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DARY 13. SOBOTY: 
PROJEKT WYDZIA!U TRANSEUROPEJSKIEGO 

I PROJEKT DIECEZJI WSCHODNIEJ

Lekcja 13 — 27 czerwca

"YCIE S!OWEM BO"YM
SOBOTA (PO PO!UDNIU) — 20 czerwca

STUDIUM BIE"#CEGO TYGODNIA: Flp 2,12-16; !k 4,4.8.10-12; Ps 37,7; 46,11; 
62,2-3.6; Kol 3,16.

TEKST PAMI$CIOWY: „A b%d&cie wykonawcami S'owa, a nie tylko s'uchaczami, 
oszukuj%cymi samych siebie” (Jk 1,22).

Najlepsze metody studiowania Biblii na nic si! nie zdadz", je#li nie jeste#my 
zdecydowani, by $y% tym, czego uczymy si! z Pisma !wi"tego. Ogólna zasada 
uczenia si! ma tak$e zastosowanie do studiowania Biblii — najlepiej uczymy 
si! nie przez czytanie czy s&uchanie, ale praktykowanie tego, czego si! dowie-
dzieli#my. Takie pos&usze'stwo otwiera skarbnic! Bo$ych b&ogos&awie'stw, 
która w przeciwnym razie by&aby dla nas zamkni!ta. To wprowadza nas na nie-
zwyk&" drog!, na której zmienia si! nasze $ycie oraz powi!ksza si! nasze zro-
zumienie i nasza wiedza. Je#li nie jeste#my gotowi trwa% w S&owie Bo$ym i $y% 
zgodnie z tym, czego si! uczymy, to nie b!dziemy si! rozwija%. Nasze #wiadec-
two b!dzie ograniczone, bo nasze $ycie nie b!dzie zgodne z naszymi s&owami.

Wzrastamy w &asce i m"dro#ci dzi!ki inspiruj"cym wzorcom, które ilustruj" 
nam, co znaczy $y% S&owem Bo$ym. Nie ma lepszego przyk&adu ani wi!kszej 
motywuj"cej si&y ni$ Jezus Chrystus. On da& nam przyk&ad do na#ladowania. 
Prowadzi& $ycie ca&kowicie zgodne z wol" Boga.

W tym tygodniu b!dziemy studiowa%, co znaczy $y% S&owem Boga i podpo-
rz"dkowywa% si! Jego w&adzy.
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NIEDZIELA — 21 czerwca"ywe S'owo Bo(e i Duch )wi*ty
Studiowanie S&owa Bo$ego w sposób staranny i w&a#ciwy jest bardzo wa$ne. 

Ale równie wa$ne, a mo$e nawet wa$niejsze jest praktykowanie tego, czego 
si! nauczyli#my. Ostateczny cel studiowania Biblii nie polega na zgromadze-
niu rozleg&ej wiedzy, cho%by najwspanialszej. Celem nie jest wy%wiczenie si! 
w pos&ugiwaniu si! S&owem Bo$ym, ale %wiczenie nas przez S&owo Bo$e — 
zmienianie naszego $ycia i naszego sposobu my#lenia. To tak naprawd! si! 
liczy. By% gotowym $y% prawd", któr" poznali#my, znaczy by% gotowym podpo-
rz"dkowa% si! biblijnej prawdzie. Ta decyzja cz!sto wymaga usilnych zmaga', 
gdy$ toczymy bój o to, kto b!dzie panowa& nad naszym my#leniem i post!po-
waniem. Ostatecznie mamy tylko dwie strony do wyboru.

Przeczytaj Flp 2,12-16. Co wersety te mówi% o tym, jak powinni+my (y,?

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

Tak, Bóg dzia&a w nas, ale czyni to przez Ducha (wi!tego, który jako jedyny 
udziela nam m"dro#ci do zrozumienia Pisma !wi"tego. Ponadto jako grzeszni 
ludzie cz!sto opieramy si! Bo$ej prawdzie, a zdani na samych siebie, nie byli-
by#my pos&uszni S&owu Bo$emu (zob. Rz 1,25; Ef 4,17-18). Bez Ducha (wi!tego 
nie mi&owaliby#my Bo$ego przes&ania. Nie odpowiadaliby#my na nie nadziej", 
ufno#ci" i mi&o#ci". Przez Ducha (wi!tego Bóg prawdziwie „wed&ug upodo-
bania sprawia w was i chcenie, i wykonanie” (Flp 2,13).

