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Coffee H.

15.02. – Boży czas – wieczór modlitewno – uwielbieniowy, godz. 1830.
16.02. – Boskie dziewczyny – spotkanie dla kobiet, godz.: 1700.
Każda niedziela – Otwarte serca – spotkanie z osobami uzależnionymi, potrzebującymi pomocy, sala w zborze, godz. 1700.
Każdy wtorek – Coffee House, Reszel, godz. 1600.
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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.
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zdrowie:
Leszka R.
Agnieszki Z.
Danuty K. (mamy Mirka
i Roberta).
Patrycji i Magdy Owierczuk.
Marianny i Jerzego Zakrzewskich.
Alfredy Kopaczel.
Bogumiły Panfil.

o błogosławieństwa, Boże prowadzenie dla Władysława i Krystyny Plewińskich, będących na misji za granicą;
o błogosławieństwo, Bożą opiekę i prowadzenie dla Marysi Pietrzak.

Gdy na nas lub na naszych bliźnich spadają nieszczęścia, w naszych umysłach
mogą powstawać wątpliwości podobne
do tych, które wyraził psalmista Asaf.
Rzeczywiście na niektóre pytania nie
ma łatwych odpowiedzi lub w ogóle nie
umiemy wyjaśnić pewnych kwestii. Pozostaje nam zaufać Bogu, powierzyć Mu
nasze wątpliwości i wzorem pisarza
psalmu rozmyślać o wspaniałych dziełach i atrybutach Stwórcy. Jeśli nasza sytuacja stanowi próbę wiary, to bądźmy
pewni, że dobry Pan udzieli nam wszelkiego wsparcia, byśmy wyszli z niej
zwycięsko.

W tym tygodniu urodziny obchodzi:
7.02. Natan Jurgiełajtis
Życzymy Bożych błogosławieństw!

Zwątpienie
Czy Bóg może zapomnieć o litości
i w gniewie tłumi miłosierdzie swoje?
Księga Psalmów 77:10
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tekstów biblijnych. W Księdze Liczb
23,19 Balaam mówi z natchnienia Bożego: „Bóg nie jest człowiekiem, aby nie
dotrzymał słowa, ani synem człowieczym, aby żałował. Czy On powiada,
a nie czyni, i mówi, a nie spełnia?”
Kiedy przyjrzymy się bliżej 1 Samuela
15, to możemy dostrzec, że w 29 wersecie czytamy, iż Bóg „nie jest człowiekiem, aby żałować”. Nie możemy więc
oprzeć się na wersecie 11 z pominięciem
29. Bóg reaguje na ludzkie postępowanie zarówno poprzez uczucia, jak i działania. Jednak nigdy nie jest zaskoczony,
nigdy nie musi zmienić swojego odwiecznego planu, nigdy nie zmienia się
jego odwieczna wola. Bóg wiedział zawczasu, że Saul będzie złym królem
i postanowił zarówno dopuścić do jego
rządów, jak i w stosownym czasie je zakończyć. Bóg wiedział, że Mojżesz
wstawi się za Izraelem i planował okazać łaskę pomimo swojego gniewu.
Bóg nie zmienia swoich postanowień i obietnic. To my ludzie zmieniamy
nasze
postępowanie
i doświadczamy kary za bunt lub łaski,
gdy się nawracamy. Boży sąd i łaska są
odpowiedzią na naszą zmienność, ale
jednocześnie są zakorzenione w niezmienności Bożej natury, charakteru
i postanowień. Doskonałym tego przykładem są słowa proroka Malachiasza:
„Zaiste Ja, Pan, nie zmieniam się, lecz
i wy nie przestaliście być synami Jakuba. Od dni waszych ojców odstępowaliście od moich przykazań i nie
przestrzegaliście ich. Nawróćcie się do
mnie, wtedy i Ja zwrócę się ku wam –
mówi Pan Zastępów” (Mal 3,6-7 BW). W
Bogu nie ma żadnej odmiany (Jak 1,17),
co odróżnia Go od stworzenia (Ps

