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25.12. – nabożeństwo świąteczne, godz. 1000.
31.12. – nabożeństwo, godz. 1800.
Każda niedziela – Otwarte serca – spotkanie z osobami uzależnionymi, potrzebującymi pomocy, sala w zborze, 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.

Bóg faktycznie dokonał wielkich rzeczy
w przeszłości, choć także w przyszłości
oczekujemy Jego wspaniałych dzieł.
Warto rozmyślać nad niezwykle mądrze i misternie uczynionym stworzeniem, które wyszło z ręki Stwórcy.
Zapoznawanie się z naznaczoną obecnością Boga historią Izraela, opisaną
w Biblii także jest wielce pouczające.
Nowy Testament ukazuje nam spełnienie się obietnic Starego Testamentu
w Osobie i dziele Pana Jezusa Chrystusa. Rozważanie wielkiego dzieła zbawienia skłania nas do gorliwego
i radosnego uwielbiania Trójjedynego
Boga

Dziś urodziny obchodzi:
23.12. Łukasz Bałdyga
Życzymy Bożych błogosławieństw!

Oddawanie Bogu chwały
Śpiewajcie Panu, bo uczynił wzniosłe
rzeczy! Niech to będzie wiadome po całej ziemi!
Księga Izajasza 12:5
2

Łagodnie i słodko powtarzaną pieśń
Boże Narodzenie – odpowiedź
na ludzkie cierpienie

O pokoju na ziemi, życzliwości dla ludzi

Autor: Anna Kwiecień

(pokój na ziemi)

I dzwony dzwonią,

Jak chór śpiewają,

W 1863 roku w Stanach Zjednoczonych szalała straszna wojna.
Krwawa, okrutna i szczególnie tragiczna, bo domowa. Jednak gdzieś na
boku tej zawieruchy żył człowiek, który
uciekł od otaczającego go świata i zatopił się w pracy. Jego wyizolowanie było
spowodowane osobistym cierpieniem –
dwa lata wcześniej w tragicznych okolicznościach stracił żonę.
Fanny Appleton zmarła na skutek poważnych obrażeń – jej cienka, letnia suknia zapaliła się od świeczki.
Pogrążony w bólu Henry Wadsworth
Longfellow rzucił się w wir pracy w zaciszu swojej biblioteki, jednak osobisty
dramat nie miał być jedynym źródłem
jego cierpienia a odizolowanie nie
uchroniło go przed tragedią tamtych
czasów. To właśnie w swojej bibliotece
poeta otrzymał list, który informował,
że jego najstarszy syn wyruszył na front.
Tam również zastała go wieść o tym, że
chłopak został poważnie ranny… Przepełniony bólem i cierpieniem poeta napisał wiersz, na podstawie którego
powstała popularna angielska kolęda
„I Heard The Bells On Christams
Day”(1):

(pokój na ziemi)
W moim sercu słyszę je.
(pokój na ziemi)
Pokój na ziemi, życzliwość dla ludzi
I w rozpaczy skłoniłem głowę
Nie ma pokoju na ziemi – powiedziałem,
Bo nienawiść jest silna i szydzi z pieśni
O pokoju na ziemi, życzliwości dla ludzi
Ale dzwony dzwonią,
(pokój na ziemi)
Jak chór śpiewają.
(pokój na ziemi)
Czy ktokolwiek je słyszy?
(pokój na ziemi)
Pokój na ziemi, życzliwość dla ludzi
Wtem zadzwoniły dzwony głośniej i głębiej
Bóg nie jest martwy ani nie śpi…
W dniu przyjścia Jezusa Chrystusa na ziemię, na niebie pojawili się
aniołowie, którzy śpiewali: „Chwała
Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój

Słyszałem dźwięk dzwonów w dniu Bożego
Narodzenia,
Ich dawny, znajomy dźwięk kolędy,
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ludziom, w których ma upodobanie”,
ale od tego momentu pokój na ziemi nie
zapanował. Nie skończyły się wojny
i kataklizmy, nie znikło cierpienie. O jakim pokoju śpiewali aniołowie…?

