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Kazanie: Sławomir Szlaur 

 

STYCZEŃ 
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela 

28 29 30 31    

LUTY 
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

 

Boży czas – wieczór modlitewno – uwielbieniowy, piątek, godz. 1830. 

Boskie dziewczyny – spotkanie dla kobiet, sobota, godz. 1700. 

Każda niedziela – Otwarte serca – spotkanie z osobami uzależnionymi, potrzebu-

jącymi pomocy, sala w zborze, godz. 1700. 

Każdy wtorek – Coffee House, Reszel, godz. 1600. 

    Biuletyn 
www.kz.ketrzyn.pl         Nr 613 27 stycznia 2019 
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▪ zbawienie: 

− rodziny Ewy Brzostek. 
− 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. 

 

▪ uzdrowienie i wzrost duchowy Rafała (bratanka Lucyny Tęczy); 

▪ o błogosławieństwa, Boże prowadzenie dla Władysława i Krystyny Plewiń-

skich, będących na misji za granicą;  

▪ o błogosławieństwo, Bożą opiekę i prowadzenie dla Marysi Pietrzak. 

 

 
W tym tygodniu urodziny obchodzi: 

 
1.02. Agnieszka Krawczyk 

 

Życzymy Bożych błogosławieństw! 
 

 

Poznawanie Boga 

 

Pan wcale nie zwleka z dotrzymaniem 

obietnicy, jak niektórzy sądzą. Jest 

tylko wobec was cierpliwy i nie chce, 

 

aby ktokolwiek zginął. Pragnie, by 

wszyscy się nawrócili. 

Drugi List św. Piotra 3:9 

 

Jest to bardzo ważny tekst, bowiem po-

ucza nas o powszechnej woli zbawczej 

Boga. Stwórca nie ma upodobania 

w śmierci bezbożnego, On pragnie, by 

wszyscy ludzie zostali zbawieni. Dla-

czego jednak nie wszyscy osiągną zba-

wienie? Apostoł Paweł wyjaśnia, że Bóg 

jest „Zbawcą wszystkich ludzi, zwłasz-

cza wierzących”. Potencjalnie wszyscy 

mogliby być zbawieni przez Jezusa, lecz 

skorzystają z tego tylko ci, którzy 

w Niego uwierzą i wytrwają w wierze 

do końca. 
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Lustro prawdy 

Autor: Mirosław Krawczyk 

W lustrze prawdy  

oglądam mą twarz i widzę, Jezu, 

dziecko szczerze szukające Ciebie 

i kochające aż po grób. 

Teraz stoję przed tym lustrem, Jezu, 

tylko Ciebie tam widzieć chcę. 

 

 

Odnalazłem przebaczenie po aborcji 

 

Autor: Garrett Kell 

 

Jako dwudziestolatek kochałem 

życie. Żyłem beztrosko, a czas upływał 

mi na dobrej zabawie. Wszystko kręciło 

się wokół szkoły, imprez i dziewczyn. 

Aż nadszedł dzień, który na zawsze 

zmienił moje życie. 

 Odkryliśmy z moją dziew-

czyną, że spodziewamy się dziecka. Nie 

planowaliśmy, ale tak się stało. 

 Gdy powiedziała mi o tym, 

nieco się zdenerwowałem, ale zapewni-

łem ją, że wspólnie damy radę. Po mo-

ich pustych słowach nastąpiło pytanie, 

które postawiło mnie w sytuacji zupeł-

nie dla mnie nowej. Spojrzała na mnie ze 

strachem w oczach: „Będziesz ze mną? 

Pobierzemy się?” 

Byłem młody. Miałem swoje na-

dzieje, marzenia i plany. Całe życie stało 

przede mną otworem, nie byłem jednak 

gotowy na małżeństwo i wychowywa-

nie dziecka. Ale nie jestem pewny, czy 

myślałem wówczas takimi kategoriami. 

Nie miałem pojęcia, jak zmierzyć się 

z tymi poważnymi kwestiami. Żyłem 

chwilą i to wszystko. 

Powiedziałem swojej dziewczy-

nie, że nie jestem gotowy na małżeń-

stwo. Zdawała sobie z tego sprawę, ale 

moje słowa to potwierdziły. Przyjaciel 

dał jej 400 dolarów, których potrzebo-

waliśmy na „zabieg” – tak to określano. 

