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W dniu dzisiejszym przypada narodowe święto nie-

nych ludzi itp. W takim razie właściwym stanem jest

podległości, które upamiętnia odzyskanie przez Pol-

pełna wolność? Nie. A Prawo Boże, posłuszeństwo

skę autonomii w 1918 roku, po 123 latach zaborów.

wobec Boga? Dobrze zilustruje to poniższa historia.

Wiele uwagi w tym dniu poświęcone zostanie słowu

Pewien duchowny zaparkował samochód w niedo-

„wolność”. Czym ona jest? Najprostsza definicja, jaka

zwolonym miejscu w jakimś dużym mieście. Za wy-

przychodzi do głowy, to możliwość decydowania

cieraczkę włożył karteczkę z następującą wiadomo-

o swoim losie. Żyjemy w kraju, który daje takie moż-

ścią: „Jestem duchownym. Objechałem tę przecznicę

liwości. Czy zatem jeste-

dziesięć razy. Mam spotka-

śmy wolnymi ludźmi?

nie, na które muszę się sta-

To trudny temat. Słowo Boże

Gdy wrócił do samochodu, znalazł odpo-

i nie chodzi jedynie o pojedyncze upadki

wiedź wraz z mandatem: „Objeżdżam tę przeczni-

ale stan. Czasami jesteśmy także zniewoleni

cę od dziesięciu lat. Gdybym nie dał mandatu,

okolicznościami, pieniędzmi, działaniem in-

straciłbym pracę. „Nie wódź nas na pokuszenie”.

WSZYSTKICH GOŚCI zapraszamy do
przyłączenia się do jednej z grup podczas studium biblijnego w głównej sali kościoła.
Prowadzimy dodatkowo klasy:

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:
“Zbawienie wyłącznie przez wiarę”
11.10 - „Adam i Jezus”

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 osłabiony słuch utrudniają udział w szkole sobotniej do naszego pomieszczenia zwanego
„biblioteką”.

c.d. na str. 2

wyraźnie wskazuje na niewolę grzechu

wić. „Odpuść nam nasze winy”.

c.d. ze str. 1

Nie daj Panie Boże, abyśmy byli wolni od wszystkiego i wszystkich. Tak pojmowana wolność
prowadzi do zguby. Nie szukajmy wolności tam
gdzie jej nie ma.
Bóg czyni tak wiele, by chronić nas przed grzechem i... nami samymi. Tak, jesteśmy zagrożeniem, gdy próbujemy korygować Pana Boga. Syn

PROGRAM USŁUGIWAŃ
11.11 – Grzegorz Korczyc
18.11 – Marek Micyk
25.11 – Mariusz Maikowski

OGŁOSZENIA

Człowieczy czyni nas prawdziwie wolnymi, ale to

SPOTKANIA MODLITEWNE

wolność od grzechu, a nie od wszystkiego. Apo-

W każdą środę o godz. 18:00 w sali katechetycznej.

stoł Paweł radzi, by szukać wolności, ale jednoczenie oddać się w niewolę Chrystusowi. Takiej

ZBIÓRKA PATHFINDERS

niewoli z serca życzę, a Chrystus uczyni nas wol-

Sobota - 11 listopada, godz. 16.00-19.30.

nymi od mocy grzechu.
Grzegorz Korczyc

BIBLIJNE SPOTKANIA MŁODZIEŻOWE
W każdy wtorek o godz. 19.00 i piątek o godz. 18.00.

ROCZNICE:
W dniach 12 - 25 listopada urodziny obchodzą:

SPOTKANIE KOMITETU NOMINACYJNEGO
Niedziela - 12 listopada o godz 17.00.
ZAJĘCIA RELIGII dla dzieci i młodzieży
w każdą niedzielę, zgodnie z planem. Rodziców chętnych zapisać swoje dzieci na zajęcia
religii prosimy o kontakt z Julią Szczepaniak
+48 506 090 156.

Kochanym Siostrom i Braciom życzymy, by kolejny rok życia był czasem błogosławionym. Niech będzie w nim przewaga czynów mądrych, niech będzie
wypełniony spotkaniami z ludźmi, którzy
dają autentyczną miłość i zainteresowanie,
a wiara w moc Bożą niech nieustająco wzrasta.

