Biuletyn
www.kz.ketrzyn.pl

Nr 621

24 marca 2019

Kazanie: Arkadiusz Jurgiełajtis

MARZEC
Poniedziałek

25

Wtorek

26

Coffee H.

Środa

27

Czwartek

28

Piątek

29

Sobota

Niedziela

31 Otwarte

30

serca

KWIECIEŃ
Poniedziałek

Wtorek

1

2

8

9

Coffee H.
Coffee H.

Środa

Czwartek

Piątek

3

4

5

10

11

12

Sobota

6

Niedziela

7 Otw. serca

K. Plewiń.
Boskie 14 Otwarte
Boży czas dziewczyny
serca
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7.04. – Podczas nabożeństwa będzie usługiwał Kazimierz Plewiński.
12.04. – Boży czas – wieczór modlitewno – uwielbieniowy, godz. 1830.
13.04. – 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.
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.

Czasami można natknąć się na ludzi lub
wypowiedzi, które kwestionują fundamentalną prawdę o przedludzkim istnieniu
Chrystusa
lub
o
Jego
odwiecznym synostwie. Dzisiejszy werset dowodzi, że w chwili posyłania Go
z nieba na ziemię, Jezus był Synem Bożym. Chociaż nasze ograniczone rozumy nie potrafią tego do końca
ogarnąć, to Słowo Boże jednoznacznie
naucza, że Jezus nie jest stworzony, lecz
zrodzony w wieczności, zatem nie miał
początku w czasie. Jest to ważne, gdyż
jako Syn Boga Ojca także jest Bogiem,
i dlatego modlimy się do Niego i oddajemy Mu chwałę.

W tym tygodniu urodziny obchodzą:
26.03. Justyna Czepek
27.03. Mariusz Bandurow
Życzymy Bożych błogosławieństw!

Zbawienie
My oglądaliśmy to i dajemy świadectwo, że Ojciec posłał Syna, Zbawiciela
świata.
Pierwszy List św. Jana 4:14
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Byłem niedawno w bardzo
ważnym miejscu. W pewnym miasteczku w północno-wschodnim Iraku,
zamieszkiwanym niegdyś tylko przez
społeczność żydowską i w niewielkiej
części przez chrześcijan. Cała żydowska
społeczność opuściła to miasto, kiedy
odradzało się staro-nowe państwo
Izrael. Teraz pozostały tam tylko stare,
zniszczone, opuszczone żydowskie
domy. Jedna z synagog stała się meczetem, gdyż do tego miasta po migracji
Żydów zjechali kurdyjscy muzułmanie.
Kiedy powstawało państwa
Izrael, Żydzi powrócili do maleńkiej,
wyznaczonej im ziemi ze 121 krajów,
z 5 kontynentów, posługując się 70 różnymi językami. Jedną z tych grup byli
iraccy Żydzi posługujący się językiem
aramejskim, ale też arabskim i kurdyjskim dialektem. Początki historii Żydów na ziemiach dzisiejszego Iraku
sięgają czasów podboju północnego
Królestwa Izraela przez wielkie imperium Asyryjskie w 722 p.n.e., które biorąc w niewolę Izrael przesiedliło na
swoje tereny blisko 30 tysięcy Żydów.
Od początku XIX w. społeczność żydowska w Iraku przeżywała duchowy i ekonomiczny renesans.
Większość Żydów mieszkała w Bagdadzie, Basrze i Mosulu, jak i odwiedzonym przeze mnie mieście Koya.
Zajmowali się w znacznej mierze handlem, rolnictwem, bankowością, biurokracją państwową, sztuką i muzyką.
W 1940 roku w grupie 250 najpopularniejszych muzyków w Iraku tylko
trzech było muzułmanami. Reszta była
Żydami. Żydzi nie byli izolowaną

Świat
Autor: Mirosław Krawczyk
Ten świat bez Ciebie, nie znaczy nic.
W oczach upadłych ludzi
znaczę tyle co nic.
Narodzony na nowo.
Jezu w Tobie znajduję ukojenie,
gdy nadchodzą złe dni.
Kochasz ten świat, mimo to,
że grzeszny jest.
Nie mogę tego pojąć,
ale tak jest.
Amen.

