Biuletyn
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Boży czas dziewczyny
Gr.dom.

18.11. – rocznica powstania zboru, usługiwać będzie brat Kazimierz Plewiński.
23.11. – Boży czas – spotkanie modlitewno – uwielbieniowe, godz. 1830.
24.11. – 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:
Leszka R.
Agnieszki Z.
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.

tymi, co zachowują Jego przymierze
i przestrzegają Jego przykazań.
6 listopada przypada kolejna rocznica
chrztu Ryszarda Tęczy, a w tym tygodniu urodziny obchodzi:

Księga Psalmów 103:17-18

Wiekuisty jest łaskawy nie tylko dla bogobojnych rodziców, ale także dla ich
dzieci, gdy one także Mu służą. Jakże to
ważne, by doprowadzić swoje dzieci do
Chrystusa. Nie należy zwlekać z pouczaniem dzieci o Bogu, lecz trzeba zaczynać jak najwcześniej. Dla maluchów
wydano specjalne opowieści biblijne,
przystosowane do ich dziecięcego rozumku. Nie jest łatwo wychować dzieci
w tym bezbożnym świecie, ale w mocy

10.11. Natan Werkowski
Życzymy Bożych błogosławieństw!

Boży charakter
Lecz łaska PANA przez wszystkie
wieki nad Jego czcicielami, a sprawiedliwość Jego nad ich potomstwem. Nad
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Ducha Świętego trzeba dołożyć wszelkich starań, by nasze pociechy wyrosły
na prawdziwych uczniów Chrystusa.

mują się swoistymi łowami na czarownice. Niektórzy występują pod swoim
własnym imieniem i nazwiskiem, pisząc
książki i artykuły oraz komentując
w mediach społecznościowych. Inni
chronią się za pseudonimami na forach
internetowych lub anonimowymi wpisami na blogach. Wszystkich jednak łączy głęboka nienawiść do swoich
oponentów, której dają wyraz posługując się jaskrawym, a nieraz też obelżywym słownictwem. Łowcom czarownic
nie zależy na rzetelnej debacie ani zrozumieniu stanowiska swoich oponentów. Nie silą się na próby zrozumienia
racji, jakie stoją za odmiennymi od ich
własnych przekonaniami, ani tym bardziej na próbę przychylnej interpretacji
wypowiedzi swoich oponentów. Z góry
deklarują, że owi są „zdrajcami wiary”
zaprzedanymi demonicznym siłom,
wraz z którymi dążą do zniszczenia kościoła. Dowodem na te diaboliczne
plany będzie zdjęcie zrobione z niewłaściwą osobą, udział w nieprawomyślnej
konferencji, lub wyrwany z kontekstu
cytat, który został odpowiednio przeinaczony, aby potwierdzał z góry założoną tezę.
Największym problemem z kościelnymi łowami na czarownice jest
chyba to, że kiedy ktoś próbuje zwrócić
uwagę na prawdziwe problemy kościoła, zmęczeni chrześcijanie biorą go
za kolejnego tropiciela zwiedzeń. Próby
debaty o słuszności nauczania zbywane
są oskarżeniami o brak miłości oraz skupianie się na literze. Czym więc różni się
potrzebna dyskusja od łowów na cza-

