
„Dlatego że jesteś w moich oczach drogi, 
cenny i Ja cię miłuję, więc daję ludzi 
za ciebie i narody za twoje życie” (Iz 43,4).

Wponadczasowej przypowieści o dobrym 
pasterzu Jezus wskazuje, jak Bóg ocenia 
wartość człowieka. Kiedy zrozumiemy, jak 
wysoko Bóg nas ceni, złudzenie niskiego 
poczucia własnej wartości pęknie jak balon 
przebity szpilką.

„Powiedział im więc takie podobieństwo: Któż 
z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną 
z nich, nie pozostawia dziewięćdziesięciu 
dziewięciu na pustkowiu i nie idzie 
za zagubioną, aż ją odnajdzie? A odnalazłszy, 
kładzie ją na ramiona swoje i raduje się. 
I przyszedłszy do domu, zwołuje przyjaciół 
i sąsiadów, mówiąc do nich: Weselcie się 
ze mną, gdyż odnalazłem moją zgubioną 
owcę!” (Łk 15,3-6).

Pasterze na Wschodzie bardzo troszczą się 
o owce. Są gotowi znosić niewygody, 
przemierzać pustkowia i skaliste ścieżki, 
kalecząc stopy, kolana i dłonie, by odnaleźć 
zagubioną owieczkę. Wspinają się na skały, 
ześlizgują po stromych zboczach 
i przedzierają się przez ciernie po to tylko, by 
odnaleźć i uratować zabłąkaną owcę.

„Kiedy spotkasz go na stepie, gdzie nocą 
słychać chichot hien, spotkasz go 
czuwającego, wpatrzonego w dal, drżącego 
z zimna, owiniętego w płaszcz i pilnującego 
owiec, baczącego pilnie na każdą z nich, 
wtedy zrozumiesz, dlaczego judejski pasterz 
pewnego razu stanął na czele swojego 
narodu”.

Ta przypowieść mówi nam o trzech cechach 
Jezusa. Po pierwsze, pasterz troszczył się 
o każdą z owiec. Po drugie, starannie 
sprawdzał, czy którejś owcy nie brakuje 
w stadzie. Po trzecie, był gotowy 
do osobistych ofiar, by sprowadzić zabłąkaną 
owcę do stada. Jakiż wspaniały obraz Boga! 
Nic dziwnego, że Bóg często porównuje się 
do pasterza. Kiedy On patrzy na ludzkość, 
nie widzi mas ludzkich walczących 
o egzystencję. Widzi poszczególne osoby, 

a każdy człowiek jest cenny w Jego oczach. 
Jesteśmy kimś więcej niż zbiorem tkanek — 
jesteśmy szczególnymi Bożymi stworzeniami.

Prorok Izajasz zachęca nas takimi Bożymi 
słowami: „Ja, Pan, jestem twoim Bogiem, Ja, 
Święty Izraelski, twoim wybawicielem (...). 
Dlatego że jesteś w moich oczach drogi, 
cenny i Ja cię miłuję” (Iz 43,3-4).

Cenni, drodzy i umiłowani! Tak Bóg myśli 
o nas. Tak nas opisuje. Liczymy się 
dla Niego. On troszczy się o nas. To 
z pewnością jest radosna nowina.

Mark	  Finley

Ile jesteśmy warci? Plan usługiwania

ZBÓR	  /	  GRUPA 5.07 12.07 19.07 26.07

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

Gdańsk	   R.	  Żurkowski	   A.	  Sieja	   Z.	  Dragan	   Sz.	  Wygnański	  

Gdynia	   W.	  Klebba	   Z.	  Dragan	   P.	  Gołębiewski	   M.	  Micyk	  

Bytonia	   A.	  Sieja	   A.	  Sieja	  

Kartuzy	   W.	  Klebba	   J.	  Trzpil	  

Lębork	   J.	  Igła	  

Pruszcz	  Gd.	   do	  Gdańska	  

Sierakowice	   do	  Lęborka	  

Szkoła sobotnia

5.07 12.07 19.07 26.07

Prowadzenie M.	  Kaźmierczak B.	  Łaga M.	  Trawicki S.	  Hoffmann

Modlitwa P.	  Hopa J.	  Łaga M.	  Kozłowska W.	  Suszek-‐
Masłowska

Psalm B.	  Woźniak S.	  Klebba P.	  Trawicka 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

5.07 12.07 19.07 26.07

Opowiadanie B.	  Wróblewska -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ M.	  Krakowska W.	  Masłowska-‐
Suszek

Rozpoczęcie Sabatu (Gdynia)

4.07 11.07 18.07 25.07

Godzina 21:23 21:17 21:09 20:59
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URODZINY

8. 	
               Sara Klebba

11.	
         Rafał Krakowski

16. 	
Małgorzata Chełmińska

17. 	
          Natalka Białek

20.        Anna Borowiecka

23.              Jan Lubiński

25.        Ilona Klatkiewicz

30.        Kuba Grzegowski

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

Dla naśladowców Jezusa Chrystusa, Mundial to 
doskonała okazja, aby podzielić się  dobrą nowiną o jego 
powtórnym przyjściu – zarówno z rodakami, jak i 
kibicami z całego świata. Dlatego też Kościół 
Adwentystów Dnia Siódmego w Brazylii zainicjował 
specjalną ewangelizacyjną kampanię „Hope Brazil”, w 
której wezmą udział  adwentyści z wszystkich 12 miast, 
które goszczą uczestników Mundialu.

Lokalni wyznawcy  planują m.in. organizację licznych 
koncertów i spotkań zdrowotnych, jak również dystrybucję 
wody  wokół stadionów – co może okazać się zbawienne, 
biorąc pod uwagę panujące w Brazylii upały. W miastach 
pojawią się również przewodnicy, którzy  pomogą kibicom w 
znalezieniu drogi do hotelu, a także udzielą podstawowych 
informacji na temat Brazylii. 

Podczas Mistrzostw  Świata w Brazylii dystrybuowane 
będzie również literatura. Pierwszą z pozycji jest książka 
„The Only  Hope” (Jedyna Nadzieja) napisana przez 
adwentystycznego ewangelistę Alejandro Bullona. 
Dystrybuowany będzie także specjalny  magazyn 
poświęcony problemowi turystyki seksualnej, który  jest 
przewodnim tematem kampanii społecznej „Breaking the 
Silence” (Przerywając Milczenie) prowadzonej przez 
Wydział Południowoamerykański.                    ADWENT.PL

ADS     GDYNIA
BIULETYN	  ZBOROWY

KOŚCIÓŁ	  ADWENTYSTÓW	  DNIA	  SIÓDMEGO	  W	  GDYNI

LIPIEC	  2014CHRZTY

OGŁOSZENIA

3-12.07	  
KAMP W 
ZATONIU

29.07-5.08	  
PATHFINDER	  
CAMPOREE	  W	  

OMNEM	  
(HOLANDIA)

7. 	
     Małgorzata i Marek 
Chełmińscy

9.	
           Artur Czarnecki

13. 	
         Maria i Piotr 
Kozłowscy, Rafał Krakowski

14. 	
       Mateusz Trawicki

15.         Ewa Grzegowska

17.         Jadwiga Hopa, 
Daniel Hopa

18.   Alina Krajewska, 
Magdalena Krakowska, 
Halina Pastuszko

19. Bogumiła Hałas, Ewa 
Hopa, Adam Pastuszko

23.             Zofia Marzec
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