Jak Żydzi zniknęli z Iraku –
- refleksja o Bogu historii
Autor: Radosław Siewniak
W 1951 większość irackich Żydów zmuszona została do opuszczenia
kraju. Stali się w ofiarami przemocy,
wypędzeń i konfiskat. Patrząc po
ludzku, to kolejny dramat, który stał się
udziałem tego narodu. Jest też inna perspektywa.
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mniejszością mieszkającą w zamkniętych dzielnicach, ale przez to, że wielu
z nich dążyło do integracji z arabskimi
mieszkańcami kraju, byli oni w Iraku
żywą i zintegrowaną społecznością. Żyjąc wśród muzułmanów, podobnie jak
oni, Żydzi byli przywiązani do swoich
tradycji i kultury. Zasymilowani z sąsiadami, nie dążyli do izolacji, a jednak pozostawali świadomi swojej tożsamości
i starannie pielęgnowali dziedzictwo
przodków. Choć niektórzy z nich,
mieszkając w Iraku, przyjęli islam.
Podczas wizyty w Koya poznałem Z. Jego praprababcia była żydówką,
która wyszła za muzułmanina, sama
stając się muzułmanką. Z. urodził się
więc jako muzułmanin, ale jego korzenie sięgają narodu wybranego. Parę lat
temu Z. usłyszał o dziele, którego dokonał pewien Żyd, Mesjasz, Pan panów
i Król królów dla jego zbawienia. I tak
dzisiaj Z. jest uczniem Chrystusa, chrześcijaninem. Razem z bratem i jeszcze
jedną osobą spotykają się w swoim
domu, w ukryciu, aby wspólnie czytać
Biblię i wielbić Dawcę Życia. Niezwykłe
są drogi Boże do człowieka.
Szacuje się, że w 1941 r. w Iraku
zamieszkiwało około 150 tysięcy Żydów. Dwadzieścia lat wcześniej stanowili oni 40% mieszkańców Bagdadu,
stolicy Iraku. Jednak po dramatycznej
eskalacji konfliktu arabsko-izraelskiego
w Palestynie na początku XX wieku,
iraccy Żydzi zaczęli odczuwać jego konsekwencje, co rzuciło się cieniem na ich
dotychczasowe życie. Zaczęło się od antysyjonistycznych protestów w Iraku
i rozwoju nazistowskiej propagandy

