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16.11. – nabożeństwo z udziałem Kazimierza Plewińskiego, godz. 1800.
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.
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.











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.

W tym tygodniu urodziny obchodzą:

Oddawanie Bogu chwały

12.11.
Bogumiła Panfil

Temu zaś, który działającą w nas mocą
może uczynić znacznie więcej niż to,
o co prosimy czy pojmujemy. Jemu
chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie przez wszystkie pokolenia na wieki
wieków. Amen.
List do Efezjan 3:20-21

15.11.
Hanna Karczewska
Renata Wójtowicz
17.11.
Grzegorz Jurgiełajtis

Czy zdarzyło się ci, że Bóg odpowiedział na twoje prośby w nadzwyczajny

Życzymy Bożych błogosławieństw!
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sposób, czyniąc więcej niż to sobie wyobrażałeś (wyobrażałaś)? Nasz Ojciec
Niebiański ma ku temu wszelkie możliwości i On chce dobrze czynić swoim
dzieciom. Kilka miesięcy temu nawrócił
się do Chrystusa pewien samotny człowiek, który w swym życiu doświadczył
wielu zranień i krzywd. Poszukiwał dla
siebie kościoła. Gdy bez trudu go znalazł, okazało się, że jest to wspaniała
wspólnota chrześcijańska, gdzie panuje
zgoda i miłość oraz gdzie głosi się
zdrową naukę biblijną i w każdą niedzielę obchodzi się Wieczerzę Pańską.
Brat ten jest bardzo wdzięczny Bogu,
gdyż nie spodziewał się, że spotka go
jeszcze taka radość.

Problem polega na tym, że tracimy z oczu ewangelię, a to oznacza, że
marnujemy czas. Zwłaszcza my, nastolatki, mamy z tym kłopot. Właściwie
każdego dnia tracimy czas. Istnieją nawet pewne „pułapki czasowe”, w które
nastolatki na okrągło wpadają (nawet
chrześcijanie, a może szczególnie chrześcijanie). Pokażę pięć z nich.
1. Tracimy czas, gdy nie robimy rzeczy, które powinniśmy czynić
Jako chrześcijanie jesteśmy powołani do życia wypełnionego ciężką
pracą i dobrymi uczynkami, ale niestety
cechuje nas skłonność do zaniedbywania swoich obowiązków. Każdego dnia
mamy dziesiątki rzeczy do zrobienia.
Od przyziemnych do tych doniosłych.
Mamy pracę domową, zajęcia, ale także
możliwość czytania, zabawy z naszymi
rodzeństwem,
oglądania
zachodu
słońca, mycia naczyń, modlitwy, pisania, ćwiczenia, kupowania mleka
w sklepie i dążenia do owoców Ducha
(Ga 5:22–23).
Apostoł Paweł napisał: Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni
w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg,
abyśmy w nich chodzili (Ef 2:10). Zostaliśmy stworzeni na obraz nieskończenie
dobrego Boga po to, abyśmy czynili dobro. On zawczasu przygotował dla nas
te dobre uczynki.
Tracimy więc czas, kiedy nie
staramy się pełnić tych dobrych uczynków lub gdy próbujemy ich uniknąć. Jakub mocno oddziałuje na nasze

Pięć okoliczności, w których
młodzi ludzie marnują czas
Autor: Jaquelle Crowe
Jonathan Edwards bardzo bał
się marnowania czasu. Naprawdę bardzo! Zawsze mnie otrzeźwia czytanie
jego postanowień. Jaki dziewiętnastolatek napisałby coś takiego: „Postanowiłem nigdy nie robić niczego, co bałbym
się zrobić, wiedząc, że to moja ostatnia
godzina”?
Jednak Edwards rozumiał coś,
co nam często umyka. Uświadomił sobie, że życie jest krótkie i ma znaczenie
jedynie wtedy, gdy przeżywa się je dla
Bożej chwały. Zrozumiał, że marnowanie czasu to symptom tracenia z oczu
ewangelii.
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sumienia, mówiąc: Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się
grzechu (Jk 4:17).

jest grzeszne. Możemy być zajęci właściwymi sprawami z wielu dobrych powodów. Jednak wykonywanie pewnych
rzeczy może być złe.
Nie mówię o pracy, szkole ani
nawet o spędzeniu czasu z przyjaciółmi
czy rodziną. Nie mówię o czasie przeznaczanym na kultywowanie pobożnych przyzwyczajeń. Mam na myśli
czas, który poświęcamy na wyjście
gdzieś, gdzie nie powinno się iść, na
spotkania z ludźmi, z którymi nie powinno się spotykać, na sprawy, które są
grzeszne. Myślę też o marnowaniu
czasu na rzeczy mające małe znaczenie
w kontekście wieczności.
Sama jestem zbyt często winna
tego ostatniego. Chociaż istnieją też dobre, chwilowe przyjemności, jakimi powinniśmy się tutaj cieszyć, nie mogą one
zajmować całego naszego czasu. Gdyby
angażowały nas zbyt mocno, moglibyśmy przegapić okazję do czynienia dobra dla Królestwa, stracić szansę na
dobre uczynki. Co więc możemy zmienić w swoim życiu?

