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Niedziela

22
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serca
serca

25.12. – nabożeństwo świąteczne, godz. 1000.
Każda niedziela – Otwarte serca – spotkanie z osobami uzależnionymi, potrzebującymi pomocy, sala w zborze, godz. 17 00.
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.

Wiele osób skarży się dzisiaj na złe
rządy ludzkie, które nie potrafią sobie
poradzić z poważnymi problemami gospodarczymi i społecznymi. Salomon
napisał w natchnieniu: „Gdy sprawiedliwi sprawują władzę, lud się cieszy;
lecz gdy rządzą bezbożni, lud wzdycha”. Jest to zatem zupełnie zrozumiałe,
że gdy w pełni zapanuje Królestwo
Boże, w całym wszechświecie zapanuje
przeogromna, nieopisana radość. Fakt,
że Bóg jest Królem powinien nas cieszyć
już teraz, gdyż ponad wszystkimi trudnościami, konfliktami i niedoskonałościami
świata
ludzkiego
góruje
suwerenny Stwórca, wielce łaskawy dla

W tym tygodniu urodziny obchodzi:
19.12. Dariusz Biłda
Życzymy Bożych błogosławieństw!

Radość
Niech cieszy się niebo i ziemia raduje.
Mówcie wśród pogan: Pan jest królem.
1 Księga Kronik 16:31
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wszystkich, którzy Go szczerze wzywają.

go na papieża, lecz sam Chrystus. Jak
wyjaśnia tę prawdę apostoł Paweł, że ta
Opoka, towarzyszyła już Mojżeszowi
podczas wędrówki przez pustynię do
Ziemi Obiecanej, gdyż duchowy napój,
który pili, wypływał z „duchowej skały,
która im towarzyszyła, a skałą tą był
Chrystus” (1 Kor. 10:4).
Chrystus, budując Swój Kościół,
zachowuje przez wszystkie wieki, niezależnie od poziomu cywilizacyjnego,
jego wewnętrzną strukturę. On jest
Głową, a my „jako kamienie żywe budujemy się w dom duchowy” (1 Ptr.
2:5). Bóg sam ustanawia w Kościele
„najpierw apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, następnie
moc czynienia cudów, potem dary
uzdrawiania, niesienia pomocy, kierowania, różne języki” (1 Kor. 12:28). I od
wieków, wszystko jest budowane zgodnie z Bożymi zasadami, i gdy kościół
zgromadza się, „jeden z was służy psalmem, inny nauką, inny objawieniem,
inny językami, inny ich wykładem;
wszystko to niech będzie ku zbudowaniu” (1 Kor. 14:26).
Teraz wrócę do myśli początkowej, która zainspirowała to rozważanie.
Zmiany, jakie zauważam w kościele,
w którym służyłem dość długo w kilku
rodzajach służb, do jakich powoływał
mnie Pan, są zaskakujące. Nie dlatego,
że upłynęło sporo czasu, i wiele się
zmieniło wokoło nas. Lecz to, co mnie
zaniepokoiło, to zmiany w organizmie,
jakim jest Ciało Chrystusowe.
W świecie, i to jest naturalne,
zmienia się tak dużo, że nie nadążamy
nieraz w tym wszystkim się orientować.

