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UNIWERSALNE
PYTANIE
Po upadku ludzkie sumienie i moralne siły
uległy degradacji. Czasami mamy problemy w rozróżnianiu tego co jest dobre, a co
jest złe. Często nawet czytając Biblię, mimo
komentarza autora czy tekstów odnoszących się do danej postawy, mamy wątpliwości jak ocenić postępowanie opisanych
w jej historiach bohaterów. Biblia opisuje życia ludzi, którym zdarzały się zarówno czyny
wiary jak i upadki. Odróżnienie jednych jest
czasami niełatwym zadaniem.  Osobiście pamiętam dyskusje oceniające np. życie Joaba
czy zachowanie Namana po jego nawróceniu.
Jak zatem rozróżnić co jest dobre, a co złe?
Jaka jest Boża wola dla naszego postępowania

w danej sytuacji? Dodatkowym utrudnieniem
napotykanych wątpliwości zdaje się być fakt, iż
człowiek i jego grzeszna natura szukają często
usprawiedliwienia swoich złych pragnień.
W przypadku osób zaznajomionych z Pismem
Świętym często pojawiają się nawet „argumenty” biblijne na poparcie swojego punktu
widzenia. Podobno każdy alkoholik zna historię o tym jak Jezus przemienił wodę w wino.
Jak znaleźć odpowiedź na takie dylematy?
W Mat 19. opisana jest rozmowa faryzeuszów
z Jezusem. Wydawać by się mogło, że znaleźli
oni Biblijny argument usprawiedliwiający
rozstanie się z własną żoną: „Mojżesz nakazał
dać list rozwodowy i odprawić”. Jaką odpocd. na s.2

cd. ze s.1

wiedź dał Jezus? Mógł wejść w dyskusję na
temat znaczenia tekstu z Księgi Powtórzonego
Prawa*, jednak wybrał On inną odpowiedź:
„od początku tak nie było”.
Jezus nakierował nasze myśli na ideał jaki istniał przed upadkiem. Jakie były zamierzenia
Boga względem człowieka? Jacy byli wtedy
dla siebie ludzie? Chociaż otaczający świat się
zmienił, to Jezus mimo wszystko odwołał się
do tego pierwowzoru jako obowiązującego
w relacjach międzyludzkich. Tak samo
my, czekający na odnowienie tego świata,
i przywrócenie stanu z przed upadku, myślmy
i kierujmy się zasadami które Bóg ustanowił
przy stworzeniu. Zadawajmy sobie pytanie

ARTYKUŁ

„jak było na początku” i prośmy Boga, aby dopomógł nam żyć już teraz tak, jak będziemy
żyć przez wieczność.
Błażej Owczarek
*Dla dociekliwych: Jezus oczywiście nie zaprzeczył Mojżeszowi. Tekst z Pwt 24,1 o odprawieniu żony, u której
znaleziono cos odrażającego nie oznacza przyzwolenia
na rozwód ze względu np. na brzydkie zmarszczki na
twarzy. Hebrajskie słowo „ervah” powinno być rozumiane jako „nieczystość” lub „nagość” i powiązane z oddaniem
się rozpuście. Słowo to pojawia się 32 razy w Kpł 18,
w liście czynów niemoralnych. Stąd Jezus w Mat 5,23
i 19,9 nie tylko nie zaprzecza, ale wręcz potwierdza tekst
Tory: rozwód jest dozwolony tylko gdy druga strona
dopuści się wszeteczeństwa.
OGŁOSZENIA

KONCERT
CHARYTATYWNY
Zapraszamy na koncert charytatywny,
podczas którego będziemy mogli usłyszeć
pieśni i utwory muzyczne, a dodatkowo
wesprzeć szczytny cel – wsparcie chorego
na mukowiscydozę Patryka Fiuka. Zarezerwujcie sobie czas 5 stycznia o godzinie 18.
Dajcie też znać swoim znajomym.

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

ZBOROWE MEDIA
Chcemy zachęcić Was do składania środków
na nasze zborowe media. Chcielibyśmy dzięki
zebranym środkom podnieść zarówno jakość
nabożeństw, jakość transmisji (mikrofony
odsłuchowe, mikser audio, oświetlenie, okablowanie) jak również poprawić widoczność
reklamy na naszym budynku kościelnym.
W tym celu potrzebujemy dodatkowych środków w postaci składanych przez Was darów
w kopertach z dopiskiem NA MEDIA.

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

PROGRAM KAZAŃ
ZBÓR WARSZAWA
CENTRUM

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”

W Y K Ł A DY

Z NIEWOLI DO
WOLNOŚCI

15.12 – Andrzej Siciński
22.12 – Ryszard Jankowski
29.12 – Mariusz Maikowski
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Zapraszamy na ostatni wykład z cyklu
„Z niewoli do wolności.” Tytuł wykładu:
15.12 – Żądza namiętności
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.

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.

PATHFINDERS
Zapraszamy na zbiórki dziś o godzinie 16:00

ZJEDNOCZENI W MODLITWIE

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.
MATERIAŁY EWANGELIZACYJNE
W szatni dostępna jest spora ilość materiałów
ewangelizacyjnych (gazetek). Osoby zainteresowane mogą z nich korzystać.
WODA
Przypominamy, że w przerwie nabożeństwa
dostępna jest pitna woda w małej kaplicy.

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
RELIGIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

16 grudnia:
09:00 – klasa III i IV | 11:00 – klasa I i II
Uwaga: w najbliższą niedzielę religia
z pastorem M. Maikowskim (klasy licealne) jest odwołana.

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
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