Byłem tam, gdy brała pigułkę. Byłem 

tam, gdy spłukaliśmy nasze dziecko 

w toalecie. Byłem tam, gdy razem pła-

kaliśmy, nie wiedząc do końca dla-

czego. Zdarzają się dni, w których ciągle 

tam jestem. 

  

Boża interwencja 

Myślę o tym, że nigdy nie sły-

szałem śmiechu tego dziecka. Nigdy nie 

ułożyłem go do snu. Nigdy nie widzia-

łem jego uśmiechu i nie cieszyłem się 

jego pierwszymi krokami. Nigdy nie 

słyszałem, jak czyta i zadaje mnóstwo 

pytań zaczynających się słowem „dla-

czego”. Niestety wszystko to mnie omi-

nęło, bo nie ceniłem życia swojego 

dziecka. 

Miałoby dzisiaj 18 lat. Czekał-

bym teraz na telefony o tym, jak wy-

gląda życie z dala od domu. Czasem 

myślę o tym i podobnych rzeczach. Jed-

nak nie rozpamiętuję ich, ponieważ Bóg 

zainterweniował. 

Rok po aborcji przyjaciel po-

dzielił się ze mną ewangelią. Zacząłem 
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czytać Biblię i przekonałem się, że Jezus 

rzeczywiście był tym, za kogo się poda-

wał. Dowiedziałem się, że jest Zbawicie-

lem grzeszników, który umierając, 

wziął na siebie nasz sąd, który zmar-

twychwstał, żeby okazać nam przeba-

czenie. Dzięki Bożej łasce uwierzyłem 

w te prawdy. 

Jednym z wydarzeń, których 

Pan użył, żeby mnie obudzić, była wła-

śnie aborcja. Przez swoje Słowo pokazał 

mi, że nie byłem dobrym człowiekiem, 

za jakiego się uważałem. Byłem raczej 

kimś do tego stopnia zakochanym w sa-

mym sobie, że zgodziłem się na śmierć 

własnego dziecka, aby tylko moje życie 

mogło się toczyć w obranym przeze 

mnie kierunku. 

Jednak światło ewangelii prze-

nika ciemność, niosąc promienie życio-

dajnej nadziei. W Księdze Izajasza 53:5 

czytamy o Jezusie: Lecz on zraniony jest 

za występki nasze, starty za winy nasze. 

Ukarany został dla naszego zbawienia, 

a jego ranami jesteśmy uleczeni. Boży 

Syn zstąpił ze swojego tronu chwały na 

ten wypaczony świat i przyjął na siebie 

karę, która należała się nam. Został 

przebity za moje występki, żeby moja 

wina mogła być wymazana. Został 

starty za moje grzechy, żebym ja nie był 

potępiony. Został ukarany, żebym ja do-

świadczył pokoju z Bogiem. 

  

Pocieszenie, łaska i wina 

To prawda, że Jezus obdarza 

pokojem z Bogiem; daje pokój Boży 

wszystkim, którzy Mu ufają. Przynosi 

uzdrowienie blizn pozostawionych 

przez grzech. Przez Chrystusa Bóg 

mówi nam: Pocieszajcie, pocieszajcie 

mój lud (Iz 40:1) i zapewnia pokój, któ-

rego świat nie może dać (J 14:27). 

Zatem kiedy teraz spoglądam 

na to, co uczyniłem, mogę odczuwać 

smutek, ale i pocieszenie, którego 

udziela Ojciec miłosierdzia. Nie jest to 

pocieszenie, które mówi: „W porządku, 

nie martw się”, ale raczej: „Nie bój się, 

przebaczyłem ci”. Właśnie czerpiąc 

z tego pocieszenia, piszę te słowa. 

Dzięki Bożej łasce Jezus nie tylko prze-

bacza grzesznikom takim jak ja; On z ra-

dością używa ich, żeby pomóc innym. 

Apostoł Paweł ujmuje to nastę-

pująco: Błogosławiony niech będzie Bóg 

i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, 

Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej po-

ciechy, który pociesza nas we wszelkim 

utrapieniu naszym, abyśmy tych, którzy 

są w jakimkolwiek utrapieniu, pocie-

szać mogli taką pociechą, jaką nas sa-

mych Bóg pociesza (2Kor 1:3–4). 

