
„Bądźcie	  naśladowcami	  moimi,	  bracia,	  
i	  patrzcie	  na	  tych,	  którzy	  postępują	  

według	  wzoru,	  jaki	  w	  nas	  macie”	  (List	  do	  
Filipian	  3,17).

•	  •	  •
Katherine	  Marshall	  zapamiętała	  swojego	  
ojca,	  pastora	  Johna	  Wooda,	  jako	  człowieka,	  
który	  przyprowadził	  ją	  do	  Chrystusa.	  Kiedy	  
Catherine	  była	  młodą	  dziewczyną,	  Ojciec	  
panujący	  w	  niebie	  wydawał	  jej	  się	  odległy	  
i	  budził	  w	  niej	  lęk.	  Wiele	  słyszała	  
o	  potrzebie	  poświęcenia	  życia	  Bogu,	  ale	  
myśl	  o	  tym,	  by	  cały	  wolny	  czas	  poświęcać	  
na	  modlitwę,	  czytanie	  Biblii	  i	  rozmawianie	  
o	  Bogu,	  wydawała	  się	  jej	  przytłaczająca.

Jednak	  jej	  ziemski	  ojciec	  nie	  budził	  w	  niej	  
lęku	  ani	  obawy.	  Była	  pewna,	  że	  ją	  kocha.	  
Kiedy	  nauczyła	  się	  grać	  na	  fortepianie	  tak,	  
iż	  potraIiła	  zagrać	  prostsze	  pieśni,	  tata	  
czasami	  pozwalał	  jej	  grać	  podczas	  
nabożeństwa	  w	  zborze.

Catherine	  Marshall	  napisała:	  „Dzięki	  temu	  
już	  w	  dzieciństwie	  miałam	  silne	  poczucie	  
własnej	  wartości	  i	  nauczyłam	  się	  doceniać	  
moją	  indywidualność.	  (...)	  Taką	  pewność	  
rodzice	  mogą	  dać	  swoim	  dzieciom	  jedynie	  
przez	  właściwe	  czyny”.

Właśnie	  przez	  swoje	  czyny	  pastor	  John	  
Wood	  pokazał,	  jak	  przystępny	  i	  łaskawy	  jest	  
niebiański	  Ojciec.	  Często	  zabierał	  Catherine	  
ze	  sobą,	  kiedy	  odwiedzał	  współwyznawców.	  
Jedna	  z	  jej	  ulubionych	  historii	  dotyczy	  
wizyty	  ojca	  w	  Keyser,	  w	  Wirginii	  
Zachodniej.	  Chciał	  on	  porozmawiać	  
z	  nowymi	  wyznawcami,	  którzy	  właśnie	  
przyłączyli	  się	  do	  zboru.

Pastor	  Wood	  zastał	  gospodarza	  domu	  
ciężko	  pracującego	  przy	  porządkowaniu	  
terenu	  wokół	  domu.	  Pastor	  podszedł	  
i	  wyciągnął	  rękę	  na	  powitanie,	  ale	  
gospodarz	  powitał	  go	  uśmiechem	  i	  pokazał	  
brudne	  dłonie,	  mówiąc:

—	  Przepraszam,	  pastorze,	  że	  nie	  podam	  
ręki,	  ale	  sam	  pastor	  widzi,	  że	  nie	  mogę.

Niespeszony	  tym	  John	  Wood	  przykucnął	  
i	  zanurzył	  obie	  dłonie	  w	  węglowym	  miale.

—	  A	  teraz?	  —	  zapytał	  z	  uśmiechem	  
i	  ponownie	  wyciągnął	  rękę	  na	  powitanie.

John	  Wood	  nie	  tylko	  opowiadał	  córce	  
o	  Bogu,	  ale	  także	  pokazał	  jej,	  jaki	  jest	  Bóg.	  
Napisała	  ona:	  „Przez	  cały	  czas	  Bóg	  
posługiwał	  się	  miłością	  mojego	  ziemskiego	  
ojca	  jako	  wzorem	  mojego	  niebiańskiego	  
Ojca,	  by	  wskazać	  mi	  drogę	  do	  nawiązania	  
więzi	  z	  Nim”.

Jezus	  przyszedł	  na	  ziemię,	  by	  objawić	  
miłość	  Ojca.	  Niektórych	  zjawisk	  i	  pojęć	  nie	  
da	  się	  opisać	  —	  trzeba	  je	  pokazać.	  
Największym	  świadectwem	  na	  rzecz	  
naszego	  miłującego	  Ojca	  jest	  ukazanie	  
przykładu	  Jego	  miłości	  przez	  Jego	  
wyznawców,	  żyjących	  tą	  miłością	  dzień	  
po	  dniu.	  Największym	  dowodem	  
na	  autentyczność	  chrześcijaństwa	  jest	  życie	  
zgodne	  z	  prawdą	  Bożej	  miłości.

Ojciec	  Catherine	  Marshall	  i	  niezliczone	  
rzesze	  innych	  ojców	  i	  matek	  przekazali	  
płonącą	  pochodnię	  chrześcijańskiej	  prawdy	  
kolejnym	  pokoleniom.	  Przez	  przykład	  ich	  
pobożnego	  życia	  Bóg	  wzywa	  nas,	  byśmy	  
czynili	  to	  samo	  dzisiaj.

