DOKOŃCZENIE Z PIERWSZEJ STRONY

Jest również kilka ciekawych projektów oraz biblijnych badań, w których chciałbym
uczestniczyć po przejściu na emeryturę. Rozmawiałem już o swojej decyzji z
przewodniczącym Generalnej Konferencji Tedem Wilsonem, i wiem że zatroszczy się on o
proces wyboru mojego następcy” – dodał Wiklander.
Przed objęciem funkcji w Wydziale Transeuropejskim, Dr Wiklander służył w swojej
rodzinnej Szwecji jako Dyrektor Ekebyholm School, sekretarz szwedzkiego kościoła oraz
jako jego przewodniczący.
W czasie 19 lat służby w Wydziale, Dr Wiklander wykazał się niezwykłymi zdolnościami
przywódczymi. Jego pasja, entuzjazm i zaangażowanie dla misji kościoła oraz umiejętność
pokazywania Boga zsekularyzowanym społeczeństwom krajów europejskich, zainspirowała
liderów na wszystkich polach kościoła. Posiadał on rzadką zdolność do połączenia
akademickiego doświadczenia i wiedzy z praktyczną przenikliwością, która byłą niezbędna
dla pełnionej przez niego funkcji.
W tym momencie trudno wyobrazić sobie Wydział Transeuropejski bez Dr Wiklandera.
Życzymy mu oraz jego rodzinie wielu Bożych Błogosławieństw na nowym etapie życia.
Prosimy również o modlitwy za pastora Teda Wilsona, który przeprowadzi Wydział przez
proces wyboru nowego przewodniczącego./WWW.ADWENT.PL

ZMARŁ PASTOR TADEUSZ WIŚNIEWSKI

7 lutego br., w wieku 87 lat, zmarł
pastor Tadeusz Wiśniewski kaznodzieja, duszpasterz, wieloletni
duchowny Kościoła Adwentystów Dnia
Siódmego. Odszedł pełen wiary i pokoju
Bożego, w oczekiwaniu na powtórne
przyjście swojego Zbawiciela Jezusa
Chrystusa.

W czasie ponad 60 lat służby kaznodziejskiej, pastor Tadeusz Wiśniewski pracował we
wszystkich trzech Diecezjach Kościoła. Służył m.in. w zborach w Mrągowie, Chorzowie,
Ostrowie Wielkopolskim, Wrocławiu, Słupsku, Zielonej Górze, Świdnicy Śląskiej,
Stargardzie Szczecińskim i Gdyni. Przez ostatnie 16 lat pełnił funkcję kapelana w Domu
Opieki "Samarytanin" w Bielsku-Białej.
"Pastor Tadeusz Wiśniewski był znakomitym mówcą i niezwykle zorganizowaną osobą.
Doskonale pamiętam wiele jego wykładów i seminariów biblijnych, które przygotowywał
z wielką rzetelnością i skrupulatnością. Zapamiętałem go również jako wspaniałego
mentora, który przygotowywał mnie do służby kaznodziejskiej" - wspomina pastor
Stanisław Niedziński, przewodniczący Stowarzyszenia Kaznodziejskiego.
Rodzinie i przyjaciołom pastora Wiśniewskiego składamy najserdeczniejsze wyrazy
współczucia oraz słowa pocieszenia i biblijnej nadziei na dzień zmartwychwstania przy
powtórnym przyjściu Chrystusa. /WWW.ADWENT.PL
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Prosimy o modlitwy do mikrofonu, z uwagi na osoby słabosłyszące.
Prowadzących nabożeństwo prosimy o terminowe dostarczanie pieśni do Bartosza
Woźniaka (tel. 515 507 837)
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ZAPRASZAMY NA WYKŁADY Z
KSIĘGI OBJAWIENIA W

