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„I zapomnieliście o napomnieniu, które jest
kierowane do was jako synów: Mój synu, nie
lekceważ karania Pana i nie zniechęcaj się, gdy
on cię napomina. Kogo bowiem Pan miłuje,
tego karze, a chłoszcze każdego, którego za
syna przyjmuje.” (Hbr 12: 5–6 UBG).
“Boże, dlaczego mnie to spotkało? Dlaczego do tego dopuściłeś? Dlaczego pozwoliłeś,
bym upadł? Dlaczego TYLKO mnie to spotyka, podczas gdy wszystkim wokół tak DOBRZE się żyje?” Zdecydowana większość
wypowiedziała te lub podobne słowa przynajmniej raz w swojej historii. Życie innych
wydaje się nam pełne radości, szczęścia i po-

koju, podczas gdy we własnym życiu walczymy ze słabościami, doświadczamy rozpadu relacji, które misternie zawiązywaliśmy,
borykamy się z pracą tak potrzebną w codziennym przetrwaniu i tracimy zdrowie lub
patrzymy, jak tracą je nasi bliscy.
Trudno jest w takiej sytuacji nie narzekać
i nie interesować się przyczyną, dla której
nas to spotyka. Nawet bogobojny Hiob pytał Boga o powód cierpienia, jakie dotknęło
jego życie, mimo że nie było ono skutkiem jego złych wyborów, jak to często
bywa w naszej codzienności. Jednak czy złe
doświadczenia są dostatecznym powodem
cd. na s.3

WITAMY NA NABOŻEŃSTWIE
09:30 — 1 część
apel misyjny, studium biblijne w grupach
11:00 — 2 część
kazanie Słowa Bożego – Remigiusz Krok
Zapraszamy do studium Biblii w Szkole Sobotniej. Tytuł lekcji bieżącego kwartału:
„Jedność w Chrystusie”
17.11 — „Gdy dochodzi do konfliktów”
Zapraszamy wszystkich do przyłączenia się
do jednej z grup podczas studium biblijnego
w głównej sali kościoła.

PROGRAM KAZAŃ
ZBÓR WARSZAWA
CENTRUM
17.11
24.11
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”

CHRZEST 23.11 GODZ. 18:00

– Remigiusz Krok
– Mariusz Maikowski
– Paweł Lazar
– A. Anderson
– Andrzej Siciński
– Ryszard Jankowski
– Mariusz Maikowski

Serdecznie zapraszamy Was na uroczystość
chrztu świętego, która będzie miała miejsce
w piątek 23. listopada. Chcielibyśmy, żeby
był to wyjątkowy czas spotkania z naszym Bogiem, czas radości i wdzięczności Jezusowi za to, że kolejne osoby chcą
oddać Mu swoje życie. Po uroczystości planowany jest poczęstunek. Słowem Bożym
usłuży pastor Piotr Stachurski, a chrzest
przeprowadzi pastor 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.

cd. ze s.1

do wylewania żalu przed ludźmi i Bogiem?
Czy przeprowadzając nas przez dane doświadczenie Bóg pragnie słuchać naszych skarg
i zażaleń? A może ma w tym inny cel?
Niedawno natknęłam się na pewną sentencję.
Brzmiała ona następująco: „Często prosimy
Boga o to, aby zmienił sytuację, w której się
znaleźliśmy, ale może On postawił ją na
naszej drodze by, zmieniła nas?”
Pismo Święte uczy, że Bóg posługuje się wieloma narzędziami w nauczaniu wartości, jakie
panują w Jego Królestwie. Wykorzystuje do
tego m.in. przyrodę, innych ludzi czy doświadczenia – sytuacje zarówno dobre, jak
i złe; te które sami na siebie sprowadziliśmy,
jak i te, które Bóg dopuścił do zaistnienia.
I choć może nie są to łatwe chwile naszego życia
i nie jest łatwo pogodzić się z aktualnym biegiem rzeczy, to jednak warto spojrzeć szerzej.
Sądzę, że do tego właśnie nawołuje nas Bóg.

ARTYKUŁ

On potrafi zmienić w cenną naukę nawet
cierpienie, jakiego na tym świecie pełno. On
nigdy nie pragnął naszego bólu i nie planował
dla nas zła, którego doświadczyliśmy. Nic
z tych rzeczy.
Bóg pragnie naszego szczęścia jak nikt
inny i dlatego właśnie uczy nas, byśmy
mniej patrzyli pod swoje stopy i pomagali
innym wznieść swój wzrok ponad fale życia, wielbiąc Stwórcę za WSZYSTKO, czym
nas obdarzył. Obyśmy nauczyli się widzieć
jego dobroć w każdym błogosławieństwie
kiełkującym wokół nas. I nie zapominając na jakim świecie żyjemy, bądźmy
wdzięczni za wszystko – również i za doświadczenia, dzięki którym w przyszłości
będziemy znacznie bogatszymi ludźmi,
bogatszymi w mądrość pochodzącą z góry.
Panie, naucz nas zawsze wielbić Twoje Imię.
Marta Owczarek
OGŁOSZENIE

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
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

SPOTKANIE Z KATECHUMENAMI
Zaraz po dzisiejszym nabożeństwie Rada
Zboru zaprasza wszystkich katechumenów
pragnących uczestniczyć w chrzcie 23.11 na
krótką rozmowę do bocznej kaplicy.

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.
Sala katechetyczna.

INTEGRACJA MŁODZIEŻY
Zapraszamy młodzież na spotkanie, które
odbędzie się dzisiaj zaraz po nabożeństwie w
salach katechetycznych. Planujemy dobrze
spędzić całą sobotę i czas po zachodzie. :)
LEKCJE RELIGII
Terminarz na dwa kolejne tygodnie:
18 listopada: 9:00 – klasa III i IV / 11:00 – klasa
I i II, 25 listopada: 9:00 – klasa V i VI /
11:00 – klasa VII i VIII.
PATHFINDER
Zuchów i harcerzy zapraszamy bezpośrednio
po nabożeństwie na zupę do harcówki.
Następnym punktem programu będzie gra
terenowa (prosimy o odpowiedni ubiór)
i krótki czas duchowy. Wszystko zakończy
się około godziny 15.00. UWAGA: O godz.
12:15 spotkanie z rodzicami zuchów.
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.

W Y K Ł A DY

Z NIEWOLI DO
WOLNOŚCI
10 LISTOPADA – 15 GRUDNIA 2018, FOKSAL 8

Zapraszamy na kolejne wykłady z cyklu
„Z niewoli do wolności.” W dniu dzisiejszym
wykład poprowadzi brat A. Kaszewiak, natomiast już jutro na temat czwartego przykazania opowie nam brat P. Wiszniewski.
17.11 – Bóg niejedno ma imię
18.11 – Siódmy dzień tygodnia – sobota
Tematy kolejnych spotkań:
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 Was zapraszamy!

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:
Mariola Ananiów, Beata Dutkowska,
Jan Pawlak, Maciej Zając,
Marta Owczarek, Magda Bernaciak.
skład:
Mikołaj Manżett-Leszczyński,
Krystian Parma,
Jarosław Szambelan.
kontakt:
biuletyn@warszawa.adwent.pl

