
BIBLIA JAKO ŚRODEK OCHRONY Plan usługiwania w okręgu pomorskim        
                  

Szkoła sobotnia        
                  

ZBÓR / GRUPA 4.02 11.02 18.02 25.02

BYTONIA 

ELBLĄG 

GDAŃSK 

GDYNIA 

KARTUZY 

LĘBORK 

MALBORK 

PRUSZCZ GD. 

ŚWIERKI

A. Sieja 

M. Teleśnicki M. Adamczyk WP J. Trzpil J. Igła 

M. Adamczyk WP J. Trzpil A. Sieja P. Gołębiewski 

Młodzież W. Polok S. Pacek M. Adamczyk 

J. Igła M. Strzyżewski W. Hatała A. Sieja 

J. Igła WP R. Żurkowski 

R. Minda A. Sieja M. Adamczyk W. Klebba 

E. Bojanowski do Lęborka J. Igła do Lęborka 

3.02 10.02 17.02 24.02

16:26 16:39 16:52 17:05

Rozpoczęcie 

sabatu

4.02 11.02 18.02 25.02

PROWADZENIE

MODLITWA

PSALM

PRZEWÓZ 
STARSZYCH

Młodzież S. Hoffmann M. Kaźmierczak B. Łaga

Młodzież A. Hoffmann A. Kluska J. Hopa

Młodzież E. Hopa B. Woźniak M. hofman

A. Popielski E. Trawicka P. Hopa P. Kozłowski

4.02 11.02 18.02 25.02

A. Łaga-Białek A. Hopa M. Hoffmann B. Wróblewska

Opowiadanie dla dzieci

“Do zakonu raczej i do świadectwa, ale jeżeli nie chcą, niechże 
mówią według słowa tego, w którym nie masz żadnej zorzy” Izaj. 
8,20 BG

Lud Boży otrzymał Pismo Święte jako ochronę przeciwko fałszywym naukom i 
oszukańczej mocy duchów ciemności. Szatan stosuje wszelkie możliwe 
środki, by uniemożliwić ludziom zdobycie wiedzy biblijnej, ponieważ 
wyraźnie demaskuje ona jego oszustwa. Przy każdej oznace ożywienia w 
dziele bożym książę zła wzmaga swoją działalność, czyni teraz 
przygotowania do ostatecznej walki przeciw Chrystusowi i jego 
naśladowcom. Wkrótce ujrzymy ostatnie zwiedzenie. Antychryst przedstawi 
swe wspaniałe dzieło przed naszymi oczami, jego fałszerstwo będzie tak 
bardzo podobne do prawdy, że bez Pisma Świętego nie będzie można 
odróżnić fałszu od prawdy. Z Biblią w ręce należy więc badać każde 
twierdzenie i każdy cud. 

Ci, którzy starają się zachowywać wszystkie przykazania Boże, będą 
wyśmiewani i wyszydzani, jedynie w Bogu będą mogli się ostać. Aby wytrwać 
w przyszłych doświadczeniach, muszą dobrze zrozumieć wolę Bożą 
objawioną na kartach Pisma Świętego, mogą czcić Boga tylko wtedy, gdy 
osiągną właściwe zrozumienie Jego  charakteru, rządów i zamiarów. Tylko ci, 
którzy żyją zgodnie z prawami zawartymi w Biblii ostoją się w ostatecznej 
walce. Każdy stanie przed wyborem: słuchać Boga czy ludzi? Rozstrzygająca 
godzina już się zbliża. Czy mocno opieramy się na skale niezmiennego Słowa 
Bożego? Czy jesteśmy przygotowani, aby stanąć w obronie przykazań Bożych 
i wiary w Jezusa? 

Kiedy Bóg kieruje do ludzi przestrogi tak ważne, że ogłaszają je święci 
aniołowie lecący przez środek nieba, żąda, aby każda rozumna istota 
przyjęła to poselstwo. Straszliwy wyrok wypowiedziany przeciwko tym, 
którzy kłaniają się zwierzęciu i jego posągowi, powinien skłonić wszystkich 
do badania proroctw, aby dowiedzieć się, co oznacza znamię zwierzęcia i jak 
można uniknąć jego przyjęcia (Obj. 14,19). Jednak wielu ludzi nie chce 
słuchać prawdy i zwraca się ku baśniom. Apostoł Paweł mówiąc o 
ostatecznych dniach stwierdził: “Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki 
nie ścierpią” (2 Tym. 4,3). Ten czas już przyszedł. Tłumy odwracają się od 
prawd biblijnych, gdyż te nie zgadzają się z pragnieniami grzesznego i 
miłującego świat serca, szatan zaś podsuwa im zwodnicze nauki, w jakich 
mają upodobanie. Bóg chce mieć na ziemi lud, który jedynie biblię uznaje za 
podstawę wszelkich nauk i reform. 

