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ZWYCIĘZCA
ZWYCIĘSTWO
ZWYCIĘZCY

Rembrandt van Rijn, Walka Jakuba z aniołem, 1659

„Ale Bogu niech będą dzięki, który
nam daje zwycięstwo przez Pana naszego
Jezusa Chrystusa” (1Kor 15,57).
Zwycięstwo! Czy znacie to uczucie? Najwyższe miejsce na podium, złoty medal,
podziw tłumów... Sportowcy trenują przez
wiele godzin każdego dnia, by odnieść zwycięstwo. Rozpromienieni ludzie podnoszą
w górę swoje ręce na znak zwycięstwa.
Zwycięstwo ma swój smak, ma też i swoją cenę.
Miesiące wyrzeczeń, mordercze treningi,
pełne poświęcenie. Biblia również mówi
o zwycięstwie. W Księdze Apokalipsy wiele
razy jest mowa o zwycięstwie:
„Zwycięzcy dam spożywać z drzewa żywota...”
(Obj 2,7); „Zwycięzcy dam nieco z manny
ukrytej i kamyk dam mu biały, a na kamyku
wypisane nowe imię, którego nikt nie zna,
jak tylko ten, który je otrzymuje” (Obj 2,17);
„Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca
uczynki moje, dam władzę nad poganami”
(Obj 2,26); „Zwycięzca zostanie przyobleczony

w szaty białe, i nie wymażę jego imienia
z księgi żywota...” (Obj 3,5); „Zwycięzcę uczynię
filarem w świątyni mojego Boga i już z niej
nie wyjdzie...” (Obj 3,12); „Zwycięzcy pozwolę
zasiąść na moim tronie...” (Obj 3,21).
Nowe imię, białe szaty, tron Boży, drzewo żywota... To Boże obietnice dla zwycięzców. Faktycznie niebo jest miejscem dla zwycięzców!
Czy chcielibyście odnieść takie zwycięstwo?
To zwycięstwo dostępne jest dla każdego wierzącego człowieka. Dobra Nowina brzmi: Zwycięstwo jest już nam dane! Zwycięstwo przez
Jezusa Chrystusa. Ponieważ On zwyciężył –
dzisiaj Ty i ja możemy zostać zwycięzcami.
Biblia zawiera wiele wspaniałych historii
zwycięstwa wiary. Jedna z nich została zapisana
w 1 Księdze Samuela (rozdziały od 4 do 7) i zawiera wspaniałą regułę zwycięstwa. Naród
izraelski prowadzi wojny z Filistyńczykami.
W czasie jednej z nich – mimo, że wyruszają przekonani o swojej wygranej – ponoszą
druzgocącą klęskę. Ginie 4 tysiące izraelskich
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żołnierzy, a Biblia nie pozostawia nam wątpliwości: przyczyną ich przegranej jest duchowe
odstępstwo od Boga. Nawet elity, kapłani,
żyją daleko od Boga. Izraelici próbują jednak
własnymi siłami pokonać wrogów. Do następnej
walki ruszają wraz z Arką Przymierza, która
miała być dla nich symbolem Bożej obecności,
a tym samym zapewnieniem zwycięstwa.
Ponoszą jeszcze większą przegraną: ginie 30
tysięcy izraelskich żołnierzy, giną kapłani –
synowie Hellego, a Boża arka dostaje się do
niewoli. Urodzony w tej strasznej godzinie
historii Izraela – syn Pinechasa, a wnuk Helego – zostaje przez umierającą matkę nazwany
Ihabod – „odeszła chwała od Izraela”. To
dziecko, które wychowuje się bez ojca i matki
jest przez 20 lat symbolem poniesionej klęski.
Jaką lekcję możemy wynieść z tej historii?
Czy nasze przegrane, czy klęski, które ponosimy jako rodzice, żony, mężowie, czy niepowodzenia w pracy nauce, biznesie – mogą
mieć duchowe przyczyny?
Czy my dzisiaj jako chrześcijanie nie popełniamy tych samych błędów? Gdzie jest powód
dzisiej-szych niepowodzeń? Czy zmienił się nasz
Bóg, czy może raczej zmienił się nasz stosunek do
Niego? I w końcu: czy mimo niepowodzeń
i klęsk, których doznajemy żyjąc daleko
od Niego, mamy szansę być zwycięzcami?