Duch (wi!ty jest Nauczycielem, który pragnie nas prowadzi% ku g&!bszemu 
zrozumieniu Pisma !wi"tego i radosnemu docenianiu S&owa Bo$ego. Kieruje 
nasz" uwag! na S&owo Bo$e i daje nam nowe postrzeganie zawartej w nim 
prawdy, tak by nasze $ycie by&o nacechowane wierno#ci" i wyp&ywaj"cym 
z mi&o#ci pos&usze'stwem woli Bo$ej. „Nikt nie jest w stanie wyja#nia% Pisma 
!wi"tego bez pomocy Ducha (wi! tego. Jednak je#li zabieracie si! do S&owa 
Bo$ego z pokornym i sk&onnym do uczenia si! sercem, to anio&owie Bo$y stan" 
u waszego boku, aby wpoi% wam dowody prawdy”56. W ten sposób duchowe 
sprawy s" duchowo interpretowane (zob. 1 Kor 2,13-14), a my jeste#my uzdol-
nieni do radosnego pod"$ania za S&owem Bo$ym „ka$dego ranka” (Iz 50,4).

W Flp 2,16 czytamy, (e powinni+my zachowywa! s"owa #ywota. Co to ozna-
cza? Jak mo(emy to czyni,? Zob. tak(e Pwt 4,4, gdzie czytamy podobne s'o-
wa. Jaka jest nasza rola w tym procesie?

 56 Ellen G. White, Wybrane poselstwa, t. 1, Radom 2016, s. 379-380.
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PONIEDZIA!EK — 22 czerwcaUczenie si* od Jezusa
Nie ma lepszego i bardziej inspiruj"cego przyk&adu do na#ladowania ni$ 

przyk&ad Jezusa Chrystusa. On zna& Pismo !wi"te i by& gotowy pod"$a% za spi-
sanym S&owem Bo$ym oraz trwa% w nim.

Przeczytaj !k 4,4.8.10-12. Jak Jezus pos'ugiwa' si* Pismem $wi%tym, by 
przeciwstawi, si* pokusom szatana? Co mówi to nam o znaczeniu Pisma $wi%-
tego dla naszej wiary, zw'aszcza gdy jeste+my kuszeni?

...................................................................................................................................................................................................................................................................

Jezus dobrze zna& Pismo !wi"te. Tak dobrze przyswoi& sobie S&owo Bo$e, i$ 
potrafi& je cytowa% z pami!ci. Taka znajomo#% spisanego S&owa Bo$ego wyni-
ka&a ze sp!dzania odpowiedniej ilo#ci czasu z Bogiem na studiowaniu Pisma 
!wi"tego.

Gdyby Jezus nie zna& dok&adnie s&ów Pisma !wi"tego i kontekstu, w którym 
owe s&owa wyst!puj", móg&by zosta% &atwo zwiedziony przez diab&a. Nawet 
diabe& cytowa& Pismo !wi"te, u$ywaj"c go w celu zwodzenia. Tak wi!c samo 
cytowanie Pisma !wi"tego nie wystarczy, gdy$ tak$e diabe& to potrafi. Musimy 
tak$e wiedzie%, co inne fragmenty Pisma !wi"tego mówi" na dany temat, aby 
w&a#ciwie pojmowa% ka$de zagadnienie. Jedynie taka znajomo#% S&owa Bo$ego 
pomo$e nam — jak pomog&a Jezusowi — nie da% si! og&upi% przez wroga, ale 
odeprze% jego ataki. Wielokrotnie ewangeli#ci stwierdzaj", $e Jezus otwiera& 
umys&y swoich uczniów na zrozumienie Pisma !wi"tego, zwracaj"c ich uwag! 
na to, co napisano (zob. )k 24,45-46; Mt 11,10; J 6,45). Uwa$a&, $e ci, którzy 
czytaj" Pismo !wi"te, b!d" w stanie poj"% w&a#ciwie jego znaczenie:

— „Co napisano w prawie, jak czytasz?” ()k 10,26 DBG).
Wed&ug Jezusa to, co jest napisane w Pi#mie !wi"tym, stanowi norm!, wed&ug 

której powinni#my $y%.
W J 7,38 czytamy, $e Jezus — S&owo Bo$e, które sta&o si! cia&em — kiero-

wa& swoich wyznawców ku Pismu !wi"temu. Jedynie dzi!ki Biblii mo$emy wie-
dzie% z ca&" pewno#ci", $e Jezus jest obiecanym Mesjaszem. To Pismo !wi"te 
sk&ada #wiadectwo o Nim (zob. J 5,39). Jezus sam by& gotowy trwa% przy Pi#-
mie !wi"tym — S&owie Bo$ym spisanym pod natchnieniem Ducha (wi!tego. 
Skoro On by& gotowy to czyni%, jak #wiadczy to o naszej potrzebie trwania 
przy S&owie Bo$ym i $ycia nim?

