Plan usługiwania w okręgu pomorskim

PROGRAM GLOBALNY DESZCZ
„I ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem, i będą się
modlić, i szukać mojego oblicza, i odwrócą się od swoich złych dróg,
to ja wysłucham z niebios, i odpuszczę ich grzechy i ich ziemię
uzdrowię.” (2 Krn 7,14).

“Ożywienie prawdziwej pobożności wśród
nas jest największą i najpilniejszą ze
wszystkich naszych potrzeb. Musimy mieć
święte namaszczenie od Boga, chrzest Jego
Ducha, gdyż jest to jedyny skuteczny
czynnik w głoszeniu świętej prawdy. To
duch boży budzi pozbawione życia siły
duszy ku docenieniu niebiańskich rzeczy i
przyciąga uczucia ku Bogu i prawdzie”
Ellen G. White (Selected Messages).

“Największe zwycięstwa odniesione dla sprawy Bożej nie są wynikiem
odnalezienia celnych argumentów, starannych przygotowań, obszernych
wpływów czy olbrzymich środków materialnych. Są one osiągalne w sali
audiencyjnej Boga, kiedy z gorliwą, usilną wiarą ludzie wspierają się na
potężnym ramieniu dającym siłę” (Słudzy ewangelii).
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“Jeśli chłód i obojętność przyćmiły twoje duchowe postrzeganie, a twoje
zainteresowanie ludźmi ginącymi w ich grzechach osłabło, najwyższy czas,
abyś się nawrócił. Najlepiej od razu zaangażuj się w osobiste działanie dla
ratowania bliźnich. Niosąc im błogosławieństwo, sam także będziesz
błogosławiony” (Review and Herald).
“Wszystko, co czynili apostołowie, mają dzisiaj czynić wszyscy członkowie
Kościoła. Mamy działać z takim samym zapałem, wspierani przez Ducha
Świętego w znacznie większej mierze, w miarę jak bezbożność świata
wymaga bardziej zdecydowanego wezwania do skruchy” (Review and Herald).
“Siłę do odpierania zła najlepiej
działanie” (Działalność apostołów).

7.01

zdobywa

się

przez

dynamiczne

ciąg dalszy na ostatniej stronie

14.01

21.01

28.01

BYTONIA

A. Sieja

ELBLĄG

R. Jankowski

P. Gołębiewski

A. Sieja

J. Igła

GDAŃSK

J. Trzpil

M. Adamczyk

J. Igła

T. Kosowski

GDYNIA

M. Adamczyk

W. Klebba

M. Rakowski

A. Sieja

KARTUZY

B. Szulta

A. Sieja

M. Adamczyk WP

M. Zyśk

LĘBORK

J. Igła

MALBORK

R. Minda

Z. Dragan

W. Hatała

M. Adamczyk

PRUSZCZ GD.

do Lęborka

J. Igła

E. Bojanowski

do Lęborka

J. Trzpil

ŚWIERKI

“Szatan niczego tak się nie boi, jak tego, że lud Boży oczyści drogę, usuwając
wszelkie przeszkody, aby Pan mógł wylać swego Ducha na oczekujący
Kościół i zgromadzenie, któremu obecnie brak skruchy. Gdyby szatanowi
udało się zrealizować jego zamysły, nigdy nie nastąpiłoby kolejne ożywienie,
wielkie czy małe, aż do końca czasu” (Review and Herald).

“Na
dźwięk
gorliwej
modlitwy
drżą” (Testimonies for the Church).
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Prosimy o modlitwy do mikrofonu, z uwagi na osoby gorzej słyszące.
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BIULETYN ZBOROWY

5 - RYSZARD GRUSZKO

12 - ANNA GREGORCZUK-HABERLAND

8 - EWA ZYMNI

16 - MAREK WOŹNIAK, SEBASTIAN HAŁAS

STYCZEŃ 2012

ADS GDYNIA

ROCZNICE CHRZTU

1 - HACHAJ JÓZEF

22 - PAWEŁ HOPA
30 - MAREK WOŹNIAK

Ogłoszenia

PROGRAM GLOBALNY DESZCZ - CDN
Myśli Ellen G. White na temat przypowieści o dziesięciu pannach:
“Ludzie, których obrazem są bezmyslne panny, to nie obłudnicy; oni cenią prawdę,
przyjęli ją, pociągają ich wierzący, ale jednego im brak - nie zezwolili duchowi
Świętemu pracować nad sobą. Nie padli na kamień - na Jezusa Chrystusa - nie
roztrzaskali o Niego swej starej natury. (...) Duch działa w granicach zakreślonych
przez człowieka i według nich tworzy nową naturę. Ludzie, których przedstawiają
głupie panny, zadowalają się działaniem powierzchownym. Nie znają Boga, nie
studiowali Jego charakteru, nie mają żadnej z nim łączności, nie ufają Mu, nie wiedzą
jak wznieść ku Niemu wzrok, jak zyć. Nabożeństwo sprowadzają do czystej formy
(Przypowieści Chrystusa).
“W przypowieści o dziesięciu pannach, pięć z nich zostało nazwanych mądrymi, a pięć
- głupimi. Głupie panny nie wzięły oliwy w naczyniach wraz ze swoimi lampami. Nie
przyjęły łaski Chrystusa. Co do teorii i zewnętrznych pozorów były takie same jak
mądre panny. Miały lampy, ale nie miały oliwy. Czyniły wyznanie wiary, ale nie
wiedziały, co oznacza prawdziwe nawrócenie” (Signs of the Times).

ZBOROWA GALERIA ZDJĘĆ:

SPOTKANIA MODLITEWNE
- ZAPRASZAMY W KAŻDĄ
ŚRODĘ O 18:30 DO ZBORU.

SPOTKANIA
MŁODZIEŻOWE ZAPRASZAMY W KAŻDY PIĄTEK
O 18:30
7.01 - DZIEŃ WOLNOŚCI
RELIGIJNEJ
4 - 14.01 - PROGRAM
GLOBALNY DESZCZ
(INFORMACJA NT. SPOTKAŃ
ZOSTANIE PODANA 31
GRUDNIA)
21.01 - DZIEŃ WYDAWNICTWA
ZNAKI CZASU

Chrzest Małgosi
10 grudnia 2011
odbył się w Gdańsku
chrzest Małgosi
Hofman. Zanurzenia
dokonał pastor
Mariusz Adamczyk,
a podczas
nabożeństwa
usługiwał również
pastor Igła.

Cieszymy się, że
mogliśmy być
świadkami tej
podniosłej uroczystości
i z drogi, jaką wybrała
Małgosia. Niech Pan
Bóg prowadzi Cię
każdego dnia!

Z okazji Nowego
Roku życzymy
wszystkim, aby
patrzyli w przyszłość
z nadzieją i odwagą,
umacniając wiarę
każdego dnia.

“A oto Ja jestem z
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KOŚCIÓŁ ADWENTYSTÓW
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ul. Krasickiego 32

www.gdynia.adwentysci.org

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

gdynia@adwentysci.org

tel. 504042894

81-377 Gdynia

wami po wszystkie
dni aż do
skończenia
świata.”
Mat. 28,20

