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Kazanie: Arkadiusz Jurgiełajtis 

 

KWIECIEŃ 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      

 

 

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 625 21 kwietnia 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. 

− 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 pomyślne rozwiązanie spraw Adolat i Dilafruz związanych z pobytem; 

▪ o wsparcie, pocieszenie i błogosławieństwo dla taty i brata Bożeny 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. 

 

 

 W tym tygodniu urodziny obchodzą: 

 

22.04.  

Alfreda Kopaczel 

Agnieszka Karczewska 

 

23.04. 

Arkadiusz Jurgiełajtis 

 

 

Życzymy Bożych błogosławieństw! 

 

 

 

 

Ewangelizacja 

 

Jezus powiedział: Wracaj do domu, do 

swoich, i opowiadaj im, co Pan ci uczy-

nił i jak się nad tobą zmiłował. 

Ewangelia wg św. Marka 5:19 

 

Człowiek, z którego Mesjasz wypędził 

legion demonów, otrzymał od Niego 

wskazówkę, że nie ma iść za Nim. Miał 

powrócić do swej rodziny i zaświadczyć 
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o wielkiej miłości Bożej, której w cu-

downy sposób doznał. Każdy z nas 

może rozważyć: „Czy nadal jestem go-

tów (gotowa) składać żywe świadectwo 

o swoim nawróceniu, o ogromnej łasce, 

której dostąpiłem (dostąpiłam)?”. Jeśli 

odczuwasz wstyd lub nieśmiałość, to 

proś Boga o Ducha Świętego, który nie 

jest Duchem „bojaźni, lecz mocy i miło-

ści, i zdrowego umysłu”. 

 

Jak wielki był to cud… 

 

Autor: Anna Kwiecień 

 

Ze słowem „cud” kojarzą nam 

się otwarte oczy ślepego i chodzący 

chromy. Jednak rzadko w tych katego-

riach wspomina się o największym cu-

dzie, jaki wydarzył się w historii. 

Zacznijmy jednak od początku… 

 

Upadek 

Od chwili upadku pierwszych 

ludzi w raju, na ziemi zawsze się coś 

psuło. Kiedy Pan widział, że wielka jest 

złość człowieka na ziemi i że wszelkie 

jego myśli oraz dążenia jego serca są 

ustawicznie złe, postanowił zesłać po-

top, lecz wybrał sprawiedliwego No-

ego, by ocalał wraz ze swoją rodziną. 

Kiedy wody potopu opadły, a ziemia się 

zazieleniła i mieszkańcy arki w końcu 

mogli ją opuścić, historia zdawała się 

powtarzać. Podobnie jak Adam i Ewa 

usłyszeli: „Rozradzajcie się i rozmnażaj-

cie, i napełniajcie ziemię”. Wydawało 

się, że teraz, kiedy ludzie czyniący zło 

zginęli w wodach potopu, w końcu ży-

cie na ziemi będzie lepsze. Niestety, 

idylla nie trwała długo. Cham, syn No-

ego, za swoje zachowanie w stosunku 

do ojca został, wraz ze swoimi potom-

kami, przeklęty przez Noego. Na ziemi 

znów się coś popsuło… Mijały kolejne 

lata, dekady, wieki. Nadzieja na to, że 

znów na ziemi się coś polepszy zakwi-

tła, kiedy Izrael wkroczył do ziemi ka-

nanejskiej. Byli narodem wybranym, 

sam Bóg wyprowadził ich z niewoli 

egipskiej, prowadził przez pustynię. To 

On dał im Ziemię Obiecaną, swoje 

Prawo i obiecał, że będzie im błogosła-

wił, aby inne narody mogły poznać jak 

wielkim błogosławieństwem jest służyć 

Stwórcy. Znów wydawało się, że będzie 

miejsce na ziemi, gdzie zapanuje pokój, 

obfitość i zdrowie. 

Gdzie ludzie, przestrzegając Bo-

żych praw, nie będą się nawzajem 

krzywdzić, gdzie społeczność będzie 

troszczyć się o biednych, sieroty 

i wdowy. Niestety Izrael nie był wierny 

Bogu, zaczął służyć pogańskim bożkom. 