Jakie jest twoje do+wiadczenie w pos'ugiwaniu si* Pismem $wi%tym w walce 
z pokus%? Czy b*d%c kuszonym, czytasz Bibli% lub cytujesz j% z pami*ci? Je+li 
tak, to jakie s% tego rezultaty i czego nauczy'e+ si* z tego do+wiadczenia?
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WTOREK — 23 czerwcaJezus przeciwko Pismu $wi%temu?
Przeczytaj J 5,45-47. Jakie mocne przes'anie da' nam Jezus o swoim sto-

sunku do Biblii?

Niektórzy twierdz", $e nauczanie Jezusa by&o ostrym przeciwie'stwem s&ów 
Pisma !wi"tego, czyli Starego Testamentu. Mówi", $e s&owa Jezusa maj" wy$-
sz" rang! ni$ Pismo !wi"te.

W Nowym Testamencie czytamy, jak Jezus mówi&:
— „S&yszeli#cie, i$ powiedziano (...). A Ja wam powiadam” (Mt 5,43-44; 

por. Mt 5,21-22.27-28.33-34.38-39).
Gdy Jezus wypowiada& te s&ynne s&owa w Kazaniu na górze, nie próbowa& 

odrzuci% ani obali% Starego Testamentu, jak twierdz" niektórzy interpretato-
rzy. Odpowiada& raczej na rozmaite interpretacje Pisma !wi"tego i ustn" tra-
dycj!, na jakiej opierali si! niektórzy interpretatorzy w Jego czasach, by uspra-
wiedliwi% post!powanie wobec innych, jakiego Bóg nie pochwala& i nigdy nie 
zaleca&, na przyk&ad nienawi#% do wrogów (zob. Mt 5,43).

Jezus nie obali& Starego Testamentu w $aden sposób ani w $adnym stopniu 
nie os&abi& jego autorytetu. Wr!cz przeciwnie. To przecie$ Stary Testament 
dowodzi, kim jest Jezus. Zbawiciel raczej wzmocni& znaczenie starotestamen-
towych twierdze', wskazuj"c pierwotne zamiary Bo$e, jakie im przy#wieca&y.

Powo&ywanie si! na autorytet Jezusa w celu podwa$ania Pisma !wi"tego czy 
pomniejszania znaczenia niektórych cz!#ci Biblii jako rzekomo nienatchnio-
nych jest jedn" z najbardziej podst!pnych i niebezpiecznych form krytyki 
Pisma !wi"tego, gdy$ jest czynione niejako w imieniu Jezusa. Przyk&ad Jezusa 
wskazuje, jak wielkie znaczenie przywi"zywa& On do Pisma !wi"tego, które 
w Jego czasach stanowi& Stary Testament. Jakich jeszcze dowodów potrzebu-
jemy w kwestii tego, jak powinni#my postrzega% Stary Testament?

Jezus by& daleki od os&abiania autorytetu Pisma !wi"tego, a raczej konse-
kwentnie wywy$sza& je jako skuteczny i wiarygodny przewodnik wiary i $ycia. 
Jednoznacznie stwierdzi& w Kazaniu na górze:

— „Nie s"d*cie, $e przyszed&em rozwi"za% prawo albo proroków; nie przy-
szed&em rozwi"za%, ale wype&ni%” (Mt 5,17 DBG).

Dalej powiedzia&:
— „Ktokolwiek by tedy rozwi"za& jedno z tych przykaza' najmniejszych i naucza&by 

tak ludzi, najmniejszym b!dzie nazwany w Królestwie Niebios” (Mt 5,19).

