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Czy można 30 lat chodzić do zboru i nie znać

znajdziemy, pewne jest jak zorza poranna i przyjdzie

Jezusa? Można. Czy można głosić ewangelię, i na-

do nas jak deszcz, jak późny deszcz , który zrasza zie-

wracać innych, i nie znać Jezusa? Też można. Pa-

mię”. (Ozeasz 6,3)

weł był najlepszym i najgorliwszym z faryzeuszy.

Czy znasz Jezusa? Nie pytam o to, czy słyszałeś o nim,

Być może dzisiaj słowo faryzeusz nie ma dobrego

czy znasz proroctwa, a może nawet sam jesteś w sta-

wydźwięku, ale w tamtych czasach to był ktoś naj-

nie udzielić lekcji biblijnych. Nie pytam też, czy mo-

lepszy z najlepszych. I choć nie miał sobie nic do

żesz przytoczyć historie cudów dokonanych w życiu

zarzucenia, to jednak dopiero wtedy, gdy naprawdę

innych kaznodziejów ani czy lubisz swój kościół. Nie

spotkał na drodze Jezusa, jego życie diametralnie się

pytam, czy codziennie czytasz lekcje biblijne ani czy

zmieniło. Czy nie z tego znana jest Laodycea? Tak

przychodzisz na wykłady, a także czy udzielasz się

na zewnątrz wygląda całkiem nieźle. Nawet w swo-

w zborze. A może nawet pełnisz w nim całkiem od-

ich oczach wygląda rozsądnie, a przynajmniej nie

powiedzialne stanowisko. Czy znasz Jezusa?

gorzej niż inni. Tyle tylko, że Jezus się do niej nie

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
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:
“Duch Święty i uduchowienie”
18.02 – „Duch Święty i Kościół”
25.02 – „Duch Święty, Słowo i modlitwa”

Klasa anglojęzyczna – środkowy rząd z przodu
Klasa ukraińska – prawy rząd z tyłu
Klasa niesłyszących – lewy rząd z przodu
Klasa młodzieżowa (gimnazjum, liceum) –
mała kaplica
Klasa „biblioteczna” - biblioteczka
Zapraszamy wszystkich, którym hałas
i osłabiony słuch utrudniają udział w Szkole
Sobotniej do pomieszczenia obok (biblioteczki) – gdzie w kameralnych warunkach utworzona jest nowa klasa szkoły sobotniej.

c.d. na str. 2

„Starajmy się więc poznać, usilnie poznać Pana, że go

c.d. ze str. 1

przyznaje. A takie chrześcijaństwo to po prostu

Ale musisz wyjść ze swojej wygodnej letniości,

kolejna religia stworzona „ku pokrzepieniu serc”.

postawić wszystko na jedną kartę i prosić. I mu-

Kochasz Jezusa? No jasne, przecież wszyscy Go

sisz tego chcieć. Najbardziej na świecie.

kochamy. Na pewno? Jesteś w stanie poświęcić

Proście a będzie wam dane; szukajcie a znajdzie-

dla Niego swoje marzenia? Czy naprawdę wiesz

cie; kołaczcie a otworzą wam. Każdy bowiem kto

komu zaufałeś? Potrafisz innym opowiadać

prosi, otrzymuje, kto szuka znajduje, a kołaczące-

o swoim Jezusie? Masz z nim osobiste doświad-

mu otworzą. Jeżeli któregoś z was ojców syn po-

czenie, które pozwoli Ci z niezachwianą pewno-

prosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę,

ścią powiedzieć: „Pan mój i Bóg mój”?

czy zamiast ryby poda mu węża? Lub też gdy pro-

Nie ma jednej drogi do poznania Boga. Może

si o jajko czy poda mu skorpiona? Jeżeli więc wy,

dlatego, że to On decyduje kiedy i w jaki sposób

choć źli jesteście umiecie dawać dobre dary dzie-

objawi się w naszym życiu. Do jednych może

ciom swoim, o ile bardziej Ojciec z nieba da Ducha

przemówić słowami Biblii. Innym może stanąć

Świętego tym, którzy go proszą (Mat. 5. 9-13).

na drodze jak Pawłowi. Niektórzy będą musieli
zmagać się z Nim i wyrwać błogosławieństwo,
jak Jakub. Inni jeszcze zobaczą go w krzaku

ROCZNICE:
W dniach 6 - 21 marca urodziny obchodzą:

ognistym na pustyni. Niektórzy dostrzegą Go
w cudzie uzdrowienia, jak Naaman. Lub w ogniu
spadającym z nieba, jak Eliasz. Inni zakochają
się w głosie Jezusa, jak Maria, w ciszy siedząca u Jego stóp. Bóg obiecał jedno: jeżeli całym
sercem będziemy chcieli Go poznać, to On zmobilizuje całe zastępy niebieskie, żeby tego dokonać. Twoja historia będzie zupełnie unikalna.
PROGRAM USŁUGIWAŃ W ZBORZE
WARSZAWA-CENTRUM
04.03 – Paweł Lazar

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

11.03 – Mirosław Karauda
18.03 – Krzysztof Romanowski
25.03 – Zespół All4Him

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.

