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Kazanie: Arkadiusz Jurgiełajtis 

 

MARZEC 
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22.03. – Boży czas – wieczór modlitewno – uwielbieniowy, godz. 1830. 

23.03. – Boskie dziewczyny – spotkanie dla kobiet, 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 
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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: 

− 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 Plewiń-

skich, będących na misji za granicą;  

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

 

 

Przebaczenie/Przebaczanie 

 

Jeśli będziesz zważał na me winy, PA-

NIE, Panie, któż się ostoi? 

Księga Psalmów 130:3 

 

Większość chrześcijan jest powolnymi 

uczniami w szkole Bożej. Gdyby 

Stwórca miał rozliczyć nas z każdego 

naszego uchybienia, to nikt z ludzi by 

się przed Nim nie ostał. Gdy chodzimy 

w światłości, Ojciec Niebiański w imie-

niu Jezusa Chrystusa chętnie odpuszcza 

nam nasze grzechy, za co powinniśmy 

Mu być wdzięczni. Nie dotyczy to osób, 

które żyją w ciągłym upadku i stale 

praktykują zło, nie chcąc nawrócić się 

z tego stanu.

 

4 powody, dla których chrześcijanie 

powinni czytać książki 

 

Autor: Filip Sylwestrowicz 

 

Raport Biblioteki Narodowej 

„Stan czytelnictwa w Polsce” mówi, że 

w 2017 roku co najmniej jedną książkę 

przeczytało 38% Polaków1. Co najmniej 

7 książek w ciągu roku przeczytało 

tylko 9% naszych rodaków. Nie ulega 

wątpliwości, że czytający są w mniejszo-

ści. Chociaż nic mi nie wiadomo o staty-

stykach uwzględniających religijność, to 

podejrzewam, że praktykujący chrześci-

janie nie wyróżniają się pod tym wzglę-

dem znacząco od reszty społeczeństwa. 

Czy to dobrze? Z jednej strony nie ma 
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obowiązku czytania książek. Pismo 

Święte nigdzie tego nie nakazuje. Byłby 

to zresztą bardzo nierealistyczny nakaz 

w czasach, w których powstawało, po-

nieważ mało kto umiał wtedy czytać i je-

dynie niewielu stać byłoby na 

posiadanie zwojów i kodeksów. Nie po-

ruszamy się tu więc w sferze obo-

wiązku, ale raczej w dziedzinie 

wolności chrześcijanina. Z drugiej 

strony jednak nie sposób przecenić ko-

rzyści płynących z czytania wartościo-

wych książek. Poniżej przedstawiam 

moją listę 7 powodów, które powinny 

motywować chrześcijan do czytania. 

 

1. Czytanie pomaga nam lepiej zrozu-

mieć Boże Słowo 

 

Każdą umiejętność doskonali 

się poprzez jej używanie. Nie inaczej ma 

się sprawa z czytaniem. Z każdą kolejną 

książką i artykułem stajemy się lep-

szymi czytelnikami. Im więcej ćwi-

czymy, tym lepiej rozumiemy teksty 

i tym trafniejsze wyciągamy z nich 

wnioski. Umiejętności nabyte podczas 

rozmaitych lektur przekładają się na to, 

jak łatwo przychodzi nam poznawanie 

Bożego Słowa. Wrażliwość nabywana 

podczas obcowania z wielkimi opowie-

ściami napisanymi w historii literatury 

przekłada się na to, jak odbieramy naj-

większą opowieść o Jezusie Chrystusie. 

Chociażby z tego względu literatura 

piękna jest dla chrześcijan ze wszech 

miar pożyteczna. Dostojewski, Dante, 

Homer i Mickiewicz nie przybliżą nam 

może bezpośrednio znaczenia Pisma 

Świętego, ale sięgając po wielkie dzieła 

przygotowujemy swój umysł i serce na 

obcowanie z tym największym dziełem. 

Jest też oczywiście wiele ksią-

żek, które służą nam bardziej bezpo-

średnią pomocą w zgłębianiu Biblii. 

Dobre książki teologiczne pozwalają 

nam poznać syntetyczne ujęcie prawd 

przedstawionych w Słowie Bożym. Po-

zycje na temat historii starożytnej po-

mogą nam poznać świat, w którym 

spisywano księgi Pisma Świętego. Ko-

mentarze biblijne oferują nam głęboką 

analizę tekstu, za którą stoją często lata 

studiów i mozolnej pracy. Oczywiście 

nic nie zastąpi samodzielnego zmagania 

się z Bożym Słowem, ale rozmaite lek-

tury z pewnością mogą uczynić te zma-

gania bardziej owocnymi. 

