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RADOŚĆ Z ŻYCIA
Radość, przyznaję niestety, dopiero od
niedawna, stała się dla mnie bardzo ważnym
elementem życia. Wstaję i kładę się z radością
i wdzięcznością. Myśląc o radości nie mam
na myśli super imprez, odlotowych wakacji
i robienia wyłącznie tego, na co mam ochotę.
Myślę bardziej o takiej głębokiej, życiowej
radości, która daje spełnienie.
Niestety w dzisiejszych czasach potrzebujemy zachęty, by móc cieszyć się życiem.
Potrzebujemy, by ktoś nam pokazał, że mimo
trudów, problemów i smutku jest jeszcze
ogrom przestrzeni na cieszenie się z życia.
Mimo tego, że żyjemy wygodnie, nadal bezpiecznie i stawiamy na swoim, to nie wiemy
czym jest ta Boża radość z życia.
Problem w tym, że nasz największy wróg
– zły, zasłania nam tę radosną przestrzeń
i stwarza różne ciężkie sytuacje, zdarzenia,
stawia na naszej drodze różnych ludzi, którzy

powodują negatywne uczucia i emocje,
a wtedy już nasze myśli wędrują do narzekania, cierpienia, osamotnienia, poczucia winy
i smutku. Stajemy się tym, czym karmimy
nasze myśli. Jemu właśnie o to chodzi, by
zabrać nam tę radość życia. On zawsze walczy
przeciwko nam. Im smutniejszy jesteś, tym
bardziej zły triumfuje.
Myślę, że kiedy zrozumiemy, że ten
pesymizm bierze się od szatana, łatwiej będzie
nam zmienić swoje nastawienie. Odebranie
nam radości jest tak ważne dla niego, bo wie,
dzięki temu przegramy. „Nie poddawajcie się
przygnębieniu, bo radość w Bogu jest waszą
siłą” (Neh 8,10)… więc daj sobie prawo do
cieszenia się życiem, nawet tylko po to, by szatan nie wygrał.
Tak mało jest dzisiaj uśmiechniętych
chrześcijan, a Biblia nam mówi: „Niech zaś
radują się wszyscy, co Tobie ufają, niech nie
cd. na s.2

cd. ze s.1

ustaje ich radość. Strzeż wszystkich, co kochają Twe imię, aby zawsze mogli Cię sławić”
(Ps 5,12).
Wierzę, że radość jest wyborem. To jeden
z owoców Ducha, a naszym obowiązkiem jest
dbać o niego. Jeżeli zaniedbamy go, to nie stanie się on błogosławieństwem ani dla Ciebie,
ani dla innych. Tak więc: „Raduję się tedy
w Panu, cieszy się w moim Bogu ma dusza,
bo przyodział mnie w szaty zbawienia i okrył
mnie płaszczem sprawiedliwości...” (Iz 61,10).
Ty też wybierz, że od dziś cieszyć będziesz
się życiem. Stwórz nowy nawyk. Skup swoje
myśli na tym, a zmienią się one w czyn, a czyn
w radosne usposobienie. Nie szukaj wymówek.
Ja również przez wiele lat mówiłam, że
nie mogę być radosna, bo moje życie jest
zbyt ciężkie i trudne. Jednak w końcu to
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nie ciągłe marudzenie, ale radość zmieniła
jakość mojego życia. Potrzebujemy stałego
kontaktu z Bogiem przez Jego słowo, dopiero wtedy może nastąpić zmiana naszego
sposobu myślenia i działania.
Niestety często sami komplikujemy sobie życie i przesadzamy żyjąc w obowiązku
pogoni za materialnym szczęściem, stając
się zajętymi pracoholikami, zapominając
jednocześnie, że radość jest przejawem pobożności. Bożą wolą jest, byśmy żyli w radości
– przyglądając się naturze, spędzając czas
z najbliższymi, ciesząc się błogosławieństwami, rodziną, domem, a przede wszystkim Bogiem.
Spróbuj już dziś odkryć na nowo Bożą radość,
i już dziś uśmiechnij się dla Niego :)
Mariola Ananiów

OGŁOSZENIE

MŁODZIEŻOWY
TYDZIEŃ MODLITWY
W dniach 9 – 16 marca (już od dzisiaj)
zapraszamy na spotkania modlitewne
w ramach Młodzieżowego Tygodnia Modlitwy. Spotkania będą odbywały się codziennie o godz. 19:00 w sali katechetycznej.

