
BIULETYN
Kościół Adwentystów Dnia Siódmego 

Zbór Warszawa-Centrum

CUDOWNY CIEŃ 
Żył sobie kiedyś człowiek tak bogobojny, że nawet 

aniołowie radowali się jego widokiem. Ale pomi-

mo swej świętości nie miał pojęcia, że jest świętym.  

Po prostu dalej wykonywał swe monotonne za-

jęcia, rozsiewając dobroć, tak jak kwiaty na wpół 

świadomie rozsiewają swą woń, a lampy uliczne 

swój blask.

Jego świętość polegała na tym, że zapominał 

o przeszłości każdego i widział ludzi takimi, jakimi 

byli w danej chwili; nie zważając na ludzki wygląd, 

zaglądając w głąb ich duszy, gdzie byli bez grzechu 

i bez winy i zbyt nieoświeceni, by wiedzieli, co 

robią. A więc kochał i przebaczał każdemu, kogo 

spotkał, nie widząc w tym nic dziwnego, bo było to 

konsekwencją jego podejścia do ludzi.

Pewnego dnia anioł powiedział mu:

–  Wysłał mnie do ciebie Bóg. Poproś, o co chcesz, a bę-

dzie ci to dane. Czy chciałbyś mieć dar uleczania?

–  Nie – odrzekł ten człowiek. – Wolę, aby Bóg sam 

uzdrawiał ludzi.

–  Czy chcesz nawracać grzeszników na drogę 

sprawiedliwości?

–  Nie – odparł - nie mnie dotykać ludzkich serc. 

To przystoi aniołom.

–  Może więc chcesz być wzorem cnoty, że ludzie 

będą chcieli cię naśladować?

–  Nie – rzekł święty – to by mnie uczyniło  

centrum zainteresowania.

– A więc czego pragniesz? – spytał anioł.

SZANOWNI GOŚCIE,  

WSPÓŁWYZNAWCY  

I PRZYJACIELE PRAWDY!

Zapraszamy do uczestnictwa w sobot-

nich nabożeństwach Kościoła Adwen-

tystów Dnia Siódmego. Cieszymy się 

z Waszej obecności i życzymy owoc-

nego studium Pisma Świętego oraz 

obfitych błogosławieństw Bożych.

PORZĄDEK NABOŻEŃSTWA
  9.30  –  I część nabożeństwa – apel misyjny
10.00 – Studium biblijne w grupach
11.00  –  II część nabożeństwa – śpiewanie  

pieśni, czytanie Słowa Bożego,  
kazanie, modlitwy.
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–  Łaski Boga – brzmiała odpowiedź. – Mając to, 

będę miał wszystko, czego pragnę.

–  Nie, musisz poprosić o jakiś cud – rzekł anioł  

albo jakiś zostanie ci narzucony. 

–  No dobrze, proszę więc, aby za moim pośrednic-

twem dokonywało się dobro, ale żebym o tym 

nie wiedział.

Tak więc z boskiego wyroku cień tego świętego 

człowieka został obdarzony zdolnością uzdrawia-

nia, jeśli tylko padał za nim. Gdziekolwiek padł 

jego cień – zakładając, że był on za jego pleca-

mi – chorzy zostawali uleczeni, ziemia stawał się 

żyzna, studnie znów wypełniały się wodą i kolor 

wracał na twarze tych, których doświadczył los.

Ale święty nic o tym nie wiedział, ponieważ uwa-

ga ludzi była tak skupiona na jego cieniu, że zapo-

mnieli o człowieku, więc jego życzenie, by dobro 

dokonywało się przez niego i by był zapomniany 

zostało spełnione.
Cudowny cień, Modlitwa żaby,  

Anthony de Mello

APEL O MODLITWĘ W INTENCJI 
UWIĘZIONEGO ADWENTYSTY 
W PAKISTANIE
Sajjad Masih Gill, 31-letni adwentysta dnia siód-

mego, od niemal trzech lat odbywa karę doży-

wotniego pozbawienia wolności. Pakistański sąd 

skazał go za rzekome bluźnierstwo.