 

2. Czytanie rozwija dany nam przez 

Boga intelekt.  

 

Bóg dał nam niezwykły dar, 

czyniąc nas istotami rozumnymi. Wielu 

teologów chrześcijańskich właśnie w in-

telekcie widziało obraz Boży w czło-

wieku (Rdz 1,26-27), który odróżnia nas 

od zwierząt. Tak cenny dar warto pielę-

gnować i starać się go doskonalić. Nie-

wiele zaś rzeczy kształtuje nasz umysł 

w taki sposób, jak czytanie. Sięgając po 

książki, wyrażamy tym samym 

wdzięczność dla naszego Stwórcy, 

który dał nam rozum. Rozwijając się in-

telektualnie oddajemy chwałę Bogu, od 

którego pochodzi wszelka mądrość. 

Oznacza to też, że warto stawiać 

sobie wyzwania. Nie ma nic złego 

w czytaniu literatury popularnej, ale do-

brze jest też sięgać po pozycje, które wy-

dają nam się ambitne. Chociaż 
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z początku może to być trudne, z cza-

sem zaczynamy odkrywać, że to wła-

śnie najtrudniejsze dzieła dają nam 

najwięcej satysfakcji i wartościowych 

przemyśleń. 

 

3. Literatura rezonuje z wieloma aspek-

tami natury danej nam przez Boga 

 

Tolkien bardzo trafnie opisywał 

pisanie opowieści jako „wtór-tworze-

nie”. Każdy pisarz jest w pewnym sen-

sie wtór-twórcą naśladującym Boga 

w jego akcie stworzenia. Struktura do-

brej baśni zawiera w sobie odblaski 

ewangelii, zwłaszcza wtedy, kiedy po-

zornie tragiczny rozwój wypadków roz-

wiązuje się w nieprzewidziany 

i pozytywny sposób. 

Jednak nie tylko baśnie są ak-

tami wtór-tworzenia. Wszelka nasza 

twórczość pokazuje w pewien sposób, 

że jesteśmy stworzeni na obraz Boga-

stwórcy. Literatura na wielu płaszczy-

znach oddziałuje z daną nam przez 

Boga naturą. Kształtuje ona w nas wraż-

liwość i zdolność doceniania piękna. Po-

rusza ona nasze uczucia, przemawia do 

nas jako istot moralnych i obdarzonych 

sumieniem. Czytanie jest ze wszech 

miar rozwijające i pozwala nam uwiel-

biać naszego Pana, wzrastając w doce-

nianiu piękna, w naszym życiu 

emocjonalnym i duchowym oraz w mo-

ralnej wrażliwości. 

 

4. Książki czynią nas lepszymi apologe-

tami wiary. 

 

Apostoł Piotr pisał, żebyśmy 

byli „zawsze gotowi do obrony przed 

każdym, domagającym się od was wy-

tłumaczenia się z [naszej] nadziei” (1 P 

3,15 BW). Oczywiście nie każdy chrze-

ścijanin musi lub może zostać apolo-

getą, ale wszyscy jesteśmy wezwani do 

gotowości, żeby w miarę swojego obda-

rowania być gotowi wytłumaczyć się ze 

swojej wiary. Również w tym na wiele 

sposobów mogą nam pomóc książki. 

Warto oczywiście sięgać po pozycje, 

które bezpośrednio zajmują się obroną 

chrześcijaństwa, takie jak „Bóg. Czy są 

powody by wierzyć?” Tima Kellera oraz 

„Chrześcijaństwo po prostu” C. S. Le-

wisa. Ale na tym nie kończą się możli-

wości wzrastania jako apologeta przez 

lektury. Przede wszystkim trudno jest 

tłumaczyć się z nadziei, której się do-

brze nie rozumie. Dlatego warto sięgać 

po dzieła teologiczne, książki o Biblii 

i historii kościoła. 

Jednak nawet czytanie rzeczy 

bezpośrednio niezwiązanych z naszą 

wiarą może nam bardzo pomóc ją wyja-

śnić innym. Różnorodne lektury pozwa-

lają nam lepiej zrozumieć świat wokół 

nas. Sięgając po literaturę, książki histo-

ryczne, reportaże, dzieła filozoficzne 

lub ekonomiczne uczymy się czegoś 

o innych ludziach oraz rzeczywistości. 

Dobre zrozumienie kultury jest pod-

stawą skutecznej komunikacji. Nawet 

obnażenie błędów w myśleniu ludzi od-

rzucających chrześcijaństwo wymaga 

najpierw dobrego zrozumienia tego, jak 

oni myślą! 

