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UZDRAWIAJĄCA MOC WIARY

Ogrom dowodów świadczy, że wiara w osobowego, 

miłującego Boga ma istot-

ny wpływ na nasze zdro-

wie i samopoczucie.

Oto kilka przykładów 

wpływu uduchowienia. 

Religijni mieszkańcy 

zachodniego wybrzeża 

Stanów Zjednoczonych, 

uczestniczący w życiu 

kościelnym, znacz-

nie mniej stre-

sują się 

z powodu 

finansów, 

z d r o w i a 

i innych codziennych trosk niż osoby niereligijne. 

Starsi ludzie uczestniczący w nabożeństwach, regu-

larnie modlący się i czytający Biblię mają niższe ci-

śnienie krwi niż osoby niepraktykujące religii.

Religijni pacjenci wracający do zdrowia po poważ-

niejszych operacjach spędzają w szpitalu średnio 

11 dni, podczas gdy osoby niereligijne średnio 25 dni. 

Uczestnicy nabożeństw rzadziej mają podniesiony 

poziom interleukiny-6, substancji immunologicznej 

występującej w związku z chorobami chronicznymi. 

Uduchowienie wiąże się z mniejszą częstotliwością 

samobójstw, nadużywania alkoholu, mniejszą prze-

stępczością, mniejszym odsetkiem rozwodów i więk-

szym zadowoleniem z życia małżeńskiego. Kobiety, 

których matki były osobami religijnymi, są mniej 

narażone na depresję niż te, których matki nie były 

religijne.

SZANOWNI GOŚCIE,  

WSPÓŁWYZNAWCY  

I PRZYJACIELE PRAWDY!

Zapraszamy do uczestnictwa w sobot-

nich nabożeństwach Kościoła Adwen-

tystów Dnia Siódmego. Cieszymy się 

z Waszej obecności i życzymy owoc-

nego studium Pisma Świętego oraz 

obfitych błogosławieństw Bożych.

PORZĄDEK NABOŻEŃSTWA
  9.30  –  I część nabożeństwa – apel misyjny
10.00 – Studium biblijne w grupach
11.00  –  II część nabożeństwa – śpiewanie  

pieśni, czytanie Słowa Bożego,  
kazanie, modlitwy.
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Jednak pozostają ważne pytania. Czy mając odpo-

wiednio dużo wiary, możemy żyć, jak się nam podo-

ba, a przy tym nadal pozostawać zdrowi? Czy wiara 

daje nam przyzwolenie na łamanie praw zdrowia 

i oczekiwanie, że pomimo to będziemy żyli zdrowo 

i długo? Takie założenie to przejaw zarozumiałości, 

która szybko doprowadzi cię do szpitala albo wpę-

dzi do grobu. Podobnie pogląd, iż wiara jest jakimś 

magicznym lekarstwem usuwającym potrzebę opieki 

medycznej, jest także grubym nieporozumieniem.

Wszelkie uzdrowienie czy wyleczenie osta-

tecznie pochodzi od Boga. Ale to, jak uzdrawia 

i z czyim udziałem, zależy od Niego. Wiara jest więzią  

z Bogiem jako naszym najlepszym Przyjacielem. 

Wiara prowadzi nas do czynienia wszystkiego, co On 

nam nakazuje, oraz akceptowania tego, co On do-

puszcza — z absolutną pewnością, że pragnie On dla 

nas wszystkiego, co najlepsze. W jakich okoliczno-

ściach znajdujesz się dzisiaj? Czy grozi ci nieuleczalna 

choroba, czy też cieszysz się dobrym zdrowiem?

Czy jesteś zadowolony, mieszkając w wygodnym 

domu w spokojnej okolicy, czy też marzysz o tym, 

by się wyprowadzić? Czy żyjesz dostatnio, czy też 

borykasz się z niedostatkiem i długami? Czy masz 

szczęśliwe małżeńskie życie, czy też jest ono źródłem 

napięć i stresów? Czy czujesz bliskość Boga, czy może 

wydaje ci się On daleki i obcy? Pamiętaj, że wiara nie 

zależy od twoich odczuć ani od sytuacji. Wiara nie 

przyjmuje do wiadomości klęski ani tego, aby cokol-

wiek miało być niemożliwe — przeciwnie, jest pełna 

odwagi. Jako zaufanie Bogu w każdych okoliczno-

ściach, wiara pozwala zachować pozytywne nasta-

wienie bez względu na to, co się dzieje, gdyż kieruje 

nas ku Temu, który nigdy nie przegrywa.

To właśnie ta ufność płynąca z wiary sprawia, że 

mózg wydziela dobroczynne substancje zwane en-

dorfinami, a te wzmacniają system odpornościowy 

i pomagają zachować zdrowie. Wiara nie jest czymś 

w rodzaju naiwnego pozytywnego myślenia czy 

wywoływaniem dobrych odczuć. Nie jest też naszą 

zdolnością zmuszania się do wierzenia w cokolwiek. 