Chrześcijańska polemika
a łowy na czarownice
Autor: Filip Sylwestrowicz
Bardzo wysoko cenię sobie
prawdę. Trudno żeby było inaczej,
skoro czczę Boga, który mówi o sobie:
„ja jestem drogą, i prawdą, i życiem”.
Wierzę też zgodnie z Pismem Świętym,
że wierzących w Jezusa Chrystusa zamieszkuje Duch prawdy, który wprowadza swój kościół we wszelką prawdę.
O ile Bóg jest prawdomówny i miłujący
prawdę, to jego przeciwnik jest kłamcą
i ojcem kłamstwa. Upadła natura człowieka ujawnia się właśnie w tym, że
tłumi w sobie prawdę o istnieniu Boga,
którą ogłasza mu Boże stworzenie oraz
jego własne sumienie. Żywiąc takie
przekonania nie mogę nie troszczyć się
o czystość nauczania w kościele. Apostoł Paweł niestrudzenie wzywał swoich współpracowników, żeby pilnowali
zdrowej doktryny (1 Tm 6,3; 2 Tm 1,13;
Tyt 1,13, 2,1). Nic w tym dziwnego, bo
właściwie wykładane Słowo Boże buduje uczniów Chrystusa, podczas gdy
fałszywe nauczanie jest śmiertelnym
niebezpieczeństwem dla duszy.
Niestety jednak nader często
pojawiają się ludzie, którzy w imię
walki o prawdę i czystość nauczania zaj3

do ich korekty dla dobra kościoła oraz
tych, z którymi polemizujemy.
3. Odwaga. Łowy na czarownice często, choć nie zawsze, odbywają
się za zasłoną pozornej anonimowości,
którą daje internet. Jako uczniowie
Chrystusa nie powinniśmy jednak ukrywać się za anonimowymi tekstami, ale
raczej brać odpowiedzialność za swoje
słowa. Występując pod prawdziwym
imieniem i nazwiskiem narażamy się na
to, że będziemy musieli przyznać się do
błędu, który ktoś nam wytknie. Jednak
występując w ten sposób pokazujemy
też, że zależy nam na prawdzie i osobiście opowiadamy się za swoimi przekonaniami.
Mottem chrześcijańskiej polemiki – jakże ważnej sztuki, która pozwala nam przybliżać się do prawdy –
powinny być słowa apostoła Piotra:
„Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie
w sercach waszych, zawsze gotowi do
obrony przed każdym, domagającym
się od was wytłumaczenia się z nadziei
waszej, lecz czyńcie to z łagodnością
i szacunkiem.” (1 P 3,15-16a BW). Jeżeli
nawet przeciwnikom wiary powinniśmy odpowiadać z łagodnością, to co
dopiero braciom i siostrom w Chrystusie!

rownice? Chciałbym zaproponować poniżej trzy kryteria, które pozwolą nam
je rozróżnić.
1. Umiłowanie prawdy. Chrześcijańska debata powinna odzwierciedlać prawdomówny charakter naszego
Boga. Uczciwość nakazuje, żeby stanowisko strony przeciwnej przedstawić
korzystnie i rzetelnie. Praktyki takie jak
przeinaczanie wypowiedzi, wyrywanie
cytatów z kontekstu lub wyciąganie
z czyichś poglądów daleko idących
wniosków, których druga strona by nie
wysunęła i traktowanie ich jako jej stanowiska są niedopuszczalne. Nie służą
one bowiem prawdzie, ale udowodnieniu z góry przyjętego poglądu. Objawiają raczej obawę przed konfrontacją
z rzetelnie przedstawionym przeciwnym stanowiskiem – niegodny uczniów
Chrystusa strach przed prawdą.
2. Kierowanie się miłością.
W chrześcijańskiej dyskusji nie chodzi
o zdyskredytowanie oponenta jako
osoby. Nie ma tu miejsca na argumenty
ad personam, ani tym bardziej obelżywe i pogardliwe słownictwo. Terminy teologiczne takie jak „kalwinista”,
„semi-pelagianin”, „liberał”, „fundamentalista” czy „ekumenista” są przywoływane wtedy, kiedy trafnie opisują
stronę przeciwną i mają na celu uporządkowanie debaty, ale nigdy jako bezmyślnie powtarzane etykiety, które
mają zakończyć wszelką dyskusję.
Łowcy zwiedzeń tryumfalnie piętnują
prawdziwe i urojone błędy innych oraz
usiłują doszczętnie zniszczyć reputację
swoich oponentów. My jednak powinniśmy wskazywać na błędy z miłością,
mając nadzieję, że dyskusja doprowadzi