OGŁOSZENIA / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
WARSZTATY GOSPEL

RADA ZBORU

Zapraszamy wszystkich miłośników muzyki gos-

9 marca odbędzie się spotkanie Rady Zboru.

pel na IV MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY

Jeśli masz ważny temat, którym powinna zająć

GOSPEL Z KENEM BURTONEM.

się rada, zgłoś go do jednego z pastorów lub star-

Warsztaty

odbędą

się

w

dniach

30.04-

szych zboru.

1.05.2017 w Cieszynie i zakończą wspólnym koncertem finałowym 1.05 o godz. 17:00. Dodatko-

SPOTKANIE SENIORÓW

we informacje znaleźć można na tablicy ogłoszeń

Drodzy Seniorzy!

lub na stronie www.warsztatygospel.eu.

Po długiej przerwie pragniemy zaprosić Was na

Ilość miejsc ograniczona!

spotkanie, które odbędzie się 19 marca o godz.
14:00. Zaplanujcie sobie czas tak, aby nikogo

SZKOLENIE

nie zabrakło! Nasze kolejne spotkania będą

25 i 26 marca odbędzie się w Podkowie Leśnej

poświęcone między innymi udzielaniu pomo-

SZKOLENIE SEKRETARIATU DZIECI. Szkole-

cy w nagłych wypadkach. Zaproście również

nie prowadzić będą Linda Koh i Clair Sanches.

swoich znajomych - może się okazać, że umie-

Więcej informacji na www.adwent.pl. Zgłaszać

jętności zdobyte na spotkaniach uratują komuś

się można telefonicznie (22 31 31 431) lub ma-

życie. Warto więc skorzystać z planowanego

ilowo (kancelaria@adwent.pl) do 20 marca 2017.

szkolenia.
Zapraszamy!

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA:
Środy godz. 18:00 - spotkanie modlitewne (Sala

DARY NA MULTIMEDIA

Katechetyczna)

Zebrano - 10.500 zł

Czwartki godz. 17:00 - spotkanie Adwentystycz-

Wydano: (zakup komputera, monitorów i inne-

nej Grupy Integracyjnej

go drobnego wyposażenia) - 6.200 zł

Piątki godz. 18:00 - wspólne rozpoczęcie Sabatu

Pozostało w kasie - 4.300 zł
Dziękujemy darczyńcom za każdą złotówkę!

SPOTKANIA MŁODZIEŻOWE:

W dalszym ciągu zbieramy fundusze na za-

Piątki godz. 18:00 - wspólne studiowanie Biblii

kup kamery i miksera, które są niezbędne do
prowadzenia transmisji nabożeństw na żywo.

GORĄCY POSIŁEK PO NABOŻEŃSTWIE

Miejmy to wszyscy w pamięci i w sercu. Trans-

Wszystkich, którzy w sobotę po nabożeństwie

misje prowadzone na żywo umożliwią uczest-

chcą zjeść pyszną zupę, ogrzać się, spędzić czas

niczenie w nabożeństwach wszystkim, któ-

w gronie przyjaciół lub poznać nowych, zachęca-

rzy z różnych przyczyn nie mogą dotrzeć do

my do zejścia na dół do sal katechetycznych.

kościoła.

LEKCJE RELIGII

PROSIMY O WYŁĄCZANIE

Niedziele:

TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH

10:00 oraz 11:30 (grupy licealne)

PODCZAS NABOŻEŃSTW.

10:00 (kl.III, IV - 5 marzec; kl.V,VI - 12 marzec)
12:00 (kl.I, II – 5 marzec; gimnazjum – 12 marzec)
Jeżeli chciałbyś, aby Twoje dziecko przyłączyło się do
nauki religii, zgłoś się do katechetów:
Szkoła podstawowa i gimnazjum – Julia Szczepaniak
(tel. 506 090 156, juliaszczepaniak07@gmail.com),
Liceum – Krzysztof Romanowski
(tel. 501 935 643, krzysztof.romanowski@adwent.pl).

NAJBLIŻSZE ZBIÓRKI PATHFINDERS

KSIĄŻKI

(WSZYSTKIE GRUPY):

Wszystkich chętnych do zakupu książek o tema-

11 i 18 marca: 16:00-19:30

tyce religijnej (i nie tylko!), zapraszamy po nabo-

W Warszawie mamy obecnie 3 drużyny: zuchów

żeństwie do biblioteczki (pomieszczenia między

(poniżej 10 roku życia), harcerzy (do 16 roku ży-

mała kaplicą a szatnią) lub do kontaktu z sekre-

cia), harcerzy starszych (16+) – wyzwań nie bra-

tarz ds. literatury - Amelią Stolarską,

kuje. Osoby chętne do współpracy mogą zgłaszać

tel. 505 050 389, amelia_w@o2.pl

się do Błażeja Owczarka lub do Marty Szupert
(Zuchy).
OGŁOSZENIA
Jeżeli chcesz zamieścić ogłoszenie w naszym

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
w Warszawie

warszawa.adwent.pl
/adwentysci.warszawa

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

Foksal 8

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

BIULETYN

Redakcja: Jan Pawlak, Mariola Ananiów, Sylwia Choryło, Beata Dutkowska, Aleksandra Lawaty-Cichy,
Dorota Szambelan. Skład: Szymon Chalupka, Tomasz Chalupka, Jarosław Szambelan.