2. Tracimy czas, gdy nadużywamy środków masowego przekazu
Kolejnym
obowiązkowym
punktem w tym rozważaniu jest kwestia środków masowego przekazu. Wyniki badań wartych miliony dolarów
wskazują, że typowy nastolatek spędza
20 godzin tygodniowo przed telewizorem, a do ukończenia 18 roku życia
ogląda ponad 350 000 reklam. Badania
te nie obejmują wielu godzin spędzanych co tydzień w Internecie ani setek
minut patrzenia w smartfony.
Powyższe statystyki odzwierciedlają pewne zjawisko, w czym jednak
konkretnie mogą nam pomóc? Oto
grupa anonimowych ekspertów twierdzi, że oglądamy za dużo telewizji – ale
to nic nie zmieni. Pewnie wszyscy o tym
wiedzą. Wiemy też, że można używać
filmów lub Pinteresta czy Twittera do
czynienia dobrych rzeczy oraz praktykowania pobożnych nawyków.
Ale czy zdajesz sobie sprawę, że
pozornie nieszkodliwy czas spędzony
z mass mediami może być grzechem?
Nie sądzę, że wszyscy sobie to uświadamiają. Nie dostrzegamy, że jesteśmy odpowiedzialni przed Bogiem za swój czas
– i dlatego go marnujemy.

4. Tracimy czas, kiedy unikamy trudności
Czasem zajmujemy się czymś,
unikając jakiejś trudnej kwestii, której
nie chcemy stawić czoła. Usprawiedliwiamy się, że jesteśmy zajęci, ale tak naprawdę nie mamy odwagi zmierzyć się
z rzeczywistością. Jak nie musieć radzić
sobie z wzajemnymi urazami? Nie mieć
czasu, aby usiąść i zjeść kolację jako rodzina. Jak nie musieć mierzyć się z oczekiwaniami naszych rodziców? Nie mieć
czasu na wypełnienie kwestionariusza

3. Tracimy czas, gdy jesteśmy
zajęci złymi rzeczami lub kierujemy
się niewłaściwymi motywami
Bycie zajętym samo w sobie nie
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na studia. Jak nie musieć zajmować się
problemami emocjonalnymi przyjaciół?
Nie mieć czasu na wspólną naukę
z nimi. Ten rodzaj bycia zajętym daje
nam niesamowite poczucie ucieczki.
Jednak jest to całkowicie niewłaściwy sposób radzenia sobie z problemami. Nasze życie jest częścią czegoś
znacznie większego i ważniejszego niż
my sami. Mamy skłonność, aby chwilowo unikać kłopotów, usprawiedliwiając się, że jesteśmy bardzo zajęci czymś
innym – ale taka postawa tylko opóźnia
to, co nieuniknione. I tak będziemy musieli stawić czoła życiu. Niestety ignorowanie problemów nie sprawi, że one
znikną. Więcej – odkładanie ich przynosi więcej szkody niż pożytku. Nie
tylko marnujemy w ten sposób czas, ale
także niepotrzebnie się stresujemy.

który daje odpoczynek dla duszy, nakazuje też uwielbienie poprzez odpoczynek dla ciała. Ten, kto czci Boga,
znajduje błogosławieństwo w posłuszeństwie”. Mój młodszy brat często
prosi Boga, kiedy razem z rodziną modlimy się wieczorem, aby dał nam dobry sen, żebyśmy obudzili się
odświeżeni i byli w stanie znowu służyć
Mu rano. On rozumie to, co często mnie
umyka. Rozumie, że odpoczynek czyni
nas lepszymi pracownikami i lepszymi
wierzącymi.
Życie jest krótkie. Ewangelia
zmienia wszystko. Zmienia również to,
jak spędzamy czas. W końcu życie jest
krótkie. Nastolatki mogą tak łatwo
zmarnować je na grzesznych zajęciach,
lenistwie, rozproszeniu lub niezadowoleniu.
Z drugiej strony mogą też wykorzystać życie dla Jezusa. Życie dla
Niego oznacza, że postrzegamy nasze
życie jako należące do Niego. Radośnie
oświadczamy wtedy razem z nastoletnim Jonathanem Edwardsem: „Postanowiłem, że póki żyję, będę żył pełnią sił”.

5. Tracimy czas, gdy nie odpoczywamy
Pomiędzy lenistwem a odpoczynkiem jest duża różnica. Lenistwo to
egoistyczny sposób spędzania czasu,
który stanowi łamanie Bożych nakazów. To bycie pochłoniętym swoją własną osobą lub bezczynnością, gdy
jesteśmy powołani do działania. Odpoczynek natomiast to dany przez Boga
sposób uwielbiania Go, który pozwala
nam odnowić nasze serca i umysły. Lenistwo jest złe, a odpoczynek – z gruntu
dobry.
Łamiesz Boże nakazy, kiedy nie
odpoczywasz, wmawiając sobie, że jesteś zbyt zajęty. Odpoczywanie to bycie
posłusznym. Jen Wilkin napisała: „Bóg,

Jaquelle Crowe mieszka na wschodzie Kanady.
Jest redaktorką naczelną portalu The Rebelution i
pisarką, autorką książki This Changes Everything: How the Gospel Transforms the Teen
Years. Jej polskie wydanie, pt. Całkowita zmiana.
Jak ewangelia odmienia życie nastolatków, będzie
dostępne na stronie www.fewa.pl oraz w księgarniach chrześcijańskich.