Za: nalezecdojezusa.pl

Uniewinnienie Asii Bibi
Asia Bibi została uniewinniona
przez Sąd Najwyższy w Pakistanie! Wyrok został ogłoszony we środę rano.
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wody, przecież i tak wszystkich nie uratujesz. To, że pomożesz jednej meduzie,
niczego nie zmieni!”. Chłopiec odpowiedział: „Ma pan rację. Wszystkich nie
uratuję, ale zmieni to coś w życiu choćby
tej jednej, którą akurat wrzucam do morza”.
Jeżeli służysz Bogu, robiąc coś
dla Niego po to, aby ludzie mogli zaufać
Panu Jezusowi, a nie widzisz wielkich
efektów, czasem możesz przeżywać
rozczarowanie. Może ci się wydawać, że
to wszystko nie ma sensu, bo np. na jakiejś wielkiej ewangelizacji (na której
pomagałeś np. sprzątać, czy układać
krzesła), nawróciła się tylko jedna
osoba. Pan Bóg jednak zachęca cię, abyś
nie ustawał w tym, co robisz, bo twój
trud nie jest daremny. Gdyby przez
twoją pracę, przez twój trud chociaż
jedna osoba została uratowana, poznała
Pan Jezusa, to warto było się trudzić. Pamiętaj o tym! I bądź zawsze pełen zapału w pracy dla Pana Boga!

Dziękujemy wszystkim, którzy
od czerwca 2009 r. modlili się za Asię
Bibi, nagłaśniali jej sprawę, pisali do niej
listy i kartki pocztowe, podpisali przygotowaną przez naszą misję petycję w
sprawie jej uwolnienia (96 tys. osób z samej Polski).
Przede wszystkim dziękujmy
Bogu za Jego wierność i opiekę nad Asią
Bibi i jej rodziną w czasie tych długich
lat uwięzienia i rozłąki.
Trwajmy jednak nadal w żarliwej modlitwie.
Na ulicach Pakistanu rozpoczęły się protesty islamistów przeciwnych uniewinnieniu Asii Bibi. Islamiści
grożą również śmiercią wszystkim, którzy przyczynili się do uniewinnienia
Asii Bibi. Wciąż jest zagrożone życie samej Asii Bibi i jej rodziny. Módlmy się
o ich bezpieczeństwo!
Za: chrzescijanin.pl

Do refleksji:
1. Dlaczego ważne jest to, aby nie zniechęcać się, wtedy gdy nie widzisz efektów swojej pracy?
2. W jaki sposób rozumiesz słowa, że
twój trud nie jest daremny w Panu?

Ratowanie meduz
„A tak, bracia moi mili, bądźcie stali,
niewzruszeni, zawsze pełni zapału do
pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz
nie jest daremny w Panu.”
1 List do Koryntian 15:58

Zanim zostałeś ukształtowany,
Bóg ciebie znał

Pewien chłopczyk szedł brzegiem morza i wrzucał do wody wyrzucone na brzeg meduzy. Podszedł do
niego starszy człowiek i rzekł: „Chłopcze, po co wrzucasz te meduzy do