Kościół korporacyjny...
Autor: Henryk Hukisz
Ciągłe obserwowanie zachodzących zmian nie stwarza takiego wrażenia, jakie możemy odnieść, gdy je
zauważamy po dłuższym czasie. Ponieważ byłem dość mocno zaangażowany
w kilka służb wspólnoty wyznaniowej,
której jestem członkiem od ponad pół
wieku, zmiany jakie zastaję po kilkunastoletniej nieobecności w kraju, są
ogromne. Wiem, że większość tych
przemian jest naturalnym wynikiem
upływu czasu i przemian techniczno cywilizacyjnych. Lecz nie wszystkie,
a szczególnie jeśli chodzi o Kościół,
który jest organizmem duchowym. Osobiście uważam, że niektóre nie powinny
mieć miejsca.
Jak już wspomniałem, Kościół
jest szczególnym organizmem, jest Ciałem Jezusa Chrystusa, dlatego zmiany
w nim zachodzące, mają zgoła inny charakter, niż w tym świecie. Fundamentalną prawdą o Kościele jest to, że
buduje go sam Chrystus, który ogłosił
się Głową tego tworu. On powiedział:
„na tej opoce zbuduję Kościół mój,
a bramy piekielne nie przemogą go”
(Mat. 16:18). A to oznacza, że „opoka”,
na której buduje, z pewnością nie jest
nią apostoł Piotr, nawet po przerobieniu
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Szczególnie postęp technologiczny powoduje szok cywilizacyjny u przedstawicieli starszego pokolenia. Gdy
najmniejsi śmigają na dotykowych ekranach smartfonów, ich babcie i dziadkowie tęsknią za wykręcaniem numeru
telefonicznego na zwykłej tarczy analogowej. Osobiście nie mam z tym kłopotu, jako, że mam techniczne
wykształcenie, lecz obserwuję młode
pokolenie rodaków z obawą, że ich już
nie rozumiem.
Natomiast w Kościele nie powinienem odczuwać tych obaw, gdyż nadal uczestnictwo w nim opiera się na
starożytnej zasadzie pokuty i wyznania
swoich grzechów w obliczu Chrystusa,
który oddał za nas Swoje życie. Tak
działo się w pierwszym wieku, dzięki
czemu apostoł Paweł mógł wyznać, że
„nasz stary człowiek został wespół
z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało
zostało unicestwione, byśmy już nadal
nie służyli grzechowi” (Rzym. 6:6). Podobnie działo się przez wszystkie wieki
istnienia Kościoła budowanego na „fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam
Chrystus Jezus” (Efez. 2:20).
Jeśli będziemy nadal zachowywać Boże reguły tworzenia wspólnoty
zbawionych przez Jezusa Chrystusa, to
podobnie jak na początku będziemy obserwatorami Bożej zasady - „Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy
mieli być zbawieni” (Dz.Ap. 2:47). Lecz,
jak napisałem, jeśli będziemy posłuszni
Panu Kościoła, to On będzie go budować tak, jak obiecał na początku

i „bramy piekielne nie przemogą go”
(Mat. 16:18).
Niestety, obecni przywódcy
wolą opierać się na współczesnych nowoczesnych metodach tworzenia społeczności ludzkich. Znam pastorów,
którzy w tym celu podjęli studia na fakultetach „zarządzania masą ludzką”,
aby opanować sztukę zarządzania społecznością ludzi wierzących. Osobiście
wierzę, że najlepszym doradcą w tej
dziedzinie jest obiecany Pocieszyciel,
„Duch Święty, którego Ojciec pośle
w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co
wam powiedziałem” (Jan 14:26).
Pierwsi pracownicy na niwie
Bożej pisali: „Postanowiliśmy bowiem,
Duch Święty i my” (Dz.Ap. 15:28). Dziś
natomiast słyszę, że należy kierować się
skutecznymi metodami, jakimi posługują się twórcy korporacji. Czytam w raportach, że najlepszym wzorem do
budowania kościoła jest sukces naszego
futbolisty. Wielkie korporacje być może
posłużyły za wzór twórcom tzw. „mega
church” i stają się źródłem inspiracji
przy budowaniu nowych zborów w naszym kraju.
Czym jest ta tak pożądana dla
wielu przywódców kościelnych korporacja, nazywana nowocześnie „korpo”.
Poczytałem trochę na ten temat i ogarnia mnie przerażenie, do czego zmierzają zwolennicy używania tego
współczesnego tworu za wzór dla kościoła.
Z podstawowej definicji wynika, że korporacja, to zrzeszenie osób
mające na celu realizację określonych
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zadań. Już szczegółowsza reguła mówi,
że „korporacja to bardzo duże przedsiębiorstwo, często międzynarodowe,
w którym duże znaczenia ma organizacja pracy, procedury, relacja podporządkowania,
pozioma
struktura
i anonimowość; współcześnie korporacje budzą duże emocje, dla jednych
praca w nich jest niemal współczesną
formą niewolnictwa, dla innych — rozwojem, poznawaniem ludzi, dokształceniem się, uczeniem się kultury pracy,
wyjazdami zagranicznymi” (net).
Autor książki „Planeta Korporacja” jest pełen zachwytu dla tej formy
budowania struktur społecznych i jest
przekonany, że „korpo to póki co najwyższy poziom rozwoju cywilizacji”.
Tak dzieje się w tym świecie. Lecz Kościół jest budowany na zupełnie innych
zasadach, gdyż Jego Twórca, nie jest
z tego świata.
Jak pisze apostoł Piotr, że „niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się, ale my oczekujemy,
według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość” (2 Ptr, 3:12). Wszystkie
„korpo” zginą, pomimo budowania ich
na najnowocześniejszych technikach cywilizacyjnych. Sądzę, że podobny los
spotka wszystko inne, co jest budowane
na zasadach tego świata, łącznie
z „mega” kościołami.
W ostatnich słowach, jakie
Chrystus skierował do kościoła czasów
ostatecznych, stawia diagnozę jego
stanu - „Ponieważ mówisz: Bogaty jestem i wzbogaciłem się, i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania

godzien nędzarz i biedak, ślepy i goły”
(Obj. 3:17). I tej duchowej nędzy nie
przesłonią najnowocześniejsze instalacje sceniczne.
To, czego naprawdę potrzebuje
współczesny kościół, to otwartych uszu
na głos Ducha Świętego. Siedmiokrotnie
Jezus powiedział: „Kto ma uszy, niechaj
słucha, co Duch mówi do zborów” (Obj.
3:22). Innej metody budowania kościoła
nie ma.
Za: nowasol.kei.pl

Kongo: siedmiu chrześcijan zabitych
podczas nalotu
Kobiety i dzieci wśród ofiar.
Wszelkie dowody wskazują na to, że
ataki były wymierzone w chrześcijan.
(Open Doors Polska) - W atakach w Demokratycznej Republice
Konga w dniach 10 i 11 listopada zginęło łącznie siedmiu chrześcijan. Siedmiu innych chrześcijan porwanych
w atakach uważa się za zaginionych.
Napastnicy, ubrani w mundury wojskowe i należący do alianckich sił demokratycznych
(ADF
grupy
w przeważającej mierze islamskiej),
również spalili kilka domów rodzin
chrześcijańskich.
Chrześcijanie określeni jako wrogowie
Wieczorem 10 listopada, w wiosce Mayimoya, 45 km od miasta Beni,
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bojownicy szturmowali teren kościoła
i atakowali pobliskie domy chrześcijańskie.
„Około godziny 22.00 włamali
się do domu pastora i zaatakowali maczetami jego córkę. Kiedy zaczęła wzywać o pomoc, wyszedł jej ojciec [....]
Najpierw go zastrzelili, a potem zastrzelili dziewczynę. Również jednego z jego
wnuków uważa się za zaginionego”,
powiedział jeden z przywódców kościoła w sąsiednim Eringeti dla World
Watch Monitor, serwisu informacyjnego. W incydencie zginęło również
troje dzieci w wieku od ośmiu do 13 lat.
Jeden z ocalałych opowiada
o tym, co usłyszał w swoim domu podczas ataku: „Napastnicy mówili o tym,
że obszar, na którym działają, należy do
muzułmanów. [....] Każdy chrześcijanin
tu znaleziony jest wrogiem”.
Podczas kolejnego ataku następnego dnia w Boyikene, również
w pobliżu Beni, napastnik porwał pastora Josiasa Kapangę Katembo (44)
wraz z dwójką z czwórki swoich dzieci
oraz trójką innych chrześcijan. Jego żona
Rebecca (34) zginęła próbując uciec.
Sprawcy zniszczyli dwanaście budynków i pojazd. Jeden z przywódców społeczności z Beni zauważył, że
napastnicy nie spalili żadnych domów
muzułmanów: „Przed domem pastora
stoi dom muzułmanina - znajduje się on
pomiędzy dwoma domami zamieszkanymi przez chrześcijan. Napastnicy oszczędzili ten dom, ale spalili dwa
chrześcijańskie”.