a usprawiedliwieni z wiary pokój
mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa (Rzym 5:1), gdyż [Chrystus] tym, którzy go przyjęli dał prawo
stać się dziećmi Bożymi (Jan 1:12).
W dniu narodzenia aniołowie śpiewali:
„pokój ludziom, w których ma upodobanie”. To właśnie tym ludziom, dla
których Jezus stał się osobistym Zbawicielem, przyjście Chrystusa na świat
zwiastowało pokój. On sam w trakcie
swojej wędrówki po ziemi powiedział:
pokój zostawiam wam, mój pokój daję
wam; nie jak świat daje, Ja wam daję.
Niech się nie trwoży serce wasze i niech
się nie lęka (Jan 14:27), to powiedziałem
wam, abyście we mnie pokój mieli. Na
świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie,
Ja zwyciężyłem świat (Jan 16:33)
Zwycięstwo Chrystusa nie polegało na tym, że ci, którzy w niego wierzą
nie będą dotknięci żadnymi cierpieniem, smutkami, tragediami czy kataklizmami – Jego zwycięstwo sprawia, że
potrafią być szczęśliwi, a pokój Boży,
który przewyższa wszelkie zrozumienie, strzeże ich serc i myśli w Chrystusie
Jezusie, niezależnie od okoliczności. To
On, Immanuel – Bóg z nami – sprawia,
że smutni stają się szczęśliwi, bo pocieszeni Jego obecnością i miłością; ci, którzy
boleją
nad
ziemską
niesprawiedliwości i bezprawiem, radują się z nadziei wieczności, gdzie nie
będzie już łez i smutku.
Boże Narodzenie było odpowiedzią Boga na ludzkie cierpienie. Chrystus przez swoją śmierć wykupił nas –
niewolników grzechu – i opuścił grób,
by iść dalej przez wieków codzienność;

„…a na ziemi pokój ludziom, w których
masz upodobanie”
Choć Chrystus przyszedł na ziemię według odwiecznego planu Boga,
choć jego celem było uwielbienie Ojca,
jego przyjście było też odpowiedzią na
ludzkie cierpienie spowodowane skażeniem grzechu. Kiedy Jezus rozpoczynał
swoją służbę, w pewien sabat w synagodze przypadło mu w udziale odczytanie
fragmentu Pisma, który następnie skomentował: „Dziś wypełniło się to Pismo
w uszach waszych”. Słowa, które przeczytał były znamienne: Duch Pański
nade mną, przeto namaścił mnie, abym
zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym
uciśnionych wypuścił na wolność,
abym zwiastował miłościwy rok Pana
(Łuk 4:18-21). Słowa te potwierdzały to,
co jeszcze przed narodzeniem Jezusa
prorokował o nim kapłan Zachariasz:
…przez wielkie zmiłowanie Boga naszego, dzięki któremu nawiedzi nas
światłość z wysokości, by objawić się
tym, którzy są w ciemności i siedzą w
mrokach śmierci, aby skierować nogi
nasze na drogę pokoju. (Łuk 1:78-79)
Chrystus przyszedł na ziemię,
aby skierować nogi ludzi na drogę pokoju. Przez Jego śmierć możemy dostąpić
odpuszczenia
grzechów
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by iść razem z nami, przez nasze życie,
targane burzami i usłane różami. On,
Immanuel – Bóg z nami:

Że pokój na ziemi nie jest tak daleko poza
zasięgiem
Jeśli możemy znaleźć łaskę, i miłosierdzie,
i przebaczenie

Niebiosa nie wydają się tak ciemne jak zwykle

On przyszedł, by ocalić, On jest właśnie
tym

Gwiazdy wydają się jaśniejsze niż były
wcześniej

Miłość pada na świat tej nocy

Głęboko wewnątrz czuję, że ma dusza się
porusza

Jest tu obecny Ten, dzięki której mogę powiedzieć, że

Jak gdyby moja nadzieja została odnowiona

Bóg jest w nas, Bóg jest dla nas, Bóg jest
z nami, Emmanuel

Pasterze mówią, że słyszeli głos aniołów

On jest Zbawicielem, o którego się modliliśmy

Potwierdzający plotki rozsiane wskroś
ziemi

W naszych pokornych sercach będzie mieszkał

Że dziecię, dobrze chronione przed gniewem Heroda,

Bóg jest w nas, Bóg jest dla nas, Bóg jest
z nami, Emmanuel

Jest Synem naszego Ojca i Synem Człowieczym.

Miłość pada na świat tej nocy

Miłość pada na świat tej nocy

Jest tu obecność, dzięki której mogę powiedzieć, że

Jest tu obecny Ten, dzięki któremu mogę
powiedzieć, że

Bóg jest w nas, Bóg jest dla nas, Bóg jest
z nami, Emmanuel

Bóg jest w nas, Bóg jest dla nas, Bóg jest
z nami, Emmanuel

On jest Zbawicielem, o którego się modliliśmy

On jest Zbawicielem, o którego się modliliśmy

W naszych pokornych sercach będzie mieszkał

W naszych pokornych sercach będzie mieszkał

Bóg jest w nas, Bóg jest dla nas, Bóg jest
z nami

Bóg jest w nas, Bóg jest dla nas, Bóg jest
z nami, Emmanuel

Jesteś Zbawicielem, o którego się modliliśmy

Czuję się zmuszony, by powiedzieć wszystkim, którzy będą słuchać,
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W naszych pokornych sercach będziesz
mieszkał

zamieszkać na zawsze? Czy zaprosiłeś
Go już? Jeżeli jeszcze nie, to czy jesteś
gotów to zrobić? On czeka przed
drzwiami twego serca. Czy otworzysz
Mu, czy też będziesz, jak ci ludzie w Betlejem, obojętny na Jego przyjście?

