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Raafat Kamal jest ordynowanym pastorem Kościoła 
Adwentystów Dnia Siódmego. Posiada stopnie 
naukowe z dziedziny Biznesu oraz Teologii. Ukończył 
również studia podyplomowe z zakresu teologii 
systematycznej, nauk humanistycznych, zarządzania 
oraz zarządzania oświatą i programami nauczania.

Podczas swojej służby w Kościele pastor Kamal pełnił 
różne funkcje związane z zarządzaniem oraz 
administrowaniem kościelnymi instytucjami. Przez 
ostatnie siedem lat pracował jako sekretarz polowy i 
oddziałowy w Wydziale Transeuropejskim. Kierował 
również sekretariatem Misji Adwentystycznej, Spraw 
Publicznych i Wolności Religijnej oraz Sekretariatem 
Szafarstwa.

- To wielki przywilej przywitać pastora Raafata Kamala 
na stanowisku przewodniczącego TED. Ciąży na nim 
wielka odpowiedzialność dzielenia się biblijną nowiną 
o miłości Chrystusa, jak również unikalnym proroczym 
poselstwem dotyczącym Jego powtórnego przyjścia – 
podkreśla przewodniczący światowego kościoła pastor 
Ted Wilson. – Z radością witamy pastora Kamala 
wśród kadry przywódczej Kościoła Adwentystów Dnia 
Siódmego. Chcielibyśmy również podziękować 
pastorowi Bertilowi Wiklanderowi za jego wieloletnią 
służbę i przewodzenie Wydziałowi Transeuropejskiemu 
– dodaje Wilson.

Pochodzący z Libanu Kamal podczas swojej pracy 
pastorskiej służył m.in. w Anglii, Iranie, Pakistanie oraz 
Norwegii, gdzie poznał swoją przyszłą małżonkę Heidi. 
Para pobrała się w 1987 roku. /ADWENT.PL

Plan usługiwania

ZBÓR	  /	  
GRUPA 2.08 9.08 16.08 23.08 30.08

Elbląg	   P.Gołębiewski	   M.Teleśnicki	   J.	  Trzpil	   P.Gołębiewski	   A.	  Sieja	  

Gdańsk	   A.	  Sieja	   J.	  Trzpil	   Z.	  Dragan	   J.	  Igła	   R.Żurkowski	  

Gdynia	   D.	  Kluska	   W.	  Klebba	   J.	  Igła	   W.Pastuszko	   Z.	  Dragan	  

Bytonia	   A.	  Sieja	  

Kartuzy	   P.	  Szulta	   W.Pastuszko	   R.	  Jankowski	   B.	  Szulta	  

Lębork	   R.	  Żurkowski	   J.	  Igła	  

Pruszcz	  Gd.	   do	  Gdańska	   do	  Gdańska	  

Sierakowice	   do	  Lęborka	   J.	  Trzpil	   do	  Lęborka	  

Świerki M.Teleśnicki

Szkoła sobotnia

2.08 9.08 16.08 23.08 30.08

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

Modlitwa
W.	  Suszek M.	  

Kozłowska
E.	  Hopa K.	  Kozłowski K.	  Ptak

Psalm
A.	  Pastuszko E.	  

Kołosowska
A.	  Hopa D.	  Narloch S.	  Klebba

Prowadzących	  nabożeństwo	  prosimy	  o	  terminowe	  dostarczanie	  pieśni	  do	  B.	  Woźniaka	  (tel.	  
515	  507	  837).

Opowiadanie dla dzieci

2.08 9.08 16.08 23.08 30.08

Opowiadanie S.	  Pacek B.	  Wróblewska E.	  Hopa W.	  Suszek A.	  Białek

Rozpoczęcie Sabatu (Gdynia)

1.08 8.08 15.08 22.08 29.08

Godzina 20:49 20:35 20:20 20:04 19:48

„Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam; nie jak świat daje, Ja wam daję. Niech 
się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka” (J 14,27).

To znamienne zdanie z książki Droga do Chrystusa: „Gdy nasze sumienie rozbudzi się pod wpływem Ducha 
Świętego, pojmiemy istotę grzechu, jego moc, bezprawie i nieszczęście. Spojrzymy na niego z odrazą. 
Powinniśmy czuć, że grzech odłączył nas od Boga, moc zła wzięła nas w niewolę [zwróćcie uwagę, że jest tu 
mowa o osobie, która znajduje się w niewoli zła i jest tego świadoma — przyp. aut.]. Im bardziej staramy się 
uciec, tym bardziej odczuwamy swoją bezsilność [czy mowa tu o poganinie, buntowniku czy o kimś, kto stara 
się prowadzić poprawne życie? — przyp. aut.]. Motywy naszego działania i serce są nieczyste. Dostrzegamy, 
że nasze życie było wypełnione samolubstwem i grzechem. Tęsknimy za odpuszczeniem win, oczyszczeniem 
ducha, za wolnością. Cóż jednak mamy uczynić, aby uzyskać harmonię z Bogiem i stać się do Niego 
podobnymi?” Jeśli rozumiem to właściwie, to w fragmencie tym opisane jest pełne zamieszania życie kogoś, 
kto został pokonany, upada i jest zniechęcony. Co możecie zrobić? Następny akapit daje nam odpowiedź.