Jakie najwa(niejsze prawdy wiary nadal s% ugruntowane w Starym Testa-
mencie? Pomy+l na przyk'ad o stworzeniu (zob. 1. i 2. rozdzia' Ksi%gi Rodza-
ju) i upadku (zob. 3. rozdzia' Ksi%gi Rodzaju). Jakie inne wa(ne chrze+cija--
skie prawdy znajdujemy w Starym Testamencie i jak zosta'y one pó&niej roz-
wini*te w Nowym Testamencie?
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!RODA — 24 czerwcaCzas sp*dzany ze S'owem Bo(ym
Nasze $ycie jest coraz bardziej pe&ne po#piechu, napi!cia i stresu. Czasami 

musimy ci!$ko pracowa%, by jako# zwi"za% koniec z ko'cem — przetrwa% i wy$y-
wi% rodzin!. Nawet je#li nie musimy martwi% si! o byt, nak&adamy na siebie 
zbyt du$e obci"$enia, bo chcemy mie% wi!cej, ni$ potrzebujemy. Pragniemy 
rzeczy, które, jak s"dzimy, uczyni" nas szcz!#liwymi i spe&nionymi. Ale Salo-
mon w Ksi"dze Koheleta ostrzega nas, $e takie spe&nienie jest nieosi"galne.

Z ró$nych powodów bywamy bardzo zaj!ci, a w po#piechu i nawale obowi"z-
ków &atwo przychodzi nam spycha% na dalszy plan Boga i Jego sprawy. Oczy-
wi#cie nie tracimy wiary ani nie wypieramy si! Boga, ale przestajemy po#wi!-
ca% odpowiednio du$o czasu na czytanie, modlitw! i przybli$anie si! do Pana, 
„w którego mocy jest twój oddech” (Dn 5,23 BT). Inne rzeczy tak mocno poch&a-
niaj" nasz" uwag! i nasz czas, i$ zaniedbujemy &"czno#% z Bogiem. Wszyscy 
potrzebujemy chwil, w których #wiadomie zwalniamy tempo $ycia, by spotka% 
si! z Tym, który jest naszym Zbawicielem, z Jezusem. Jak Duch (wi!ty mo$e 
mówi% do nas, je#li nawet nie zatrzymamy si!, by pos&ucha%? Specjalnie zapla-
nowany i cichy czas dla Boga — po#wi!cony na czytanie Jego S&owa i &"czno#% 
z Nim w modlitwie — pozwala nam &"czy% si! ze +ród&em Duchowego ,ycia.

Przeczytaj Ps 37,7; 46,11 BT; 62,2-3.6. Czego wersety te ucz% nas o sp*-
dzaniu czasu w ciszy z Bogiem? Dlaczego taki spokojny czas po+wi*cony 
na '%czno+, z Bogiem jest dla nas wa(ny?

...................................................................................................................................................................................................................................................................

Je#li kogo# kochasz, to lubisz sp!dza% z nim czas. Znajd* miejsce, w któ-
rym b!dziesz móg& w spokoju czyta% S&owo Bo$e i rozmy#la% o nim. W naszym 
$yciowym p!dzie mo$e si! to uda% jedynie wtedy, gdy celowo zarezerwujemy 
czas na takie spotkanie z Bogiem i Jego S&owem. Pocz"tek dnia jest najlepszy 
do tego celu, je#li mo$emy go sp!dzi% w ciszy i zastanowieniu. Takie chwile 
przed rozpocz!ciem dnia pracy mog" si! sta% b&ogos&awie'stwem na ca&y dzie', 
gdy$ cenne my#li b!d" ci towarzyszy% przez wiele godzin. B"d* twórczy i sta-
raj si! znale*% odpowiedniej jako#ci czas, jakiego potrzebujesz, by spotyka% 
si! z Bogiem bez zewn!trznych zak&óce'.

)"czno#% w modlitwie z ,ywym Bogiem Biblii wp&ywa na twoje $ycie tak, 
jak nic innego. Przyczynia si! do tego, i$ zmieniasz si! na podobie'stwo Jezusa.

Na ile +wiadomie starasz si* sp*dza, czas sam na sam z Panem? Jak sp*-
dzasz ten czas i jak pozwala ci to lepiej pozna, prawd* o Bo(ej mi'o+ci?

...................................................................................................................................................................................................................................................................
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CZWARTEK — 25 czerwcaPami*, i pie+-
„W sercu moim przechowuj* s'owo twoje, abym nie zgrzeszy' przeciwko 

tobie” (Ps 119,11).

Uczenie si! na pami!% Pisma !wi"tego przynosi liczne b&ogos&awie'stwa. 
Gdy gromadzimy w umy#le cenne fragmenty S&owa Bo$ego, mo$emy o$ywi% 
to, co zosta&o zapami!tane, i zastosowa% to w nowych i zmiennych okoliczno-
#ciach. W ten sposób Biblia bezpo#rednio wp&ywa na nasze my#lenie, decyzje, 
warto#ci i post!powanie. Uczenie si! na pami!% s&ów Pisma !wi"tego o$ywia je 
w naszym codziennym do#wiadczeniu. Ponadto pomaga nam czci% Boga i $y% 
wiernie wed&ug Pisma !wi"tego.

