Nr 39/2018
24 listopada
ul. Foksal 8

NO TO
UMRZESZ...
Był pochmurny dzień. Utrudzona zakupami
wracała do domu z dwojgiem dzieci. Młodsze
leżało spokojnie w wózku, za to trzylatek co
rusz występował z jakimiś żądaniami. Dostał
już banana, potem kredki, a teraz zatrzymał się przed wystawą sklepu z zabawkami;
pochłaniał wzrokiem duży wóz strażacki.
Próby odciągnięcia go od szklanej witryny
okazały się daremne. Matka wiedziała, co
usłyszy za chwilę, ale jeszcze nie wiedziała,
jak zareaguje. Wreszcie usłyszała to, czego tak
bardzo się obawiała:
– Mamusiu, ja chcę ten samochód.
– Ale ja nie mam pieniędzy.
– Nie kłam, widziałem, jak płaciłaś w sklepie.
– Ale nie mogę ich wydać na zabawkę, bo
braknie mi na chlebek.
– To weźmiesz od tatusia.
– Ale tatuś też nie ma pieniążków.
– Ale chlebek już mamy w domu, a samochodu jeszcze nie.
– Chodź już do domu, jestem bardzo zmęczona, a w swoim pokoju masz wiele zabawek.
– Ale ja chcę właśnie ten.

– To może przyjdziemy tu potem z tatusiem.
– Nie, ja chcę teraz!

Sytuacja rozwijała się według najczarniejszego scenariusza. Chłopiec oparł się rękami o
szybę i przywarł do niej nosem. Powtórzenie
całej argumentacji nasiliło tylko jego złość.
Zaczął wykrzykiwać żądania, wzbudzając tym pobłażliwe uśmiechy zrozumienia
przechodzących ludzi. Rozzuchwalony rzucił
się na ziemię i zaczął bić głową o trotuar.
– Jak mi nie kupisz od razu, to ci tu umrę!
Matka była zrozpaczona; przemoczone buty,
fizyczne zmęczenie, śpiący w wózku maluch,
który zaczynał się kręcić, zwiastując powrót do
życia pełnego własnych oczekiwań – to przebrało miarę.
– No to umrzesz – odezwała się spokojnie, zdobywając się nawet na uśmiech. Sama nie wiedziała,
jak udało się jej uniknąć eksplozji. Nie sądziła też,
że może zdobyć się na takie słowa wobec własnego dziecka. Przestraszyła się, lecz nie dała tego
poznać po sobie. Następny ruch należał do chłopca. Oniemiał. Przez chwilę patrzył na matkę szeroko otwartymi oczami, po czym powiedział:
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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
Zapraszamy do studium Biblii w Szkole Sobotniej. Tytuł lekcji bieżącego kwartału:
„Jedność w Chrystusie”
24.11 — „Jedność w wierze”
Zapraszamy wszystkich do przyłączenia się
do jednej z grup podczas studium biblijnego
w głównej sali kościoła.

PROGRAM KAZAŃ
ZBÓR WARSZAWA
CENTRUM
01.12
08.12
15.12
22.12
29.12

Prowadzimy dodatkowo klasy:
Klasa dziecięca (2–7 lat)
– balkon
Klasa dzieci starszych (8–12 lat)
– sala katechetyczna na dole
Klasa anglojęzyczna
– sala boczna
Klasa ukraińska
– prawy rząd z tyłu
Klasa niesłyszących
– lewy rząd z przodu
Klasa młodzieżowa (gimnazjum, liceum)
– harcówka
Klasa dla osób słabiej słyszących
– „biblioteka”

“PRZYGODY FILIPA”
Szkolenie i warsztaty z zakresu profilaktyki
zdrowotnej i przeciwdziałań uzależnieniom
wśród dzieci. Dzisiaj (24.11.2018), Podkowa Leśna, godz. 15:00–18:00
Uczestnicy otrzymają certyfikat
Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej, który
umożliwi, po przedstawieniu go w urzędach
gmin i miast, odpłatne prowadzenie tego
programu. Udział w szkoleniu i warsztatach
mogą brać wszystkie chętne osoby pracujące
z dziećmi w Kościele, nauczyciele, społecznicy,
wolontariusze oraz ci, którym zależy na zdrowiu dzieci ofiarowanych nam przez Boga jako
specjalny dar dla Kościoła i społeczeństwa.

– Paweł Lazar
– Audrey Anderson
– Andrzej Siciński
– Ryszard Jankowski
– Mariusz Maikowski

PROSIMY O WYŁĄCZENIE
T E L E F O N ÓW KO M Ó R KOWYC H P O D C Z A S
N A B O Ż E Ń S T WA

ENGLISH SPEAKERS’ SERMON
The sermon is translated in English – if you are interested in participating
please go to the front of the middle row and ask for headphones.
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– Jak to – umrę? Jak to – umrę? I nie zostanę

tatusiem?!
Droga do domu upłynęła bezkonfliktowo, a
podobna sytuacja nigdy już się nie powtórzyła.
Czasami potrzebny jest zimny prysznic.
Może nie jest przyjemny, ale bywa skuteczny.
Pragnienie przeżycia każdego dnia w sposób
lekki, łatwy i przyjemny jest zupełnie naturalne,
lecz sprzeczne z logiką i dobrem. Żołnierz ma
czas przeznaczony na szkolenie w koszarach, ale
potem musi wylać wiele potu na poligonie, by
wdrożyć się do określonych zachowań. Opracowując kolejny koncert, wirtuoz musi włożyć
wiele systematycznego wysiłku, by zaprezentować dzieło na dobrym