W ubiegłym tygodniu miała odbyć się rozpra-

wa odwoławcza przed sądem w Lahaur, w spra-

wie Sajjada Masiha Gilla, adwentysty, który od 

2013 roku przebywa w jednym z pakistańskich 

więzień. Z doniesień agencji ACI Prensa wynika 

jednak, że sąd zdecydował się przełożyć rozpra-

wę na inny termin. Ma to związek z atakiem na 

dwóch prawników reprezentujących Sajjada. Zo-

stali oni zatrzymani przez niezidentyfikowanego 

sprawcę, gdy podróżowali na rozprawę z Kasur 

do Lahaur. Mężczyzna groził im bronią i prze-

strzegał przed reprezentowaniem Masiha w po-

stępowaniu apelacyjnym.

NIESŁUSZNIE SKAZANY

Masih, członek Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, 

w 2013 roku został skazany na karę dożywotniego po-

zbawienia wolności za rzekome rozsyłanie wiadomości 

tekstowych zniesławiających proroka Mahometa.

Wyrok ten został wydany mimo wielu kontrowersji 

i nieprawidłowości. Wystarczy wspomnieć, że w cza-

sie procesu, człowiek, który wcześniej oskarżył Ma-

siha o obrazę Mahometa, ostatecznie wycofał swoje 

zarzuty. Również prokurator nie był w stanie udo-

wodnić mu domniemanego przestępstwa.

Ówczesny adwokat Masiha Javed Sahotra uważa, 

że to wzmożona presja ze strony islamskich eks-

tremistów odegrała decydującą rolę przy wydaniu 

wyroku skazującego.
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SPOTKANIA PIĄTKOWE

Serdecznie zapraszamy w każdy piątek o 18:00  

na spotkania rozpoczynające Szabat. 

KONIEC ŚWIATA WG BIBLII

W sobotę 27 lutego o godz. 17:30 odbędzie 

się kolejny wykład z księgi Apokalipsy. Wy-

kład poprowadzi pastor Jarosław Trojanowski.  

Serdecznie zapraszamy. 

PROGRAM USŁUGIWANIA  

W ZBORZE WARSZAWA CENTRUM

20.02 – Jarosław Trojanowski

27.02 – Paweł Lazar 



PRZEPISY O BLUŹNIERSTWIE

Od roku 1986 roku, gdy definicja bluźnierstwa w pa-

kistańskim kodeksie karnym została rozszerzona, licz-

ba oskarżeń i wyroków na podstawie tych przepisów 

o bluźnierstwie, gwałtowanie wzrosła. Zgodnie z obo-

wiązującym prawem, osoby oskarżone o zniesławienie 

Mahometa za pomocą słów lub czynów – co stanowi 

najpoważniejsze przestępstwo bluźnierstwa – muszą 

zostać skazane na karę śmierci lub dożywocie.

Według wielu międzynarodowych organizacji hu-

manitarnych, przepisy te często stają się pretekstem 

do wysuwania fałszywych oskarżeń i wyrównywania 

rachunków osobistych. Na takie oskarżenia najbar-

dziej narażeni są przedstawiciele mniejszości religij-

nych, w tym chrześcijan, którzy stanowią zaledwie 

2 proc. populacji Pakistanu.

Dr Ganoune Diop, dyrektor Spraw Publicznych i Wol-

ności Religijnej w światowym kościele adwentystycz-

nym podkreśla, że pakistańskie przepisy dotyczące 

bluźnierstwa są zasadniczo niezgodne z zasadami 

wolności wyznania  i przekonań.

„Przepisy te wydają się być wykorzystywane do ogra-

niczania działalności mniejszości religijnych, ograni-

czania swobody sumienia i wyrażania myśli religijnej, 

a czasami do celowego dyskryminowania lub prześla-

dowania konkretnych osób i grup” – podkreśla Diop. 