Lokalna organizacja pomocowa prosi
o modlitwę
Grupa rebeliantów ADF, wywodząca się z Ugandy, działa od około
20 lat i tylko w ciągu ostatnich trzech lat
została pociągnięta do odpowiedzialności za zabicie około 2 500 cywilów we
wschodnim Kongo. Z powodu ciągłej
przemocy, w tym walki pomiędzy armią kongijską a ADF, wiele osób uciekło
już z tego obszaru. Przewodniczący lokalnej chrześcijańskiej organizacji pomocowej, która troszczy się o licznych
uchodźców, prosi o modlitwę.
Uważa się, że ADF jest wspierany przez organizacje dżihadu
w Afryce i poza nią. Najnowsze dowody zostały dostarczone w zeszłym
tygodniu przez kongijską grupę badawczą na Uniwersytecie Nowojorskim,
zgodnie z którymi ADF otrzymał pieniądze od kenijskiego darczyńcy IS.
Liczbę chrześcijan w Demokratycznej Republice Konga szacuje się na
95% ludności (źródło: World Christian
Database), podczas gdy udział ludności
muzułmańskiej waha się od 1,8% do
12,6%.
Prosimy o modlitwę za chrześcijan w Kongo:
Módlmy się za osoby, które przeżyły
ataki oraz za krewnych ofiar.
Módlmy się, aby walki w regionie ucichły i nastał czas pokoju.
Prośmy Boga, aby uchodźców z tego regionu jak i osoby im pomagające doświadczyli Bożej opieki i odnaleźli
nową nadzieję przez Jezusa.
Módlmy się za napastników, aby Jezus
uwolnił ich od nienawiści i aby mogli
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Go poznać i przyjąć jako swojego zbawiciela.
Demokratyczna
Republika
Konga nie jest obecnie wymieniona
w Światowym Indeksie Prześladowań
Open Doors. Obecny incydent pokazuje
jednak, że nawet w krajach spoza Indeksu chrześcijanie są prześladowani.

a z kolei innym - pokuty. Oczywiście,
potrzebujemy także zachęty. Potrzebujemy dawać i brać miłość. Potrzebujemy
duchowego wsparcia. Znajdź sobie społeczność, gdzie będziesz karmił się solidnym Bożym Słowem. Nie możesz
wzrastać jedynie na duchowym mleku.
Smoczek i butelka mleka każdego tygodnia to trochę za mało. Znajdź sobie takie miejsce, w którym będziesz mógł
wzrastać. Oczywiście, zazwyczaj myślimy, że jeżeli nie wzrastamy to winny
jest kościół, ale powinniśmy zacząć od
siebie. Zadbaj o to, żeby robić to, co słyszysz w kościele, bo w przeciwnym razie możesz zapomnieć o rozwoju.

Za: opendoors.pl

Nie zawsze kościół musi być dla
ciebie miejscem, w którym dobrze spędzasz czas. Niekiedy potrzebujesz
ostrego napomnienia. Innym razem, potrzebujesz trochę duchowego lania,

- Joyce Meyer

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.

REDAKCJA
STRONA WWW

OTWARTE SERCA
BOSKIE
DZIEWCZYNY
COFFE HOUSE
SZKÓŁKA
NIEDZIELNA
(dzieci starsze – gr. I)
SZKÓŁKA
NIEDZIELNA
(dzieci starsze – gr. II)
SZKÓŁKA
NIEDZIELNA
(zerówka i kl. I-III)
GRUPA
NAJMŁODSZYCH

Spotkania z osobami potrzebującymi pomocy,
sala w zborze, niedziela: godz. 1700.
Spotkanie dla kobiet, jedna sobota w miesiącu,
godz.: 1700.
Reszel, wtorek, godz.: 1600.
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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