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BO ON OBIECAŁ
Dlaczego modlimy się, rozmawiamy z Bogiem otwierając przed Nim swoje
serca? Psalmista Dawid odpowiedział na to pytanie słowami: „Wzywam
cię, bo mnie wysłuchujesz, Boże” (Ps 17, 6). Jesteśmy pewni, że Bóg z największą uwagą i zainteresowaniem przyjmuje nasze modlitwy, że wszystko, co dzieje się w naszym życiu jest dla Niego ważne – dlatego wołamy do
Niego. Jesteśmy ufni, że zawsze odpowiada zgodnie ze swą nieskończoną dobrocią i mądrością – dlatego bez wahania powierzamy mu każdą sytuację. Ponieważ wysłuchuje, modlimy
się do Niego.
Biblia przepełniona jest Bożymi obietnicami. Wszelkie
dobro, które staje się naszym udziałem, dzieje się dlatego,
że On obiecał. Co zrobić, aby Boże obietnice nie pozoczywistością w naszym codziennym życiu? Niektórych
Jego błogosławieństw doświadczamy niezależnie od
wszystkiego („bo słońce jego wschodzi nad złymi
PLAN NABOŻEŃSTWA
9:30 – I część nabożeństwa – apel misyjny
10:00 – Studium biblijne w grupach
11:00 – II część nabożeństwa – kazanie Słowa Bożego
WSZYSTKICH GOŚCI I CZŁONKÓW ZBORU
zapraszamy do przyłączenia się do jednej z grup podczas studium
biblijnego w głównej sali kościoła. Prowadzimy dodatkowo klasy:
Klasa dziecięca (dzieci 2-10 lat) – balkon
Klasa anglojęzyczna – środkowy rząd z przodu
Klasa ukraińska – prawy rząd z tyłu
Klasa głuchoniemych – lewy rząd, z przodu
Klasa młodzieżowa (gimnazjum, liceum) – mała kaplica

c.d. na str. 2

stawały jedynie tymi zapisanymi w Biblii, ale były rze-

c.d. ze str. 1

i dobrymi” – Mt 5, 45), wielu jednak jedynie przez

2. Wiara. Ponieważ jest to zgodne z Bożą wolą, po-

wiarę korzystając z Jego łaskawości. Jak więc spra-

zostaje w pełni zaufać i dziękować za Jego pomoc.

wić, by te wszystkie Boże zapewnienia spełniały

3. Wytrwałość. Cóż, nie wszystko dzieje się natych-

się w tobie i we mnie? Zastanawiając się nad tym

miast. Wytrwałość lub jej brak ujawnia, jak bardzo

odkryłem pewną zasadę, którą nazwijmy: „Zasada

zależy nam na kroczeniu Bożymi drogami.

trzech W”.

Tak, jak niejednokrotnie najlepszym argumentem

1. Wybór. To szczera odpowiedź na to, czy rze-

dziecka wobec rodzica jest słowo: „obiecałeś”, tak

czywiście pragniesz, by Boża obietnica spełniła się

i jako Boże dzieci przychodźmy do Niego z pokorą,

w twym życiu. Bóg tego dla ciebie bardzo pragnie,

pragnieniem pełnienia Jego woli i ufnością wołając:

lecz w pełni może to uczynić widząc twoje zdecy-

„Panie Jezu, obiecałeś, dlatego wysłuchaj i pomóż”.

dowanie.

Piotr Stachurski
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DNI MODLITWY 2017

wali wszyscy razem, to myślałem, że mi serce wy-

Już dawno nie przeżywaliśmy tak wzruszających

skoczy z radości :). Młodzi prowadzący i uczestnicy

Dni Modlitwy, jak w tym roku. Wczoraj odbyło

wraz ze stałymi bywalcami takich spotkań modli-

się ostatnie spotkanie i muszę przyznać, że jeszcze

tewnych otwierali swe serca przed Panem. Od tej

nigdy dotąd nie zdarzyło się, żeby miejsc zabrakło

pory nie będę mówił, że tęsknię do dawnych dni,

dla tych, co się spóźnili. Jak zawsze modliliśmy się,

gdy przychodziło wiele osób na spotkania modli-

śpiewaliśmy, rozważaliśmy Słowo Boże, dzieliliśmy

tewne, ale z wdzięcznością będę wracał do tych na-

się przeżyciami i pragnieniami. No ale jak zaśpie-

szych spotkań 10 Dni Modlitwy w 2017 roku. JP

NOWOROCZNA AGAPA

godziny przy suto zastawionych stołach. Przy okazji

Czy wiecie, jak mile spędziliśmy czas w ostatnią nie-

w pewnym stopniu zrozumieliśmy radość naszego

dzielę? Spytajcie tych, co przyszli na zapowiedzia-

Pana z tych, którzy przybyli choćby w ostatniej chwili

ną AGAPĘ. Nie było tłumów. Nim wybiła godzina

na ucztę przygotowaną przez Niego, ale równocześnie

14 było nam smutno, że jeszcze wiele miejsc było

smutek z tego, ze zaproszeni w pierwszej kolejności

wolnych. Stoły zastawione, przyjęcie gotowe, tylko za-

woleli zająć się swoimi sprawami niż przyjść na ucztę.

proszonych niewielu. Myśleliśmy, że będziemy musieli

Jak wspaniały, cierpliwy i pełen miłości jest nasz Zba-

wyjść na opłotki, aby zapraszać na przyjęcie. Myśleli-

wiciel czekając do ostatniej chwili na naszą decyzję.