Autor: David Wilkerson
Według słów Jezusa, w oczach
Boga Chrystus i Jego Kościół stanowią
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jedność. Paweł ilustruje to poprzez analogię do ludzkiego ciała. Mówi, że Chrystus jest głową a my jesteśmy Jego
ciałem – kością z jego kości, ciałem
z jego ciała. „Bóg poddał wszystko pod
jego stopy i ustanowił Go głową ponad
wszystko dla kościoła, który jest jego
ciałem, pełnią Tego, który wszystko we
wszystkim wypełnia” (Efezjan 1:22-23).
„Gdyż jesteśmy członkami Jego ciała,
Jego ciała i kości” (Efezjan 5:30).
Implikacja tutaj jest taka, że
kiedy Ojciec umiłował Jezusa przed
wiecznością, umiłował również nas.
Kiedy człowiek był jeszcze tylko myślą
w wiecznych Bożych planach, Pan już liczył nasze części i planował odkupienie:
„W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni
przed
obliczem
jego,
w miłości” (Efezjan 1:4).
W Psalmie Dawid pisze, że był
umiłowany przez Boga kiedy był jeszcze w łonie matki. „Tyś mnie wydobył
z łona, uczyniłeś mnie bezpiecznym
u piersi matki mojej. Na ciebie byłem
zdany od urodzenia. Ty byłeś Bogiem
moim od łona matki mojej” (Psalm
22:10-11).
„Oczy twoje widziały czyny
moje, w księdze twej zapisane były
wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było” (Psalm 139:16).
W istocie, Dawid mówi: „Zanim jeszcze
zostałem uformowany, Ty już mnie znałeś, Panie. Już wcześniej miałeś policzone wszystkie moje części.”
Bóg ciebie ukochał zanim powstał świat i nie ma końca tej miłości.
„A myśmy poznali i uwierzyli w miłość,

którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością,
a kto mieszka w miłości, mieszka
w Bogu, a Bóg w nim” (1 Jana 4:16). Jeżeli trwamy w Bogu, to możemy oczekiwać tego, że Jego miłość będzie
odnawiana dla nas w każdy dzień. Jaka
wspaniała myśl! Nawet kiedy przeżywasz jakieś zamieszanie, możesz wiedzieć, że poprzez to wszystko Ojciec
nadal ciebie kocha.
Za: worldchallenge.org

***
Przyjmowanie Bożej łaski
Autor: Joyce Meyer
„Ale nie tak samo ma się rzecz
z przestępstwem jak z darem łaski. Jeżeli bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to o ileż
obficiej spłynęła na nich wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie udzielony
przez jednego Człowieka, Jezusa Chrystusa”. List do Rzymian 5: 15 (BT)
Łaska jest Bożą mocą, która
umożliwia życie zgodne z Jego powołaniem dla ciebie. Bóg nie udzieli nam łaski, byśmy byli nieposłuszni. Jeśli
zabrania nam czegoś, co ostatecznie
i tak zrobimy, to doświadczymy bolesnej utraty Jego namaszczenia.
Łaska to uzdolnienie. Bóg
udzielił nam łaski, abyśmy mogli wypełnić swoje powołanie. Kiedy zajmujemy się swoimi sprawami, działamy
o własnych siłach. Kiedy podążamy za
6

Jego przewodnictwem, On zawsze zapewnia nam łaskę i siłę niezbędną do
wypełnienia powołania, które nam wyznaczył.
Najlepsze w tym wszystkim jest
to, że kiedy postanowimy przyjąć Jego
łaskę, to nie musimy robić niczego, aby
sobie na nią zasłużyć. Kiedy podążasz
za Bożym wezwaniem, On jest gotowy
i chętny do udzielenia ci wsparcia. Jezus
umarł, by zakryć twoje grzechy, dzięki
czemu możesz chodzić w sprawiedliwości przed Bogiem i cieszyć się przystępem do Ducha Świętego, który
pomoże ci w wędrówce przez życie.
Namawiam cię dziś, abyś
upewnił się, że przyjąłeś właściwą po-

stawę, umożliwiającą ci przyjęcie Jego
łaski i uzdolnień. Jeśli próbujesz brnąć
w kierunku, który sam sobie wyznaczyłeś, powiedz Bogu, że chcesz iść za Nim
i prosisz Go o pomoc. On zawsze będzie
wierny i oblecze cię Swoją łaską.
Modlitwa
Duchu Święty, nie jestem w stanie wieść
zwycięskiego życia bez Twojej łaski.
Chcę wypełniać Twoje wezwanie i proszę Cię, abyś pomógł mi codziennie żyć
tak, jak chcesz, abym żył. Amen.
Za: tv.joycemeyer.org

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
Elżbieta Maria Stępniak
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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
00
Niedziela: godz. 10 , 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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