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ROZCZAROWANY
BOGIEM
Obraz pierwszy. Spotkaliśmy się po raz
pierwszy, gdy właśnie kończył studia i przygotowywał się do podjęcia pracy. Był ochrzczony
i miał za sobą doświadczenie cudownego
uzdrowienia z choroby nowotworowej.
– Mam dwie wielkie pretensje do Boga –
powiedział. Po pierwsze, że nie pozwolił mi
umrzeć zaraz po chrzcie. Miałbym wówczas
pewność, że obudzę się w czasie pierwszego
zmartwychwstania w gronie zbawionych.
A teraz muszę borykać się z nieznośnym ciężarem
szwankującego uświęcenia. Oprócz tego prosiłem
Boga o jedną tylko rzecz, i nie spełnił jej...
Nigdy nie wyjawił, czego dotyczyła prośba.
Obraz drugi. W tym samym czasie inny
człowiek żarliwie prosił Boga o uleczenie.

Prosili jego bliscy. Prosiły zbory. A jednak odczuwał postęp choroby. W końcu modlitwy
ustały, bo człowiek odszedł.
Obraz trzeci. Kiedy Jezus przybył do domu
zmarłego Łazarza, wyszła mu naprzeciw Marta.
– Panie, gdybyś tu był, nie byłby umarł brat
mój (J 11,21). Oto wyraźna nuta rozczarowania. W chwilę potem Jezus usłyszy te same
słowa z ust jej siostry. Istotnie, mógł przyjść
o wiele wcześniej...
Obraz czwarty. Spotkanie Jezusa z uczniami po zmartwychwstaniu w drodze do
Emaus i ich głos zawodu wobec śmierci Mesjasza: A myśmy się spodziewali, że On odkupi
Izraela (...) (Łk 24,21). A co innego wykonał na
krzyżu, jak nie dzieło odkupienia?
cd. na s.2

cd. ze s.1

ARTYKUŁ

W obu ostatnich przypadkach zachowanie Chrystusa okazało się dobrodziejstwem
dla rozczarowanych. Może więc było takim
również w pierwszych dwóch sytuacjach?
Może potrzebujemy poprawić ostrość duchowego spojrzenia na rzeczywistość? Dojrzałość wiary przejawia się między innymi
w gotowości przyjęcia Bożych rozwiązań mimo
doświadczanego cierpienia. Jeśli dziś Bóg nie
spełnia twych postulatów, wstrzymaj się z wystawieniem mu negatywnej oceny. Po pewnym
czasie możesz uznać słuszność jego rozwiązań.
A przy okazji: Czy nie sądzisz, że Bóg ma więcej
powodów do rozczarowania tobą niż ty nim?
Mimo to wciąż otacza cię opieką. Lepiej więc byłoby przyjąć postawę wdzięczności na wzór apostoła
Pawła: Dzięki składam temu, który mnie wzmocnił, Chrystusowi Jezusowi, Panu naszemu, za to,
że mnie uznał za godnego zaufania, zleciwszy mi

tę służbę, mimo to, że przedtem byłem bluźniercą
i prześladowcą i gnębicielem (...) (1 Tm 1,12.13).
I jeszcze jedno: Prawdziwie rozczarowanym zachowaniem Boga mógłby być Pan Jezus.
Nie tylko nie została spełniona jego prośba
o uwolnienie: Ojcze mój, jeśli można, niech
mnie ten kielich minie (...) (Mt 26,39), ale nie
zapewniono mu nawet wsparcia w czasie konania. Bolesny okrzyk: Boże mój, Boże mój,
czemuś mnie opuścił? (Mt 27,46) świadczył
o głębi odczuwanego osamotnienia. A jednak
Ojciec był przy umierającym. Jakie to szczęście, że Jezus nie działał w oparciu o wezbrane
emocje i nie uległ pokusie zawodu, lecz wytrwał we wszystkim, co przepowiedziało Słowo Boże. Dzięki temu możemy uniknąć zasadzki rozczarowania i na przekór zawiedzionym oczekiwaniom wiernie trwać przy Bogu.
Jacek Matter

NOWOROCZNE
SPOTKANIE MŁODZIEŻY
We wtorek 31 grudnia odbędzie się w naszym zborze noworoczne spotkanie młodzieży. Masz już plany? To je zmień i spędź
ten czas razem z nami. Nie masz planów?
To już masz :) Zaczynamy we wtorek wspólnym obiadem o godzinie 13. i kończymy
w środę o 13... wspólnym obiadem.