WITAMY NA NABOŻEŃSTWIE
09:30 — 1 część
apel misyjny, studium biblijne w grupach
11:00 — 2 część
kazanie Słowa Bożego – Marek Micyk
Zapraszamy do studium Biblii w Szkole Sobotniej. Tytuł lekcji bieżącego kwartału:
„Apokalipsa Jana”
03.09 — „Wieczna ewangelia”
Zapraszamy wszystkich do przyłączenia się
do jednej z grup podczas studium biblijnego
w głównej sali kościoła.

PROGRAM KAZAŃ
ZBÓR WARSZAWA
CENTRUM

16.03 – Mariusz Maikowski
23.03 – Zdzisaw Ples
30.03 – Paweł Lazar

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”

WYKŁADY BIBLIJNE
Czy Twoim zdaniem niechrześcijanie mogą
być zbawieni w Chrystusie? A czy pojedynczy
grzech może pozbawić Cię zbawienia w Chrystusie? Na te i inne pytania poszukaj odpowiedzi w soboty i w niedziele o godzinie 18:00
podczas cyklu spotkań zatytułowanych
RZECZ O ZBAWIENIU W CHRYSTUSIE,
prowadzonych przez pastora Jacka Mattera.
Transmisję z wykładów można oglądać na naszym kanale youtube.com/adwentysciwarszawa.
09.03 –

–
–
23.03 –
24.03 –
30.03 –
31.03 –
10.03
17.03

PROSIMY O WYŁĄCZENIE
TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH
PODCZAS NABOŻEŃSTWA

Z moich wad jestem rad?
Już taki jestem
Na pierwszy znak
Pewność w niepewnym świecie
Ty jesteś życiem mym
Jak Jezus
Przymierze

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

wtorki godz. 19:00
piątki godz. 18:00

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

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

BIBLIOTEKA ZBOROWA

RADA ZBORU
Najbliższe zebranie rady zboru odbędzie się 11
marca (poniedziałek) o godzinie 18:00.
GORĄCY POSIŁEK PO NABOŻEŃSTWIE

Jeśli chcesz zapoznać się z tytułami dostępnymi w naszym księgozbiorze lub po prostu wypożyczyć jakąś książkę, zgłoś się do Agnieszki
Sobkowiak – tuż przy stoisku z literaturą.
RELIGIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Religia dla dzieci i młodzieży w najbliższą niedzielę od godz. 9.00 – wszystkie grupy zgodnie
z planem.
ZBOROWE MEDIA
Zachęcamy wszystkich chętnych do składania
środków na nasze zborowe media. Nadal zbieramy pieniądze na mikser cyfrowy (ok. 6500
PLN). Będziemy wdzięczni jeśli złożycie dary
w kopertach z dopiskiem NA MEDIA.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą zjeść
pyszną zupę, ogrzać się, spędzić czas w gronie
przyjaciół lub poznać nowych – do zejścia po
nabożeństwie do sali katechetycznej.
PATHFINDERS
Już dziś kolejna zbiórka harcerzy i zuchów. Zapraszamy na godz. 16:00
NABOŻEŃSTWO RADIOWE
10 marca (niedziela), o godz. 8:00 w Polskim
Radiu pr. II (UKF 104.9 MHz) można będzie
wysłuchać nabożeństwa sobotniego KADS.

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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