Nie słuchając kolejnych nawoływań 

i ostrzeżeń proroków został zdobyty 

przez nowoczesne mocarstwa, a jego 

ludność została uprowadzona do nie-

woli. Znowu wszystko zapowiadało się 

dobrze, a człowiek to popsuł.  

 

Zapowiedź ratunku 

Bogu nigdy nic nie wymyka się 

spod kontroli. Nic na ziemi nie dzieje się 
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bez Jego woli, On wszystko podtrzy-

muje słowem swojej mocy. Kiedy Noe 

ze swoją rodziną stawiał stopy na popo-

topowej ziemi, Bóg wiedział, że wcale 

nie zaczynają się lepsze czasy – choć 

obiecał, że nie będzie przeklinał ziemi 

z powodu człowieka, Pan stwierdził: 

„myśli serca ludzkiego są złe od młodo-

ści jego”.  Wyprowadzając naród izrael-

ski z Egiptu i nadając im swoje Prawo, 

wiedział, że nie będą w stanie go prze-

strzegać dopóki nie zmieni się ich wnę-

trze. Wiele set lat później, kiedy naród 

był już w niewoli za swoje grzechy, 

przez proroków zapowiadał ratunek:  

…i pokropię was czystą wodą, i będzie-

cie czyści od wszystkich waszych nie-

czystości i od wszystkich waszych 

bałwanów oczyszczę was. I dam wam 

serce nowe, i ducha nowego dam do wa-

szego wnętrza, i usunę z waszego ciała 

serce kamienne, a dam wam serce mię-

siste. Mojego ducha dam do waszego 

wnętrza i uczynię, że będziecie postępo-

wać według moich przykazań, moich 

praw będziecie przestrzegać i wykony-

wać je. (Ezech 36:25-27) 

Co więcej dziś możemy do-

strzec, że w niektórych wydarzeniach 

z historii Izraela i świętach im nada-

nych, Pan zapowiedział dzieło doko-

nane przez Chrystusa.  

 

„Oto Baranek Boży, który gładzi grzech 

świata” 

 

Pascha, Święto Pierwocin 

i Święto Tygodni (Zielone Święta) to 

święta wiosenne, które według Emanu-

ela Machnickiego (1) ukazują zasady 

Bożego planu zbawienia i mówią 

o zbawczym dziele Chrystusa związa-

nym z jego pierwszym przyjściem na 

ziemię.  

Pascha została ustanowiona na 

pamiątkę wyjścia Izraelitów z Egiptu. 

Tamtej nocy każda rodzina, która zabiła 

baranka i pomazała swoje odrzwia jego 

krwią nie doświadczyła śmierci, która 

dotknęła wszystko, co pierworodne 

w ziemi egipskiej. Następnie, po ponad 

czterystu latach niewoli, naród izraelski 

opuścił Egipt. Nieprzypadkowo wła-

śnie w to żydowskie święto Jezus Chry-

stus oddał swoje życie za nasze grzechy. 

Śmierć Jezusa nie wypadła w czasie 

Paschy ze względu na jej znaczenie, to 

Pascha została ustanowiona jako zapo-

wiedź tego, co wydarzyło się na wzgó-

rzu Golgoty. Jan Chrzciciel zaraz na 

początku służby Jezusa na ziemi 

oświadczył: Oto Baranek Boży, który 

gładzi grzech świata.  (Jan 1:29).  Nato-

miast Piotr w jednym ze swoich listów 

napisał: Wiedząc, że nie rzeczami zniko-

mymi, srebrem albo złotem, zostaliście 

wykupieni z marnego postępowania 

przez ojców wam przekazanego, lecz 

drogą krwią Chrystusa, jako baranka 

niewinnego i nieskalanego. Wprawdzie 

był On na to przeznaczony już przed za-

łożeniem świata, ale objawiony został 

dopiero w czasach ostatnich ze względu 

na was (I Piotra 1:18-20) Chrystus umie-

rając na krzyżu zgładził nasze grzechy, 

uratował nas od wiecznej śmierci. Izrae-

lici opuszający egipska niewolę byli za-

powiedzią wyjścia z niewoli grzechu, 
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całkowitego oddzielenia się od starego 

grzesznego życia. 

