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ŻAR
TROPIKÓW
Połowa wakacji za nami. Upalna lipcowa pogoda pozwoliła nam poczuć się bardziej jak
w tropikalnych krajach niż w centrum Polski.
Tym którzy mogą jeszcze przez miesiąc leniwie oczekiwać na pierwszy dzwonek we
wrześniu, życzymy bezpiecznego odpoczynku
i Bożej opieki. Tym, którzy marzą o leniwym
odpoczynku, nic nie robieniu w najbardziej
zapracowanym mieście w Polsce, życzymy by
go znaleźli ... u stóp Jezusa.
Apostoł Paweł poradził Tymoteuszowi:
”(...) zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność,
wiarę, miłość, cierpliwość, łagodność. Staczaj
dobry bój wiary, uchwyć się żywota wiecznego, do którego też zostałeś powołany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków
(1 Tym. 6, 11-12)”.
Czasem wydaje się, że na staczanie dobrego
boju brakuje czasu, okoliczności nie pozwalają...lub pozwoliliśmy sobie na lekkie lenistwo

w tym obszarze...zwłaszcza w upalne letnie
dni. Z drugiej jednak strony od tego rodzaju
zabiegów nie powinniśmy szukać odpoczynku
nawet w okresie urlopowym.
Prawda jest taka, że im bliżej jesteśmy Jezusa, tym te zabiegi są dla nas mniej kosztowne
i wymagające wysiłku. A jeśli nawet nie mamy
już siły na nic, bo żar leje się z nieba, w pracy
obowiązków sporo, a rodzina oczekuje wakacyjnego traktowania, to pamiętajmy, że Pan
Jezus wie, że nie jesteśmy najmądrzejsi, najsilniejsi, i że zmęczenie nas często pokonuje.
Jednak On obiecuje swoją pomoc:
“Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście
spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie” (Mat. 11, 28).
Zatem w sierpniu nam wszystkim życzymy:
Bożego ukojenia :)
REDAKCJA

Prosimy o wyłączenie telefonów
ko m ó r ko w yc h p o d c z a s n a b o ż e ń s t wa

Witamy na nabożeństwie
09:30 — 1 część
apel misyjny, studium biblijne w grupach
11:00 — 2 część
kazanie Słowa Bożego
- pastor Władysław Kosowski
Lekcje szkoły sobotniej w tym kwartale:
„Dzieje Apostolskie”.
Tytuł dzisiejszej lekcji:
„Nawrócenie Pawła”.
Zapraszamy wszystkich do przyłączenia się
do jednej z grup podczas studium biblijnego.
w głównej sali kościoła.
Prowadzimy dodatkowo klasy:
Klasa dzieci młodszych (do 7 lat)
– balkon
Klasa dzieci starszych (do 12 lat)
– na dole w salach katechetycznych
Klasa anglojęzyczna
– środkowy rząd z przodu
Klasa ukraińska
– prawy rząd z tyłu
Klasa niesłyszących
– lewy rząd z przodu
Klasa młodzieżowa
– mała kaplica
Klasa dla osób słabiej słyszących
– biblioteka

PROGRAM KAZAŃ
04.08
11.08
18.08
25.08

– Władysław Kosowski
– Wiesław Szkopiński
– Piotr Heród
– Mariusz Maikowski

www.warszawa.adwent.pl
facebook.com/adwentysciwarszawa
youtube.com/adwentysciwarszawa

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.

STWORZENIE
CZY
EWOLUCJA?
Zapraszamy na spotkania “Stworzenie czy
Ewolucja?” prowadzone przez pastora Wiesława Szkopińskiego w naszym zborze
(ul. Foksal 8).
Przyjdźcie sami i zaproście swoich znajomych.
Archiwalne spotkania jak i transmisje on-

line są i będą dostępne na naszym kanale
www.youtube.com/adwentysciwarszawa.
Najbliższe terminy spotkań (wszystkie spotkania odbywają się o godzinie 18:00):
04.08 - Ile lat mają gwiazdy?
05.08 - Biogeneza - błędna podstawa
ewolucji.
08.08 - Uniformitaryzm - błędny
fundament ewolucji.
09.08 - Wiek Ziemi.
11.08 - Zasada antropiczna.
12.08 - Świat Matuzalema.
15.08 - Zagadka Atlantydy.
16.08 - Potop - fakt czy fikcja?
18.08 - Pochodzenie ras ludzkich.
19.08 - Tajemnice wulkanów.

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA
wtorek / piątek

środa

BIBLIJNE SPOTKANIA MŁODZIEŻOWE

SPOTKANIA MODLITEWNE

W każdy wtorek i piątek o godz. 19:00.

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

SPOTKANIA MODLITEWNE
Ze względu na serię wykładów środowe spotkania modlitewne 8 i 15 sierpnia są odwołane.
GRUPA MISYJNA TRZEJ ANIOŁOWIE
(GM3A)
GM3A zaprasza na tematyczne obozy misyjne. Poniżej znajdziesz informację o terminach sierpniowych obozów. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie www.gm3a.org.
09-15.08 - Obóz modlitewno - medyczny
w Ostródzie,
09-15.08 - Obóz zdrowotny w Mrągowie,
09-18.08 - Obóz muzyczny w Bytoni,
19-26.08 - Obóz dla kobiet w Lidzbarku
Warmińskim,
19-26.08 - Obóz młodzieżowy w Kielcach.

DO IZRAELA, A MOŻE DO JORDANII?
Marzysz o tym by zobaczyć na własne oczy
miejsca, o których do tej pory czytałeś na kartach Pisma Świętego?
Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna
organizuje jeszcze w tym roku dwa wyjazdy
z profesjonalnymi przewodnikami:
- Do Izraela
(07-15.10, 7 noclegów, koszt ok. 3100 PLN),
- Do Jordanii i Izraela południowego
(20-27.11, 6 noclegów, koszt: ok. 2900 PLN).
Więcej szczegółowych informacji znajdziesz na
www.wsth.pl/wyjazdy2018/.
KONGRES MŁODZIEŻY
Zapraszamy na Kongres młodzieży w Jeleniej
Górze, który odbędzie się w dniach 23-26.08.
Zaplanujcie to w swoich kalendarzach.
ZJEDNOCZENI W MODLITWIE
Dołącz do diecezjalnej grupy modlitewnej. Napisz
na adres:
zjednoczeniwmodlitwie@adwent.pl,
aby co tydzień otrzymywać biuletyn modlitewny,
dostępny także na stronie: www.adwentysci.org.pl

Masz pytanie? Potrzebujesz porady? Masz uwagi, którymi
chciałbyś podzielić się z kierownictwem zboru?
Napisz lub zadzwoń:
Mariusz Maikowski (pastor)
t: +48 509 39 39 31, e: maik@nadzieja.pl
Piotr Wiszniewski (starszy zboru)
e: piwisz@onet.pl
Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Warszawie ul. Foksal 8
www.warszawa.adwent.pl
facebook.com/adwentysciwarszawa
youtube.com/adwentysciwarszawa
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