„Choć ważne jest, aby zawsze traktować innych z sza-

cunkiem, to jednak prawdziwa wolność religijna po-

zwala wszystkim ludziom na głoszenie poglądów zgod-

nych z ich przekonaniami, bez narażenia na bycie ofiarą 

poniżania prześladowania lub przemocy” – dodaje.

APEL O MODLITWĘ

Ostatnie badania Pew Research Center wykazały, że po-

nad 20 procent państw na świecie – w tym wiele krajów 

Bliskiego Wschodu, jak również Nigeria, Sudan, Soma-

lia, Indie, Indonezja oraz Malezja – posiada w swoim 

prawodawstwie przepisy o bluźnierstwie.

Prokurator Dwayne Leslie, dyrektor współpracują-

cy w Departamencie Spraw Publicznych i Wolności 

Religijnej,  od wielu miesięcy z uwagą śledzi sprawę 

Masiha i wzywa adwentystów na całym świecie do 

usilnych modlitw w intencji osadzonego, jak również 

jego rodziny.

„Mniejszości religijne w Pakistanie żyją nie tylko 

w obawie   przed oskarżeniem o bluźnierstwo, ale 

również ze świadomością, że procesy w tych spra-

wach są często prowadzone w sposób niesprawiedli-

wy” – podkreśla Leslie.

W związku z incydentem, do którego doszło 29 stycz-

nia, prawnicy Sajjida Masia wystąpili o odroczenie 

rozprawy odwoławczej. Sąd przychylił się do ich proś-

by i wyznaczył nowy termin rozprawy na 16 lutego.
Serwis Adwent.pl; 09 lutego 2016 (nr 551)

PRZEKAŻ SWÓJ  
1% PODATKU
Na jakie cele możesz przekazać podatek?  
ogólną działalność Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej; 
siostra Amelia Stolarska, siostra Ania Rolińska,  
grupa niesłyszących – Filiia ChSCh Warszawa
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ZEBRANIE  ZBOROWE

Informujemy o potrzebie spotkania się i zatwier-

dzenia przez współwyznawców propozycji związa-

nych z dokończeniem remontów. Krótkie Zebranie 

Zborowe poświęcone tylko tej sprawie odbędzie się 

dziś, zaraz po nabożeństwie.. Prosimy wszystkich 

współwyznawców o uczestnictwo. 

WSPÓLNA NAUKA PIEŚNI

Zapraszamy wszystkich chętnych na naukę nie-

znanych lub mało znanych pieśni z naszego ko-

ścielnego śpiewnika. Pieśni będziemy uczyć się 

od marca, w każdą sobotę, 15 minut przed rozpo-

częciem nabożeństwa (od godz. 9:15).

Chcemy poszerzyć repertuar pieśni śpiewanych 

podczas nabożeństw i w naszych domach.

SPOTKANIA ŚRODOWE

W każdą środę o godz.18:00 zapraszamy na spo-

tkanie modlitewne. Spotkania odbywają się w sali 

katechetycznej.

SPOTKANIA CZWARTKOWE

Integracyjna Grupa Adwentystyczna zaprasza na 

spotkania w każdy czwartek o godz. 17:00.

SPOTKANIE SENIORÓW

21 lutego o godz. 14:00 odbędzie się kolejne spo-

tkanie seniorów. Trochę teorii, trochę śpiewu, 

trochę gimnastyki i wrócimy do domów odrobi-

nę sprawniejsi i weselsi. Zapraszamy!

ROCZNICE:
W dniach 14 - 28 lutego urodziny obchodzą:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kochanym Siostrom i Braciom życzymy  
zdrowia, pogody ducha i Bożego prowadze-
nia na każdy dzień. Niech dobry Bóg ma  
Was w swojej opiece.

„Lecz moim szczęściem być blisko 
Boga.Pokładam w Panu, w Bogu na-
dzieję moją, Aby opowiadać o wszyst-
kich dziełach twoich.” 
Psalm 73, 28


