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POZNAJ
NASZ ZBÓR
W kolejnym odcinku cyklu „Poznaj nasz zbór” rozmawiamy z Maciejem Matterem, który w warszawskim zborze pełni funkcję starszego sboru – o tym, jak Bóg zmienia jego życie, o służbie
wśród młodzieży, a także największych wyzwaniach, z którymi zmaga się obecnie zbór Warszawa
Centrum.
Biuletyn: Maciek, wychowałeś się w tzw.
„domu adwentowym”. Twoi rodzice od najmłodszych lat opowiadali ci o Bogu. Wspólnie
studiowaliście Pismo Święte. Jednak z całą pewnością bliscy nie mogli nawrócić się za ciebie. Tę
najważniejszą decyzję musiałeś podjąć sam. Jak
wyglądała twoja droga do Boga?
Maciej Matter: Rodzice od początku uczyli
mnie, abym samodzielnie sięgał po Pismo Święte.
Oczywiście mieliśmy wspólne nabożeństwa. Cały
czas miałem jednak świadomość, że jeśli chcę
zbudować relację z Bogiem, to muszę sam chcieć
tej relacji.
Szczególnym momentem, w którym Bóg naprawdę mną wstrząsnął była choroba nerek, z którą
zmagałem się w wieku 17 lat. Przez kilka dni leżałem w szpitalu i odczuwałem silny ból. Jedyne
na co miałem siłę, to czytanie Biblii. Z dzisiejszej
perspektywy wydaje mi się, że Bóg dał mi ten
czas, abym zastanowił się nad moim życiem. To
był ten moment, w którym postanowiłem w pełni
poświęcić mu swoje życie.

B: Przyjąłeś chrzest w młodym wieku. W bardzo młodym wieku zaangażowałeś się również
w służbę w Kościele. Swoje pierwsze kazanie
wygłosiłeś…
MM: …w wieku 12 lat. Później miałem kilka
lat przerwy, ale mniej więcej od 18. roku życia
głoszę kazania regularnie. Zborem, w którym
zbierałem pierwsze „szlify” był Sanok. Nasza rodzina podjęła wówczas decyzję o przeprowadzce
do innego miasta. Mój tato wyjechał z Sanoka
wcześniej - ze względu na pracę i nagle okazało
się, że nie ma nikogo, kto mógłby zając się organizacją nabożeństw. Ten obowiązek spadł na
mnie. Prowadziłem nabożeństwa, przygotowywałem studium Szkoły Sobotniej i głosiłem kazania. To było duże wyzwanie, ale dziękuję Bogu
za to doświadczenie.
B: W zborze Warszawa Centrum pełnisz funkcję starszego zboru. Ta służba może niektórym
osobom kojarzyć się ze tzw. „starszeństwem”,
czyli odpowiednim wiekiem i doświadczecd na str. 3

Witamy na nabożeństwie
09:30 — 1 część
apel misyjny, studium biblijne w grupach
11:00 — 2 część
kazanie Słowa Bożego
- Pastor Paweł Lazar
Lekcje szkoły sobotniej w tym kwartale:
„Przygotowanie na czas końca”.
Tytuł dzisiejszej lekcji:
„24. oraz 25. rozdział ewangelii
Mateusza”.
Zapraszamy wszystkich do przyłączenia się
do jednej z grup podczas studium biblijnego.
w głównej sali kościoła.
TRANSMISJA sobotnich nabożeństw
Jeżeli nie możesz uczestniczyć w naszym nabożeństwie, zapraszamy na cotygodniowe
transmisje nabożeństwa na żywo od godz.
9:30 na kanale youtube: adwentysciwarszawa
oraz na stronie: www.warszawa.adwent.pl.

Prowadzimy dodatkowo klasy:
Klasa dzieci młodszych (do 7 lat)
– balkon
Klasa dzieci starszych (do 12 lat)
– na dole w salach katechetycznych
Klasa anglojęzyczna
– środkowy rząd z przodu
Klasa ukraińska
– prawy rząd z tyłu
Klasa niesłyszących
– lewy rząd z przodu
Klasa młodzieżowa
– mała kaplica
Klasa dla osób słabiej słyszących
– biblioteka

