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CZY BÓG JEST DOBRY,
GDY ŻYCIE NIE JEST…?

Jeśli nowotwór jest w remisji, mówimy,
że Bóg jest dobry. Gdy dostaniemy nieoczekiwaną podwyżkę, spadek czy inny
przypływ gotówki, mówimy: Bóg jest dobry i błogosławi. Gdy po wielu modlitwach
rodzina znowu jest razem, mówimy: Bóg
jest dobry, wysłuchał modlitw. Tak łatwo
jest wtedy chwalić Pana. Jednak…
Co jeśli Bóg zawiedzie nasze oczekiwania? Co z dobrocią Boga w czasie tragedii?
Czy Bóg jest równie dobry na OIOM-ie, na
cmentarzu, w urzędzie pracy, czy na pogotowiu Niebieskiej Linii? Czy Bóg jest
dobry od czasu do czasu, czy zawsze? Czy
może jest dobry, gdy robi tylko to, co chcemy?
Jak Bóg przeprowadza nas przez nasz trudny czas? By to zrozumieć, najpierw trzeba
zrozumieć charakter Boga, który w tych

okolicznościach chce, byś doznał głębszego
zrozumienia Pana.
Przypomnij sobie historię Józefa, który jest
żywym przykładem walki o przetrwanie,
a którego ciągle prowadził Bóg. Zapewne
Józef nie rozumiał co dzieje się z jego życiem i pewnie miał problem ze zrozumieniem natury dobra Boga. Jednak zakończenie
jego historii pokazuje, że wszystko to
miało sens i całe wieloletnie zamieszanie
obróciło się w dobro.
To potrwa, będzie boleć, ale Bóg wyprowadzi to ku dobremu. Uwierz.
Życie będzie nas doświadczać, pojawi się
strach, ból, łzy, wiara zacznie się chwiać,
a bezpieczna przestrzeń z Bogiem przestanie być oazą. Nasz jednostronny kontrakt
z Bogiem, według naszej definicji „dobrego
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Witamy na nabożeństwie
09:30 — 1 część
apel misyjny, studium biblijne w grupach
11:00 — 2 część
kazanie Słowa Bożego
- pastor Mariusz Maikowski
Lekcje szkoły sobotniej w tym kwartale:
„Dzieje Apostolskie”.
Tytuł dzisiejszej lekcji:
„Trzecia podróż misyjna”.
Zapraszamy wszystkich do przyłączenia
się do jednej z grup podczas studium biblijnego w głównej sali kościoła.

Prowadzimy dodatkowo klasy:
Klasa dzieci młodszych (2-7 lat)
– balkon
Klasa dzieci starszych (8-12 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 (gimnazjum, liceum)
– mała kaplica
Klasa dla osób słabiej słyszących
– biblioteka

PROGRAM KAZAŃ

P rosi m y
o w y ł ą czenie
te l e f onó w
k o m ór k o w yc h
podczas
naboże ń st w a

08.09
15.09
22.09
29.09

– Mariusz Maikowski
– Marcin Grzesiak
– Mariusz Maikowski
– Jacek Matter

Zaproszenie

Ambasada Malty, Instytut Krajów Biblijnych oraz Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
zapraszają na

WIECZÓR MALTAŃSKI,
który odbędzie się 22 września 2018 (sobota)
o godz. 17:00 w Warszawie, przy ul. Foksal 8.
W programie m.in. wręczenie dyplomu
DOKTORA HONORIS CAUSA prof. Bernardowi Kozirógowi za zasługi na polu krzewienia historii i kultury krajów biblijnych.

Po programie zapraszamy na degustację potraw maltańskich.
PS: Dla każdego uczestnika książeczka autorstwa prof. Bernarda Koziróga o historii
i kulturze Malty.
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Boga” – będę Cię chwalił jeśli… - przestanie mieć sens, bo nagle odkryjesz, że nie
masz pełnej kontroli nad swoim życiem, bo
widzisz tylko mały wycinek całej układanki.

