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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:
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.

jesienią i wiosną na deszcz, aby mógł
zebrać cenne plony ziemi.
List św. Jakuba 5:7

W tym tygodniu urodziny obchodzą:
11.02. Ignacy Bałdyga

Jakub wzywa nas do cierpliwego trwania w oczekiwaniu na powrót Pana Jezusa. Podaje przykład rolnika, który
obserwuje przyrodę i pogodę, oczekując
na odpowiedni moment, by zebrać plon.
Nie zrażajmy się tym, że wielu nieodpowiedzialnych ludzi podawało daty powrotu Chrystusa, które okazały się
zawodne. Zbawiciel ostrzegł: „Lecz
o dniu owym i godzinie nikt nie wie, nawet aniołowie niebiescy, tylko sam Ojciec. ...Czuwajcie więc, bo nie wiecie,
w którym dniu Pan wasz przyjdzie”
(Mateusza 24:36, 42).

15.02. Marta Bielecka
Życzymy Bożych błogosławieństw!

Wytrwałość
Bracia! Bądźcie cierpliwi, aż Pan przybędzie. Przecież rolnik cierpliwie czeka
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Grzech to najgłębszy, najsilniejszy, najbardziej uporczywy problem rodzaju ludzkiego. W istocie rzeczy, kiedy
w trzech pierwszych rozdziałach Listu
do Rzymian apostoł Paweł wyraził jasno, co jest istotą lub korzeniem grzechu, w następnych rozdziałach równie
klarownie ukazuje potęgę mocy grzechu w nas. Pisze o grzechu, który włada
przez śmierć niczym jakiś władca (5:21),
sprawuje panowanie niczym jakiś pan
(6:14), zniewala niczym właściciel niewolników (6:6.16–17.20), któremu zostaliśmy zaprzedani (7:14); pisze o grzechu
jako o mocy, która rodzi inne grzechy
(7:8), jako o sile, która zawładnęła prawem i zabija (7:11), jako o wrogim najemniku-okupancie, który przebywa
w nas (7:17.20), jako o prawie, które bierze nas w niewolę (7:23).

Twoim grzechem nie jest to,
co myślisz
Autor: John Piper
Ludzkie
serce
nienawidzi
próżni. Nigdy nie jest tak, że odchodzimy od Boga, bo mało Go sobie cenimy; zawsze zamieniamy Boga na to,
co cenimy sobie bardziej.
Widzimy to w Liście do Rzymian 1:22–23: Mienili się mądrymi,
a stali się głupi. I zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy. Stali się
głupcami. To najgłębsza postać głupoty.
I takie jest najbardziej podstawowe znaczenie grzechu: zamiana chwały nieśmiertelnego Boga na substytuty –
rzeczy, które cenimy sobie bardziej niż
Boga. Patrzymy na Stwórcę i potem zastępujemy Go czymś, co sami stworzyliśmy.

To nie jest przede wszystkim zachowanie
Ta głęboka, silna, przemożna
rzeczywistość grzechu w nas definiuje
nas, aż narodzimy się na nowo. Musi
wydarzyć się ten cud, gdyż inaczej głęboka wrogość wobec Boga będzie władać i kierować nami już na zawsze.
Jezus wyraził to następująco: Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z Ducha, duchem jest. Nie dziw
się, że ci powiedziałem: Musicie się na
nowo narodzić (J 3:6–7). Za sprawą swoich pierwszych narodzin jesteśmy jedynie ciałem – pozbawionym Ducha
Bożego i życia. Lecz kiedy narodzimy
się z Ducha, Duch Boży obdarza nas duchowym życiem i zamieszkuje w nas –
i w Nim mamy życie na wieki.

