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Kalendarium

29.12.2018-1.01.2019 
Diecezjalny Noworoczny  
Zjazd Młodzieżowy w Bielsku Podlaskim 
 
20.01.2019 
Obrady Sekretariatu Młodzieży w Diecezji Wschodniej 
 
27.01.2019 
Zjazd kierowników młodzieży Diecezji Wschodniej  
w Podkowie Leśnej 
 
6-10.02.2019 
Ogólnopolski Zjazd Drużyn Pathfinder we Wrocławiu 
 
9-16.03.2019 
Młodzieżowy Tydzień Modlitwy 
 
16.03.2019 
Światowy Dzień Młodzieży

Kontakt
"W godzinie próby niechaj młodzi otworzą Słowo Boże i niech pokornymi sercami i 
z wiarą, szukają u Pana mądrości, by zrozumieć Jego wolę, oraz siły, by móc ją 
wykonać" (ML:315). 
"Przedstawcie swoje potrzeby, radości, smutki, troski i obawy Bogu. Nie można Go 
zmęczyć, nie można Go przeciążyć. Ten, który policzył włosy na twojej głowie, nie 
jest obojętny na potrzeby swoich dzieci." (SC: 100). 

Obietnice na czasy końca

1. Biblia jest najczęściej kupowaną i czytaną książką na świecie. 
2. Została przetłumaczona na 1500 języków i dialektów. 
3. Przeczytanie całej Biblii na głos może zająć osobie czytającej w
przeciętnym tempie około 100 godzin. 
4. Zawiera 1189 rozdziałów, 31102 wersety i ponad milion słów, a
najczęściej padającym w Biblii jest słowo “Pan”. 
5. Zwrot “Nie lękajcie się” pojawia się w Piśmie Świętym 365 razy. 

Ciekawostki nt Biblii 
Grzegorz Korczyc 



Droga młodzieży! 
Macie w swoich rękach pierwszy egzem-
plarz biuletynu, który Sekretariat Młodzieży
w Diecezji Wschodniej chciałby udostępniać
Wam co kwartał. Chcemy w ten sposób się z
Wami komunikować, informując o mło-
dzieżowych wydarzeniach diecezjalnych
oraz ciekawych lokalnych inicjatywach
podejmowanych przez młodzież. Aktualnie    
          w Sekretariacie działamy w składzie:

Jestem członkiem Związku Harcerstwa
Adwentystycznego od 2013 roku. Po pięciu
latach widzę, jak wiele w moim życiu zmie-
niła ta organizacja  i cieszę się, ponieważ
były to zmiany na lepsze. Zbiórki oraz obo-
zy dały mi możliwość spędzania wolnego
czasu w rozwijający i ciekawy sposób.
Nauczyły mnie bardzo przydatnej w życiu
zaradności oraz dyscypliny, które były
egzekwowane ze zdrowym rozsądkiem
przez osoby oddane Bogu. Dzięki wspólnym
spotkaniom poznałem wielu wartościowych
ludzi, którzy stali się moimi przyjaciółmi.
Jednak  przede wszystkim miałem możli-
wość poznania Boga przedstawionego
zgodnie z tym, co mówi Biblia i uważam to
za największą wartość. Cieszę się, że jestem
członkiem ZHA Pathfinder.

Dlaczego jestem Pathfinder? 

Łukasz Tarasiuk 

Aktualności 

Świadectwo pastora 
Andres Torres Mendez 

prawdą, którą Pan Bóg  
dał nam na ten czas. 

