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Wybory, wybory,
wybory...
„I

wskazali

dwóch:

stawili przed apostołami, którzy pomodlili się
i włożyli na nich ręce”.
Oto dwa fragmenty z „protokołów” zebrań wyborczych Zboru Jerozolima Cen-

zwanego Barnabą, którego też na-

trum sprzed prawie dwóch tysięcy

zywano Justem, i Macieja. Potem

lat. Pierwsze z nich dotyczyło

modlili się tymi słowy: Ty, Panie,

uzupełnienia wakatu w 12 oso-

który znasz serca wszystkich,

bowym „komitecie apostołów”,

wskaż z tych dwóch jednego,

drugie: powołania oddziału dia-

którego obrałeś”.

konatu (siedmiu członków zboru

„I podobał się ten wniosek całemu

przyjęło te stanowiska). Te i inne

zgromadzeniu i wybrali Szczepa-

sprawozdania odnotowane w księ-

na, męża pełnego wiary, i Ducha

dze Dziejów Apostolskich po-

Świętego i Filipa, i Prochora, i Nikanora, i Tymona,

kazują nam, że organizacja Kościoła rozwijała

i Parmena, i Mikołaja, prozelitę Antiochii; Tych

się stopniowo wraz z jego liczebnym i terytorialWSZYSTKICH 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

Klasa dziecięca (dzieci 2-10 lat) – balkon
Klasa anglojęzyczna – środkowy rząd z przodu

– apel misyjny, studium biblijne w grupach

Klasa ukraińska – prawy rząd z tyłu

11:00 – II część nabożeństwa

Klasa niesłyszących – lewy rząd z przodu

Klasa młodzieżowa (gimnazjum, liceum) –
Zapraszamy do studium Biblii w Szkole mała kaplica
Sobotniej. Tytuł lekcji bieżącego kwartału:
– kazanie Słowa Bożego

„Zbawienie wyłącznie przez wiarę. List do Zapraszamy wszystkich, którym hałas i osłaRzymian”
biony słuch utrudniają udział w szkole so25.11 – „Kim jest człowiek z 7 rozdziału botniej do naszego pomieszczenia zwanego
„biblioteką”.
Listu do Rzymian?”

c.d. na str. 2

Józefa

c.d. ze str. 1

nym rozwojem. Odnotowane na kartach biblijnej
– a więc natchnionej przez Boga – księgi, świadczą,
że wybory w zborze to nie jedynie jakaś czynność
administracyjna, ale uświęcony przez Boga sposób
organizacji Jego ludu do pełnienia Jego misji w tym

Lecz moim szczęściem być blisko
Boga. Pokładam w Panu,
w Bogu nadzieję moją,
Aby opowiadać o wszystkich
dziełach twoich. Psalm 73, 28

świecie. I tak, gdy w związku z pilną potrzebą Zboru
w Jerozolimie powołano oddział diakonatu, „Słowo
Boże rosło i poczet uczniów w Jerozolimie się pomnażał”. Te pierwsze wybory w zborze odbywały się
w atmosferze modlitwy i troski o Boży Kościół.
Od kilku tygodni w naszym zborze funkcjonuje komitet wyborczy. Wybrani przez nas (a więc
obdarzeni przez zbór zaufaniem) siostry i bracia,
w duchu modlitwy i troski o rozwój Bożego Zboru
Warszawa–Centrum zastanawiają się nad potrzebami naszego kościoła i rozpatrują duchowe dary
wyznawców. Już wkrótce dokonamy wyboru władz
zboru na kadencję 2018-2020. Każda i każdy z nas
będzie miał przywilej i święty obowiązek zadecydowania o przyszłości Kościoła Bożego w Warszawie.
Głęboko wierzę, że wszyscy modlimy się w intencji
dobrych wyborów, pamiętając, że „nasz” Zbór nie
jest „naszą”, ale Bożą własnością i że wybory w zborze, to nie jedynie zwykła formalność, ale uświęcony przez Boga sposób organizacji Jego ludu dla Jego
misji!

pastor Mariusz Maikowski

LITERATURA
Serdecznie zachęcam do założenia prenumeraty
na Lekcje Biblijne, Znaki Czasu i Głos Adwentu.
Korzyści płynące z tej formy zakupu literatury to:
1) uniknięcie konieczności wcześniejszego zamawiania i zapłaty przy każdym nowym numerze literatury
2) szybszy odbiór periodyków po nabożeństwie
3) tańszy koszt.
Tylko do 4 grudnia! W celu założenia prenume-