Jezus przyszedł do mojego roz-

bitego świata i dał mi pocieszenie, kiedy 

zasługiwałem na potępienie. Ukochał 

mnie, choć ja odmówiłem miłości. Zlito-

wał się nade mną, choć okazałem się 

mordercą. Dlaczego? Także dlatego, że-

bym mógł dzielić się Jego łaską z tymi, 

którzy doświadczyli podobnego ro-

dzaju wewnętrznych zniszczeń. 

Przyjacielu, nie wiem nic na 

twój temat. Ale Pan Jezus wie wszystko. 

On wie, gdzie się znalazłeś i co uczyni-

łeś. Może twoja historia jest podobna do 

mojej, a może szczycisz się tym, że nie 

popełniłeś takiego grzechu. Tak czy ina-

czej, Boża łaska wystarczy, żeby zakryć 

twoje występki, a w ich miejsce przy-

nieść pocieszenie. Spójrz na Jezusa 
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i znajdź pocieszenie, a potem przekazuj 

je tym, którzy też go potrzebują. 

 

Garrett Kell jest mężem Carrie, z którą ma 

pięcioro dzieci. Służy jako pastor w Del Ray 

Baptist Church w Alexandrii (Wirginia, 

USA). 

Za: razemdlaewangelii.pl 

 

 

„Nastoletnia czarownica”  

nawraca się do Jezusa 

 

„To dom Jezusa, nie ma tu miej-

sca dla szatana”: jak Melissa Joan Hart, 

od bycia „nastoletnią czarownicą” prze-

szła do walki duchowej. 

Aktorka Melissa Joan Hart 

otwarcie mówi o swojej podróży wiary 

i o ścieżce, która doprowadziła ją do Je-

zusa i nazwania Go swoim Zbawicie-

lem, przez co znalazła się pod ostrzałem 

krytyki. 

W wywiadzie dla „Podróży 

wiary”, programu Pauli Faris w sieci 

ABC, Hart ujawnia, że chodzi do ko-

ścioła prezbiteriańskiego, studiuje Biblię 

i nieustannie dąży do pogłębiania swojej 

więzi z Bogiem. 

W wyniku tej rozmowy, wokół 

Hart zrobiło się gorąco, a na mediach 

społecznościowych zawrzało od gwał-

townych, nienawistnych komentarzy 

pod jej adresem. Przeciwnicy zaczęli ob-

rzucać ją wyzwiskami i przekleństwami 

w reakcji na wyrażone przez nią przeko-

nanie, że wszyscy potrzebują Chry-

stusa. Większość tych krytycznych 

uwag nie nadaje się do przedruku. 

Najwyraźniej wielu reaguje 

gniewem na wiarę aktorki w podsta-

wowe przekonanie chrześcijaństwa, że 

Jezus jest drogą do Nieba. Oskarżono ją 

nawet o antysemityzm z powodu wiary 

w to, w co wierzą chrześcijanie. 

 Stało się to po tym, gdy jej syn 

poznał w szkole pewnego żydowskiego 

chłopca i zapytał swoją mamę, kto pój-

dzie do Nieba i jak można się tam do-

stać. Hart powiedziała synowi, że aby 

pójść do Nieba, musimy poznać Jezusa. 

Syn i jego nowy, szkolny przyjaciel za-

częli często rozmawiać na temat wiary, 

podobnie jak sama Hart i mama tam-

tego chłopca, która zadzwoniła do ak-

torki, by porozmawiać na temat 

dyskusji ich synów. 

„Jestem chrześcijanką, wierzę, 

że Jezus jest moim Zbawicielem. Wierzę 

w Boga i wierzę w Jezusa, Jego Syna” – 

wyjaśniła Hart w wywiadzie. 

Dalej mówi, że jeśli ktoś ją zapyta o jej 

wiarę, odpowiada, że wiara w Jezusa 

jest tym, co „otwiera drzwi do Nieba”. 

Jak zatem aktorka, która zy-

skała sławę dzięki głównej roli w sit-co-

mie „Sabrina, nastoletnia czarownica”, 

stała się oddaną naśladowczynią Chry-

stusa? 

Hart powiedziała Faris, że wy-

chowała się na Long Island jako kato-

liczka, podczas gdy jej mąż był baptystą 

z Alabamy. Z czasem, już jako małżeń-

stwo, zaczęli szukać jedności na swojej 

drodze wiary w Chrystusa, aż w końcu 

trafili do kościoła prezbiteriańskiego. 