•	  •	  •
Mark	  Finley

Siła przykładu Plan usługiwania

ZBÓR	  /	  GRUPA 7.06 14.06 21.06 28.06

Bytonia -‐	  -‐	  -‐ -‐	  -‐	  -‐ A.	  Sieja	   -‐	  -‐	  -‐

Elbląg Z.	  Dragan	   A.	  Sieja	   P.	  Gołębiewski	   M.	  Teleśnicki	  

Gdańsk A.	  Sieja	   R.	  Żurkowski	   J.	  Igła	   Sz.	  Wygnański	  

GDYNIA J.	  Igła	   W.	  Klebba	   P.	  Lazar	   P.	  Gołębiewski	  

Kartuzy M.	  Zyśk	   J.	  Igła	   -‐	  -‐	  -‐ J.	  Trzpil	  

Lębork -‐	  -‐	  -‐	   J.	  Trzpil	   -‐	  -‐	  -‐ J.	  Igła	  

Pruszcz	  Gd. do	  Gdańska	   R.	  Minda	   do	  Gdańska	   T.	  Kosowski	  

Sierakowice R.	  Żurkowski	   do	  Lęborka	   G.	  Szutkowski	   do	  Lęborka	  

Szkoła sobotnia

7.06 14.06 21.06 28.06

Prowadzenie B.Łaga S.Hoffmann E.Hopa M.Trawicki

Modlitwa J.Hopa J.Łaga A.	  Kluska W.Suszek

Psalm B.Woźniak S.Klebba E.	  Kołosowska M.Hoffmann

Prosimy	  o	  modlitwy	  do	  mikrofonu,	  z	  uwagi	  na	  osoby	  słabosłyszące.
Prowadzących	  nabożeństwo	  prosimy	  o	  terminowe	  dostarczanie	  pieśni	  do	  Bartosza	  
Woźniaka	  (tel.	  515	  507	  837)

Opowiadanie dla dzieci

7.06 14.06 21.06 28.06

Opowiadanie E.	  Hopa A.	  Kluska W.	  Szuszek-‐
Masłowska

S.	  Pacek

Rozpoczęcie Sabatu (Gdynia)

6.06 13.06 20.06 27.06

Godzina 21:14 21:21 21:24 21:25
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URODZINY

5. 	
               Władysław Pastuszko

6.	
           Helena Szelbracikowska

9. 	
                             Zofia Pawlak

17. 	
                          Estera Prosół       

17.                Sławomir Hoffmann         

19.                    Katarzyna Ropiak         

21.                                 Igor Pacek  

22.                Janina Tomaszewska    

22.                           Jonasz Pawlak         

25.              Marianna Chełmińska         

27.                        Wiesław Klebba

30.                      Maria Kozłowska         

Data: 3 – 12 lipca 2014

Miejsce: Zatonie – Lubieszewo, k. 
Złocieńca

Główny mówca: pastor Bernie 
Anderson (USA), autor książki 
Pornopułapka

Inni goście:

Bill Dull – misjonarz z Indii.

John A. Scharffenberg – prof. 
uniw. Loma Linda, wykłady n.t 
zdrowia.

Kontakt: camp@adwent.pl

Tegoroczny Camp w Zatoniu odbędzie się w dniach 
od 3 do 12 lipca. Gościem spotkania będzie pastor 
Bernie Anderson ze Stanów Zjednoczonych.

Cenię	  sobie	  wszystkie	  pouczenia	  ust	  
Twoich	  bardziej	  niż	  stosy	  złota	  i	  
srebra.	  Ręce	  Twoje	  uczyniły	  mnie	  i	  
ukształtowały,	  oświeć	  mój	  rozum,	  

bym	  się	  prawa	  nauczył.
	  	  

Psalm	  119,	  72.73

ADS     GDYNIA
BIULETYN	  ZBOROWY

KOŚCIÓŁ	  ADWENTYSTÓW	  DNIA	  SIÓDMEGO	  W	  GDYNI

CZERWIEC	  2014CHRZTY

OGŁOSZENIA

7.06
DZIEŃ MISJI 
GLOBALNEJ

8.06
Rada Diecezji 

Zachodniej

28.06
Dary 13-soboty oraz 

Szkoły Sobotniej 
"Hope Channel"

28-29.06
Szkolenie ”Misja 

Kobiet” w Podkowie 
Leśnej

4. 	
                    Katarzyna Ropiak

13.	
                         Jonasz Pawlak

17. 	
               Andrzej Rudkowski

22. 	
             Janina Tomaszewska

24.                   Anna Borowiecka

25.                Agnieszka Michalak

29.             Eleonora Kołosowska

29.        Helena Szelbracikowska

30.                             Józef Detlaf

30.              Krzysztof Kozłowski

Słowo	  Twoje	  jest	  
pochodnią	  nogom	  moim,	  
i	  światłością	  ścieżkom	  

moim

Psalm	  119,105

Wszelkie informacje do gazetki 
zborowej prosimy wysyłać na adres aginia.kluska@gmail.com lub 
zgłaszać bezpośrednio do Agnieszki Kluski tel. 504042894.

Grafik szkoły sob.: S. Hoffmann
Opowiadania dla dzieci: E. Hopa
Plan kazań: pastor J. Igła

http://www.gdynia.adwentysci.org
http://www.gdynia.adwentysci.org
mailto:gdynia@adwentysci.org
mailto:gdynia@adwentysci.org
mailto:camp@adwent.pl
mailto:camp@adwent.pl
mailto:aginia.kluska@gmail.com
mailto:aginia.kluska@gmail.com
mailto:aginia.kluska@gmail.com
mailto:aginia.kluska@gmail.com