śmy, że przeżywamy powtórkę z historii opowiedzia-

Jak dobrze, że kazał sługom wyjść i zapraszać tych na

nej przez Jezusa. Okazało się jednak, że nie trzeba było

rozstajnych drogach. Jestem wdzięczny Bogu za Jego

wychodzić z zaproszeniami na ulicę. To nasze obawy

zaproszenie i to, że już dziś mogę się czuć jak gdybym

były niepotrzebne. Dochodzący uczestnicy ukoili

siedział za stołem czekając na Jego znak do rozpoczę-

smutek gospodarza spotkania i przeżyliśmy miłe trzy

cia uczty. Chwała Tobie Dobry Boże.

JP
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PROGRAM USŁUGIWAŃ W ZBORZE
WARSZAWA-CENTRUM
21.01 – Piotr Stachurski
28.01 – Władysław Kosowski
04.02 – Mariusz Zaborowski
11.02 – Krzysztof Romanowski
18.02 – Dariusz Górski

GORĄCY POSIŁEK PO NABOŻEŃSTWIE
W okresie zimowym, w każdą sobotę po nabożeństwie zapraszamy na gorący posiłek. Wszystkich chętnych, którzy chcą zjeść pyszną zupę,
ogrzać się, spędzić czas w gronie przyjaciół lub
poznać nowych, zachęcamy do zejścia na dół do
sal katechetycznych.

25.02 – Jarosław Trojanowski
ROCZNICE:
W dniach 24 stycznia - 2 lutego urodziny
obchodzą:

RELIGIA
Niedziela (22 stycznia)
10:00 – 11:30 oraz 11:30 – 13:00 (grupy licealne)
10:00- 12:00 (III, IV klasa szkoły podstawowej)
12:00 - 14:00 (I, II klasa szkoły podstawowej)
Niedziela (29 stycznia)
Ze względu na szkolenie dla katechetów i nauczycieli, zajęcia religii (dla klas V, VI podstawówki
oraz gimnazjum) są ODWOŁANE.
Jeżeli chciałbyś, aby Twoje dziecko przyłączyło
się do nauki religii, zgłoś się do katechetów:

Życzymy Wam, abyście każdego dnia czerpali
radość z Bożej obecności. Niech Jego pokój
strzeże Waszych myśli i serc.

Szkoła podstawowa i gimnazjum
– Julia Szczepaniak
(tel. 506090156, juliaszczepaniak07@gmail.com)
Liceum
– Krzysztof Romanowski
(tel. 501935643, krzysztof.romanowski@adwent.pl)

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.

DRODZY,
Jeśli chcecie nabyć literaturę zapraszam do stoiska w biblioteczce (środkowe pomieszczenie boczne obok kaplicy). Najpierw trzeba dokonać zamówienia (osobiście, telefonicznie lub mailowo), a w kolejnym tygodniu przy
odbiorze przynieść dokładnie odliczoną kwotę zaklejoną w kopercie, podpisaną imieniem i nazwiskiem, abym mogła rozliczyć wszystko po Sabacie.
Polecam na miejscu obejrzeć książki umieszczone w gablotkach lub zapoznać się ze stroną sklep.znakiczasu.pl, na której jest cała oferta wydawnicza
(przy zamówieniu tworzonym przeze mnie ceny mogą być takie same lub
niższe niż te widoczne na stronie internetowej).
Życzę miłego studiowania, Sekretarz ds. literatury - Amelia Stolarska

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

(tel. 505050389, amelia_w@o2.pl)
SPOTKANIA
MIŁOŚĆ ZNAJDUJE DROGĘ

MŁODZIEŻOWE:

Codzienne rozważanie biblijne zwane popular-

Piątki godz. 18:00
- wspólne studiowanie Biblii

nie POBUDKAMI - już do nabycia.
Każda czytanka w niniejszej publikacji podsumowuje jeden rozdział z 5-tomowej serii pt.
Konflikt Wieków składającej się z następujących książek: Patriarchowie i prorocy, Prorocy
i królowie, Życie Jezusa, Działalność aposto-

ZBIÓRKA
PATHFINDERS:
Najbliższa zbiórka
- 04 luty – godz. 16:00

łów i Wielki Bój jak również dodatkowo z książek Pokój za którym tęsknisz, Przypowieści Chrystusa i Nauki z Góry Błogosławieństwa. W ten sposób czytając jedną
stronę dziennie możemy w ciągu jednego roku zapoznać się lub przypomnieć sobie myśli zawarte
we wszystkich tych książkach. Każda czytanka rozpoczyna się cytatem z Biblii, a kończy „Myślą
przewodnią” oraz „Lekcją na dziś”.
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
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