Postanowiłem wrócić  
do kościoła i szukać  
Boga, ponieważ zro- 

zumiałem, że zbawie- 
nie jest za darmo, że wy- 

łącznie Pan Jezus może je  
dać, ponieważ tylko On umarł 

  za moje grzechy. Ostatecznie w roku

Weź zapytaj. Cykl spotkań  
dla młodzieży w Lublinie

Sylwester Choma 

26 października w Lublinie odbyło się
pierwsze spotkanie z cyklu „Weź zapy-
taj”. Celem tej inicjatywy jest zaintereso-
wanie zagadnieniami wiary osób spoza
społeczności Kościoła Adwentystów
Dnia Siódmego, jak również zachęta do
dyskusji na moralnoetyczne zagadnienia
będące częścią życia młodych ludzi.
Miejscem spotkań z cyklu „Weź zapytaj”
jest mieszcząca się w Lublinie kluboka-
wiarnia „Między słowami”. Zlokalizowa-
ny w centrum miasta lokal okazał się
przysłowiowym „strzałem w dziesią-
tkę”. O godzinie 18.  sala wypełniła się
grupą ok. 30 młodych osób. Wśród zgro-
madzonych była zarówno młodzież z
lubelskiego zboru, jak i grupa lubelskich
studentów – głównie psychologii. 
Inauguracyjne spotkanie zatytułowane
„Byłem kumplem Magika” poprowadził
pastor Marek Micyk. Przez kilkadziesiąt
minut uczestnicy szukali odpowiedzi na
pytanie o to, czy można wyjść z nało-
gów. Pastor Marek podzieli się swoją
historią dotyczącą uzależnienia od nar-
kotyków. Wspominając swoje przeżycia,
opowiedział o tym, jak łatwo wpadł w
nałóg, a także jak – handlując narkoty-
kami – uzależnił od nich inne osoby. To,
co najważniejsze pozostawił jednak na
koniec. Opowiedział o swoim nawróce-
niu, o tym jak poznał Pismo Święte, a
także o Jezusie, który go uratował. 

Po zakończeniu wystąpienia nadszedł czas
na dyskusję i wymianę myśli. Uczestnicy
spotkania zadawali pytania, jak również
sami dzielili się własnymi doświadczeniami.
Ciekawych wniosków i dojrzałych wypowie-
dzi było naprawdę wiele. Kilka osób zapyta-
ło również o to, kiedy odbędzie się kolejne
podobne spotkanie. Zapewnili, że następnym
razem przyjdą wraz ze swoimi znajomymi.  
Chcemy kontynuować tę inicjatywę i spoty-
kać się w raz w miesiącu. W kolejnych spot-
kaniach udział wezmą młodzi pastorzy z
Diecezji Wschodniej, którzy – jak wierzymy
– pomogą nam nawiązać więzi z młodymi
mieszkańcami Lublina. 

Nazywam się Andres  
Torres Mendez, mam 
22 lata i pochodzę z  
Gwatemali. Obecnie  
służę w Suwałkach.  
Urodziłem się jako  
adwentysta w czwartym  
pokoleniu. Mimo to nie zaw- 
sze chodziłem z Jezusem. Gdy  
byłem małym chłopcem moja rodzina
oddaliła się od Boga i przez parę lat nie
myślałem o Nim. W młodości szatan
prowadził mnie swoimi drogami przez
złe towarzystwo, alkohol i papierosy.
Jednak w pewnym momencie Bóg zawró-
cił mnie i moją mamę z powrotem do
Siebie. Zrobił to przez spotkanie biblijne,
które odbywało się u znajomych mojej
mamy. Byli oni adwentystami. Tam, studiu-
jąc Słowo Boże, szczególnie proroctwa z
księgi Daniela i Objawienia, Bóg dotknął
serca i czułem, że to co studiujemy jest  

Paulina Dzięgielewska, pastor Piotr Bylina,  
Sylwester Choma, pastor Grzegorz Korczyc
oraz Taras Semeniuk. Modlimy się i działa-
my, by kolejne młode osoby nawiązały
osobistą więź wiary z Jezusem Chrystusem
oraz by Ci z Was, którzy podjęli już taką
decyzję trwali w niej w codziennym życiu.
Niech Bóg Was wzmacnia! 
Jeżeli chcielibyście podzielić się czymś na
łamach biuletynu, macie jakieś pomysły
lub uwagi - prosimy o kontakt! Dane do  
          kontaktu znajdziecie na ostatniej  
                                             stronie.

2012 podjąłem decyzję żeby przyjąć
chrzest razem z mamą. Później Bóg
powołał mnie do służby pastorskiej w
Gwatemali. Dał mi w niej przywilej
przyprowadzić kilka osób do Jezusa i
udzielić chrztu niektórym z nich, w tym
także mojemu tacie. Po roku przyjecha-
łem do Polski na studia w Podkowie
Leśnej. Bóg pokazał mi że, Polska jest
miejscem w którym powinienem zostać
i służyć, aby inni mogli poznać prawdę,
która prowadzi do jedynego Zbawiciela
- Jezusa Chrystusa.