Teologia w praktyce:
niezmienność i niecierpiętliwość Boża
Autor: Filip Sylwestrowicz
Żyjemy w nienajlepszych czasach dla klasycznego chrześcijańskiego
teizmu. Wielu teologów dziewiętnastego oraz dwudziestego wieku podawało w wątpliwość jego istotne aspekty,
a obecnie tendencja ta zdaje się utrzymywać. Częstym obiektem krytyki jest
zwłaszcza Boża niezmienność oraz blisko z nią związana niecierpiętliwość.
Chciałbym zatem w kilku słowach
przedstawić te ważne doktryny oraz
spróbować pokazać, że te pozornie abstrakcyjne prawdy mają bezpośrednie
przełożenie na nasze życie chrześcijańskie.1
Boża niezmienność bywa podważana na różnych płaszczyznach, ale
w kręgach ewangelikalnych największe
znaczenie zyskała koncepcja znana jako
otwarty teizm. Jego zwolennicy na ogół
utrzymują, że Boży chociaż charakter
nie ulega zmianie, natomiast zmienne są
Boże decyzje. Bóg stwarzając nas jako
wolne istoty nie wie, jakie decyzje będziemy podejmować i musi na nie odpowiednio reagować. Z pozoru takie
stanowisko wydaje się biblijne. Czyż
Bóg nie powiedział, że żałuje uczynienia
Saula królem (1 Sam 15:11)? Czy Bóg nie
zmienia zdania w kwestii planowanego
wytracenia Izraelitów pod wpływem
modlitwy Mojżesza i Aarona (Lb 16,2024)?
Problemem z tym poglądem jest
jednak to, że wyjaśnia ono jedynie część
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102,26-28). Bożą niezmienność potwierdzają też fragmenty dotyczące Chrystusa, które mówią, że nie może On
zaprzeć się samego siebie (2 Tym 2,13)
i pozostaje ten sam na wieki (Heb 13,8).
Konsekwencją Bożej niezmienności jest Jego niecierpiętliwość. Poprzez to słowo mam na myśli to, że Bóg
nie jest podatny na cierpienie i nie podlega zewnętrznym wpływom. Niecierpiętliwość jest prostą konsekwencją
niezmienności. Doświadczenie cierpienia byłoby negatywną zmianą w Bogu,
która nie może mieć miejsca, ponieważ
pozostaje On niezmiennie doskonały.
My jako istoty podlegające zmianie możemy cierpieć i podlegamy zewnętrznym wpływom. Nieraz cierpienie budzi
w nas gniew, nad którym nie jesteśmy
w stanie zapanować. Bóg jednak nie
podlega niekontrolowanym pasjom
i nie jest w żaden sposób zależny od
swojego stworzenia. Doskonale panuje
nad swoim świętym gniewem oraz radością i nigdy nie jest przymuszony do
działania przez zewnętrzne okoliczności.
Mówienie o Bożej niezmienności i niecierpiętliwości jest często krytykowane jako upodabnianie Boga
objawionego na kartach Pisma Świętego
do nieruchomego i pozbawionego
uczuć absolutu greckich filozofów. Taka
krytyka wynika jednak z niezrozumienia klasycznego chrześcijańskiego teizmu. Kiedy mówi on, że Bóg jest
niezmienny, to wcale nie przedstawia
go jako nieruchomego i bezczynnego.
Niezmienność oznacza, że Bóg nie może
się stać czymś więcej niż jest, bo jest już
doskonały pod każdym względem. Bóg

nie jest jednak nieruchomy, ale nieustannie działa realizując to, kim jest.
Kiedy natomiast mówimy o niecierpiętliwości, to nie mamy na myśli, że Bóg
pozbawiony jest zdolności odczuwania
analogicznej do naszej. Pismo Święte
przedstawia Go jako prawdziwie kochającego, gniewającego się i cieszącego
się. Bóg jest zdolny do odczuwania, ale
nie jest kontrolowany przez swoje uczucia. My jako ludzie nie mamy władzy,
żeby naszym postępowaniem cokolwiek wymóc na Bogu (Dz 17,24-25, Rz
11,35-36). Nie możemy zmusić Go, żeby
coś zrobił, czy to zdjęty litością, czy
gniewem. Boże działanie jest zawsze
wolnym wyborem Boga, który jest uwarunkowany tylko Jego doskonałą naturą. Bóg jest wolny od cierpienia
i zawsze pozostaje w relacji z człowiekiem tym, który daje nie potrzebując nic
w zamian.
Jakie to ma znaczenie w praktyce? Po pierwsze niezmienność Bożego
charakteru upewnia nas, że możemy na
nim polegać. Bóg nie przestanie być nigdy kochający i sprawiedliwy. Nie musimy się obawiać odmiany Jego
doskonałej natury, bo zawsze pozostanie wierny sobie. Po drugie niezmienność Bożych postanowień jest podstawą
naszej pewności zbawienia. Bóg nie odmieni swojego planu i nie złamie swojego przymierza. Nawet kiedy my
zasmucamy Go naszymi uczynkami, On
pozostaje wierny swoim obietnicom. Po
trzecie Bóg nie podejmuje ryzyka. Nie
może Go zaskoczyć nasze postępowanie
i nie musi wymyślać alternatywnych
planów w obliczu niepomyślnego rozwoju wypadków. Nie musimy się więc
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obawiać, że coś zakłóci Jego doskonałe
dzieło zbawienia. Po czwarte wreszcie,
tylko Bóg, który sam jest wolny od cierpienia, może nas od tegoż cierpienia
uwolnić. Na tym polega cudowność
krzyża! Chrystus pozostając w swojej
boskiej naturze niecierpiętliwym Bogiem, przyjął ludzką naturę, w której
cierpiał za nasze grzechy. Jako człowiek
może współczuć nam w cierpieniach,
ale jako Bóg pewnego dnia uwolni nas
od wszelkiego cierpienia i otrze wszelką
łzę z naszych oczu.
____________

