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„ …WYSPA TA
NAZYWA SIĘ MALTA”

Malta (Republika Malty) to kraj, którego
historia sięga tysięcy lat wstecz… Można na
niej znaleźć ślady najstarszych cywilizacji,
jak chociażby megalityczne świątynie sprzed
3600 r. p.n.e. Są one najstarszymi stojącymi
budowlami w Europie i na świecie – starszymi
niż egipskie piramidy.
Skomplikowane losy wysp maltańskich,
które w ciągu długiej historii kolejno przechodziły pod panowanie: Fenicji, Kartaginy,
Rzymu, Arabów, Królestwa Sycylii, Zakonu
Maltańskiego i Wielkiej Brytanii, znajdują
dziś odzwierciedlenie w kulturze, języku
i architekturze tego kraju.
W niewielkiej, jak na warunki europejskie,
stolicy tego kraju – Valetcie znajduje się 320
zabytków wpisanych na listę światowego
dziedzictwa kultury UNESCO.
W jakimś sensie o losach tego kraju, jego

historii i obecnego miejsca w Europie zadecydował przypadek… Prawie 2000 lat temu
pewien więzień wieziony na aleksandryjskim statku pod eskortą rzymskich żołnierzy
– w wyniku katastrofy morskiej na Morzu
Śródziemnym – znalazł się na Malcie i tu
z miejscowa ludnością podzielił się „nową
religią” – Dobrą Nowiną o życiu, śmierci
i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Historię tę można odnaleźć na kartach Dziejów
Apostolskich (rozdziały: 27. i 28.), a tym
więźniem, który wraz z grupą rozbitków
znalazł ratunek na Malcie był wielki Apostoł
Narodów – Św. Paweł.
Ten „przypadek” sprawił, że Malta stała się
w dość krótkim czasie chrześcijańską wyspą
na Morzu Śródziemnym, a na jej f ladze
(podobnej do flagi Polski) widnieje symbol
chrześcijaństwa – krzyż.
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WITAMY NA NABOŻEŃSTWIE
09:30 — 1 część
apel misyjny, studium biblijne w grupach
11:00 — 2 część
kazanie Słowa Bożego – Mariusz Maikowski
Zapraszamy do studium Biblii w Szkole Sobotniej. Tytuł lekcji bieżącego kwartału:
„Dzieje apostolskie”
22.09 – „Uwięzienie Pawła w Cezarei”
Zapraszamy wszystkich do przyłączenia się
do jednej z grup podczas studium biblijnego
w głównej sali kościoła.

PROGRAM KAZAŃ
ZBÓR WARSZAWA
CENTRUM

Prowadzimy dodatkowo klasy:
Klasa dziecięca (2-7 lat)
– balkon
Klasa dzieci starszych (8-12 lat)
– sala katechetyczna na dole
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 dla osób słabiej słyszących
– „biblioteka”
ZAPROSZENIE
Ambasada Malty, Instytut Krajów Biblijnych
oraz Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
Zapraszają na:

22.09 – Mariusz Maikowski
29.09 – Jacek Matter
06.10 – Marek Micyk
13.10 – Piotr Stachurski
		 (Wieczerza Pańska)
20.10 – Mariusz Maikowski
27.10 – Paweł Lazar

WIECZÓR
MALTAŃSKI
Odbędzie się on 22 września 2018 (sobota)
o godz. 17.00 w Warszawie, przy ul. Foksal 8.
—
Po programie zapraszamy na degustację
potraw maltańskich.
—
PS: Dla każdego uczestnika książeczka
autorstwa prof. Bernarda Koziróga o historii
kulturze Malty

