolnić się sami z naszych doświadczeń, zamiast zaufać, że Bóg nas
przeprowadzi. Jezus przyszedł, by zerwać nasze więzy legalizmu i uwolnić
nas z naszych kajdan. Jednak najpierw
musimy przyznać się do grzechu. Kiedy
wyznajemy naszą niewiarę, a naszą
przyszłość, naszą wolność i nasze wyzwolenie złożymy całkowicie w ręce Jezusa, On przyjdzie na czas! Naszą
powinnością jest nie robić nic - ale zaufać Jemu!

i splądrowała cztery zabudowania
mieszkalne chrześcijańskich Koptów
w Egipcie. Wydarzenie miało miejsce
w wiosce Demchaw Hachem, w prowincji Minya, w centrum Egiptu.
Według miejscowych źródeł
ucierpiały trzy osoby. Ten akt przemocy
wpisuje się w klimat napięcia, jaki zrodził się w tamtejszej okolicy z powodu
budowy małego kościoła. Siły porządkowe i miejscowe władze podjęły wysiłki, aby powstrzymać kryzys.
To nie pierwszy raz, kiedy dobra trwałe stają się celem ataków ekstremistów islamskich w Egipcie. Pod
koniec ubiegłego roku, w mieście Helwan, dwie osoby zginęły, kiedy pewien
człowiek zaatakował sklep znajdujący
się w domu należącym do dwóch Koptów.
Za: chrzescijanin.pl

DOBRE SŁOWO
Znajduj w Słowie odpowiedzi i siłę,
której potrzebujesz
Autor: Joyce Meyer
„Żywe bowiem jest słowo Boże,
skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz
obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku,
zdolne osądzić pragnienia i myśli
serca”. List do Hebrajczyków 4: 12 (BT)

Za: worldchallenge.org

ZE ŚWIATA
Egipt: atak na domy Koptów w Egipcie

Zawsze, gdy ktoś mnie pyta, od
którego miejsca zacząć studiowanie Biblii, odpowiadam mu, że nie ma takiego

W poniedziałek, 3.09., grupa
ekstremistów islamskich zaatakowała
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miejsca, które byłoby nieodpowiednie.
Możesz rozważać każdą księgę, którą
chcesz lub która może ci w jakiś sposób
pomóc.
Kiedy sama zaczęłam zgłębiać
Słowo, nie cieszyłam się zbyt dobrymi
relacjami z ludźmi, gdyż tak naprawdę
nie miałam pojęcia, czym jest miłość.
I właśnie taki temat obrałam.
Kiedy pierwszy raz zajmowałam się zagadnieniem miłości, dowiedziałam się, że jest ona czymś więcej niż
tylko ckliwym uczuciem. Jest decyzją,
którą podejmujemy odnośnie tego, jak
będziemy traktować ludzi.
Dzięki słowom, które Biblia
mówi o miłości, nauczyłam się kochać.
Moje życie uległo przemianie. Jeśli nie
wiesz jak szukać fragmentów, które odnoszą się do twojego problemu, możesz
skorzystać z konkordancji biblijnej. Na
przykład, jeśli zmagasz się z gniewem
albo lękiem, rzuć okiem na zbiór pojęć
na końcu Biblii i wyszukaj to słowo,

dzięki czemu szybko znajdziesz odpowiednie wersety.
Jeśli nie możesz w tej chwili wymyślić żadnego tematu, którym chciałbyś się zająć, to weź w rękę
konkordancję i wybierz sobie temat,
który przykuł twoją uwagę. Przyjrzyj
się wszystkim wersetom odnoszącym
się do tego słowa i rozważaj je. Poproś
Ducha Świętego, aby cię prowadził
i ukazał prawdziwe przesłanie.
Nieważne od której księgi zaczynasz, musisz pamiętać, że Słowo jest
żywe i ma coś do przekazania tobie już
dziś!
Modlitwa
Panie, wiem, że Twoje Słowo
jeszcze dziś chce mi coś przekazać. Bez
względu na to, z czym się mierzę, zamierzam dowiedzieć się, co na ten temat
mówi Pismo Święte. Amen.
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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