Moja definicja grzechu
Za wszystkimi nadużyciami
w dziedzinie finansów, seksu i władzy
kryje się ów grzeszny stan serca – ta deprawacja. Moja definicja grzechu jest następująca: to każde uczucie, myśl lub
działanie wywodzące się z serca, które
nie ceni sobie Boga ponad wszystko
inne. Podłożem grzechu, korzeniem
wszelkiego grzechu jest właśnie takie
serce – serce, które przedkłada cokolwiek nad Boga; serce, które nie ceni sobie Boga nad wszystko inne i nad
wszystkich innych.
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To życie przychodzi wraz ze
światłem prawdy. Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy: Ja jestem
światłością świata; kto idzie za mną, nie
będzie chodził w ciemności, ale będzie
miał światłość żywota (J 8:12). Życie
wieczne i prawdziwe światło zawsze
występują razem. Żyjemy w światłości,
kiedy Duch daje nam życie.
By podkreślić powagę niewoli,
w jakiej znajdujemy się przed narodzeniem na nowo, apostoł Paweł pisze: nie
mieszka we mnie, to jest w ciele moim,
dobro (Rz 7:18). Gdy nie jesteśmy narodzeni na nowo – gdy nie staliśmy się nowym stworzeniem przez Ducha Bożego
dzięki Chrystusowi – pozostajemy jedynie ucieleśnieniem oporu wobec Boga.
Zamysł ciała jest wrogi Bogu; nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo
też nie może (8:7). Dlaczego nie może?
Ponieważ nie chce. Nie uznajemy Boga
za najwyższego władcę (1:28). Zastępujemy Go innymi rzeczami, bo one wydają się nam cenniejsze.
Dlatego należy raz na zawsze
odłożyć na bok ideę, że grzech to przede
wszystkim to, co robimy. Nie jest tak. To
przede wszystkim to, czym jesteśmy –
dopóki nie staniemy się nowymi stworzeniami w Chrystusie. I nawet wówczas
pozostaje
nieodłącznym,
nieodstępującym nas wrogiem, którego
każdego dnia należy uśmiercać przez
Ducha (7:17.20.23; 8:13).
Przed Chrystusem grzech nie
jest w nas obcą mocą. Grzech to nasze
upodobanie innych rzeczy ponad Bogiem. Grzech to nasze odrzucenie Boga.
Grzech to zastąpienie przez nas Bożej
chwały różnymi substytutami. Grzech

to nasze tłumienie Jego prawdy. Grzech
to wrogość naszego serca wobec Boga.
Właśnie takimi jesteśmy w głębi serca.
Aż spotkamy Chrystusa.
Do czego zostaliśmy stworzeni
Na tle tego przygnębiającego
opisu korzeni problemu, jakiego doświadczamy w radzeniu sobie z pieniędzmi, seksem i władzą, staje się jasne
również to, że owo wypaczenie naszych
dusz nie jest naszym przeznaczeniem.
Zostaliśmy stworzeni po to, aby poznać
Boga, uwielbić Go i dziękować Mu (Rz
1:19–21). Zostaliśmy stworzeni po to,
aby Go zobaczyć i widząc Go, odzwierciedlać Jego piękno. Mieliśmy to zrobić
nie przez zastępowanie Go innymi rzeczami, ale przez przedkładanie Go ponad wszystko. Mieliśmy uwielbić Boga,
ceniąc Go ponad wszystko, co najcenniejsze; ciesząc się Nim ponad wszystkim, co sprawia nam radość; pragnąc
Go ponad wszystko, czego pragniemy
najbardziej; czcząc Go ponad wszystko,
co godne czci; pożądając Go ponad
wszystko, co wzbudza pożądanie.
Charakterystyczną cechą prawdziwych chrześcijan nie jest to, że
grzech nigdy nie zdobywa nad nimi
przewagi, ani to, że ich pragnienia są
doskonale zwrócone ku Bogu. Cechą
chrześcijan jest to, że u korzeni ich życia
kryje się ta nowa postawa – przedkładanie Chrystusa ponad wszystkie sprawy.
On zdobył sobie w naszym sercu miejsce, które wciąż skłania nas do odnawiania naszego oddania Mu jako
najwyższemu władcy. Chrześcijanie odkryli, że Duch, który w nich mieszka,
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wynosi wartość Jezusa ponad wszystko
i skłania nas do upamiętania, kiedy nie
odczuwamy Jego wartości tak, jak winniśmy odczuwać. Jeśli wyznajemy grzechy
swoje,
wierny
jest
Bóg
i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy,
i oczyści nas od wszelkiej nieprawości
(1J 1:9).

