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Ten brat
twój zginął

Wszyscy bardzo dobrze znamy historię
pewnej rodziny, opisaną w 15 rozdziale
Ewangelii Łukasza. Nie potrzeba wielkiej
wiedzy teologicznej, aby dokładnie wyjaśnić jakie przesłanie kryje się w historii
syna marnotrawnego. Symbolika postaci
w niej występujących jest nader oczywista.
Przypowieść ta była inspiracją dla wielu
artystów, którzy postanowili uwiecznić w
swoich dziełach motyw marnotrawnego
syna i kochającego ojca.
Jednak w tych wszystkich powszechnie znanych nam interpretacjach skupiamy się głównie na postawie syna, który
„poszedł w świat”. Drugi syn natomiast
przedstawiany jest w wielkim skrócie jako
klasyczny faryzeusz.

Pochylmy się jednak nad tą historią
jeszcze raz, ale tym razem z perspektywy
starszego syna. Syna, który jest pobożnym
i wiernym chrześcijaninem, który co sobotę przychodzi do zboru, który regularnie
oddaje dziesięcinę, który jest na każdym
wykładzie i siedzi w pierwszym rzędzie.
Ten syn ma silne poczucie obowiązku, wie że jako dobry chrześcijanin,
dobry syn musi pracować dla swojego
ojca (Boga), że musi zasłużyć na miłość
i błogosławieństwo.
I kiedy ten starszy syn jest cały czas
przy ojcu, pojawia się jego młodszy brat,
który odszedł od Boga. Stwierdził, że da sobie radę sam, że nie potrzebuje ojca na swojej drodze. Jednak surowe doświadczenia
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prostują jego spojrzenie na życie i wraca on
do domu ojca, w którym również znajduje
się jego starszy brat. Idealnym zakończeniem tej historii byłoby stwierdzenie, iż po
powrocie skruszonego syna wszyscy się
cieszyli. Jednak w Biblii czytamy, że starszy
syn nie był zbytnio zadowolony z tego faktu. Zarzuca wręcz ojcu, że ten urządził
przyjęcie na cześć kogoś, kto roztrwonił
połowę jego majątku. Czuje się niedoceniony za te wszystkie lata przepracowane w
domu. Lecz miłościwy ojciec próbuje mu
wyjaśnić, że przez cały ten czas, wszystko co należało do ojca tak samo należało
do niego. Niezależnie czy poświęciłby tyle
czasu co do tej pory czy też nie, to on i tak
nadal by go kochał.
Postarajmy się teraz znaleźć odniesie-
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nia do tej historii w naszej rzeczywistości.
Przyjrzyjmy się jak wiele razy to my stajemy
się tym starszym synem, który jest w domu
Ojca i może korzystać z Jego mądrości oraz
wsparcia i wcale nie musi zapracować na te
błogosławieństwa. Jakże często nam jako
tym starszym synom zdarza się oceniać
młodszego brata, który wrócił z dalekiej podróży doświadczeń życiowych. Jak
często my i nasze uprzedzenia blokują
nam otwarcie serc na nowo nawrócone
Dzieci Boże. Zajrzyjmy do naszych serc i
zastanówmy się ileż razy nasze wysokie
mniemanie o sobie i przekonanie, że już
tak wiele zrobiliśmy dla Boga przyczyniło
się do tego, że spojrzeliśmy na kogoś z góry
i skreśliliśmy go w oczach Naszego Ojca.
Patrycja Mikołajczyk
OGŁOSZENIE

27. ZJAZD DIECEZJI WSCHODNIEJ
KOŚCIOŁA ADWENTYSTÓW DNIA
SIÓDMEGO W POLSCE
Nowym Przewodniczącym Diecezji
Wschodniej Kościoła Adwentystów został
pastor Mirosław Karauda. Funkcję Sekretarza objął pastor Remigiusz Krok. Grzegorz
Korczyc pozostał na stanowisku Skarbnika
Diecezji Wschodniej.

UROCZYSTOŚĆ
CHRZTU
ŚWIĘTEGO
W piątek 14 czerwca
o godzinie 18:00
w naszym zborze
będzie miał miejsce
chrzest święty.

WITAMY NA NABOŻEŃSTWIE
09:30 — 1 część
apel misyjny, studium biblijne w grupach
11:00 — 2 część
kazanie Słowa Bożego –
prof. John Scharffenberg
Zapraszamy do studium Biblii w Szkole Sobotniej. Tytuł lekcji bieżącego kwartału:
„Czas na rodzinę”
„Trudne chwile”
Zapraszamy wszystkich do przyłączenia się
do jednej z grup podczas studium biblijnego
w głównej sali kościoła.

PROGRAM KAZAŃ
ZBÓR WARSZAWA
CENTRUM
08.06 – John Scharffenberg
15.06 – Marcin Grzesiak,
22.06 – Mariusz Maikowski,
29.06 – Andrzej Siciński

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

WIECZÓR WŁOSKI
22 czerwca będzie miało miejsce ostatnie przed wakacjami spotkanie w ramach
poznawania historii i kultury krajów biblijnych. Tym razem czas na słoneczną Italię. Już teraz zaplanujcie sobie czas
na to wydarzenie. W planach muzyka
włoska, wykład o Italii, konkurs z nagrodami, jak również degustacja potraw włoskich (fani pizzy mile widziani).
Zaproście swoich znajomych na to wydarzenie.

PROSIMY O WYŁĄCZENIE
TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH
PODCZAS NABOŻEŃSTWA

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.

WYKŁAD PROFESORA
SCHARFFENBERGA
Wykład prof. Johna Scharffenberga
zatytułowany „Dieta
roślinna
w
świetle
najnowszych badań” – 13
czerwca o godzinie
18 na Foksal 8. Podczas spotkania odbędzie się degustacja potraw wegańskich oraz konkurs, w którym
do wygrania będą książki kulinarne oraz
o tematyce zdrowotnej. Wstęp wolny!
BIBLIOTEKA ZBOROWA
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.

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

trampolin AIRO (ul. Łopuszańska 22).
Zbieramy się o godz. 9.30 przy przystanku Orzechowa 02, koniec spotkania przewidziany na godz. 9.30. Koszt wejściówki
dla harcerzy i zuchów - 10 zł.
ZAKOŃCZENIE ROKU
KATECHETYCZNEGO
Podczas nabożeństwa w sobotę 22 czerwca będziemy chcieli podziękować Bogu za
kończący się rok szkolny, rozdać dzieciom
i młodzieży świadectwa na zakończenie
roku katechetycznego.
GORĄCY POSIŁEK
PO NABOŻEŃSTWIE
Zapraszamy wszystkich, którzy chcą zjeść
pyszną zupę, spędzić czas w gronie przyjaciół lub poznać nowych - do zejścia po nabożeństwie na dół, do sali katechetycznej.

ZBIÓRKA HARCERSKA
Ostatnia zbiórka przed wakacjami odbędzie się 16 czerwca (niedziela) w parku
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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