Do tej listy można by oczywi-

ście dodać inne powody. Lektura bio-

grafii misjonarzy oraz ważnych postaci 

w historii chrześcijaństwa może nas za-

chęcać do naśladowania ich przykładu 
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oraz pobudzać nas do wdzięczności za 

Boże działanie na przestrzeni dziejów. 

Wiele cennych pozycji na temat ducho-

wości może dla nas stanowić zachętę do 

wzrastania w świętości oraz dostarczać 

praktycznych wskazówek, jak to robić. 

Książki mogą też przekazywać prak-

tyczną wiedzę i przemyślenia na wiele 

tematów. Chrześcijaństwo od początku 

swojej historii było religią Księgi, ale też 

religią książek. Wczesny kościół zosta-

wił po sobie nie tylko kopie Biblii, ale też 

liczne pisma religijne. Ponieważ wyzna-

jemy Boga, który objawia się za pomocą 

Słowa, również my jesteśmy ludźmi 

słowa i warto tę tradycję kultywować 

również dziś. 

_____________ 

 
1 Raport dostępny jest na stronie Biblioteki Naro-

dowej: 

https://www.bn.org.pl/aktualnosci/3497-stan-

czytelnictwa-w-polsce—pelny-raport-do-pobra-

nia.html 

Za: nalezecdojezusa.pl 

 

 

Egipt: Imam powstrzymał  

zamach na kościół 

 

W Nasr City, jednym z okręgów 

aglomeracji kairskiej, terroryści umie-

ścili na dachu budynku obok kościoła 

kilka bomb, które miały być zdetono-

wane w dniu 7 stycznia, podczas koptyj-

skich obchodów świąt Bożego 

Narodzenia. 

Przygotowania do zamachu za-

uważył imam z meczetu znajdującego 

się po przeciwległej stronie ulicy, który 

zawiadomił policję. 

Podczas rozbrajania bomb, 

które policja określiła jako „wyjątkowo 

złożone i silne”, jedna z nich eksplodo-

wała, zabijając policjanta o imieniu Mu-

stafa Abid. Kilka osób odniosło 

obrażenia, m.in. dwóch innych policjan-

tów oraz osoba postronna. Liczba ofiar 

byłaby o wiele większa, gdyby bomby 

wybuchły w zaplanowanym momencie. 

 Dziękujmy Bogu za postawę 

owego imama i zapobieżenie zama-

chowi. Módlmy się za osoby, które 

ucierpiały w wyniku wybuchu. Przyno-

śmy także w modlitwach pogrążonych 

w żałobie bliskich, przyjaciół i współ-

pracowników zmarłego policjanta, Mu-

stafy Abida. 

Za: chrzescijanin.pl 

 

 

 
Uzależniony doznaje uwolnienia,  

gdy odkrywa, że kosmici to demony 

 

Kenneth H. był uzależniony od 

heroiny, marihuany i niemoralności 

seksualnej. „Wiele razy próbowałem 

z tym zerwać. Nie mogłem. Było mi bar-

dzo trudno zrezygnować, bo jeśli co-

dziennie nie zapaliłem heroiny, 

zaczynałem chorować. Miałem objawy 

odstawienia” – Kenneth mówi na You-

Tube. „Bardzo mnie to przygnębiało. 

Czułem się, jakbym utknął w dziurze”. 

Mężczyzna wini nadużywanie 

narkotyków za utratę pęcherzyka żół-

ciowego, z powodu którego trafił do 
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szpitala. „Prawdopodobnie było to 

związane z moim nałogiem, bo wiem, że 

heroina robi coś z wnętrznościami”. 

Pobyt w szpitalu przyniósł mu 

jedną korzyść: przeszedł przez syndrom 

odstawienia i przestał być chemicznie 

uzależniony od narkotyku. 

„Gdy wyszedłem ze szpitala, 

próbowałem zostać czysty, ale długo nie 

wytrzymałem. W końcu znowu zaczą-

łem dość regularnie ćpać. Nie mogłem 

się tego pozbyć. Ciągle byłem uzależ-

niony. Nie mogłem trzymać się z dala 

od narkotyku”. 

Kenneth wpadł w jeszcze głęb-

szą depresję, tym bardziej, że nie praco-

wał i miał mnóstwo wolnego czasu, by 

zajmować się rzeczami nie przynoszą-

cymi żadnych korzyści. 

Dał się omotać przez intrygę 

związaną z kalendarzem Majów, który 

kończył się 12 grudnia 2012 roku, co wy-

wołało spekulacje na temat końca 

świata. Kenneth szczególnie zaintereso-

wał się ruchem New Age i kosmitami. 