Czy wiecie jednak, czego oczekiwałem po tym fragmencie? Tego, że powinniśmy jedynie nieco usilniej się 
starać, podejmować nieco więcej decyzji, być bardziej szczerymi, bardziej oddanymi sprawie, bardziej 
poświęconymi. To, czego być może nam potrzeba, to więcej czasu poświęconego na studiowanie Biblii i więcej 
modlitwy albo wyjścia do pracy dla innych. A zamiast tego czytamy, że potrzeba nam pokoju! Brzmi to jak 
pomyłka! Wydawało mi się, że każdy to wie, że nie można mieć pokoju, gdy prowadzi się takie jak to życie 
pełne zamieszania. Trzeba najpierw uporządkować swoje życie, a wtedy będziemy mieli pokój, ale tak nie 
zostało tu napisane. Nie czytamy tu, że pokój pochodzi ze zwycięstwa, ale że zwycięstwo pochodzi z pokoju. 
Czy potraficie to pojąć? Jest to jedna z największych barier w zrozumieniu tematu zbawienia przez wiarę.

Eksperci wiedzą, że dziecko może wyrosnąć ze swych błędów i słabości tylko wtedy, gdy uświadomi sobie, że 
jest kochane i akceptowane właśnie wtedy, gdy te błędy popełnia. Bowiem jedynie odrzucenie utrzymuje 
człowieka w grzechach i słabościach. Zaś świadomość, że jesteśmy przyjęci i kochani przynosi wzrost, 
przemienia nasze życie. To pokój przynosi nam ulgę.

Morris L. Venden



	  ul.	  Krasickiego	  32	  	  	  	  81-‐377	  Gdynia	  
www.gdynia.adwentysci.org	  	  	  	  gdynia@adwentysci.org

URODZINY

2.               Karol Białek

5. 	
               Anna Hopa

6. 	
              Zofia Kluska

8.                     Emilia Kupc

12.   Aleksandra Piasecka   

                             Rafał Łaga

21. 	
 Aleksander Haberland

22.   Krzysztof Kozłowski

             Karolina Czarnecka

25.       Gizela Ciskowska

                  Alicja Haberland

26.          Bartosz Klebba

29.    Zuzanna Krakowska

31.              Adam Hofman

Pastor Raafat Kamal zostały wybrany nowym 
przewodniczącym Wydziału Transeuropejskiego 
Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. 27 czerwca  br. 
jego kandydaturę zarekomendował Komitet 
Wykonawczy TED, a 10 lipca wybór ten został 
zatwierdzony przez Komitet Wykonawczy przy 
Generalnej Konferencji. Na stanowisku 
przewodniczącego TED pastor Kamal zastąpi dr. Bertila 
Wiklandera, który zakończył swoją służbę w Wydziale.

- Wybór ten jest dla mnie ogromnym zaszczytem i przyjmuję go z 
szczerą wdzięcznością – podkreśla Raafat Kamal. Nie mogę się 
już doczekać współpracy z zespołem TED, krajowymi uniami, 
polami misyjnymi, jak również liderami poszczególnych instytucji. 
Współpracy, która pokaże Boga europejskiemu społeczeństwu i 
przyniesie chwałę Jego imieniu. Podchodzę do tego zadania z 
modlitwą – dodaje.

Na stanowisku przewodniczącego TED pastor Kamal zastąpi dr. 
Bertila Wiklandera, który pełnił tę funkcję przez 19 lat. Po tak 
długim okresie służby dla Wydziału postanowił on przejść na 
emeryturę i powrócić do swojej rodzinnej Szwecji.

- Jestem zachwycony wyborem mojego następcy. Pracowaliśmy 
razem przez wiele lat i poznałem go, jako człowieka oddanego 
kościo łowi, jego poselstwu i misj i – mówi o nowym 
przewodniczącym TED Bertil Wiklander. Raafat Kamal posiada 
znakomite wykształcenie i międzynarodowe doświadczenie. 
Rzadko zdarza się, że stanowisko przewodniczącego obejmuje 
osoba tak doskonale zorientowana w specyfice danego Wydziału 
– podkreśla.

ADS     GDYNIA
BIULETYN	  ZBOROWY

KOŚCIÓŁ	  ADWENTYSTÓW	  DNIA	  SIÓDMEGO	  W	  GDYNI

SIERPIEŃ	  2014CHRZTY

OGŁOSZENIA

29.07-5.08	  
PATHFINDER	  

CAMPOREE	  W	  OMNEM	  
(HOLANDIA)

28-31.08	  
OGÓLNOPOLSKI	  ZJAZD	  
MŁODZIEŻY	  W	  JELENIEJ	  

GÓRZE

31.08	  
EXPO	  ZDROWIE	  W	  

GDYNI

17. 	
             Ewa Reszka

19.	
   Małgorzata Hoffmann

Zdjęcia z Campu 2014 dostęne są na 
stronie: 

www.picasaweb.google.com/
ads.gdynia

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

Za  plan usługiwania odpowiada 
pastor okręgowy J. Igła

Grafik szkoły sobotniej - S. Hoffmann
Grafik opowiadań dla dzieci - E. Hopa
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