ARTYKUŁ

I tu starożytny prorok Samuel przynosi
nam wspaniałą regułę zwycięstwa. Ta reguła
doko-nała głębokiej przemiany w duchowym
życiu Izraelitów, a dzisiaj ma moc całkowicie
przemienić nasze życie. Posłuchajmy rady
Bożego proroka: „Jeżeli chcecie z całego serca
nawrócić się do Pana, usuńcie obcych bogów
spośród siebie oraz Asztarty i zwróćcie Wasze
serca do Pana i służcie wyłącznie Jemu, a wybawi was...” (1Sam, 7,3).
Samuel wiedział jaka jest droga powrotu do
Boga, wiedział, co jest tajemnicą zwycięstwa!
On mówi nam jak możemy odrzucić to
niesławne imię Ihabod i stać się zwycięzcami w Bogu. To jest rada dla ludzi młodych
i starych, rada dla chłopców i dziewcząt. Rada
dla każdego Bożego dziecka, które pragnie
doświadczyć w swoim życiu prawdziwych
zwycięstw. To jest rada dla Zboru Warszawa
Centrum, Diecezji Wschodniej i całego naszego
Kościoła.
A wspaniałe zwycięstwo Izraela pod Mispą
nad przeważającą siłą wroga – jest gwarancją,
że tam - gdzie do tej pory przegrywaliśmy –
w Bogu możemy odnieść wspaniałe zwycięstwo!
On wybawi nas z ręki Filistyńczyków... wybawi nas z ręki diabła, wyzwoli nas z jego pęt.
Będziemy wolni, prawdziwie wolni!
pastor Mariusz Maikowski

WITAMY NA NABOŻEŃSTWIE
09:30 — 1 część
apel misyjny, studium biblijne w grupach
11:00 — 2 część
kazanie Słowa Bożego – Mariusz Maikowski
Zapraszamy do studium Biblii w Szkole Sobotniej. Tytuł lekcji bieżącego kwartału:
„Apokalipsa Jana”
26.01 — „Godzien jest ten Baranek”
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 (small chapel)
Klasa ukraińska
– prawy rząd z tyłu
Klasa niesłyszących
– lewy rząd z przodu
Klasa młodzieżowa (gimnazjum, liceum)
– harcówka
Klasa dla osób słabiej słyszących
– „biblioteka”

KONCERT
CHARYTATYWNY

02.02 – Andrzej Siciński
09.02 – Jacek Matter
16.02 – Konrad Pasikowski
23.02 – Mariusz Maikowski

Zapraszamy na charytatywny koncert pieśni
Anny German – śpiewać będzie Magda Malisz
oraz Grażyna Szambelan. Będziemy zbierali
pieniądze na stowarzyszenie na rzecz dzieci z
chorobą nowotworową – „Mówimy NIEboRAKOWI” mowimynieborakowi.pl. Zarezerwujcie sobie czas w sobotę 16 lutego o godz. 18:00.
Nie zapomnijcie również zaprosić 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 into 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 godz. 19:00.

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

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

RELIGIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
W związku z feriami zimowymi, lekcje religii dla dzieci szkolnych w dniu jutrzejszym
(27.01) nie odbędą się.
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.
TWOJE DOŚWIADCZENIE
Z BOGIEM W NASZYM BIULETYNIE
Jeżeli przeżyłeś z Bogiem coś szczególnego
i chciałbyś podzielić się tym z czytelnikami
biuletynu, czekamy na twój tekst. Chcemy
wspólnie cieszyć się doświadczeniami, jakie
przeżywacie w swoim chrześcijańskim życiu,
które spisane na papierze i czytane przez tak
wielu– jeszcze bardziej i trwalej przyniosą
chwałę naszemu Bogu. Szczegółowe informacje: Beata Dutkowska – behatala@friend.pl

TWOJE OGŁOSZENIE
Jeśli chciałbyś, żeby w biuletynie ukazało się twoje ogłoszenie lub chciałbyś nam
przekazać jakieś uwagi - napisz na adres:
redakcja@warszawa.adwent.pl
Jako redakcja jesteśmy do Twojej dyspozycji.
ZBOROWE MEDIA
Chcemy zachęcić Was do składania środków
na nasze zborowe media. Zbieramy pieniądze
na monitor odsłuchowy (ok. 1000 PLN), który
pozwoli zespołom i solistom podnieść jakość
wykonywanych utworów. Dodatkowo zbieramy środki na mikser cyfrowy (ok. 6500 PLN).
Będziemy wdzięczni jeśli złożycie dary w kopertach z dopiskiem NA MEDIA.
BIBLIOTEKA ZBOROWA
Poszukujemy osoby, która mogłaby się zająć
obsługą naszej biblioteki zborowej. Osoby
chętne proszone są o zgłaszenie się do Piotra
Wiszniewskiego (można również zgłaszać
innych kandydatów poza sobą).

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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