Tłumaczenie: Przemysław Piłatowicz
Za: razemdlaewangelii.pl
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atakował, więc musimy nauczyć się żyć
ze wszystkimi w pokoju”.
Nigeria: 55 ofiar śmiertelnych
w wyniku starć między
muzułmanami i chrześcijanami

Za: chrzescijanin.pl

Władze twierdzą, że 55 osób,
z których wielu było chrześcijanami,
zginęło w północnej Nigerii po gwałtownych starciach między chrześcijańską i muzułmańską młodzieżą.
Komisarz policji stanowej powiedział, że 22 osoby zostały aresztowane w wyniku zamieszek.
Rozpoczęło się wszystko na
rynku w stanie Kaduna, gdy tłum muzułmanów zaatakował chrześcijanina,
właściciela firmy w wyniku sporu dotyczącego transakcji – podaje Morning
Star News.
„Muzułmanin podniósł fałszywy alarm o złodzieju na rynku, który
spowodował zamieszanie, a następnie
inni muzułmanie zaczęli skandować
„Allahu Akbar”, atakując chrześcijan,
paląc ich domy i sklepy” – powiedział
Kefas Mallam, rezydent rejonu MSN.
Niepokoje szybko rozprzestrzeniły się na pobliskie dzielnice, w których
muzułmanie zniszczyli kilka chrześcijańskich domów, firm i kościół.
Gubernator stanu Kaduna Nasir Ahmad El-Rufai powiedział dziennikarzom, że rząd stanowy wprowadził
godzinę policyjną w tym regionie, aby
przywrócić spokój.
Powiedział też: „Ten kraj należy
do nas wszystkich, ten stan należy do
nas wszystkich, nikt nie będzie nikogo

Dobrze wykonane
Autor: David Wilkerson
W swoim liście do Efezjan Paweł zachęca każdego do szukania pełniejszej
miary
błogosławieństw
z ewangelii Chrystusa. „A każdemu
z nas dana została łaska według miary
daru Chrystusowego …Aż dojdziemy
wszyscy do jedności wiary i poznania
Syna Bożego, do męskiej doskonałości,
i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej, …i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie
poznanie, abyście zostali wypełnieni
całkowicie pełnią Bożą” (Efezjan 4:7, 13;
3:19).
Zauważ w tym urywku słowo
„pełnia”. Greckie słowo, którego użył
Paweł oznacza „dokończenie zadania,
wypełnienie do końca.” To jest zadanie,
które Bóg nam dał: dążyć do pełni błogosławieństw Chrystusa w naszym życiu.
Zwróć uwagę na niesamowitą
miarę błogosławieństw Chrystusa w życiu Pawła, człowieka, który otrzymał
objawienie osobiście od Jezusa. Oczywiście Paweł wiedział, że nie jest doskonały, ale wiedział też, bez cienia
wątpliwości, że nie było w jego życiu
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Widzicie, że pełnia błogosławieństw Chrystusowych ma niewiele
wspólnego z rzeczami materialnymi.
Chociaż dobre zdrowie i ziemskie zaopatrzenie są błogosławieństwem od
Boga, Paweł mówi o większym błogosławieństwie - o Bożej pochwale - o Jego:
„Dobrze wykonane”.

nic, co by zatrzymywało przepływ błogosławieństwa Chrystusa.
Dlatego Paweł mógł powiedzieć: „A wiem, że idąc do was, przyjdę
z pełnią błogosławieństwa Chrystusowego” (Rzym 15:29). Miał świętą pewność w swoim chodzeniu z Chrystusem.
Twierdził: „Przy tym sam usilnie staram
się o to, abym wobec Boga i ludzi miał
zawsze czyste sumienie” (Dz.Ap. 24:16).
W zasadzie mówił: „Moje życie jest
otwartą księgą przed Panem. Nie mam
żadnego ukrywanego grzechu w moim
sercu i on nie ma ze mną sporu. Jego błogosławieństwo dla mnie jest stałym
przepływem objawień, więc kiedy wam
głoszę, nie słyszycie słów człowieka, ale
słyszycie słowa pochodzące prosto
z serca Bożego.

Za: worldchallenge.org

***
Bóg zaoferował nam nowy początek,
a to oznacza, że musimy zapomnieć
o przeszłości i nie patrzeć wstecz! Zapomnij o poczuciu winy czy wstydu i pozwól Bogu działać w twoim życiu.
- Joyce Meyer

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
Misja w Yorku (Wielka Brytania)
Krystyna i Władysław Plewińscy

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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