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Rzecz działa się w niewielkiej wiosce. Był
upalny, lipcowy dzień. Właśnie wróciłem do
domu i po wyjściu z samochodu chciałem
zagadać do kilkuletniego Mariuszka –
wnuczka naszych sąsiadów, który przyjechał
do nich na wakacje. Chłopczyk był dzieckiem, które najlepiej charakteryzuje opis
Koziołka Matołka – „bardzo grzeczny, choć
wesoły”. I tego akurat dnia jego wesołość nakazała mu zrobić użytek z reszty farby, jaka
pozostała dziadkowi po malowaniu drewnianego domu. Wprawdzie cały dom został
już odświeżony, ale od czego pomysłowość.
Wnuczek złapał ulubionego psa babci, który
nie przeczuwając niczego, wałęsał się smętnie
po podwórku, po czym białą psinę przefarbował na brązowo. Podchodziłem do płotu

akurat w chwili, gdy zamierzał dokończyć
dzieła, podnosząc jedną ręką psi ogon do
góry, a drugą maczając pędzel w emalii. I
wtedy z domu wyszła babcia. Stanęła jak
wryta, ja też przystanąłem, spodziewając się
eksplozji. Pomyślałem, że może trzeba będzie
malca trochę wziąć w obronę. Tymczasem
starsza pani odezwała się do wnuczka z pięknym, wschodnim zaśpiewem: – Mariuszku,
ty zapomniał, że psa się nie maluje na olejno...
Oniemiałem z zachwytu. Oto zobaczyłem poglądową lekcję praktycznego
chrześcijaństwa. Zamiast połajanki, wyzwisk, może i rękoczynów: – Ty zapomniałeś... Zapomniałeś jak należy się zachowywać; zapomniałeś, że potrafisz, że stać cię.
Minęło wiele lat od tego zdarzenia, starsi
cd. na s.2

cd. ze s.1

państwo już nie żyją, a ja wciąż pamiętam tę
scenę i przywołuję ją przy różnych okazjach,
by przekonać niedowiarków o możliwości
prowadzenia godziwego, chrześcijańskiego życia w najbardziej nawet niegodziwych
warunkach.
Ktoś powie, że zachowanie babci nie
wymagało szczególnego wysiłku, bowiem
kochała wnuczka. To prawda, ale czy nie
brak nam powodów, by podobnie kochać Jezusa i bliźnich? Możesz uważać, że nie stać
cię na taką miłość. Słusznie, bowiem nikogo
nie stać. Taką miłość można jedynie przyjąć
wiarą od Jezusa, który dzieli się nią chętniej
niż skłonni jesteśmy sądzić.
Pewnego razu Chrystus postanowił pójść do Jerozolimy. Chciał zatrzymać się w
pewnej wiosce samarytańskiej, ale animozje między Żydami a Samarytanami sprawiły, że „nie przyjęli go, dlatego że droga jego
prowadziła do Jerozolimy” (Łk 9,53). I wtedy
rozpaliły się emocje uczniów; poczuli się
dotknięci do żywego. Ich zdaniem doznany
afront przekraczał granice tolerancji i wymagał retorsji. „A gdy to widzieli uczniowie
Jakub i Jan, rzekli: Panie, czy chcesz, abyśmy
słowem ściągnęli ogień z nieba, który by ich
pochłonął, jak to i Eliasz uczynił?” (Łk 9,54).

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

ARTYKUŁ

Dla Pana Jezusa stało się jasne, że większym
problemem niż brak gościnności ze strony mieszkańców wioski jest bezduszność
jego najbliższych uczniów. Naturalnie mógł
ich złajać, ale czy zmieniłby się przez to ich
sposób myślenia? „A On, obróciwszy się,
zgromił ich i rzekł: Nie wiecie, jakiego ducha
jesteście. Albowiem Syn Człowieczy nie
przyszedł zatracać dusze ludzkie, ale je zachować” (Łk 9,55.56).
Wypowiedź Chrystusa tłumaczona jest
zwykle jako nagana wytykająca uczniom ich
związek z siłami demonicznymi (– Jesteście
ducha diabelskiego). Ale tekst biblijny nie
wspomina o tym. Zbawiciel przypomniał
im, jaka jest ich faktyczna wartość w oczach
Bożych: – Dzieci, zapomnieliście, że jesteście
Ducha Bożego, że chodzicie ze mną, że kocham was niezmiennie tak samo dzień po
dniu, i że nic nie może tego zmienić. Gdyby
ci biedni Samarytanie mogli być tak blisko
mnie, jak wy jesteście, z pewnością nie potraktowaliby was obcesowo. Wybaczcie im,
są w gorszej sytuacji niż wy.
Ilekroć czytam tę historię, słyszę głos sąsiadki sprzed lat: – Mariuszku, ty zapomniał,
że psa się nie maluje na olejno...
Jacek Matter

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

NOWOROCZNY
KONCERT
CHARYTATYWNY

PROGRAM KAZAŃ
ZBÓR WARSZAWA
CENTRUM

22.12
29.12
05.01
12.01

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

Zapraszamy na koncert
charytatywny,
podczas
– Ryszard Jankowski
którego
będziemy
zbierać
– Mariusz Maikowski
środki
na
wsparcie
chorego
– Władysław Kosowski
na mukowiscydozę Patry– Piotr Stachurski (Wieczerza Pańska)
ka Fiuka. Wśród wykonawców usłyszymy
między innymi: Grażynę Szambelan, Dorothy Porawski-Orzechowską, Martę Słociak-Wiszniewską oraz Łukasza Karaudę.
Zarezerwujcie sobie czas 5 stycznia 2019 o godz. 18.00 i koniecznie zaproście swoich znajomych.
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.
Spotkania w tym tygodniu odwołane. Sala katechetyczna.
Zapraszamy ponownie – 3 stycznia.

RELIGIA
Przed nami przerwa świąteczna. Kolejne
zajęcia religii dla grup szkolnych odbędą się
w niedzielę – 6 stycznia.
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.

AGAPA NOWOROCZNA
Jak co roku, w tym roku również zapraszamy
wszystkich na naworoczną agapę – tym razem
odbędzie się ona w naszym zborze 13 stycznia
(niedziela) o godz. 14.00. Jak co roku również
zachęcamy wszystkich do przyniesienia swoich ulubionych przysmaków, którymi będziemy mogli podzielić się przy wspólnym stole.

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

PATHFINDERS
Kolejna zbiórka harcerzy i
– 12 stycznia – o godzinie16:00.

zuchów

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.
TWOJE OGŁOSZENIE
Jeśli chciałbyś, żeby w biuletynie ukazało się twoje ogłoszenie lub chciałbyś nam
przekazać jakieś uwagi – napisz na adres:
biuletyn@warszawa.adwent.pl.
Jako redakcja jesteśmy do Twojej dyspozycji.

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,
Marta Owczarek, Magda Bernaciak.
skład:
Mikołaj Manżett-Leszczyński,
Krystian Parma, Maciej Zając.
kontakt:
biuletyn@warszawa.adwent.pl