w latach 30. Ambasada Niemiec rozpowszechniała propagandę antysemicką
i popierała
ruchy
faszystowskie.
W arabskich gazetach opublikowano
m.in. Mein Kampf Adolfa Hitlera
w przekładzie na język arabski. Nadawane również w Iraku audycje Radia
Berlin, propagujące poglądy nazistowskie, zaczęły wzniecać atmosferę antysemicką wśród Irakijczyków. Ruchy te
doprowadziły do rozpowszechnienia
się kradzieży i niszczenia mienia oraz
zwalniania z pracy żydowskich pracowników. Apogeum nastąpiło 1 czerwca
1941 roku, kiedy miał miejsce pogrom
ludności żydowskiej dokonany w Bagdadzie, znany jako Farhud. Żydowskie
domy i sklepy były rabowane przez
dwa dni, zabito między 175 a 780 mężczyzn, kobiet i dzieci (dokładna ilość
ofiar nie jest znana), a 1000 domów zostało zniszczonych.
Ostateczny cios dla irackiej Żydów nastąpił dopiero jednak w 1950
roku, kiedy wydano prawo znoszące
obywatelstwo Żydów, zmuszając do
opuszczenia kraju około 140 000 osób.
Regulacja obejmowała większość społeczności żydowskiej, w dużej mierze
intelektualistów i ludzi kultury. Państwo Izrael wspierało tę aliję (hebr. dosł.
„wstąpienie” - tak Żydzi określają „powrót do ojczyzny swoich ojców”) w ramach operacji „Ezdrasz i Nehemiasz”.
W taki oto sposób zakończyła się diaspora żydowska w Iraku. W 1951 większość irackich Żydów zmuszona została
do opuszczenia kraju.
Będąc dzisiaj w Koya zrodziła
się we mnie pewna ważna obserwacja.
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Żydzi w Iraku stali się w pewnym momencie historii ofiarami przemocy, wypędzeń, bojkotów i konfiskat. To
sprawiło, że musieli uciekać, aby ocalić
swoje życie, unikając kolejnych pogromów.
Patrząc po ludzku na to, co spotkało społeczność żydowską w Iraku,
można postrzegać jako kolejny dramat,
który stał się udziałem tego narodu. Jednakże z Bożej perspektywy, z perspektywy planów i zamysłów Najwyższego,
wypełniły się na irackich Żydach słowa
Boga Izraela, który przez proroka Izajasza powiedział: „Ponieważ drogi jesteś
w moich oczach, nabrałeś wartości i Ja
cię miłuję, przeto daję ludzi za ciebie
i narody za życie twoje. Nie lękaj się, bo
jestem z tobą. Przywiodę ze Wschodu
twe plemię i z Zachodu cię pozbieram.
Północy powiem: „Oddaj!” i Południowi: „Nie zatrzymuj!” Przywiedź
moich synów z daleka i córki moje
z krańców ziemi” (Iz. 43,4-6).
Biblijni prorocy, jak wspomniany Izajasz czy Jeremiasz, Ezechiel
czy Amos, którzy przekazywali Boże
Słowo, niemal trzy tysiące lat temu precyzyjnie opisali przyszłość Izraela. Zapowiadali, że będzie dla narodu
żydowskiego czas rozproszenia po całym świecie, a później przyjdzie czas powrotu do swojej ziemi. Jest to rzecz
wobec której nie można przejść obojętnie! Proroctwo zostało przekazane niemal tysiąc lat przed tym, jak Żydzi
zostali rozproszeni po całym świecie. To
dobitny dowód na to, że Biblia jest
PRAWDZIWA i jej AUTOREM nie jest
człowiek!

Ale historia Izraela pokazuje
również, jak Bóg wypełnia swoje zapowiedzi i obietnice. Wypełnia je bowiem
nie tak, jak my byśmy to sobie wyobrażali i jak my byśmy tego chcieli. W przypadku narodu Izrael, Bóg nie
przemówił z nieba do rozproszonych po
całym świecie Żydów, obwieszczając, że
oto teraz zacznie ich sprowadzać do
ziemi ojców, oraz że tak właśnie wypełniają się Jego Słowa, zapowiadające
czasy końca. Bóg wchodzi w historię
tego świata. Tak jak wcielenie ukazuje
cud: Oto Bóg stał się człowiekiem, tak
powrót Żydów ze 121 państw, w tym
z Iraku do obiecanej i danej im ziemi,
ukazuje cud innego wcielenia – Bóg
wciela się w naszą ludzką historię. Wykorzystuje do realizacji swoich odwiecznych planów nasze, ludzkie decyzje –
również te dramatyczne, jak pogromy,
zamachy, prześladowania i akty przemocy.
Józef, jeden z patriarchów Izraela, został sprzedany przez swoich najbliższych, przez co spędził długie lata,
najlepsza lata swojej młodości, w więzieniu. Kiedy spostrzegł, że cały dramat
jego życia tak naprawdę prowadził do
objawienia się wszechmocy Boga, powiedział do sprawców najgorszych dni
swego życia: „Wy niegdyś knuliście zło
przeciwko mnie, Bóg jednak zamierzył
to jako dobro, żeby sprawić to, co jest
dzisiaj, że przeżył wielki naród” (Rdz.
50,20). To jest dobra nowina!
Najgorszą i najciemniejszą historią naszego życia, wszelkie zło i opresje, które nieraz tykają się naszego życia,
Bóg ma moc zamienić w dobro i sprawić, że nawet to, co złe, będzie służyć
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Jego dobrym zamiarom. Takiego mamy
Boga! Jemu chwała!
PS. Zdjęcia ruin żydowskich domów z Koya, przypominają mi słowa Jezusa, że „kamienie wołać będą”, kiedy
Jego chwalcy zamilkną. Te kamienie zaiste wołają, że oto nadchodzą dni ponownego przyjścia Chrystusa na ziemię!
Naprawdę, przybliża się Nadchodzący.
Wszystko, co zapowiedział Bóg, wypełnia się co do joty.