GORĄCY POSIŁEK PO NABOŻEŃSTWIE
Wszystkich chętnych, którzy chcą zjeść pyszną
zupę, ogrzać się, spędzić czas w gronie przyjaciół
lub poznać nowych, zapraszamy do zejścia do sali
katechetycznej.
OGŁOSZENIA
Jeżeli chcesz zamieścić ogłoszenie w naszym
biuletynie, pisz na adres: behatala@friend.pl lub
jalakpaw@wp.pl. Ogłoszenia przyjmujemy do
poniedziałku poprzedzającego wydanie numeru.

FELIETONY
BÓG BEZ CIEBIE NIE MOŻE ZADZIAŁAĆ NA CIEBIE.
Przyzwyczailiśmy się oczekiwać od Boga roz-

Nasze skupienie musi być zwrócone na kontakt

wiązań, często natychmiastowych. Czekamy,

z Nim, na Jego obecność w naszym życiu, nie-

a On nie działa. Może coś nie tak z tym naszym

zależnie od samopoczucia związanego z tym co

Bogiem?

nam się przydarza. Nie przegapmy tego pogrąże-

Gdy tyko coś złego dzieje się w naszym życiu je-

ni w żalu i smutku, by ten ciężki czas się skończył.

steśmy zdziwieni, przecież się staraliśmy. Wiara

Wielu z nas postrzega pobożność jako obowią-

słabnie, a my jesteśmy zmuszani do niewygodnej

zek, a przyjemności szuka gdzie indziej. Nie ro-

cierpliwości i tkwimy w atmosferze beznadziei.

zumiejąc, że radość z Jego obecności przerasta

Gdy wokół piętrzą się problemy, tak łatwo poczuć

wszelkie ziemskie rozrywki.

się odrzuconym.

Zacznij czerpać radość z przebywania z Bogiem,

Jednak pamiętajmy, że nie zostaliśmy celowo wy-

Ojcem, Mistrzem i przyjacielem, bo On zaspoka-

typowani do znoszenia przeciwności – cierpienie

ja wszelką potrzebę. Radujmy się w Bogu, a obda-

na tej ziemi jest nieuniknione.

rzy nas najwspanialszymi darami. Zaufaj…

Często myślimy, że jakość naszego życia zależy od

Mariola Ananiów

tego co nas spotyka, stąd liczne depresje. Nie tak
mamy radzić sobie z trudnościami. Im trudniej-

WARSZAWA CENTRUM W INTERNECIE:

sze okazują się okoliczności, tym większe skarby

Gdzie szukać transmisji online, relacji ze zboru, programów i informacji dotyczących zboru Warszawa Centrum w Internecie?

można w nich odkryć.
Naszym zadaniem jest ufać Bogu cały czas, każdego dnia i wierzyć, że wskaże drogę do wyjścia
PROSIMY O WYŁĄCZENIE
TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH
PODCZAS NABOŻEŃSTWA

warszawa.adwent.pl - podstawowe medium
informacyjne - strona o wydarzeniach w naszym zborze (informacje, zdjęcia, filmy, kazania i wiele więcej)
facebook.com/adwentysciwarszawa - najważniejsze informacje dla tych, którzy preferują FaceBook i... lubią lajkować :)
youtube.com/adwentysciwarszawa - transmisje online, archiwalne kazania i wykłady
Zachęcamy do korzystania z tego co dla Was
przygotował Foksal Media Team i przekazywania adresów innym!

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.

KĄCIK DLA DZIECI
CHRYSTUS UMARŁ ZA NASZE GRZECHY
Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał,
sprawiedliwy za niesprawiedliwych,
aby was przywieść do Boga.
W ciele wprawdzie poniósł śmierć,
lecz w duchu został przywrócony życiu.
1 List Piotra 3:18
Znajdź wszystkie wyrazy z tego wersetu w rozsypance.

SPOTKANIE INTEGRACYJNE
MŁODZIEŻY
Dzisiaj (sobota) zaczynamy obiadem o 12:30,
następnie zaplanowany jest program do wieczora.
Wyjście ewangelizacyjne zaplanowane na
25.11 (sobota) po nabożeństwie. Wszystkich
chętnych do wzięcia udziału serdecznie zapraszamy!

Masz pytanie? Pragniesz odwiedzin duszpasterskich? Potrzebujesz porady?
Masz odczucia, którymi chciałbyś podzielić się z kierownictwem zboru?
Napisz lub zadzwoń:
Mariusz Maikowski (pastor):
T: +48 509 39 39 31, E: maik@nadzieja.pl
Jan Pawlak (starszy zboru):
T: +48 606 710 411, E: jalakpaw@wp.pl
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