Tymczasowy zakaz wypowiedzi trwał 24 godziny i choć już sama
cenzura jest dość szokująca, zaskakuje
też i to, że zakaz działał wstecz, jako następstwo komentarza, wygłoszonego
przez Franklina dwa lata temu.
„Cóż, teraz już wiemy. Facebook ma tajny kodeks, aby kontrolować
treść umieszczanych wpisów. W zeszłym tygodniu dostałem 24-godzinny
zakaz wypowiadania się na Facebook’u.
Dlaczego? Z powodu wpisu z 2016 roku
na temat uchwalonej w Karolinie Płn.
ustawy House Bill 2 (ustawa łazienkowa)” – wyjaśnił Graham w weekendowym wpisie.
Zawieszenie nasuwa poważne
pytania, a krytycy zastanawiają się, co
będzie dalej, skoro Facebook jest
skłonny zablokować jednego z najbardziej znaczących przywódców chrześcijańskich na świecie?
Zdumiewające
oświadczenie
Franklina potwierdza też ciągłe doniesienia o cenzurze chrześcijańskich przekonań, dokonywanej przez innych
gigantów mediów społecznościowych
oraz przez firmy technologiczne, które
kontrolują ogromną część komunikacji
i interakcji w dzisiejszym świecie –
firmy takie jak Google, Twitter i Apple.
W wywiadzie dla „Charlotte
Observer”, rzecznik Facebook’a przyznał, że Graham faktycznie został ukarany za swój wpis. I choć obecnie
rzecznik przeprasza za ocenzurowanie
Grahama, jest jasne, że pewna część 15tysięcznego zespołu agentów Facebook’a, czuwających nad treścią wpisów, może dowolnie cenzurować
konserwatywnych chrześcijan.

1

Nie chcę obciążać tych tekstów nadmiarem
przypisów, ale naturalnie wiele myśli zawdzięczam rozmaitym lekturom. Najbardziej pomocnymi źródłami podczas pracy nad tym wpisem
były: Michael Horton, „The Christian Faith: A
Systematic Theology for Pilgrims on the Way”,
Grand Rapids 2011, ss. 235-253; Richard Muller, „Incarnation, Immutability, and the Case for
Classical Theism”, Westminster Theological Journal 45, nr. 1 (1983), ss. 22-40; David Bentley
Hart, „No Shadow of Turning: On Divine Impassibility”, Pro Ecclesia 11, nr. 2 (2002), ss.
184-206; Herman Bavinck, „Reformed Dogmatics: Abridged in One Volume”, red. John Bolt,
Grand Rapids 2011, ss. 187-188.
Za: nalezecdojezusa.pl

Franklin Graham zablokowany
przez Facebook za swoją biblijną
„mowę nienawiści”
Ewangelista Franklin Graham
ujawnił, że Facebook ostatnio zawiesił
jego konto z powodu zajęcia stanowiska
w kwestii swoich biblijnych przekonań.
5

Graham potępia fakt, że jego biblijne komentarze uznano za „mowę
nienawiści”.
„Facebook stwierdził, że mój
wpis był sprzeczny z jego ‘społecznościowymi standardami dotyczącymi
mowy nienawiści’. Facebook próbuje
definiować prawdę. W pewnym filmie
sprzed kilku lat była taka postać, która
powiedziała: ‘Prawdą jest to, co ja mówię, że nią jest!’. Właśnie to próbuje robić Facebook. Tworzy zasady i zmienia
zasady” – powiedział Graham.
Dodaje jednak, że Boża prawda
zawsze będzie jedyną prawdą. „Prawda
to prawda” – powiedział Graham. „Bóg
ustalił zasady, a Jego Słowo jest prawdą.
Faktycznie, Facebook cenzoruje wolność wypowiedzi. Swobodna wymiana
myśli to część naszego narodowego
DNA”.
Ten śmiało wyrażający opinie,
chrześcijański lider, nie wycofuje się nawet po zawieszeniu. Gdy tylko jego
konto zostało ponownie aktywowane,
napisał: „Skoro w zeszłym tygodniu Facebook sprzeciwił się wpisowi z 2016
roku, skopiuję go tutaj, byście mogli
sami przeczytać. Widzicie tu jakąś
mowę nienawiści?”:
„9 kwietnia 2016 roku— Bruce
Springsteen, wieloletni działacz w obronie
praw gejów, odwołał swój koncert w Karolinie Płn. Mówi, że prawo tego stanu, oznaczone jako #HB2, mające zapobiegać
korzystaniu przez mężczyzn z damskich toalet i przebieralni, zmierza ‘z powrotem, zamiast iść naprzód’. Cóż, szczerze mówiąc,
powinniśmy pójść z powrotem! Powinniśmy wrócić do Boga. Wrócić do szanowania
i honorowania Jego przykazań. Wrócić do

