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ZMIERZAJĄC
DO CELU

Za nami pierwszy miesiąc nowego roku.
Co z waszymi noworocznymi postanowieniami? Czy robicie takie w ogóle? Może
wystartowaliście z pełnym zapałem z dietą,
treningami, nauką nowego języka obcego,
ale po kilku tygodniach pojawiło się tyle
codziennych zobowiązań, że postanowienia
odeszły na dalszy plan? A może postanowiliście przeczytać całą Biblię w tym roku,
ale tak trudno wstać wcześnie rano, kiedy
jest jeszcze ciemno i zabrać się do czytania?
Kiwacie głowami? Tak, jesteśmy w tym
samym miejscu. Ale to jeszcze nie powód,
aby się zniechęcać czy powiedzieć sobie, że
styczeń to był tylko taki miesiąc próbny.
Zaczynamy od nowa, ale inaczej.

1. Zamień postanowienia w cele. Opisz dokładnie, jaki cel zamierzasz osiągnąć. Bądź
konkretny i realistyczny. Realne cele motywują do działania.
2. Rozpisz plan działania. Jeśli zamierzasz
przeczytać całą Biblię, warto poszukać
planu czytania. Jeden z nich można znaleźć
na stronie:
adwent.pl/rok-z-biblia-w-serwisie-adwent-pl/
3. Ustal priorytety. Spośród wszystkich
celów wybierz dwa najważniejsze i od nich
zacznij. Dodawaj kolejne po zrealizowaniu
celu.
4. Zacznij stopniowo. Wstawanie 15 minut
wcześniej, żeby czytać Biblię nie zburzy dnia,
a z czasem możesz to wydłużyć. Wieczorcd. na s.2

cd. ze s.1

na półgodzinna gimnastyka dwa-trzy razy
w tygodniu nie przytłoczy zakwasami, a na
pewno wzmocni formę. Zmiana codziennych nawyków nie jest łatwa z dnia na dzień
i wymaga siły woli, która łatwo się wyczerpuje.
5. Trzymaj się obietnic. Biblia motywuje do
działania jak żaden inny poradnik. Oto kilka z nich:
Flp 3:13-14: „zapominając o tym, co za
mną, i zdążając do tego, co przede mną,
Zmierzam do celu, do nagrody w górze,
do której zostałem powołany przez Boga
w Chrystusie Jezusie.”
Koh 9:10: „Na co natknie się twoja ręka, abyś
to zrobił, to zrób według swojej możności.”
Prz 24:16: „Bo choć sprawiedliwy siedem

ARTYKUŁ

razy upadnie, jednak znowu się podniesie;
lecz grzesznicy potykają się w nieszczęściu.”
Flp 4:13: „Wszystko mogę w tym, który
mnie wzmacnia, w Chrystusie.”
6. Motywuj innych. Jeśli właśnie przetrwałeś miesiąc diety i czujesz się świetnie –
opowiedz o tym innym. Niech twoi znajomi
zobaczą, że jest to możliwe. Dziel się wersetami z Biblii, które tego dnia przeczytałeś.
Niech twoje cele służą nie tylko twojemu
rozwojowi, ale zachęcą innych do zmiany.
Życzę wszystkim, aby kolejne miesiące roku
przynosiły satysfakcję i zbliżały jeszcze
bardziej do Boga, który jest „sprawcą
i dokończycielem wiary”.
Karolina Harasim
OGŁOSZENIE

Zapraszamy na charytatywny koncert
pieśni Anny German – śpiewać będzie
Magdalena Malisz oraz Grażyna Szambelan.
Będziemy zbierali pieniądze na stowarzyszenie na rzecz dzieci z chorobą nowotworową
Mówimy NIEboRAKOWI.
Zarezerwujcie sobie czas w sobotę 16 lutego
na godzinę 18:00. Nie zapomnijcie również
zaprosić znajomych. Odwiedźcie też stronę:
mowimynieborakowi.pl.

WITAMY NA NABOŻEŃSTWIE
09:30 — 1 część
apel misyjny, studium biblijne w grupach
11:00 — 2 część
kazanie Słowa Bożego – Jacek Matter
Zapraszamy do studium Biblii w Szkole Sobotniej. Tytuł lekcji bieżącego kwartału:
„Apokalipsa Jana”
02.09 — „Opieczętowany lud Boży”
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
– sala boczna (small chapel)
Klasa ukraińska
– prawy rząd z tyłu
Klasa niesłyszących
– lewy rząd z przodu
Klasa młodzieżowa (gimnazjum, liceum)
– harcówka
Klasa dla osób słabiej słyszących
– „biblioteka”

AGAPA

09.02 – Jacek Matter
16.02 – Konrad Pasikowski
23.02 – Mariusz Maikowski

Grupa modlitewna zaprasza na agapę
z okazji 5-lecia działalności grupy w naszym
zborze, która odbędzie się w kościele przy ul.
Foksal 8, w środę 20.02 b.r. o godz. 18:00.
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 into English – if you are interested in participating
please go to the front of the middle row and ask for headphones.

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA
wtorek/piątek

środa

czwartek

BIBLIJNE SPOTKANIA
MŁODZIEŻOWE

SPOTKANIA
MODLITEWNE

SPOTKANIA
SENIORÓW

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

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

Integracyjna Grupa Seniorów
– w każdy czwartek o godz.
17:00. Sala katechetyczna.

BIBLIOTEKA ZBOROWA

Poszukujemy osoby, która mogłaby się zająć
obsługą naszej biblioteki zborowej. Osoby
chętne proszone są o zgłaszenie się do Piotra
Wiszniewskiego (można również zgłaszać
innych kandydatów poza sobą).
ZBOROWE MEDIA
Chcemy zachęcić Was do składania środków
na nasze zborowe media. Zbieramy pieniądze
na monitor odsłuchowy (ok. 1000 PLN), który
pozwoli zespołom i solistom podnieść jakość
wykonywanych utworów. Dodatkowo zbieramy środki na mikser cyfrowy (ok. 6500 PLN).
Będziemy wdzięczni jeśli złożycie dary w kopertach z dopiskiem NA MEDIA.

RELIGIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Zimową przerwę kończymy 17.02.
17 lutego 9:00 – klasa VII i VIII 11:00 – klasa V i VI
24 lutego 9:00 – klasa III i IV 11:00 – klasa I i II
RADA ZBORU
Spotkanie Rady Zboru odbędzie się 18 lutego
o godzinie 18.00. Jeśli chciałbyś zgłosić swoje
uwagi, zapraszamy do kontaktu z radnymi.
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
GORĄCY POSIŁEK PO NABOŻEŃSTWIE

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą zjeść
pyszną zupę, ogrzać się, spędzić czas w gronie
przyjaciół lub poznać nowych – do zejścia po
nabożeństwie do sali katechetycznej.

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: maikowski.mariusz63@gmail.com
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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