PROGRAM KAZAŃ
19.05 – Paweł Lazar
05.05 – Mirosław Harasim

ROCZNICE

GORĄCY POSIŁEK PO NABOŻEŃSTWIE
Wszystkie osoby, które chcą zjeść pyszną zupę,
ogrzać się, spędzić czas w gronie przyjaciół lub
poznać nowych, zachęcamy do zejścia po nabożeństwie do sali katechetycznej.
ZJEDNOCZENI W MODLITWIE
Dołącz do diecezjalnej grupy modlitewnej. Napisz
na adres: zjednoczeniwmodlitwie@adwent.pl,
aby co tydzień otrzymywać biuletyn modlitewny,
dostępny także na stronie: www.adwentysci.org.pl
SPRZĘT DO TRANSMISJI
Jako Rada Zboru informujemy, że zgodnie z życzeniem zboru pracujemy nad materiałem dotyczącym wykorzystania naszego sprzętu audio
-wideo przy okazji różnego rodzaju wydarzeń
kościelnych poza Warszawą. O efektach zostaniecie poinformowani już wkrótce na zebraniu
zborowym.

ZEBRANE PIENIĄDZE
Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli zbiórkę
charytatywną podczas koncertu chóru Adventus na rzecz prześladowanych chrześcijan na
Bliskim Wschodzie. Zebrana kwota - 1520 PLN.
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niem. Czy zdarzyło się, że poczułeś się przez
kogoś lekceważony lub ignorowany ze względu na to, że wciąż jesteś młodą osobą?

dla kierownictwa zboru, a osoby, które wchodzą
w jej skład nabywają bezcenną wiedzę i doświadczenie, które zaowocuje w przyszłości.

MM: Nie ukrywam, że na początku się tego obawiałem, ale jestem mile zaskoczony. Nigdy nie
usłyszałem żadnych słów krytyki czy narzekania.
Jest wręcz przeciwnie – otrzymuję bardzo duże
wsparcie – zarówno od członków zboru, jak i pozostałych starszych zboru.
Zanim zostałem powołany na urząd starszego zboru, to dałem wyraźny sygnał, że są sprawy, którymi
nie powinienem się zajmować. Nie mam na przykład ani wiedzy, ani doświadczenia, aby doradzać
komukolwiek w sprawach małżeńskich :) W zborze pracy jednak nie brakuje, obecnie moim priorytetem jest praca wśród młodzieży.

B: Dlaczego jesteś starszym zboru? Przecież ta
służba zajmuje mnóstwo czasu, który mógłbyś
zagospodarować w zupełnie inny sposób…

B: Warszawski zbór dysponuje dziś chyba najliczniejszą grupą młodzieży w całej Polsce.

B: W warszawskim zborze służysz już od kilku
lat. Czy widzisz jakieś zmiany?

MM: Rzeczywiście, potencjał jest ogromny. Nie
ukrywam, że gdy zaczynałem służbę w Warszawie, to moim postanowieniem było wykształcenie
nowego pokolenia liderów. Tylko tak możemy zatroszczyć się o przyszłość zboru.

MM: Widzę wiele pozytywnych sygnałów i pozytywnych zmian. Gdy przychodziłem do tego zboru, to z niektórych stron słyszałem narzekania:
„Czy na Foksal da się cokolwiek zrobić?” Ależ
oczywiście, że się da. Okazuje się, że nie tylko pastor może głosić kazania, że młodzież może się regularnie spotykać. Że mogą odbywać się spotkania
modlitewne i cykle ewangelizacyjne. Że wspólnymi siłami możemy robić wspaniałe rzeczy.

B: Rzeczywiście, wiele zborów ma poważny problem z wymianą pokoleniową. Dotychczasowi
liderzy młodzieży osiągają pewien wiek i kończą
służbę, a potem okazuje się, że tak naprawdę nie
ma ich kto zastąpić. Jak uniknąć takiej sytuacji?
MM: Nie ma uniwersalnego sposobu, ale w naszym zborze wdrożyliśmy pewien pomysł, który
– jak dotychczas – świetnie się sprawdza. Mam na
myśli młodzieżową radę zboru, która działa niezależnie od Rady Zboru. Regularnie się spotykamy
i omawiamy sprawy dotyczące młodzieży i jej działalności. Rada młodzieży jest dużym wsparciem

MM: Moja służba jest rezultatem mojej relacji
z Bogiem. Gdy się modlę, gdy słyszę, że Bóg wzywa mnie, abym coś zrobił, to nie mogę tak po prostu zignorować tego głosu. Nie mogę powiedzieć:
„Panie Boże, nie mam na to wszystko czasu”. Dodatkową motywacją jest dla mnie satysfakcja, którą
odczuwam, gdy widzę młodych ludzi, którzy prowadzą nabożeństwo, modlą się czy dzielą doświadczeniami.

