
KIEDY POWSTAŁ KOŚCIÓŁ 
ADWENTYSTÓW? 

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego jest kościołem 
chrześcijańskim, wywodzącym się z grona denominacji 
protestanckich, będących wynikiem przebudzenia 
adwentowego, jakie miało miejsce w pierwszej połowie 
XIX wieku na terenie Ameryki Północnej (USA), które w 
1888 roku dotarło także na ziemie polskie (Wołyń).  

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, łączący polskich 
adwentystów powstał w 1921 roku, ale legalizacja 
nastąpiła dopiero w 1946 roku. 

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego stanowi dziś grono 
około 25 milionów wyznawców na całym świecie. Wzrost 
Kościoła wynosi obecnie  1.044.315 osób rocznie (za okres 
od 1 lipca 2006 do 30 czerwca 2007) co oznacza, że do 
Kościoła przyłącza się poprzez chrzest 2.859 osób każdego 
dnia. 

Osobowość prawną Kościoła oraz stosunki między 
Kościołem i Państwem Polskim reguluje “Ustawa o 
stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia 
Siódmego w Rzeczpospolitej Polsce” z 30 czerwca 1995 
roku, podpisana przez prezydenta Lecha Wałęsę. 

Nabożeństwa odbywają się  
w każdą sobotę o godzinie 10:00 

UL. KRASICKIEGO 32 
81-377 GDYNIA 

ZAPRASZAMY 
WWW.GDYNIA.ADWENT.PL 

info@gdynia.adwent.pl 

Kim są  
Adwentyści  

Dnia Siódmego? 

Pewnie często zastanawiałeś się, 
kim są Adwentyści Dnia Siódmego? 

Poświęć chwilę na 
zapoznanie się  
z treścią tej broszury, a 
z pewnością odpowie 
ona na Twoje pytania. 



STAN PO ŚMIERCI 

Ponieważ żyjący wiedzą, że umrą, a zmarli niczego zgoła nie 
wiedzą, zapłaty też więcej już żadnej nie mają, 

 bo pamięć o nich idzie w zapomnienie. 
Kazn Salomona, 9,5 

 
Grób jest miejscem nieświadomości, opisanym w Biblii jako miejsce, 
gdzie ludzie śpią. Kiedy Jezus powróci, wzbudzi z martwych tych, 
którzy umarli od początku istnienia ludzkości. 

DRUGIE PRZYJŚCIE CHRYSTUSA 

Tak Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia 
grzechów wielu, drugi raz ukaże się nie w związku z 

grzechem,  
lecz dla zbawienia tych, którzy Go oczekują.  

List do Hebrajczyków 9,28 

Według dokładnego zapisu proroctw  
i znaków w Piśmie Świętym, Jezus Chrystus wkrótce spełni Swą 
obietnicę powrotu po tych, którzy zaakceptowali Go jako  Zbawiciela 
i Pana życia 

POSELSTWO ZDROWIA 

Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga  
i że Duch Boży mieszka w was? 

1 List do Koryntian 3, 16 

Jako Adwentyści, staramy sie także przestrzegać biblijnych zasad 
dotyczących zdrowego stylu życia.  Nie spożywamy pokarmów 
uznanych przez Pismo Święte jako nieczyste oraz traktujemy nasze 
ciała jako Świątynię Ducha Świętego. Prowadzimy szereg 
programów związanych z profilaktyką zdrowotną i 
zapobieganiem uzależnieniom, m.in. : 

•	 Kurs rzucania palenia,  
•	 Kuchnia wegetariańska 
•	 Jak radzić sobie ze stresem?  

ZAPRASZAMY 
www.gdynia.adwent.pl

JAK WYGLĄDA NABOŻEŃSTWO? 

W każdą sobotę spotykamy się w naszym Domu 
Modlitwy na nabożeństwie - trwa ono od 10:00 do ok. 
12:30. W tym czasie wielbimy Boga modlitwą i pieśnią. 
Zazwyczaj nabożeństwo składa się z dwóch części, 
choć nie jest to regułą.     

W pierwszej części studiujemy wspólnie Słowo Boże 
(Biblię) podczas tzw. Szkoły Sobotniej (10:00). W drugiej 
natomiast mamy okazję wysłuchać kazania (11:30), 
oraz wspólnie śpiewać pieśni ku chwale naszego 
Stwórcy.  

Zazwyczaj przed kazaniem jest również opowiadanie 
dla najmłodszych. Często zostajemy także na 
popołudniowe spotkanie, na którym spożywamy 
wspólnie posiłek.  

PISMO ŚWIĘTE - BIBLIA 

Wszelkie Pismo od Boga natchnione /jest/ i pożyteczne do 
nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do 

kształcenia w sprawiedliwości -  aby człowiek Boży był 
doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu. 

2 List do Tymoteusza 3:16-17 

Wierzymy, że całe Pismo Święte jest natchnionym Słowem Bożym, 
jedynym źródłem Objawienia Bożego, nieomylną i najwyższą regułą 
wiary.  

STWORZENIE 

Przez słowo Pana powstały niebiosa i wszystkie ich zastępy 
przez tchnienie ust Jego. On gromadzi wody morskie jak w 
worze: oceany umieszcza w zbiornikach. Niech cała ziemia 

boi się Pana i niech się Go lękają wszyscy mieszkańcy świata!  
Bo On przemówił, a wszystko powstało;  

On rozkazał, a zaczęło istnieć.  
Psalm 33 

Bóg jest Stworzycielem całego kosmosu i który stworzył Ziemię w 
ciągu siedmiu dni, włączając w to stworzenie mężczyzny i kobiety i 
ich środowiska. 

SOBOTA 
Pamiętaj abyś dzień sobotni święcił 

II Mojż. 20,8  Przekład Ks. Jakuba Wujka 

Znaczenie dnia sobotniego (żydowski szabat) pochodzi z rąk samego 
Boga, który ustanowił go, aby uczcić Swą ukończoną pracę 
stworzenia i przynieść w ten sposób radość ludziom.  

ZBAWIENIE 
W  Nim mamy odkupienie przez Jego krew 

 - odpuszczenie występków, według bogactwa Jego łaski.  
List do Efezjan 1,7 

Zbawienie jest Bożym darem, który otrzymujemy z łaski przez wiarę. 
Tylko przelana na krzyżu krew Jezusa jest w stanie zmyć nasze winy 
i dać człowiekowi życie wieczne.

W CO WIERZĄ ADWENTYŚCI DNIA SIÓDMEGO?