Hart zapisała swoje dzieci do 

chrześcijańskiego przedszkola i zaczęła 

studiować Słowo Boże w miejscowym 

studium biblijnym w Connecticut, gdzie 
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obecnie mieszka. Uwielbia spędzać czas 

w otoczeniu chrześcijan, z którymi 

może się modlić, i mówi, że jej celem jest 

ciągły wzrost przez poznawanie Boga, 

do czego dąży przez poznawanie Pisma 

Świętego. 

Aktorka przyznała, że czasem 

zmaga się z wątpliwościami, jak każdy, 

lecz wtedy „zamyka oczy, łączy się 

z Duchem Świętym i pozwala, by do 

niej mówił. I czuje to ciepło, czuje tę 

zmianę”. 

Choć nie skomentowała swojej 

dawnej roli jako nastoletnia czarownica, 

wspomniała, że czasem odczuwa strach 

i prawdziwą, duchową ciemność, anga-

żując się wtedy w coś, co Biblia nazywa 

wojną duchową. 

Opowiedziała o chwilach, gdy 

będąc w domu, czuje otaczającą ją ciem-

ność, i przekonała się, że może ją rozpę-

dzić, wypowiadając na głos słowa 

wiary. 

„Gdy jestem w domu sama, 

albo gdy mój mąż pójdzie spać przede 

mną, i gdy ogarnia mnie strach, chodzę 

po korytarzu i nagle mam to nieprzy-

jemne uczucie, taką gęsią skórkę na ple-

cach, jakby coś było nie tak; wtedy po 

prostu głośno mówię: ‘To dom Jezusa, 

nie ma tu miejsca dla szatana, wynocha, 

to dom dla Jezusa’” – powiedziała. 

„Natychmiast… czuję, że ciem-

ność odchodzi” – wyjaśniła. 

„Jedną z najważniejszych rzeczy, któ-

rych się nauczyłam, jest to, że ciemność 

to po prostu brak obecności światła, 

a bez Jezusa masz tylko ciemność, bo Je-

zus jest światłem… Dlatego brak Jezusa 

w twoim życiu zostawia tę próżnię” – 

powiedziała. 

Tymczasem, Hart przyznaje, że 

była ostrożna w kwestii decyzji o przy-

jęciu roli w filmie „Bóg nie umarł 2”, po-

nieważ filmy chrześcijańskie czasem 

„mogą być naprawdę tandetne”. Miała 

jednak poczucie, że ten będzie dobrze 

zrobiony. Jest przekonana, że Holly-

wood w końcu dostrzega wartość w fil-

mach opartych na wierze, dlatego 

obecnie przeznacza się lepsze zasoby na 

ich produkcję. 

Najnowszy projekt aktorki nosi 

tytuł „No Good Nick” i został stwo-

rzony przez Netflix. To komedia o mał-

żeństwie, które przyjmuje do swojej 

rodziny trzynastolatkę, po czym od-

krywa, że to oszustka o ukrytych zamia-

rach. 

Pełny wywiad Hart, przepro-

wadzony przez Paulę Faris, starszą ko-

respondentkę krajową w ABC News, 

która poprzednio współtworzyła week-

endowe wydania „Good Morning Ame-

rica”, można wysłuchać na stronie 

cbn.com. 

Za: chrzescijanin.pl 

 

 

 

Zaprzedani dla Jezusa 

 

Autor: David Wilkerson (1931-2011) 

 

Pan powiedział do Piotra „Jeśli 

kto chce pójść za mną, niech się zaprze 

samego siebie i weźmie krzyż swój, 

i niech idzie za mną” (Mat. 16:24). 

Przynależność do kościoła Je-

zusa Chrystusa oznacza więcej niż tylko 

wierzenie w Niego. Wielu chrześcijan 
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obecnie „głosuje na Jezusa”, ale potem 

odchodzą i zapominają całkowicie 

o jego panowaniu w ich życiu. Nasz Pan 

mówi wyraźnie, że należenie do Niego 

obejmuje prowadzenie życia w samoza-

parciu i branie krzyża. „Ten kto nie bie-

rze swojego krzyża a idzie za Mną nie 

jest Mnie godzien” (Mat. 10:38). 