„Któregoś razu byłem na You-

Tube i zobaczyłem film pod tytułem 

‚Kosmici i demony’, i natychmiast mnie 

uderzyło: wiedziałem, że muszę służyć 

Jezusowi” – opowiada. „Ten film do 

mnie przemówił i wiedziałem, w jakiej 

drużynie muszę być”. 

Niedługo po tamtym objawie-

niu, Kenneth oddał swoje życie Jezu-

sowi. „Wiedziałem, że muszę wszystko 

rzucić, a gdy Mu się oddam, nie będzie 

powrotu. Jezus pomógł mi być czystym. 

Pomógł mi natychmiast wszystko po-

rzucić”. 

Kenneth pozostał czysty przez 

kilka miesięcy, lecz wtedy się potknął. 

„Po drodze, przy różnych okazjach ule-

gałem pokusie” – mówi. „I chociaż nie 

byłem Mu wierny, On wiernie mi wyba-

czał. Jezus pracował nade mną i mnie 

ocalił. Jestem tu dzisiaj i jestem czysty. 

Nie biorę żadnych narkotyków”. 

„Kocham teraz Pana, a moje ży-

cie jest lepsze, niż kiedykolwiek. Wszy-

scy moi przyjaciele zostali zastąpieni 

Bożymi braćmi i siostrami. Pan bardzo 

dużo mi powiedział na temat tego, kim 

jestem. Jestem Mu bardzo wdzięczny. 

Całkowicie odmienił moje życie – o 180 

stopni w porównaniu z tym, gdzie by-

łem”. 

„Bez Niego, tkwiłem w moim 

grzechu” – dodaje. „Tylko z Nim byłem 

w stanie odnieść zwycięstwo. Chcę za-

chęcić każdego, kto się zmaga, kto jest 

uzależniony; chcę cię zachęcić, żebyś za-

wołał do Pana. On umarł na krzyżu, że-

byś był wolny, żeby cię uwolnić od 

grzechu. Jego rany uleczyły mnie z uza-

leżnienia od heroiny. Jego rany mogą 

uleczyć każde twoje zranienie”. 

Ryan Zepeda 

 

Za: chrzescijanin.pl 

 

 

Usuwaj przeszkody 

 

Autor: Joyce Meyer 

   

„Starajcie się naprzód o królestwo 

/Boga/ i o Jego Sprawiedliwość, a to 

wszystko będzie wam dodane”.  

Ew. Mateusza 6:33 (BT) 
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Jednym z najzmyślniejszych na-

rzędzi w szatańskim arsenale jest roz-

praszanie uwagi. On wie, że jeśli 

odwrócimy uwagę od Boga ku trosce 

o świat, to najprawdopodobniej za-

czniemy zaniedbywać naszą więź z Pa-

nem. 

Bóg chce, byśmy wiernie przy 

Nim trwali, obcując z Nim w przyjaciel-

skiej relacji, dlatego czasami oczekuje, 

że usuniemy przeszkody, oddalające 

nas od Niego – nawet jeśli to będzie dla 

nas bolesne. 

Posługując się przykładem, jeśli 

kariera albo żądza pieniędzy lub pozycji 

społecznej staje się dla nas rzeczą waż-

niejszą, niż chęć zadowolenia Boga, 

oznacza to, że musimy uporządkować 

priorytety. Może być też tak, że jakaś re-

lacja z drugim człowiekiem nie pozwala 

ci zbliżyć się do Boga, gdyż bardziej za-

biegasz o uwagę tej osoby niż o aprobatę 

Boga. Chodzi mi o to, że każde pragnie- 

 

 

nie i rzecz, które trzymają cię z dala od 

Ducha Świętego i Bożego życia, są nie-

zdrową przeszkodą, która niechybnie ci 

zaszkodzi. 

Bóg chce, byśmy poddali się 

pod kierownictwo Jego Ducha, nie zaś 

ulegali różnym zakłóceniom. Jeszcze 

dziś pozbądź się wszystkich tych prze-

szkód i celowo skieruj uwagę na Boga. 

Jeśli zaczniesz z całego serca Go szukać, 

w końcu Go znajdziesz. On zawsze Jest 

i oczekuje ciebie. 

 

Modlitwa 

 

Panie, tak bardzo cię proszę, abyś po-

mógł mi wykorzenić wszystkie prze-

szkody, które odsuwają mnie od Ciebie, 

nawet jeśli będzie to bolesna amputacja. 

Spraw, aby poszukiwanie Ciebie stało 

się moim priorytetem i by Duch Święty 

prowadził mnie w moim życiu powsze-

dnim. Chcę żyć dla Ciebie! Amen. 

 

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 
piątek 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 zamiennie Agnieszka Kar-
czewska i Łukasz 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 