OGŁOSZENIE

WITAMY NA NABOŻEŃSTWIE
09:30 — 1 część
apel misyjny, studium biblijne w grupach
11:00 — 2 część
kazanie Słowa Bożego – Jacek Matter
Zapraszamy do studium Biblii w Szkole Sobotniej. Tytuł lekcji bieżącego kwartału:
„Księga Ezdrasza i Księga Nehemiasza”
21.12 — „Jak radzić sobie
ze złymi decyzjami”
Zapraszamy wszystkich do przyłączenia się
do jednej z grup podczas studium biblijnego
w głównej sali kościoła.

PROGRAM KAZAŃ

Prowadzimy dodatkowo klasy:
Klasa dziecięca (2–7 lat)
– balkon
Klasa dzieci starszych (8–12 lat)
– sala katechetyczna na dole
Klasa anglojęzyczna (english speaking class)
– 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”

PLANY MISYJNE

28.12 – Mariusz Maikowski
04.01 – Bernard Koziróg
11.01 – Mariusz Maikowski (Wieczerza Pańska)
18.01 – Zbigniew Makarewicz
25.01 – Ryszard Jankowski

11 stycznia (sobota) po nabożeństwie
o godz.13:00 odbędzie się spotkanie, na
którym będziemy chcieli zaplanować działalność misyjną naszego zboru, na rok
2020. Jeśli jesteś zainteresowany, masz pomysł lub chciałbyś zaangażować się w głoszenie poselstwa to nie może Cię zabraknąć. Jest spora suma pieniędzy do zagospodarowania, więc nawet odważne i kosztowne pomysły nas nie wystraszą. Wszelkie
plany małe i duże mile widziane.

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
środa

piątek

SPOTKANIA
MODLITEWNE

BIBLIJNE SPOTKANIE
MŁODZIEŻOWE

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

Godz. 18:00.
Sala katechetyczna.

WIECZERZA PAŃSKA
11 stycznia, w naszym zborze, będziemy
obchodzić pamiątkę Wieczerzy Pańskiej.
Jeżeli znasz kogoś, kto ze względów zdrowotnych nie będzie mógł być na naszym nabożeństwie, a chciałby wziąć udział w uroczystości, skontaktuj się z jednym ze starszych zboru.

KONCERT NA RZECZ DZIECI
W minioną sobotę odbył się koncert charytatywny na rzecz dzieci w Tanzanii. Mimo niedużej frekwencji udało się zebrać ponad
3000 PLN na samym koncercie i ponad
1000 PLN przez Internet (www.zrzutka.pl/
pomagamy-dzieciom-w-tanzanii). Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom oraz wykonawcom: Dorothy Porawski-Orzechowskiej
i Marcusowi Wiggersowi.

NOWOROCZNA AGAPE
12 stycznia zapraszamy WSZYSTKICH na
wspólną agapę. Przynieś ze sobą coś do zjedzenia i spędź ten czas na rozmowie, mod-litwie, integracji.
RADA ZBORU
Pierwsze w nowej kadencji spotkanie rady
zboru odbędzie się 13 stycznia (poniedziałek)
o godzinie 18.00.
RELIGIA
W związku ze szkolną przerwą świąteczną,
zajęcia z religii są odwołane do końca roku
2019.

GORĄCY POSIŁEK
PO NABOŻEŃSTWIE
Zapraszamy wszystkich, którzy chcą zjeść
smaczną zupę, ogrzać się, spędzić czas w gronie przyjaciół lub poznać nowych – do zejścia
po nabożeństwie do sali katechetycznej.
HERBATKA W BIBLIOTECE
Wszystkich spragnionych, w przerwie nabożeństwa zapraszamy na kubek pysznej,
ciepłej herbaty owocowej. Prosimy jednocześnie o niewchodzenie z kubkami na salę
nabożeństw.

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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