Jezus mówi: Jeżeli jesteś 

w Moim kościele to bądź przygotowany 

na prześladowanie i wyszydzanie jeżeli 

pragniesz Mnie. I bądź przygotowany, 

żeby wyrzec się wszelkiej swojej sławy, 

akceptacji i pragnienia świeckich przy-

jemności. „Fakt jest taki, że kościół 

Chrystusa nigdy nie był akceptowany 

przez ten świat i nigdy nie będzie. Lu-

dzie będą się czuć niewygodnie wokół 

ciebie i będą się chcieli odłączyć od two-

jego towarzystwa. „Błogosławieni bę-

dziecie, gdy ludzie was nienawidzieć 

będą i gdy was wyłączą, i lżyć was 

będą…  z powodu Syna Człowieczego” 

(Łuk. 6:22). 

Jezus pokazuje nam drogę do 

prawdziwego spełnienia: „Ktokolwiek 

utraci swoje życie ze względu na Mnie, 

znajdzie je” (Mat. 16:25). Innymi słowy, 

jedyną drogą, aby znaleźć znaczenie 

w życiu jest być zaprzedanym dla Je-

zusa. Wtedy znajdziesz prawdziwą ra-

dość, pokój i zadowolenie. Chrystus 

mówi nam: „Kiedy przychodzisz do 

Mnie, to musisz umrzeć dla samego sie-

bie, dla wszelkich bezbożnych ambicji 

w własnego ego. Przez wiarę będziesz 

pogrzebany ze Mną, ale Ja ciebie wzbu-

dzę do nowego życia!” 

„Duch ożywia. Ciało nic nie po-

maga. Słowa, które powiedziałem do 

was, są duchem i żywotem” (Jana 6:63). 

Tylko słowa Jezusa mogą wytworzyć 

życie i musimy je spożywać tak jak je-

dzenie i picie – poprzez codzienne czy-

tanie Słowa Bożego i spędzanie czasu 

w Jego obecności. 

Za: worldchallenge.org 

 

Zachęcamy do finansowego wspierania misjonarzy. Każda złotówka jest ważna! 

Misje prowadzone na wschodzie, 
Tłumaczenia Biblii 

Nr konta: 32 1050 1096 1000 0001 0178 4874 
Biblijne Stowarzyszenie Misyjne 
ul. Cieszyńska 47, 43-450 Ustroń 

Misje prowadzone na Bliskim 
Wschodzie przez zbór w Rabce. 

Nr konta: 93-10203466-0000950200296608 
z dopiskiem: „Misje” 
Kościół Chrześcijan Baptystów 
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, 
alkoholizmowi, przemocy. 
Elżbieta Maria Stępniak 

Nr konta: 43 1090 2590 0000 0001 3365 6687 
BZ WBK 
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PASTOR 
Arkadiusz Jurgiełajtis, tel.: 517 524 520 
e-mail: jurgielajtis@op.pl 

CZŁONKOWIE 
RADY ZBORU 

Władysław Plewiński, Oleg Owierczuk, 
Michał Karczewski 

BIBLIOTEKA 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. 

BOŻY CZAS 
Wieczór modlitewno - uwielbieniowy, jeden pią-
tek w miesiącu: godz. 1830. 

OTWARTE SERCA 
Spotkania z osobami potrzebującymi pomocy, 
sala w zborze, niedziela: godz. 1700. 

BOSKIE  
DZIEWCZYNY 

Spotkanie dla kobiet, jedna sobota w miesiącu, 
godz.: 1700. 

COFFEE HOUSE Reszel, wtorek, godz.: 1600. 

SZKÓŁKA 
NIEDZIELNA 
(dzieci starsze – gr. I) 

Zajęcia prowadzą zamiennie Kasia Werkowska 

i Jarek Werkowski. 

SZKÓŁKA 
NIEDZIELNA 
(dzieci starsze – gr. II) 

Zajęcia prowadzą zamiennie Ania Jurgiełajtis, 

Marta Jurgiełajtis i Dawid Kondratowicz. 

SZKÓŁKA 
NIEDZIELNA 
(zerówka i kl. I-III) 

Zajęcia prowadzą Agnieszka Karczewska i Łu-
kasz Bałdyga. 

GRUPA  
NAJMŁODSZYCH 

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 