Jesteś w nas, jesteś dla nas, jesteś z nami,
Emmanuel (2)
1. Casting Crowns, I Heard The Bells On Christmas
Day:
https://www.youtube.com/watch?v=bK8xB1opuQ8
2. Casting Crowns, God Is With Us:
http://www.youtube.com/watch?v=xhzWypOpE4

Do refleksji:
1. W jaki sposób możesz zaprosić Pana
Jezusa do serca?
2. Co możesz zrobić, by mieszkało Mu
się dobrze w twoim sercu?

Za: nalezecdojezusa.pl

Pokój Boży w czasach strachu
Autor: David Wilkerson (1931-2011)
Nie było dla nich miejsca w gospodzie

Zwróć uwagę na jedną z najmocniejszych obietnic w całym Słowie
Bożym: „Bóg jest ucieczką i siłą naszą,
pomocą w utrapieniach najpewniejszą.
Przeto się nie boimy, choćby ziemia zadrżała i góry zachwiały się w głębi
mórz. Choćby szumiały, choćby pieniły
się wody, choćby drżały góry z powodu
gniewu jego. Jest rzeka, której nurty rozweselają miasto Boże, Przybytek święty
Najwyższego. Bóg jest w nim, nie zachwieje się: Bóg wspomoże go przed
świtem. Wzburzyły się narody, zachwiały się królestwa, odezwał się głosem swoim, i rozpłynęła się ziemia. Pan
Zastępów jest z nami, warownym grodem jest nam Bóg Jakuba… Kładzie kres
wojnom” (Psalm 46:2-8, 10).
Boże Słowo jest tak potężne, tak
niezmienne, że On mówi nam: „Nigdy

Porodziła swego pierworodnego Syna,
owinęła Go w pieluszki i położyła
w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca
w gospodzie.
Ewangelia Łukasza 2:7
Powyższą historię z pewnością
bardzo dobrze znasz. Słyszałeś ją nieraz.
Mógłbyś pewnie opowiedzieć ze szczegółami, jak to niedobrzy ludzie nie przyjęli pod swój dach rodzącego się małego
Jezusa. Może nawet potępiałeś ludzką
obojętność i znieczulicę, myśląc, że ty na
pewno postąpiłbyś inaczej. Dzisiaj jednak, wiele lat później, Pan Jezus oczekuje od ciebie tego samego – byś dał Mu
miejsce w swoim sercu. Czy może On
u Ciebie, w twoim sercu zagościć? Powiedzmy więcej, nie tylko zagościć, ale
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nie musisz się bać. Nie ma znaczenia to,
że cały świat jest w rozterce. Może się
chwiać ziemia i powodować, że góry
będą się rozpadać, a oceany burzyć.
Wszystko może być w całkowitym
chaosie, ale dzięki Mojemu Słowu, ty będziesz miał pokój jak rzeka.”
Nawet teraz, kiedy nasz świat
jest w strachu i wielu przeżywa osobiste
kłopoty i cierpienia, Psalm 46 jest
echem dla ludu Bożego: „Ja jestem
z wami poprzez to wszystko. Mój lud
nie będzie zniszczony ani poruszony.”
Spróbuj pojąć co Pan nam mówi
w tym Psalmie. Nasz Bóg jest dostępny
dla nas w każdym czasie, w dzień
i w nocy. On jest po naszej prawicy, gotowy aby do nas mówić i prowadzić nas
i On sprawił taką możliwość dając nam
Swojego Ducha Świętego, żeby w nas
zamieszkał.

Piotr pisze: „Przez które darowane nam zostały drogie i największe
obietnice, abyście przez nie stali się
uczestnikami boskiej natury” (2 Piotra
1:4). Nadprzyrodzony pokój jest częścią
Bożej natury i jest dostępny dla wszystkich, którzy są posłuszni Jego Słowu.
Za: worldchallenge.org

***
Możesz pokonać niechlubną
przeszłość, jeśli zdecydujesz się wierzyć, że w twojej przeszłości nie ma nic,
co mogłoby powstrzymać cię przed
wielką przyszłością.
- 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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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

REDAKCJA
STRONA WWW

Marta Jurgiełajtis, tel.: 509 963 995, e-mail:
jurgielka@gmail.com admin@kz.ketrzyn.pl

NABOŻEŃSTWA

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.

PASTOR

OTWARTE SERCA
BOSKIE
DZIEWCZYNY
COFFEE 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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