Zanim przyjmiemy jakieś poselstwo lub naukę, powinniśmy zażądać najpierw 
wyraźnego dowodu: “Tak mówi Pan”. 

“Niejedna droga zda się człowiekowi prosta, lecz w końcu prowadzi do 
śmierci” (Przyp. 16,25).                             E. White, Wielki Bój - rozdz. 37

Prosimy o modlitwy do mikrofonu, z uwagi na osoby gorzej słyszące.
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Ogłoszenia

SPOTKANIA MODLITEWNE 

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

ZMIANA GODZINY 
ROZPOCZĘCIA 

NABOŻEŃSTWA

W LUTYM ROZPOCZYNAMY 
NABOŻEŃSTWA SOBOTNIE 

O GODZINIE 10:00

18.02 - DZIEŃ SZAFARSTWA

17-19.02  WYKŁADY BRATA 

ŁUKASZA 

ROMANOWSKIEGO PT. 
“CZASY KOŃCA” (CYKL 5 

WYKŁADÓW OD PIĄTKU DO 
NIEDZIELI)

24-26.02 - OGÓLNOPOLSKI 

ZJAZD PATHFINDERS W 
PODKOWIE LEŚNEJ

21 stycznia w naszym 
zborze odbył się 
koncert zespołu New 
Heaven. Dzielili się 
nie tylko muzyką, ale 
i doświadczeniami z 
Bogiem. 

Następnego dnia 
zespół zagrał koncert 
dla osadzonych w 
więzieniu w Sztumie, 
do których słowa 
ewangelii skierował 
także pastor Mariusz 
Adamczyk.

   Koncert zespołu 
   New Heaven

ADS GDYNIA
BIULETYN ZBOROWY	 	 LUTY 2012

KOŚCIÓŁ ADWENTYSTÓW 

DNIA SIÓDMEGO W GDYNI
ul. Krasickiego 32

81-377 Gdynia

www.gdynia.adwentysci.org

gdynia@adwentysci.org 

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

tel. 504042894

URODZINY

3 -  BRONISŁAW ŁAGA

23 - MACIEJ CHEŁMIŃSKI

24 - ANNA GREGORCZUK-

HABERLAND

27 - HALINA DŁUGOSZEWSKA

     OPOWIADANIE

Pewien chłopiec zrobił z drewna małą łódkę. Starannie ją skleił i 
pomalował, tak iż wyglądała naprawdę pięknie. Pewnego dnia ktoś mu ją 
ukradł i chłopiec był bardzo przygnębiony z tego powodu. Po jakimś 
czasie zobaczył swoją łódkę na wystawie sklepu. Szczęśliwy wszedł do 
środka i powiedział:
— To jest moja łódka!
— Nie — odpowiedział właściciel sklepu. Ona jest moja, bo za nią 
zapłaciłem.
— Być może, ale ona jest moja, bo ja ją zrobiłem — rzekł chłopiec.
— No dobrze, zapłać mi dwa dolary i możesz ją sobie zabrać.
Dla małego chłopca była to spora suma, a nie miał ani centa. Jednak 
postanowił zarobić pieniądze. Kosił trawniki, sprzątał piwnice i wynosił 
śmieci, aż zarobił dwa dolary. Z pieniędzmi w ręku pobiegł do sklepu i 
oświadczył:
— Chcę moją łódkę!
Zapłacił i otrzymał ją. Wziął ją do rąk, a potem przytulił i pocałował, 
mówiąc: Jesteś moją najdroższą łódką. Jesteś moja. Jesteś moja po raz 
drugi. Kiedyś cię zrobiłem, a teraz cię odkupiłem.
Podobnie jest z nami. W pewnym sensie podwójnie należymy do Boga. On 
nas stworzył, a gdy trafiliśmy do diabelskiego składu staroci, Jezus 
przyszedł i odkupił nas za wysoką cenę — nie srebrem czy złotem, ale 
swoją bezcenną krwią. Należymy do Pana z tytułu stworzenia i 
odkupienia.      [William Moses Tidwell]  
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