przez własnego męża. Mężczyzna bezlitośnie podciął jej gardło.
Módlmy się o Boży pokój i siłę
dla dzieci, rodziców i przyjaciół Umidy.
Niech zapadnie w tej sprawie sprawiedliwy wyrok. Wstawiajmy się też za mężem tej kobiety, aby zrozumiał powagę
swojego czynu i przyjął prawdę Bożego
Słowa o zbawiającej łasce Jezusa Chrystusa.
Za: chrzescijanin.pl

Za: nieboiziemia.pl

Co dzieje się,
kiedy przychodzi niewiara?

Uzbekistan: Kobieta zamordowana
przez męża z powodu swojej wiary

Autor: David Wilkerson (1931-2011)
9 lutego matka dwojga dzieci
została zamordowana przez męża z powodu swojej wiary w Chrystusa. Atak
miał miejsce na lotnisku w Taszkencie,
kiedy próbowała opuścić kraj.

„Nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu, w dniu kuszenia na pustyni, gdzie kusili mnie
ojcowie wasi i wystawiali na próbę, chociaż oglądali dzieła moje przez czterdzieści lat. Dlatego miałem wstręt do
tego pokolenia i powiedziałem: Zawsze
ich zwodzi serce; nie poznali też oni
dróg moich, tak iż przysiągłem w gniewie moim: Nie wejdą do odpocznienia
mego” (Hbr 3:8-11).
Jaki jest powód, że lud Boży nie
wszedł do odpocznienia? Czy to z powodu cudzołóstwa, pożądliwości, pijaństwa? Nie, to z powodu niewiary. To
był naród oglądający przez czterdzieści
lat cuda, ponadnaturalne wydarzenia,
które Bóg czyni dla nich. Żaden inny naród na ziemi nie był tak kochany i tak
troskliwie prowadzony.

Kłopoty „Umidy” (imię zmienione) zaczęły się, kiedy jej maż odkrył,
że poprosiła przyjaciółkę o Biblię. Aby
uniemożliwić jej uczęszczanie do kościoła, mąż Umidy zamykał ją w domu
i nie pozwalał jej kontaktować się 2-letnim synem. Ostatecznie Umida zamieszkała ze swoimi rodzicami i córką.
Mogła wprawdzie uczęszczać do kościoła, ale wciąż otrzymywała pogróżki.
Chcąc zapewnić sobie bezpieczeństwo, chrześcijanka próbowała
opuścić kraj. Jednak kiedy była już na
lotnisku została brutalnie zaatakowana
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Oni otrzymywali objawienie za
objawieniem na temat dobroci od Pana.
Słyszeli świeże słowo, głoszone im regularnie przez Mojżesza, proroka
i przywódcę, a jednak nigdy nie połączyli tych słów z wiarą. Dlatego słyszenie tych słów im nie pomogło. W tych
wszystkich błogosławieństwach oni dalej nie ufali, że Bóg jest wierny i z biegiem czasu ogarnęła ich niewiara.
Kochani, niewiara jest głównym
powodem zatwardzenia serca. Pismo
dalej mówi: „Do kogo to miał wstręt
przez czterdzieści lat?” (Hbr 3:17). Niewiara tych ludzi pobudziła Boga do
gniewu przeciw nim; ponadto to ich zatwardziło w spirali niewiary: „Baczcie,
bracia, żeby nie było czasem w kimś

z was złego, niewierzącego serca, które
by odpadło od Boga żywego, …aby nikt
z was nie popadł w zatwardziałość
przez oszustwo grzechu” (3:12-13).
Niewiara jest również korzeniem wszelkiej goryczy, buntu i oziębłości. Dlatego Hebr. 3 jest adresowane do
wierzących. Możesz być zbawiony, napełniony Duchem i chodzić święcie
przed Bogiem, a być winien niewiary.
Ważne jest, byśmy przyjęli tą ponadnaturalną moc przez wiarę i powiedzieli
z ufnością, „Zrób to ponownie Panie
i niech twoja moc okaże się doskonałą
w mojej słabości.”
Za: worldchallenge.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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