
III Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Krakowie
MAJ 2016

"Wlałeś w moje serce większą radość, niż kiedy ma się obfitość zboża i wina. Spokojnie się
ułożę i zasnę, bo Ty sam, Panie, sprawiasz, że bezpiecznie mieszkam."

Psalm 4:89

Stałe wydarzenia:

10:30 - Nabożeństwo w kaplicy na ul. Lubomirskiego 7a 

11:00-12:00 - Szkółka Niedzielna dla dzieci

NIEDZIELA

ŚRODA (04, 11, 25 maja)

18:30 - Spotkanie z Duchem Świętym (ul. Lubomirskiego 7a)

CZWARTEK
17:00-20:00 - Ewangelizacja na Miasteczku Studenckim AGH 

(więcej informacji: pastor Krzysiek)

18:30 - Ewangelizacja na Rynku Głównym 

(więcej informacji: Aneta Wszołek)

PIĄTEK
17:00 - spotkanie młodzieżowe OPEN

(więcej informacji: pastor Piotr lub na: www.facebook.com/OPENthebible/

20:00 - (co 2 tyg.) grupa domowa Ojcowskie Serce Boga

(więcej informacji: Ania Kulikowska)

Z powodu braku stałego miejsca dla Zboru, w tygodniu zachęcamy do

 spotykania się w domach :)

Mateusz Ciesielski 8 maja

Mateusz Hanus 9 maja

Teresa Smoter 10 maja

Darek Stokłosa 10 maja

Michał Kulikowski 15 maja

Magda Bieg 20 maja

W maju urodziny obchodzą…

Niech Was błogosławi Pan i niechaj Was strzeże. Niech rozjaśni nad Wami swoje oblicze i niech Wam

będzie miłościwy. Niech obróci ku Wam swoją twarz i niech Was napełni swoim pokojem. (IV Moj

6:24-26)

Wszystkiego najpiękniejszego!

http://www.facebook.com/OPENthebible/
http://www.facebook.com/OPENthebible/


Prośby Modlitewne:
Boże błogosławieństwo dla ewangelizacyjnej służby Kościoła. 

Nasi bracia Kanny i Nancy i ich służba w Mozambiku

W tym miesiącu możemy szczególnie dziękować Panu Bogu za jego wierność i zaopatrzenie

podczas przeprowadzki!

A konkretnie: za magazyn, w którym udało nam się pomieścić rzeczy Zboru, za kaplicę, w której

możemy regularnie mieć nabożeństwa i za każde otwarte serce, które zaangażowało się w

pomoc przy pakowaniu Kościoła.

Kącik inspiracji
Kochani! Jak wiecie, w naszym Zborze działa kilka służb, do których można się przyłączyć.

Jedną z nich jest ewangelizacja uliczna. Jeśli więc macie w sercu pragnienie, aby głosić

ewangelię, ale nie wiecie, jak i gdzie to robić, to zachęcamy do rozmowy z braćmi i siostrami,

którzy w tej służbie wiernie działają (np. pastor Krzysiek, Ania Krajewska, Aneta Wszołek).

Poniżej znajdziecie kilka myśli o ewangelizacji ulicznej od kuchni.

"Ja zwiastowałem, wybawiałem i opowiadałem, a nie kto inny wśród was, i wy jesteście moimi

świadkami - mówi Pan - a Ja jestem Bogiem. I nadal nim będę, a nie ma nikogo, kto by mógł

wyrwać z mojej ręki. Gdy ja coś czynię, któż to zmieni?"

(Izajasza 43: 12-13)

Wierzę, że przyjaźniąc się z Duchem Świętym, trwając w relacji z Bogiem, niekiedy wystarczy kilka

słów, które mogą trafić do czyjegoś serca. Czasem słyszę świadectwa osób, które nawróciły się

po usłyszeniu jednego zdania. Będąc w mocy Ducha możemy powiedzieć coś, co on będzie

powtarzać w czyjejś głowie aż do skutku.

To nie jest łatwa rzecz, często nie jest też przyjemna, naturalna. Ale wiem, że jeśli w inny sposób

nie głoszę ewangelii (np. w pracy, znajomym), to nie chcę się oszukiwać, ani wypychać

ewangelizację na boczny tor mojego duchowego życia. Do ewangelizacji powołany jest każdy,

jest to niezwykle ważna sprawa, prośba i nakaz Jezusa: " Idąc na cały świat, głoście ewangelię

wszystkiemu stworzeniu." (Mk 16:15)

Jeśli nawet wbrew sobie jesteśmy posłuszni, to Bóg ma pole aby nam pobłogosławić w

obszarze naszej wiary i w obszarze naszej słabości. Ma okazję okazać swoją moc. "Kto trwa we

mnie, a Ja w nim, ten wydaje wiele owocu; bo beze mnie nic uczynić nie możecie." (Jn 15: 5)

Jeśli nie wiesz jak zacząć lub myślisz co zrobisz, gdy ktoś zada ci pytanie, na które nie będziesz

znał odpowiedzi albo boisz się odrzucenia, masz inne wątpliwości - bardzo chętnie

porozmawiam z Tobą o moim doświadczeniu w ewangelizacji ulicznej. Dalej do nauczenia się

jest bardzo wiele, ale myślę, że mogę zachęcić kogoś, komu język na samą myśl o ewangelizacji

"staje kołkiem" - skądś to pamiętam ;)

Ania Krajewska
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