W Liście do Hebrajczyków czytamy: „(…) kto bo-

wiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On ist-

nieje i że nagradza tych, którzy go szukają”. Źródłem 

prawdziwej wiary jest wszechmogący, wszechwie-

dzący i miłujący Bóg.

Mark A. Finley, Peter N. Landless

Skrót artykułu. Całość już do przeczytania w najnowszym 

miesięczniku „Znaki Czasu”
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ROCZNICE:
W dniach 15 - 30 kwietnia urodziny obchodzą:

Kochanym Siostrom i Braciom życzymy zdro-
wia, pogody ducha, nieustającej wiary oraz 
opieki naszego Pana po wszystkie dni.
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ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA:

• W każdą środę o godz. 18:00 zapraszamy na 

spotkania modlitewne do Sali Katechetycznej.

• W każdy czwartek o godz. 17:00 odbywają się 

spotkania Adwentystycznej Grupy Integracyjnej.

• W każdy piątek o godz. 18:00 zapraszamy na 

wspólne rozpoczęcie Dnia Pańskiego.

DRODZY SENIORZY! 

Nareszcie doczekaliśmy się kolejnego spotka-

nia, które odbędzie się w niedzielę 17 kwietnia 

o godz. 14:00. Mam nadzieję, że będziemy mieli 

sobie wiele do opowiedzenia. Wiosna już czeka, 

abyśmy umówili się być może na wspólny spa-

cer? Decyzję zostawiamy Szanownemu Gronu 

Seniorów i naszemu instruktorowi br. Andrze-

jowi. Serdecznie zapraszam! Do zobaczenia 

w niedzielę.

J. Pawlak

SPOTKANIE NAUCZYCIELI SZKOŁY 

SOBOTNIEJ

Wszystkich nauczycieli oraz osoby zaintereso-

wane zagadnieniami szkoły sobotniej zaprasza-

my na kolejne spotkanie już jutro (17 kwietnia) 

o godz. 17:00. Spotkanie odbędzie się w sali kon-

ferencyjnej. Prosimy o punktualne przybycie.

J. Pawlak

MAJÓWKA W WIŚLE!

Serdecznie zapraszamy na Ogólnopolski 

Zjazd Młodzieży w Wiśle w dniach 29.04. – 

03.05.2016. Głównym mówcą będzie pastor 

Micah Campbell z Wielkiej Brytanii. W boga-

tym programie, oprócz ciekawych kazań i warsz-

tatów na temat budowania własnej duchowości, 

znajdzie się także czas na kreatywną misję, wy-

cieczkę w góry i poznanie nowych przyjaciół.

Opłata rejestracyjna za całość zjazdu (obejmują-

ca noclegi i wyżywienie) to tylko 49,99 zł! 

Na wszelkie pytania dotyczące zjazdu odpowiada 

główny organizator: 

Sandra Piecha-Olech (tel.: +48 796 877 425, 

e-mail: sandra.olech@adwent.pl)

Przypominamy 
o wyłączaniu/wyciszaniu 

telefonów komórkowych oraz 
wszelkich urządzeń, które mogą 

zakłócić czas nabożeństwa 
i spotkania z naszym Panem.

PROGRAM USŁUGIWANIA

W ZBORZE

WARSZAWA CENTRUM:

16.04 – Jarosław Trojanowski

23.04 – Krzysztof Romanowski

30.04 – Mariusz Zaborowski
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ANIOŁ PRZY GROBIE

Aby odczytać, co anioł powiedział do kobiet przy grobie, rozszyfruj kolejność wyrazów.

PRZEKAŻ SWÓJ 1% PODATKU
Czas rozliczeń podat-

kowych za 2015 rok 

powoli dobiega końca. 

Wszystkim, którzy 

jeszcze nie złoży-

li swoich rozliczeń 

p r z y p o m i n a m y, 

że jest możliwość 

przekazania 1% podatku na ogólną działal-

ność Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej 

lub na inny bardziej sprecyzowany cel. Na po-

moc z powodu swojej choroby oczekuje siostra 

Amelia Stolarska, a także siostra Ania Rolińska, 

która porusza się na wózku i z tej przyczyny po-

trzebuje dodatkowego wsparcia finansowego. 

Wasz 1% podatku może również zostać prze-

znaczony na działalność grupy niesłyszących 

w Filii ChSCh Warszawa. 

Przelewając należność na konto ChSCh nale-

ży wpisać numer konta organizacji, jej numer 

identyfikacyjny i nazwisko osoby (lub szczegó-

łowy cel), na rzecz której pieniądze mają być 

wykorzystane. Nr KRS: 0000220518.

Za każdy przekazany grosz serdecznie dziękuje-

my w imieniu oczekujących! 

Jeśli potrzebujesz pomocy w wypełnieniu for-

mularza PIT prosimy o zgłoszenie się do biura 

ChSCh.

„__________     __________

__________     __________,     

__________     __________________

__________     __________________     

__________     _________________”.

Ewangelia Mateusza 28:6