B: Jakie wyzwania stoją jeszcze przed nami?
MM: Jako zbór cały czas jesteśmy przyzwyczajeni
do pewnych schematów i boimy się nowości. Na
szczęście to wszystko powoli się zmienia. Moim
marzeniem jest też, abyśmy wszyscy wspólnie
dzielili się swoim czasem i darami i aktywnie zaangażowali się w życie zboru.
Rozmawiał Daniel Maikowski

SERMON FOR ENGLISH SPEAKERS
The sermon is translated into English – if you are interested
please go to the front of the middle row and ask for headphones.

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA
wtorek / piątek

środa

czwartek

SPOTKANIA MŁODZIEŻOWE SPOTKANIA MODLITEWNE

W każdy wtorek i piątek
o godz. 19:00.

W każdą środę o godz. 18:00.
Spotkania odbywają się w sali
katechetycznej.

NABOŻEŃSTWO DZIĘKCZYNNE
W sobotę 2 czerwca nabożeństwo przy ul. Foksal 8 jest odwołane. Ze względu na nabożeństwo
dziękczynne kończące XXII Zjazd Kościoła, spotykamy się wszyscy w kościele ewangelicko-reformowanym przy al. Solidarności 74. Prosimy
jednocześnie o modlitwy w intencji obrad zjazdu.
DZIEŃ RODZINY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
W następną sobotę (26 maja) w naszym zborze
będziemy mieli wyjątkowe nabożeństwo. Zapraszamy wszystkich, a szczególnie rodziny z dziećmi tak, byśmy wspólnie wielbili naszego Boga.
Dodatkowo po nabożeństwie chcemy zjeść razem posiłek, dlatego nie zapomnijcie przynieść
czegoś do jedzenia na nasz wspólny stół.
NOC MUZEÓW
Wystawa Biblii to niecodzienna okazja do zobaczenia licznych wydań Pisma Świętego - od pergaminowych zwojów, przez kilkusetletnie egzemplarze
wydane drukiem, po ekspozycję najnowszych wydań cyfrowych.
Zapraszamy wszystkich dzisiaj (w sobotę) od
godz.18:00 do naszego kościoła przy ul.Foksal 8.
Nasi przewodnicy zaczną oprowadzać gości od
godz.19:00. Wystawa będzie czynna do północy.

SPOTKANIA SENIORÓW

Integracyjna Grupa Seniorów
- w każdy czwartek o 17:00.

POSZUKIWANI OCHOTNICY
Potrzebujemy ochotników, którzy dzisiaj w godz.
18:30 – 22:00 pomogą przy reklamowaniu odbywającej się wieczorem Wystawy Biblii. Chętne
osoby prosimy o zgłaszanie się do Maćka Mattera
ZJAZD KOŚCIOŁA 2018
Informujemy, że delegatami naszego zboru na
XXII Zjazd Kościoła (31.05-02.06) zostali wybrani: Błażej Owczarek, Maciej Matter, Piotr Wiszniewski i Tomasz Dutkowski. Jeśli masz pytania
lub chcesz skierować do rozważenia podczas zjazdu jakiś wniosek, zachęcamy Cię do indywidualnego kontaktu z wymienionymi powyżej osobami.
WYKŁADY BIBLIJNE / 25-27 MAJA
Jak jeszcze lepiej czytać Pismo Święte i je jeszcze lepiej rozumieć? Jaki przekład wybrać? Na te
i inne pytania będzie odpowiadał pastor Adam
Grześkowiak podczas majowych wykładów.
Zarezerwujcie sobie już czas!
25.05 (piątek) - godz. 17:00 „Nie samym chlebem
żyje człowiek...” – Biblia, mój „chleb” powszedni.
26.05 (sobota) - godz.18:00 - „W gąszczu przekładów biblijnych – która Biblia jest najlepsza?”
27.05 (niedziela) - godz.17:00 „Od egegezy do
egzegezy – od przeinaczenia do zrozumienia”.

Masz pytanie? Potrzebujesz porady? Masz uwagi, którymi
chciałbyś podzielić się z kierownictwem zboru?
Napisz lub zadzwoń:
Mariusz Maikowski (pastor)
t: +48 509 39 39 31, e: maik@nadzieja.pl
Piotr Wiszniewski (starszy zboru)
e: piwisz@onet.pl
Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Warszawie ul. Foksal 8
www.warszawa.adwent.pl
facebook.com/adwentysciwarszawa
youtube.com/adwentysciwarszawa
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