 

Chrystus – pierwiastek nowego stwo-

rzenia 

Noc Paschalna rozpoczynała 

Tydzień Przaśników, podczas którego 

Izraelici jedli chleby tylko przaśne (bez 

kwasu). Odnajdujemy tutaj kolejną za-

powiedź. Chrystus umarł, aby zbawić 

nas do nowego, czystego (przaśnego) 

życia: Usuńcie stary kwas, abyście się 

stali nowym zaczynem, ponieważ jeste-

ście przaśni: albowiem na naszą Wielka-

noc jako baranek został ofiarowany 

Chrystus. Obchodźmy więc święto nie 

w starym kwasie ani w kwasie złości 

i przewrotności, lecz w przaśnikach 

szczerości i prawdy. (1 Kor 5:7-8) 

Jednak sami z siebie nie damy 

rady żyć w ten sposób i o tym mówi na-

stępne święto – Święto Pierwocin.  

Święto Pierwocin wypadało 

trzy dni po Pasce, czyli w pierwszy 

dzień po Sabacie. W ten dzień kapłani 

wychodzili na pole jęczmienne – jęcz-

mień dojrzewał jako pierwszy ze 

wszystkich zbóż – i ścinali kłosy, wiązali 

snopy, a następnie w świątyni młócili 

mąkę, by poświęcić ją Panu. Pierwociny 

uświęcały resztę plonów: Gdy (...) bę-

dziecie zbierać żniwo, to snop z pierwo-

cin waszego żniwa przyniesiecie do 

kapłana. A on dokona obrzędu potrzą-

sania tym snopem przed Panem, by zy-

skać dla was upodobanie. Nazajutrz po 

sabacie kapłan dokona nim obrzędu po-

trząsania. (III Moj 10:11) 

Od tego święta odliczano pięć-

dziesiąt dni do następnego święta, 

Święta Tygodni, w które Izraelici przy-

nosili do świątyni owoce pozostałych 

plonów m.in. pierwsze daktyle, figi itd. 

Co więcej, to święto nie miało tylko rol-

niczego znaczenia – było też rocznicą 

nadania Tory na Górze Synaj. Święto 

Pierwocin było częścią Paschy, a Święto 

Tygodni Rabini uważali za jej dopełnie-

nie i dziś możemy dostrzec w nich zapo-

wiedź tego, co wydarzyło się później. 

Chrystus został ofiarowany jako Bara-

nek, który gładzi grzech świata. Następ-

nie w Święto Pierwocin, w pierwszy 

dzień po sabacie Bóg wzbudził Go 

z martwych, jako pierwszy owoc odku-

pionej ludzkości. Mesjasz będąc dosko-

nałym Barankiem Paschalnym mógł 

stać się również pierwszym snopem 

(pierwocinami, pierwiastkiem) nowego 

stworzenia. Dopełnieniem cudu, który 

rozpoczął się na Golgocie była Pięćdzie-

siątnica wypadająca właśnie w Święto 

Tygodni. Nadanie przykazań na ka-

miennych tablicach na Synaju było za-

powiedzią tego, co dopiero po śmierci 

i zmartwychwstaniu Chrystusa stało się 

możliwe: Mojego ducha dam do wa-

szego wnętrza i uczynię, że będziecie 

postępować według moich przykazań, 

moich praw będziecie przestrzegać 

i wykonywać je. (Ezech 36:27) oraz: 

Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypi-

szę go na ich sercu. (Jer 31:34)  

Przynoszone do świątyni 

zbiory, zapowiadały inne owoce, któ-

rych wydawanie stało się możliwe 

dzięki mocy zmartwychwstania: Owo-

cem zaś Ducha są: miłość, radość, pokój, 
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cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wier-

ność, łagodność, wstrzemięźliwość (Gal 

5:22-23) 

Te trzy święta zapowiadają cud, 

który rozpoczął się na Golgocie, który 

dokonywał się przez wieki w życiu 

wielu ludzi; który przewyższa otworze-

nie oczu ślepych, wskrzeszenie zmar-

łych. To, co dotychczas było 

niemożliwe, stało się realne. Kiedy 

Chrystus zapowiadając większe cuda 

niż te, które sam czynił, zapowiadał 

nową rzeczywistość, która stała się moż-

liwa dopiero po Jego śmierci i zmar-

twychwstaniu – rzeczywistość, w której 

we wnętrzu człowieka dokonuje się 

zmiana. Rzeczywistość, w której czło-

wiek nie tylko ma siłę żyć według Bo-

żych przykazań, ale pragnienie takiego 

życia wypływa z jego wnętrza. Kiedy 

Chrystus chodził po ziemi, uzdrawiał 

chorych, odpuszczał grzechy, ale jesz-

cze nikt nie mógł narodzić się na nowo, 

nie mógł stać się nowym stworzeniem. 