przewiduje, że wyrok zostanie uchylony lub zmniejszony podczas rozprawy apelacyjnej, która miała się
odbyć pod koniec grudnia.
Pamiętajmy o Abdo w naszych
modlitwach. Módlmy się o pozytywny
wynik odwołania. Niech sądy i przywódcy kraju starają się zapewnić pokój
i równe traktowanie wszystkim obywatelom, niezależnie od wyznawanej
wiary.

Przypis redakcji: Powyższy tekst jest adaptacją fragmentu książki Johna Pipera pt.
Living in the Light: Money, Sex and Power
(Żyjąc w światłości: pieniądze, seks i władza), The Good Book Company, 2016.

Za: chrzescijanin.pl

***
John Piper jest założycielem i nauczycielem
służby DesiringGod.org oraz kanclerzem
Bethlehem College & Seminary. Jest również
członkiem Rady The Gospel Coalition.

Azja Środkowa: mąż i rodzice
odrzucili ją z powodu Jezusa
Mubina* jest młodą matką
w Azji Środkowej. To, że samotnie wychowuje dzieci jest wynikiem jej wierności Chrystusowi. Jej mąż i rodzice
odrzucili ją. Jednakże poświęcenie swojego życia Bogu oznacza dla niej więcej
niż wszelkie trudności. Pracownicy
Open Doors odwiedzili Mubinę uczestnicząc w spotkaniu chrześcijan w jej małym mieszkaniu. Oto ich relacja.

Za: razemdlaewangelii.pl

Egipt: Trzy lata więzienia
za wpis na Facebooku
Abdo Adel Bebawy (43 l.) został
skazany na 3 lata więzienia za „znieważenie islamu” wpisem na Facebooku.
Wpis ten wywołał zamieszki w lipcu
tego roku. Według przyjaciół Abdo, nie
potrafi on dobrze czytać i pisać,
w związku z tym nie był do końca świadom tego, co opublikował.
W odczuciu wielu przedstawicieli lokalnej społeczności tak surowy
wyrok miał zapobiec dalszym aktom
przemocy. Znający sprawę prawnik

Matka grozi spaleniem domu
Uczestnicy witają się tak ciepło, jakby
byli dużą rodziną znającą się dobrze
i mającą ze sobą głębokie relacje. Za taką
atmosferą najbardziej tęskniła Mubina.
Oprócz ciotki, która jest również chrześcijanką, i jej dzieci, członkowie jej domowego kościoła są jedyną rodziną,
która pozostała Mubinie. Moja biologiczna, rodzina uważa chrześcijan za
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„sektę”. Mówią: „Kto się tutaj urodził,
jest muzułmaninem”. Jej mąż opuścił ją,
gdy tylko usłyszał o jej decyzji związanej z naśladowaniem Jezusa. Jej rodzice
również odwrócili się od niej. Jej matka
groziła nawet podpaleniem mieszkania,
które należało do Mubiny, a w którym
spotykała się z innymi chrześcijanami.
Pamięć o tym nadal boli. Ale dzięki
Bogu przetrwała. Mubina z drżącym
głosem mówi: „Ja po prostu nie mogłam
odejść od Jezusa”.

Prosimy, o módl się za Mubinę i innych
byłych muzułmanów w Azji Środkowej:
Dziękuję za nieugiętą wiarę Mubiny
i głód Słowa Bożego.
Módl się, aby Jezus chronił Mubinę i jej
domowy kościół i wypełnił ich społeczność Duchem Świętym tak, aby ich
wierność zaowocowała.
Módl się za rodzinę Mubiny, aby również pokochała Jezusa.
Módl się za wszystkich chrześcijan nawróconych z islamu w Azji Centralnej,
aby doświadczali Bożej opieki i w społeczności z innymi mogli czcić Jezusa.