WCZORAJSZA MANNA NIE JEST DOBRA DZISIAJ
Izraelici dostosowali się do wskazówek Mojżesza – zbierali mannę, chleb z nieba, według
osobistych potrzeb. “I rzekł Mojżesz do nich: Niechaj nikt nie pozostawia z tego nic do rana”.
Czego możemy się z tego nauczyć, co dopomogłoby nam w naszym życiu duchowym?
Czy mogę tu zasugerować, że jednym z powodów kłopotów ludzi z prowadzeniem życia
chrześcijańskiego jest staranie się o to by polegać dzisiaj na czymś, co stało się wczoraj? A to nie
skutkuje. Życie chrześcijańskie działa na zasadach trolejbusu, a nie na zasadzie baterii!
Uduchowienia nie da się nagromadzić.
Niektórzy spośród Izraelitów, którzy nie usłuchali wskazówek Mojżesza i przechowywali mannę do
następnego poranka, zauważyli, że “to pokryło się robactwem i cuchnęło”! Czy jest to możliwe,
aby nasze chrześcijańskie doświadczenie było do tego podobne?
Wczorajsze doświadczenie nie jest odpowiednie na dzisiaj. Właśnie w tej kwestii tak wielu ludzi
się pomyliło i odeszło. Słyszeli, że życie duchowe jest ważne. “Próbowali” go więc przez dzień lub
dwa, potem odpuścili sobie tydzień, potem znów próbowali pewnego dnia. I stwierdzili: “To nie
działa”. Oczywiście, że w taki sposób to nie działa! Możliwe jest mieć dość religii, by być
nieszczęśliwym, ale nie dość, aby mieć pełne znaczenia kontakty z Bogiem. Stałość w
utrzymywaniu codziennych kontaktów i łączności z Bogiem ma ogromną wagę. Jezus
powiedział:“Jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na
siebie codziennie” (Łk 9,23).
Tak więc Izraelici gromadzili mannę “co rano, każdy według swojej potrzeby; a gdy słońce grzało,
topniało to”. Czy kiedyś opieraliście swoje życie duchowe jedynie na modlitwie wieczornej, tuż
przed położeniem się do łóżka? Wiele osób, gdy zmieniło czas osobistej modlitwy i studium, gdy
przestały być one ostatnią rzeczą, którą robili wieczorem, a stały się pierwszą rzeczą wykonywaną
rano, zauważyło dużą różnicę. Zmieniła się również treść ich modlitw, z prostych słów: “Boże,
wybacz mi, proszę, wszystkie moje grzechy i upadki popełnione dzisiaj” – w prawdziwą więź i
społeczność z niebem. Poświęć pewien czas, gdy jesteś sam, na początku każdego dnia, by
odnaleźć Jezusa przez Jego Słowo i przez modlitwę.
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Wszelkie informacje do
gazetki zborowej prosimy
wysyłać na adres
aginia.kluska@gmail.com lub
zgłaszać bezpośrednio do
Agnieszki Kluska
tel. 504042894

KAŻDY PIĄTEK O 18:00.
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Przewodniczący Wydziału Transeuropejskiego
Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego Bertil
Wiklander poinformował o swoich planach
związanych z przejściem na emeryturę w dniu
31 lipca br. W TED służył przez 19 lat.
Dr Wiklander poinformował o swojej decyzji wczoraj,
podczas porannego nabożeństwa będącego częścią
dwudniowego szkolenia dla przewodniczących unii.
Podziękowania dla pastora Wiklandera za jego wieloletnią
służbę złożyli m.in. sekretarz Wydziału Audrey Andersson
oraz Sandra Grice z Generalnej Konferencji Kościoła
Adwentystów Dnia Siódmego
„Czerpałem wiele radości zarówno z mojej służby, jak i ze
współpracy ze wszystkimi ludźmi, których spotkałem.
Odchodzę z wdzięcznością dla Boga i moich
współpracowników. Będę tęsknił za wspólnotą i przyjaźnią,
która wypełniała nasze biura, i która była czymś
wyjątkowym oraz cennym. Niech Bóg błogosławi was i
Jego misję w tej części świata” – podkreślił Dr Wiklander w
krótkim oświadczeniu.
„W lipcu tego roku minie 19 lat mojej służby w Wydziale, a
we wrześniu osiągnę wiek, który wykracza daleko poza
wiek emerytalny. Jestem wdzięczny Bogu za wszystkie
błogosławieństwa, które otrzymałem, wszystkie rzeczy,
których się nauczyłem, a przede wszystkim za mój
cudowny zespół, który był przy mnie w zarówno w Biurze
Wydziału, poszczególnych uniach, jak i na innych polach.
Cieszę się, że będę mógł spędzić więcej czasu z moją
rodziną.
CDN na następnej stronie