PROGRAM USŁUGIWAŃ W ZBORZE

raty należy przynieść kopertę z równo odliczoną

WARSZAWA-CENTRUM

kwotą opisaną imieniem i nazwiskiem oraz rodza-

25.11 – Mariusz Maikowski
02.12 – Paweł Lazar
09.12 – Mariusz Maikowski
16.12 – Daniel Bilicz
23.12 – Maciej Matter
30.12 – Mariusz Maikowski

jem periodyku/ów lub wpłacić pieniądze na konto

67 1140 2004 0000 3902 5304 6690 .
Więcej informacji na tablicy przed wejściem do
kaplicy. W razie pytań można również dzwonić pod
numer 505-050-389.
Amelia Stolarska Sekretarz ds. literatury

OGŁOSZENIA

ZEBRANIE ZBOROWE
10 grudnia 2017, godz. 15:00

Informujemy, zapraszamy oraz zachęcamy
do uczestnictwa w zebraniu zborowym.

Jeśli chcesz wnieść jakieś uwagi na zebra-

Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za to, co

niu, przedstaw je najpierw Radzie Zboru,

dzieje się w naszym zborze. Mamy wpływ

aby w pierwszej kolejności tam były roz-

w decydowaniu o dalszym funkcjonowaniu

ważone wszelkie propozycje. Niezgłoszone

zboru, ale musimy wszyscy uczestniczyć

wcześniej do Rady sprawy, nie będą rozpa-

w zebraniach i brać udział w głosowaniach.

trywane na zebraniu zborowym.

W sobotę 2 grudnia 2017
w czasie nabożeństwa towarzyszyć nam będzie Chór
Adventus z Podkowy Leśnej. Dołóżmy wszelkich
starań, aby punktualnie przybyć na nabożeństwo,
aby nie zakłócać atmosfery wchodzeniem do kaplicy podczas modlitwy, studium lekcji, wsłuchiwania
się w opowiadania doświadczeń czy wykonywania
pieśni przez chór.
Kochani rodzice, prosimy Was gorąco o okazanie
większej troski swoim dzieciom. Jeśli wiecie, że
Wasze dziecko nie będzie spokojne, to przejdźcie
z nim do bocznej kaplicy. Dbamy o to, by nagłośnienie w tym pomieszczeniu umożliwiało odbiór
całości nabożeństwa. Pociechy mogą tam mieć
większą swobodę, zatem wszyscy będą mieli
ułatwioną sytuację.
Dziękujemy za zrozumienie i pomoc.

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.

PROSIMY O WYŁĄCZENIE
TELEFONÓW
KOMÓRKOWYCH

ZAPRASZAMY
NA SPOTKANIA:

PODCZAS NABOŻEŃSTWA

wtorek

środa

czwartek

BIBLIJNE SPOTKANIA
MŁODZIEŻOWE

SPOTKANIA
ŚRODOWE

SPOTKANIA
CZWARTKOWE

W każdy wtorek o 19:00
W każdt piątek o 18:00

W każdą środę o godz. 18:00
zapraszamy na spotkanie modlitewne. Spotkania odbywają
się w sali katechetycznej.

Integracyjna Grupa Adwentystyczna zaprasza na spotkania
w każdy czwartek o 17:00.

GORĄCY POSIŁEK
PO
NABOŻEŃSTWIE
Wszystkich chętnych,
którzy chcą zjeść pyszną
zupę, ogrzać się, spędzić
czas w gronie przyjaciół
lub poznać nowych, zachęcamy do zejścia po
nabożeństwie na dół, do
sali katechetycznej.
KLASA SZKOŁY SOBOTNIEJ
DLA GORZEJ SŁYSZĄCYCH
Przypominamy o możliwości uczestniczenia
w klasie Szkoły Sobotniej dla osób potrzebujących głośniejszego prowadzenia lekcji i lepszego
wzajemnego odbioru. Słabszy słuch to nie
wstyd, ale przypadek, który dosięga wielu z nas.
Zapraszam – Jan Pawlak.

ZBIÓRKA PATHFINDERS:
Sobota – 2 grudnia,
godz. 16:00-19:30.

KOMITET NOMINACYJNY
W dniu dzisiejszych (25 grudnia), chwilę po
nabożeństwie odbędzie się spotkanie Komitetu
Nominacyjnego.
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

Jeżeli nie możesz uczestniczyć w naszym nabożeństwie, zapraszamy na cotygodniowe transmisje drugiej części nabożeństwa na żywo, o godz.
11:00 na kanale youtube: adwentysciwarszawa
oraz na stronie:
www.warszawa.adwent.pl.

DZIEŃ PATHFINDERS:
W dniu dzisiejszym obchodzimy w naszym zborze
dzień Pathfinders. Wszystkich harcerzy i zuchy
zapraszamy na wspólny posiłek po nabożeństwie.

Masz pytanie? 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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