„Bóg troszczy się o mnie”
W dawnej społeczności Mubiny chrześcijanie spotykali się codziennie o piątej
rano, aby wspólnie studiować Biblię.
„Spędziliśmy wiele godzin na czytaniu
Bożego Słowa. Kochałem ten Kościół”,
wspomina Mubina z uśmiechem. Ale jej
matka przekazała informacje o tych spotkaniach policji i wspólnota została zamknięta. Mubina długo szukała
chrześcijan, którzy podzielaliby jej gorącą wiarę. Niestety nadal nie jest bezpiecznie: „Moi rodzice grożą mi, chcąc
mnie w ten sposób skłonić do powrotu
na łono islamu. Teraz grożą nawet mojemu nowemu zgromadzeniu”. Zadaliśmy pytanie, dlaczego nadal jesteś
chrześcijanką pomimo tych ogromnych
trudności? Ona się śmieje. „Bo Jezus
mnie uratował! Bóg nauczył mnie, że
zawsze mogę Mu ufać. Mój mąż może
mnie opuścił, moi rodzice mnie nie akceptują, ale Pan jest moim Oblubieńcem
i Ojcem. On się mną opiekuje”.

Za Open Doors Polska

Łaska – darmowa moc od Boga
Autor: Joyce Meyer
(…) stosownie do wiary, jakiej
Bóg każdemu udzielił. List do Rzymian
12:3 (BW)
Jeśli żyjesz na tym świecie już
dosyć długo, to zapewne wiesz, że wiele
spraw nie układa się po naszej myśli. Na
szczęście Bóg nie będzie do nas dopuszczać okoliczności, przez które nie będziemy mogli przejść z uśmiechem na
ustach.
Wierzę, że Bóg w każdej sytuacji daje nam Swoją szczególną łaskę. Oto
jak chciałabym zdefiniować łaskę – jako
Bożą moc, która pomaga nam sprostać
każdemu wyzwaniu. Ty również możesz posiąść tę moc, a jedynym sposobem na to jest przyjęcie jej przez wiarę.

* Zmieniono imię
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W Liście do Rzymian 12:3 czytamy, że Bóg przydzielił każdemu miarę
wiary. Zadaj sobie pytanie: „Co robię ze
swoją wiarą?”. Czy pokładasz ją w sobie, w innych ludziach lub okolicznościach? Wiedz, że to nie świadczy
o życiu w łasce, lecz o poleganiu na własnych siłach i staraniach. W ten sposób
nie rozwiążesz żadnego problemu!
Jednak kiedy uwolnisz w sobie
ufność i uwierzysz, że Bóg może dla ciebie zrobić to, czego ty nie potrafisz,
wówczas dajesz prawdziwe świadectwo wiary. Wtedy łaska – moc Boga –
przeniknie twoją wiarę i wyzwoli pokłady możliwości czynienia cudów,
które zadziwią ciebie i innych ludzi.
Oto moja najdłuższa definicja
łaski: Boża moc, którą otrzymujemy za

darmo (co znaczy, że nic nas nie kosztuje i wymaga jedynie wiary w Boga ),
i która pozwala nam z łatwością czynić
wszystko, czego sami z siebie nie bylibyśmy w stanie robić, pomimo wielkich
starań i wysiłku.
Uwierz Bogu. On pragnie obdarzyć cię Swoją łaską – właśnie dziś.
Modlitwa
Boże, wiem, że moje życie nie
zawsze będzie układało się po mojej
myśli, ale ufam Tobie. Przez wiarę
przyjmuję Twoją łaskę – moc, którą dajesz mi za darmo, pragnąc pomóc mi
przebrnąć przez każdą sytuację, z którą
się zmagam.
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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