Dopiero po śmierci i zmartwychwstaniu 

Mesjasza człowiek mógł stać się nowym 

stworzeniem – nowe życie to zmar-

twychwstałe życie Chrystusa, który żyje 

w nas – żyję już nie ja, ale żyje we mnie 

Chrystus. 

Pogrzebaniu tedy jesteśmy 

wraz z nim przez chrzest w śmierć, aby-

śmy jak Chrystus wskrzeszony został 

z martwych przez chwałę Ojca, tak i my 

nowe życie prowadzili. Bo jeśli wrośli-

śmy w podobieństwo jego śmierci, wro-

śniemy również w podobieństwo jego 

zmartwychwstania. Wiedząc to, że nasz 

stary człowiek został wraz z nim ukrzy-

żowany, aby grzeszne ciało zostało uni-

cestwione, byśmy już nadal nie służyli 

grzechowi; (Rzym 6:4-7)  

Jeśli bowiem będąc nieprzyja-

ciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem 

przez śmierć Syna jego, tym bardziej bę-

dąc pojednani, dostąpimy zbawienia 

przez życie jego. (Rzymian 5:10) 

Tak więc, jeśli ktoś jest w Chry-

stusie, nowym jest stworzeniem; stare 

przeminęło, oto wszystko stało się 

nowe. A to wszystko jest z Boga, który 

nas pojednał z sobą przez Chrystusa 

i poruczył nam służbę pojednania. (II 

Kor 5:17-18) 

To największy cud, jaki wyda-

rzył się w dziejach ludzkości, najwięk-

szy cud, jaki może wydarzyć się w życiu 

człowieka. 

 

Przypisy: 

1. Machnicki Emanuel, „Znaczenie świąt 

żydowskich dla chrześcijan”, CD MP3,  Ko-

inonia. 

Za: nowasol.kei.pl 

 

 

 

Gadulstwo 

 

Autor: Joyce Meyer 

 

 „Nie uniknie się grzechu w ga-

dulstwie, kto ostrożny w języku – jest 

mądry”.  

Ks. Przysłów 10:19 (BT) 
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Wszyscy musimy nauczyć się 

wyznaczać granice gadulstwa i prze-

strzegać ich. Księga Przysłów oznajmia: 

„Nie uniknie się grzechu w gadulstwie, 

kto ostrożny w języku – jest mądry”. In-

nymi słowy, można powiedzieć, że lu-

dzie, którzy wiele mówią, częściej będą 

znajdować się w opałach. 

Ponieważ słowa, które wypo-

wiadamy, mają wielką moc, musimy na-

uczyć się, jak mówić tylko to, co 

konieczne. Taką postawę nazywam 

„rozmowami netto”. Kiedy otrzymu-

jemy wypłatę, większość z nas dostaje 

należność netto – wszystkie potrącone 

podatki i koszty zostały odjęte od kwoty 

brutto. 

Możesz zastosować taki sam 

mechanizm odnośnie słów, które wypo-

wiadasz. 

Konieczne jest, abyś usunął ze 

swojego słownika określone słowa, za-

nim w ogóle otworzysz usta. Owe nie-

pożądane zwroty to te, które wyrażają 

krytykanctwo, plotkowanie, nieszczere 

pochlebstwa, sarkazm i ordynarne dow-

cipy, albo strojenie sobie żartów w nie-

grzeczny sposób. 

Zamiast tego możesz zacząć do-

brze mówić o innych, odnajdując w nich 

dobre strony i skupiając się na nich. 

Dzięki temu ludzie poczują się doce-

nieni i ośmieleni, a ty nie wpakujesz się 

w kolejne kłopoty! 

 

Modlitwa 

 

Panie, chcę zacząć mówić „czy-

stą mową” i trzymać się z dala od kło-

potów. Wzmacniaj mnie i zachęcaj, 

abym żył, pilnując swoich słów. Amen. 

 

Za: tv.joycemeyer.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 
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 


