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Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi,
Mąż boleści, oswojony z cierpieniem

jak ktoś, przed kim się twarz zakrywa,
wzgardzony tak, iż mieliśmy Go
za nic. (...)
lecz On był przybity za nasze grzechy,
zdruzgotany za nasze winy,
spadła Nań chłosta zbawienna dla nas,
a w Jego ranach jest nasze zdrowie.
(...) po udręce swej duszy ujrzy światło
i nim się nasyci. Zacny mój Sługa
usprawiedliwi wielu, ich nieprawości
On sam dźwigać będzie”
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DOBRA NOWINA

Iz. 53, 3.5.11.

Z okazji pamiątki śmierci i zmartwychwstania naszego
Pana Jezusa Chrystusa życzę Wam umiłowani bracia
i siostry radości ze zbawienia na każdy dzień.
Wasz Pastor

Jezusa szukacie Nazareńskiego, ukrzyżowanego;
wstał z martwych, nie ma go tu,
oto miejsce, gdzie go złożono.
Mk 16, 6b

www.kzzebrzydowice.pl

Od Pastora
Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków,
gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Syna swego zrodzonego z niewiasty, zrodzonego
pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu. A tak już nie musimy być pogrążeni w bojaźni, ale możemy wołać do Boga Abba Ojcze. Sam Duch zaś wspiera swym
świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. A jak postanowione ludziom
raz umrzeć, a potem sąd, tak Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów
wielu, drugi raz ukarze się nie w związku z grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy Go
oczekują. To bowiem głosimy jako słowo Pańskie, że sam Pan zstąpi z nieba na głos archanioła i będziemy porwani w powietrze na obłoki, naprzeciw Pana, i tak już zawsze będziemy
z Panem. Przeto wzajemnie się pocieszajmy tymi słowami. Mając więc Arcykapłana wielkiego, Jezusa Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary, przybliżmy się z ufnością do tronu łaski, abyśmy uzyskali pomoc w stosownej chwili. Jezus Chrystus wczoraj
i dziś ten sam, i na wieki. On powiedział: Ja Jestem zmartwychwstaniem i życiem, kto
wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. To też w Nim mamy odkupienie przez krew
Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego. On grzechu nie popełnił, lecz
w swoim ciele poniósł grzechy nasze na drzewo krzyża, abyśmy przestali być uczestnikami
grzechów, a żyli dla sprawiedliwości. I to jest ewangelia, którą głosimy, a którą przejęliśmy
od Pana, że Chrystus zmarł – zgodnie z pismem – za nasze grzechy, że został pogrzebany,
i że trzeciego dnia zmarwychwstał. Prawdziwie Pan zmartwychwstał!

Pismo Święte moim przewodnikiem
Świadectwo

Ks. Przysłów 3, 6 „Pamiętaj o Bogu na wszystkich swoich drogach, a On prostować
będzie twoje ścieżki”.
Moja droga prowadząca do osobistej relacji z Jezusem była dość długa i nieco kręta, ale
dzięki Panu Wszechmogącemu została wyprostowana.
Krótko przed przejściem na emeryturę postanowiłam przeczytać Pismo Świete, żeby dowiedzieć się o czym Ono mówi. W domu miałam Słowo Boże, ale nie czytałam Go, bo obawiałam się, że mogę sobie nie radzić z Jego zrozumieniem, dlatego kupiłam Biblię dla dzieci.
Cel, jaki sobie postawiłam,to poznanie Biblii, jednocześnie nie miałam zamiaru zmieniać
Kościoła do którego należałam od urodzenia.
Będąc już na emeryturze zetknęłam się z osobami, które w moim przekonaniu bardzo dobrze znają Biblię. Przy bliższym poznaniu zrobili na mnie wielkie wrażenie. Podziwiałam
ich za gorliwość i wiedzę jaką posiadali .
Dość długo trwała nasza znajomość oraz uczestnictwo w zebraniach przy moim równoczesnym uczęszczaniu do tradycyjnego Kościoła.
Trwało to do czasu, gdy organizacja otrzymała kolejne „nowe światło”, tj. nową prawdę,
która różniła się od poprzedniej. Wiadomo, że Duch Boży nie zmienia raz podanych prawd,
dlatego rozstałam się z nimi.
Mimo wszystko nadal szanuję ich zaangażowanie.
W międzyczasie bardzo bliska mi osoba, należąca do Kościoła Zielonoświątkowego, uświadomiła mi i udowodniła, że zapisy niektórych wersetów Pisma Świętego w Przekładzie Nowego Świata zasadniczo różnią się od innych przekładów Biblii.
To był następny niepodważalny argument, który zachęcił mnie do dalszego szukania i poznania prawdy w Pismie Świętym ,tym razem w Kościele Zielonoświątkowym.

