
BIULETYN
Kościół Adwentystów Dnia Siódmego 

Zbór Warszawa-Centrum

WSZYSTKICH GOŚCI zapraszamy do 

przyłączenia się do jednej z grup podczas stu-

dium biblijnego w głównej sali kościoła. Pro-

wadzimy dodatkowo klasy: 

Klasa dziecięca (dzieci 2-10 lat) – balkon 
Klasa anglojęzyczna – środkowy rząd z przodu 
Klasa ukraińska – prawy rząd z tyłu 
Klasa niesłyszących – lewy rząd z przodu 
Klasa młodzieżowa (gimnazjum, liceum) – 
mała kaplica

Zapraszamy wszystkich, którym hałas i osła-
biony słuch utrudniają udział w szkole so-
botniej do naszego pomieszczenia zwanego 
„biblioteką”.

ZAPOMNIANY ROZDZIAŁ

Dla wielu adwentystów dnia siódmego Księ-

ga Daniela mogłaby się zaczynać od rozdziału  

drugiego, od proroctwa o posągu z czterech róż-

nych metali. 

A szkoda, bo rozdział 

pierwszy nie tylko zapo-

znaje nas z postacią Danie-

la, umiejscawia całą księgę 

w określonym kontekście 

historycznym, ale również 

odkrywa tajemnicę póź-

niejszych sukcesów Daniela oraz ujawnia taktykę 

szatańskiej walki z ludem Bożym. 

Pierwszy rozdział zaczyna się od oblężenia  

Jerozolimy przez wojska Babilonu. Literalnie czy 

symbolicznie jest to motyw obecny w całej Biblii 

— historia konfliktu między Jerozolimą a Babi-

lonem, między prawdą 

a fałszem, między ludem 

Bożym a światem podda-

nym przeciwnikowi Boga. 

Lud Boży, który pragnie 

trwać w Prawdzie, do dziś 

może się czuć oblężony 

przez fałszywe zarzuty, 

szyderstwa, lekceważenie, naciski, pokusy. Tere-

nem walki stają się nasze domy, miejsca pracy, 
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PLAN NABOŻEŃSTWA
  9:30 – I część nabożeństwa
– apel misyjny, studium biblijne w grupach 
11:00 – II część nabożeństwa
– kazanie Słowa Bożego

Zapraszamy do studium Biblii w Szkole  
Sobotniej. Tytuł lekcji bieżącego kwartału:
“Paś owieczki moje. 1 i 2 List Piotra”
13.05 – „Służebne przywództwo”
20.05 – „Jezus w listach Piotra” 



wypoczynku, a nawet ulice czy sklepy, a nawet 

kościoły. 

Początek pierwszego rozdziału jest tragiczny — 

Jerozolima upadła. Ale to tylko pozory, bo to sam 

Bóg wydał ją w ręce Babilończyków. Okazuje się, 

że Bóg dopuszcza w życiu swego ludu sytuacje 

trudne do zrozumienia, a nawet tragiczne, gdy 

ma w tym jakiś dalekosiężny cel. 

Łupem Babilończyków padła również najzdol-

niejsza jerozolimska młodzież. W Babilonie 

poddano ją specjalnej obróbce — procesowi 

„babilonizacji”. Chodziło o oderwanie ich od ich 

korzeni, kultury, a nade wszystko religii. Mieli 

mieć inne imiona, co innego jeść i pić, inaczej się 

zachowywać i inaczej wierzyć. 

Choć minęły wieki, taktyka szatańska się nie 

zmieniła. Nadal młodzież jest najcenniejszym 

łupem Bożego wroga. Znarkotyzowane szkoły, 

coraz wyższe wymagania, wyścig szczurów, po-

stępująca sekularyzacja, powszechny relatywizm 

moralny, podważanie i upadek wszelkich autory-

tetów, przeliczanie wszystkiego na pieniądze — 

oto diabelskie wieże oblężnicze i konie trojańskie. 

Dorosłym trudno się ostać, a co dopiero młodym 

i niedoświadczonym. 

Jednak Daniel i jego przyjaciele zwyciężyli. Choć 

w mniejszości, na obcej ziemi, po ciężkich do-

świadczeniach upadku ojczyzny, postanowili 

nie kalać się potrawami ze stołu królewskiego, 

ani winem, które król pijał, by ustrzec się spla-

mienia (zob. Dn 1,8). Postanowili pozostać wier-

nymi Bogu, choć po upadku Jerozolimy nic nie 

wskazywało, że ten Bóg jeszcze coś może. Werset 

8. jest tu kluczowy, odkrywa przyczynę później-

szych sukcesów Daniela i jego przyjaciół. Posta-

nowienie wierności Bogu od razu zaowocowało: 

„Bóg zjednał Danielowi łaskę i miłosierdzie prze-

łożonego” (Dn 1,9). W dalszej perspektywie, po 

zakończeniu szkoły „Bóg dał tym czterem mło-

dzieńcom znajomość i rozumienie wszelkiego 

pisma i mądrości” (Dn 1,17). 

Związek przyczynowo-skutkowy jest tu wyraźny. 

Sukcesy życiowe rozpoczynają się od wierności 

Bogu — wbrew laicyzacji, materializmowi, kon-

sumpcjonizmowi i im podobnym. Wiernym Bóg 

otwiera okna niebieskie i zsyła błogosławieństwa 

w ilościach nawet nieoczekiwanych.