zdrowego rozsądku. Panie Springsteen, naród przyjmujący grzech i kłaniający się u
stóp bezbożnego sekularyzmu i politycznej
poprawności nie idzie z postępem. Jestem
wdzięczny, że Karolina Płn. ma gubernatora, Pat’a McCrory, i wicegubernatora,
Dan’a Forest’a, oraz ustawodawców, którzy
na pierwszym miejscu stawiają bezpieczeństwo naszych kobiet i dzieci! HB2 chroni
bezpieczeństwo i prywatność kobiet i dzieci
oraz zabezpiecza prawa człowieka milionów
wierzących obywateli tego stanu”.
Gdy Facebook umieścił przeprosiny, Graham także przyjął je na Facebook’u.
Za: chrzescijanin.pl

Bierz przykład z Jezusa
Autor: Joyce Meyer
Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo
Bóg jest miłością. 1 List Jana 4:8
Miłość jest czymś, co można zobaczyć. Przejawia się w naszym życiu
pod postacią owoców Ducha Świętego.
Widać ją w naszym zachowaniu i sposobie, w jaki traktujemy innych ludzi. Miłość ma wiele twarzy i możemy ją
widzieć na wiele różnych sposobów.
Weźmy, na przykład, pierścionek z diamentem. Gdy uniesiesz go do światła
dziennego, rozbłyśnie w wielu kierunkach, w zależności od tego, z której
strony go oświetlisz i pod jakim kątem.
Wierzę, że miłość także błyszczy
w różny sposób – zależy jak na nią patrzymy.
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1 List do Koryntian 13:4 – 7 podaje nam przykłady wielu aspektów miłości:
Miłość cierpliwa jest, łaskawa – czeka
wytrwale i nie narzeka.
Miłość nie zazdrości – nie pożąda tego,
co mają inni.
Miłość nie szuka poklasku, nie unosi się
pychą – nie przywiązuje wagi do siebie.
Nie jest zarozumiała i nieuprzejma.
Miłość nie szuka swego – nie narzuca
swojej woli, nie nalega, by żyć po swojemu.
Miłość nie cieszy się z niesprawiedliwości.
Miłość wszystko znosi, wszystko przetrzyma – miłość jest dzielna i nigdy się
nie poddaje!
To tylko kilka sposobów, na
które możemy kochać ludzi… i właśnie

tak kocha nas Bóg. W 1 Liście Jana 4:8
czytamy: Bóg jest miłością. On nas kocha i zbawia, więc możemy dzielić się
Jego miłością z innymi.
Pragnąc naśladować Boga musimy brać przykład z Jezusa, doskonałego reprezentanta żywego Boga, który
stworzył wspaniały opis miłości z Listu
do Koryntian. On zawsze chodził w miłości i okazywał ją wszystkim w każdej
sytuacji, nawet tym, którzy występowali przeciw Niemu.
List do Kolosan 3:12 – 14 mówi
nam: Jako więc wybrańcy Boży – święci
i umiłowani – obleczcie się w (…) miłość, która jest więzią doskonałości. Zatem podobnie jak Jezus przyobleczmy
się w miłość i bierzmy z Niego przykład,
na chwałę Boga Ojca.
Za: tv.joycemeyer.org

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
Nr konta: 06 1020 3639 0000 8302 0011 6152
Misja w Yorku (Wielka Brytania)
z dopiskiem: „Wsparcie misji w Yorku”
Krystyna i Władysław Plewińscy
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

BOSKIE
DZIEWCZYNY

Codziennie (z wyjątkiem środy): godz. 2000 oraz
w niedzielę: godz. 800.
Wieczór modlitewno – uwielbieniowy, jeden
piątek w miesiącu, godz. 1830.
Spotkania z osobami potrzebującymi pomocy,
sala w zborze, niedziela: godz. 1700.
Spotkanie dla kobiet, jedna sobota w miesiącu,
godz.: 1700.

COFFEE HOUSE

Reszel, wtorek, godz.: 1600.

PASTOR

BOŻY CZAS
OTWARTE SERCA

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 prowadzą zamiennie Agnieszka Karczewska i Łukasz Bałdyga.
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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