Bóg jest ponad wszystkim
i nic nie dzieje się bez Jego
zgody. Skoro więc jest dobry,
to co mamy myśleć o obecności nieszczęść w Bożym
planie?
Tak, Bóg zezwala czasem na zło, jednak
nigdy nie pozwala złemu zwyciężyć i jego
wpływ jest ograniczony, a dni policzone.
Każde zło Bóg może zmienić w dobro. Bóg
TRANSMISJA SOBOTNICH
NABOŻEŃTW
Nasze nabożeństwo jest transmitowane
na żywo w każdą sobotę, od godz. 9:30 na
kanale youtube: adwentysciwarszawa oraz
na stronie: www.warszawa.adwent.pl.
BIBLIOTEKA ZBOROWA
Zapraszamy do wypożyczania książek
z naszej biblioteki zborowej – pojawiło się
w niej ostatnio wiele NOWOŚCI. Książki
można wypożyczać po nabożeństwie
w pomieszczeniu bocznym obok stoiska
z literaturą.
Mariola Ananiów

obiecuje działać i zmieniać nasz bałagan
w coś dobrego. Wiem, że podobnie jak ja,
czasem zastanawiasz się co dobrego może
wyniknąć z tego cierpienia. Wiara, miłość
i nadzieja każą jednak ufać, że On ma plan
i wydobędzie dobro, które nas tylko
wzmocni, odmieni i upodobni do Niego.
W Bożych rękach chwilowo złe rzeczy, ostatecznie staną się dobre, a naszym obowiązkiem jest pokornie ufać.
Jeżeli chcesz wiedzieć jak Bóg reaguje na
twoje cierpienie, spójrz na życie Jezusa –
na Jego cierpienie, ból, samotność, brak
zrozumienia, zdrady i krzyż, które finalnie
zostały zamienione w dobro.
On jest dobry zawsze. Uwierz, zaufaj…
Mariola Ananiów
STRONA ZBOROWA
Zapraszamy na stronę internetową naszego
zboru: www.warszawa.adwet.pl. Znajdziesz
tam relacje z nabożeństw, ciekawe artykuły,
kazania, wykłady i wiele informacji dotyczących kościoła i życia naszego zboru. W dziale
„aktualności” na bieżąco umieszczane też jest
cotygodniowe wydanie naszego biuletynu.
NABOŻEŃSTWO RADIOWE
Jutro (9 września, niedziela) o godz. 8:00
w Programie 2 Polskiego Radia, (UKF
104,9 MHz) wysłuchać będzie można
nabożeństwa sobotniego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

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

BIBLIJNE 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.

DEGUSTACJA
Wszystkie osoby, które chcą wziąć czynny
udział w wieczorze maltańskim i przygotować maltańskie potrawy na część degustacyjną programu, prosimy o kontakt z pastorem Mariuszem Maikowskim
(tel: 509 393 931 lub e-mail: maik@nadzieja.pl).
ZEBRANIE RADY ZBORU
W najbliższy poniedziałek - 10 września
o godz. 18:00 odbędzie się zebranie rady
zboru. Wszystkie osoby, które chciałyby
wnieść uwagi lub propozycje co do funkcjonowania naszego zboru, prosimy o kontakt
z pastorem lub jednym z członków rady.
ZJAZD MŁODIEŻY
14-16 września 2018, PODKOWA LEŚNA
Tegoroczni mówcy to: prof. Dariusz Jankiewicz – wykładowca Andrews University oraz
Adam Grześkowiak - wykładowca WSTH.
Zgłoszenia przyjmowane są do 11 września.
Więcej informacji na www.mlodzi.adwent.pl

EWANGELIZACJA INTERNETOWA
W najbliższą niedzielę (9 września) o godz.
20:00 odbędzie się 6 edycja ewangelizacji internetowej “Bliżej Boga Być”. Temat spotkania online to “Fakty i mity na temat Boga”.
Transmisja na żywo odbędzie się na Facebooku “Bliżej Boga Być” oraz na YouTube
nadzieja.tv. Prelegentami będą młodzi pastorzy z naszego Kościoła. Zapraszamy.
RELIGIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Przypominamy, że pierwsze lekcje religii
dla dzieci i młodzieży już jutro.
9 września:
9:00 - klasa III i IV
11:00 – klasa I i II
16 września
9:00 – klasa V iVI
11:00 – klasa VII i VIII
Serdecznie zapraszam,

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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