PROSIMY O WYŁĄCZENIE
T E L E F O N ÓW KO M Ó R KOWYC H P O D C Z A S
N A B O Ż E Ń S T WA

ENGLISH SPEAKERS’ SERMON
The sermon is translated in English – if you are interested in participating
please go to the front of the middle row and ask for headphones.
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Łukasz autor Dziejów Apostolskich wystawia
dobre świadectwo gościnności jej mieszkańców: „Tubylcy okazali na niezwykłą życzliwość: rozpaliwszy bowiem ognisko zajęli
się nami wszystkimi, bo deszcz zaczął padać
i było zimno, Dawali nam też wiele dowodów
czci, a gdy mieliśmy odpłynąć, zaopatrzyli
nas w co potrzeba”.
Obecna Malta jest najmniejszym z 12 współczesnych krajów biblijnych. Powierzchnia
kraju to zaledwie 316 km2 i jest mniejsza od
powierzchni Warszawy (517 km2), a liczba
jej mieszkańców wynosi 475 tysięcy. Jest
też krajem o bardzo wysokim wskaźniku
rozwoju społecznego i wysokim wskaźniku zadowolenia z życia. Dlaczego miałoby być inaczej,
skoro lato trwa tam 8 miesięcy, zimy są łagodne,
a w ciągu roku przez 300 dni świeci tam słońce.

ARTYKUŁ

Dzisiejszy „Wieczór maltański” da nam
możliwość zapoznania się historią i kulturą
tego biblijnego kraju. Profesor Koziróg zabierze nas w ciekawą podróż po głównych
atrakcjach turystycznych Malty. Spotkamy
też prawdziwych Maltańczyków, gdyż udział
w programie zapowiedział sam ambasador
Malty. Będzie tez dużo muzyki….
A przy okazji ”Wieczoru maltańskiego”
wielu ludzi dowie się o pewnej niedużej
społeczności chrześcijańskiej w Warszawie
– ludziach gościnnych i życzliwych i że ta
społeczność mocno trzyma się zasad, które
na Malcie 2000 lat temu głosił apostoł Paweł.
A zatem: do zobaczenia na „Wieczorze maltańskim”!
Pastor Mariusz Maikowski

OGŁOSZENIE

Zachęcamy do przeczytania dwóch książek
autorstwa Dereka Morrisa – głównego mówcy
tegorocznego Campu.
Pierwsza – „Radykalne nauki Jezusa” pomoże Ci odkryć radykalne poglądy, które
Jeżeli nie możesz osobiście uczestniczyć w naszym nabożeństwie,
zapraszamy na cotygodniowe transmisje nabożeństwa na żywo, o godz.
9:30 na kanale:
youtube.com/adwentysciwarszawa
oraz na stronie:
www.warszawa.adwent.pl

głosił Mesjasz, często sprzeczne z ówczesnymi zwyczajami i ludzką mądrością.
W drugiej książce „Radykalne dowody”
autor odpowiada na pytanie czy istnieją
dowody istnienia żywego Boga i Jego Syna.
Opisuje ludzi, którzy w spotkali Mesjasza,
choć nie wierzyli. Poznaj zatem szyitę, afrykańskiego czciciela zmarłych, który doznał
w życiu gwałtownej przemiany.

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA
wtorek/piątek

środa

BIBLIJNE SPOTKANIA
MŁODZIEŻOWE

SPOTKANIA
MODLITEWNE

W każdy wtorek i piątek
o 19:00.

W każdą środę o godz. 18:00.
Sala katechetyczna.

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
LEKCJE RELIGII
Religia dla młodzieży ze szkół średnich odbędzie się w najbliższą niedzielę:
09:00 – grupa młodsza
10:00 – grupa starsza
Religia dla dzieci ze szkoły podstawowej –
bez zmian, w niedziele od godz. 09:00

NOC ŚWIĄTYŃ
Nasz kościół po raz kolejny bierze udział
w dzisiejszej Nocy Świątyń. Program w naszym Kościele rozpocznie się już o godz.
19:00.
Noc Świątyń jest wydarzeniem organizowanym w ramach obchodów Europejskiego Dnia
Przeciw Nietolerancji Religijnej i Islamofobii,
Międzynarodowego Dnia Pokoju oraz Dnia
Modlitwy o Pokój, które mają miejsce
21 września każdego roku. W ramach Nocy
Świątyń odwiedzający nasz kościół goście
będą mieli możliwość bezpośredniej rozmowy z pastorem, a również obejrzenia
i wysłuchania prezentacji dotyczących historii i zasad wiary Kościoła Adwentystów
Dnia Siódmego.
LITERATURA
Dostępne już są nowe Znaki Czasu, numer
09/2018. Zapraszamy na stoisko z literaturą.
Amelia Stolarska

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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