Andrzej Siciński
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ROCZNICE:
W dniach 13 - 26 maja urodziny obchodzą:

Kochanym Siostrom i Braciom życzymy zdrowia, 
pogody ducha i Bożego prowadzenia na każdy 
dzień. Niech dobry Bóg ma Was w swojej opiece.
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PROGRAM USŁUGIWAŃ W ZBORZE 

WARSZAWA-CENTRUM
13.05 – Andrzej Siciński
20.05 – Zbigniew Makarewicz
27.05 – Władysław Polok

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA: 

• Środy godz. 18:00

spotkanie modlitewne (Sala Katechetyczna) 

• Czwartki godz. 17:00

spotkanie Adwentystycznej Grupy Integracyjnej 

• Piątki godz. 18:00

wspólne rozpoczęcie Sabatu

• Piątki godz. 18:00

biblijne spotkanie młodzieżowe 

• Niedziele godz. 10-13

lekcje religii dla dzieci i młodzieży szkolnej

PROSIMY O WYŁĄCZENIE 

TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH 

PODCZAS NABOŻEŃSTWA

KAZANIE TŁUMACZONE NA ANGIELSKI / SERMON FOR ENGLISH SPEAKERS
The sermon is translated into English - if you are interested please go to the front of 

the middle row and ask for headphones.

WYSTAWA PISMA ŚWIĘTEGO

Zwracamy się z prośbą do wszystkich uczestników 

dzisiejszego nabożeństwa o poświęcenie w tym ty-

godniu odrobiny czasu na pomoc w rozpowszech-

nieniu ulotek reklamowych, zapraszających na 

wystawę Pisma Świętego. Wystawa ta będzie mia-

ła miejsce w naszym kościele już za tydzień, tj. 

20 maja w godzinach 18:00-21:00.

Potrzebujemy również pomocy w montażu wysta-

wy, jak i w jej obsłudze. Każda para oczu i rąk znaj-

dzie dla siebie zajęcie. Wszystkich chętnych proszę 

o kontakt ze mną po dzisiejszym nabożeństwie.

Prosimy o modlitwy w intencji Bożego pro-

wadzenia dla realizacji całego przedsięwzięcia. 

Niech dobry Bóg działa na serca przybywających 

gości.

Janusz Pawlak

ODWIEDZINY

Od kwietnia młodzież z naszego zboru re-

gularnie odwiedza osoby starsze. Odwiedzi-

ny odbywają się raz w miesiącu w piątkowe 

popołudnia. W trakcie spotkań śpiewamy, 

modlimy się oraz studiujemy Słowo Boże. 

Grupa młodzieży nie jest większa niż 5 osób. 

Wszystkie osoby, które chcą zaprosić mło-

dzież na takie spotkanie, proszone są o bez-

pośredni kontakt ze mną lub pod numerem: 

+48 791 733 188.

Maciej Matter
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Masz pytanie? Pragniesz odwiedzin duszpasterskich? Potrzebujesz porady? 

Masz odczucia, którymi chciałbyś podzielić się z kierownictwem zboru? 

Napisz lub zadzwoń: 

Krzysztof Romanowski (pastor):

T: +48 501 935 643, E: krzysztof.romanowski@adwent.pl 

Jarosław Trojanowski (pastor):

T: +48 570 690 420, E: jaroslaw.trojanowski@adwent.pl 

Jan Pawlak (starszy zboru):

T: +48 606 710 411, E: jalakpaw@wp.pl

GORĄCY POSIŁEK PO NABOŻEŃSTWIE 

Wszystkich chętnych, którzy w sobotę po nabo-

żeństwie chcą zjeść pyszną zupę, ogrzać się, spędzić 

czas w gronie przyjaciół lub poznać nowe osoby, za-

chęcamy do zejścia na dół do sal katechetycznych.

BURZA MÓZGÓW!

W związku z faktem, że mamy możliwość korzy-

stania z pomieszczeń znajdujących się pod tara-

sem naszej kaplicy, z wejściem od ulicy, szukamy 

dobrych propozycji na ich jak najlepsze wykorzy-

stanie. Prosimy zgłaszajcie Wasze propozycje do 

Starszych Zboru. Każda sugestia zostanie prze-

myślana i przedyskutowana. 

Janusz Pawlak

KSIĄŻKI

Wszystkich chętnych do zakupu książek 

o tematyce religijnej (i nie tylko!), zapraszamy 

po nabożeństwie do biblioteczki lub do kontak-

tu z Sekretarz ds. literatury - Amelią Stolarską,  

tel. 505-050-389, amelia_w@o2.pl

PATHFINDERS

Zbiórka w Lesie Kabackim dzisiaj– godz. 16:00-19:30

NASZE MEDIA

Zapraszamy do zaglądania na naszego zboro-

wego Facebooka (adwentyści.warszawa) oraz na 

stronę warszawa.adwent.pl. Od niedawna znaleźć 

tam można nagrane kazania z nabożeństw z na-

szego zboru. Mamy nadzieję, że wkrótce będzie 

ich jeszcze więcej.

OGŁOSZENIA

Jeżeli chcesz zamieścić ogłoszenie w naszym 

biuletynie, pisz na adres: behatala@friend.pl lub  

jalakpaw@wp.pl

ZUCHY

Już dzisiaj kolejna zbiórka, na którą zapraszamy 

wszystkie zuchy (również te, których dawno nie 

widzieliśmy). Start o godz. 16.00 na Foksal.