I tak rozpoczęła się moja znajomość ze społecznością, której celem jest posłuszeństwo Słowu Bożemu.
Wkrótce przekonałam się, że jest to Kościół całkowicie oparty na nauce Jezusa Chrystusa.
Po modlitwie i przyjęciu Jezusa do serca, jako mojego osobistego Pana i Zbawiciela zaczęłam
samodzielnie czytać Pismo Święte. Właśnie ta modlitwa była punktem zwrotnym w moim
życiu. Dopiero wtedy zorientowałam się, że pojmuję, co do mnie mówi Pan w swoim Słowie.
Był to szczególny moment, kiedy Duch Boży otworzył mi oczy, aby zgłębiać Słowa Boga.
Byłam zaskoczona rezultatem swoich odkryć, o których jeszcze nie wiedziałam.
Moje dotychczasowe przekonania zaczęłam poddawać ocenie zgodności z Pismem Świętym.
Zrozumiałam, że dotarłam do właściwego miejsca, do Kościoła, którego Opoką i Fundamentem jest Jezus Chrystus, gdzie nikt nic nie ujmuje ani nie dodaje do Słowa Bożego – podstawy
i źródła wiary chrześcijańskiej.
Moje wstępne zamiary ograniczały się tylko i wyłącznie do poznania Pisma Świętego, natomiast nie brałam pod uwagę żadnej zmiany przynależności do innego Kościoła, czy też
grupy wyznaniowej. Uważałam, że nie mam takiej potrzeby, skoro jestem osobą wierzącą,
praktykującą i w dodatku już niemłodą.
Ale to były moje myśli i plany. Jednak nad tymi planami CZUWAŁ KTOŚ INNY.
Potwierdzają to słowa zapisane w Ks. Izajasza 55,8 „Bo myśli moje, to nie myśli wasze,
a drogi wasze, to nie drogi moje.”
Jak widać moje wcześniejsze założenia i postanowienia „legły w gruzach”.
Muszę przyznać, że sama jestem zaskoczona finałem, którego się nie spodziewałam.
Boże proroctwa, obietnice i ostrzeżenia zapisane w Biblii spowodowały, że całkowicie zaufałam Panu.
Dziękuję mojemu Ojcu w niebie za Jego Słowo, które pomogło mi podjąć decyzję odnośnie
wyboru właściwej drogi, którą teraz podążam do celu. Ostatecznie przekonały mnie słowa,
które znajdują się w Ks. Objawienia 18:4.
Pismo Święte to bezcenny dar i skarb od samego nieomylnego Boga! Jedyna Księga
na świecie, którą się czyta w obecności jej Autora. Jej Autor zawsze znajdzie czas, aby
z Tobą porozmawiać. Ona jest ciągle aktualna.
Irena

Porządek nabożeństw w kwietniu 2017
Data

Godzina

14 kwietnia (Piątek)

18:00

Wielki Piątek

16 kwietnia (Niedziela)

10:00

Pamiątka Zmartwychwstania

18 kwietnia (Wtorek)

18:00

Nabożeństwo

23 kwietnia (Niedziela)

10:00

Nabożeństwo

25 kwietnia (Wtorek)

18:00

Nabożeństwo

28 kwietnia (Piątek)

18:00

Spotkanie dla mężczyzn i kobiet

30 kwietnia (Niedziela)

10:00

Nabożeństwo wyjazdowe

SERDECZNIE ZAPRASZAM