ARTYKUŁ

poziomie. Potrzebujemy kształcenia w każdej
dziedzinie życia. I zwykle poddajemy się
temu bez większych oporów, chodząc do szkoły, do pracy. Nie od rzeczy będzie wspomnieć, że podobny proces wychowania odbywa się w zborze. Warto nie opuszczać tych
zajęć. Bóg jest absolutną dobrocią, ale nie pozwala swym dzieciom na wszelkie fanaberie.
Czasem temperuje nas łagodnie, innym razem
stosuje terapię szokową. Ale zawsze jest to ten
sam kochający Bóg. Warto bardziej mu ufać
i chętniej poddawać się kształceniu niezależnie
od środków, jakie zechce zastosować, gdyż jak
człowiek wychowuje swego syna, tak Pan, twój
Bóg, wychowuje ciebie. (Pwt 8, 5)
Jacek Matter
OGŁOSZENIE

RADA ZBORU

SZKOLENIE DZIAŁU MEDIALNEGO

Przypominamy, że kolejne spotkanie Rady
Zboru odbędzie się już 3 grudnia (poniedziałek) o godzinie 18.00. Jeśli chciałbyś zgłosić do
Rady swoje uwagi dotyczące funkcjonowania
naszego zboru, zapraszamy do wcześniejszego kontaktu z radnymi.

Nie ważne, czy jesteś starszy, czy młodszy,
masz doświadczenie za kamerą, czy nie. Jeżeli
chciałbyś nam pomóc w prowadzeniu transmisji wideo z nabożeństw i wykładów, to zaplanuj sobie czas 1 lub 15 grudnia (soboty)
o godz. 18.00. Podczas szkolenia poznasz podstawy prowadzenia transmisji, obsługi kamer
i mikrofonów. Jeśli już pomagałeś w transmisji
to przyjdź również – porozmawiamy o tym, co
robić lepiej i jak podnosić jakość naszej pracy.

RELIGIA

Zajęcia religii w tym tygodniu odbędą się
zgodnie planem.

Jeżeli nie możesz osobiście uczestniczyć w naszym nabożeństwie,
zapraszamy na cotygodniowe transmisje nabożeństwa na żywo o godz.
9:30 na kanale:
youtube.com/adwentysciwarszawa
oraz na stronie:
www.warszawa.adwent.pl

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA
wtorek/piątek

środa

czwartek

BIBLIJNE SPOTKANIA
MŁODZIEŻOWE

SPOTKANIA
MODLITEWNE

SPOTKANIA
SENIORÓW

W każdy wtorek i piątek
o 19:00.

W każdą środę o godz. 18:00.
Sala katechetyczna.

Spotkania Integracyjnej Grupy
Seniorów. W każdy czwartek
o 18:00.

PRENUMERATA

Jeżeli chcesz zaprenumerować periodyki
takie jak „Lekcje Biblijne”, „Głos Adwentu”, „Znaki Czasu” – to przypominamy, że
1 grudnia jest ostatecznym terminem na
składanie zamówień. Dodatkowo można
również zamawiać pobudki poranne na rok
2019. Zapraszamy do stoiska z literaturą po
nabożeństwie.

DZIEŃ PATHFINDERSA

Zapraszamy wszystkich harcerzy i zuchy dziś
po nabożeństwie na zupę i grę terenową.
Spotkanie dla rodziców harcerzy–dziś o
godz. 12.15 w małej kaplicy.
W Y K Ł A DY

Z NIEWOLI DO
WOLNOŚCI

NABOŻEŃSTWO RADIOWE

W najbliższą niedzielę, 25 listopada o godz.
8:00, w Programie 2 Polskiego Radia (UKF
104,9 MHz.) będzie można wysłuchać nabożeństwa Kościoła Adwentystów Dnia
Siódmego w Polsce.
GORĄCY POSIŁEK PO NABOŻEŃSTWIE

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą zjeść
pyszną zupę, ogrzać się, spędzić czas w gronie przyjaciół lub poznać nowych – do zejścia po nabożeństwie do sali katechetycznej.
KONGRES ASI POLSKA – 7-9 GRUDNIA
2018, CIECHOCINEK

Główne motto tegorocznego kongresu brzmi:
„Skupieni na Sprawach Ojca”. Szczegółowy
program i rejestracja na stronie: www.asi.org.pl
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Seria wykładów pogłębiająca znaczenie dekalogu dla człowieka żyjącego w XXI wieku.
Soboty i niedziele, godz. 18:00.
Tytuły najbliższych wykładów:
24.11 – Testament rodziców
25.11 – Nie morduj, nie kradnij,
		 nie wyrzucaj na ulicę
01.12 – Bez obrączki
02.12 – Jazda bez biletu
09.12 – Białe kłamstwa
15.12 – Żądza namiętności
Serdecznie wszystkich zapraszamy.
Zaproście Waszych znajomych!

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: maikowski.mariusz63@gmail.com
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

redakcja:
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