Zapami!tywanie Pisma !wi"tego s&owo w s&owo jest znakomitym zabezpie-
czeniem przed zwiedzeniami i fa&szywymi interpretacjami. Pozwala nam cyto-
wa% Pismo !wi"te nawet wtedy, gdy nie mamy przy sobie egzemplarza Biblii. 
Mo$e to by% wielk" moc" dla dobra w sytuacjach, w których dochodzi do g&osu 
pokusa albo stajemy wobec trudnych wyzwa'. Przypominanie sobie Bo$ych 
obietnic i kierowanie my#li na S&owo Bo$e — zamiast na nasze problemy — 
wznosi nasze my#li do Boga, który ma tysi"ce sposobów, by nam pomóc, gdy 
nie widzimy drogi wyj#cia z trudnej sytuacji.

Przeczytaj Ef 5,19 oraz Kol 3,16. Jak +piewanie pie+ni o tematyce biblijnej 
utwierdza i umacnia S'owo Bo(e w naszym umy+le?

...................................................................................................................................................................................................................................................................

(piewanie pie#ni do s&ów Biblii mo$e by% tak$e dobrym sposobem zapami!-
tywania tekstu Pisma !wi"tego. Gdy #piewamy s&owa Pisma !wi"tego, &atwiej je 
zapami!tujemy. Po&"czenie s&ów Pisma !wi"tego z pi!knymi melodiami utwier-
dzi je w naszych my#lach jeszcze pewniej i b!dzie s&u$y% odp!dzaniu naszych 
z&ych nastrojów. Fragmenty Pisma !wi"tego po&"czone z prostymi i harmo-
nijnymi melodiami mog" by% &atwo za#piewane i zapami!tane zarówno przez 
doros&ych, jak i przez dzieci. Pismo !wi"te by&o inspiracj" do licznych s&ynnych 
oratoriów, symfonii i innych utworów muzycznych, które kszta&towa&y kultur! 
chrze#cija'sk" przez wieki. Kompozycje uszlachetniaj"ce nasze my#li i kieru-
j"ce je ku Bogu i Jego S&owu s" wspania&ym b&ogos&awie'stwem i pozytyw-
nie wp&ywaj" na nas.

„Muzyka jest cz!#ci" uwielbienia Boga na niebia'skich dziedzi'cach, a my 
powinni#my si! stara% o to, by#my w naszych pie#niach pochwalnych, tak dalece 
jak to jest mo$liwe, zbli$yli si! do harmonii z niebia'skimi chórami”57.

 57 Ellen G. White, Wybra$cy Boga, Warszawa 2018, wyd. 2, s. 449.



101

PI"TEK — 26 czerwca

DO DALSZEGO STUDIUM
„Nieodrodzone oko nigdy nie mo$e ujrze% wspania&o#ci i pi!kna Chrystusa. 

Jedynie wewn!trzne o#wiecenie przez Ducha (wi!tego — ukazanie duszy 
jej prawdziwej beznadziejno#ci i bezradno#ci, je#li nie przyjmie mi&osierdzia 
i przebaczenia Tego, który poniós& jej grzechy, jedynego skutecznego Zbawi-
ciela, Chrystusa — mo$e uzdolni% cz&owieka do dostrze$enia Jego niesko'-
czonego mi&osierdzia oraz Jego niezmierzonej mi&o#ci, dobroci i chwa&y”58.

„Fragmenty Pisma !wi"tego, a nawet ca&e rozdzia&y mog" by% przyswajane 
pami!ciowo i powtarzane, gdy szatan przychodzi ze swoimi pokusami. (...). 
Gdy szatan usi&uje prowadzi% umys& do rozmy#lania o rzeczach ziemskich 
i zmys&owych, najskuteczniej mo$na go odeprze% przy pomocy napisano”59.

PYTANIA DO DYSKUSJI
1. Jak prawda o wolnej woli i wolno#ci wyboru maj" si! do naszych decyzji 

zwi"zanych z wiar" i pos&usze'stwem? Cho% wiele zdarze' w naszym $yciu 
pozostaje poza nasz" kontrol", to jednak mamy wolno#% wyboru w tym, co naj-
wa$niejsze — w sprawach $ycia wiecznego. Jak korzystasz z wolnej woli danej 
ci przez Boga? Jakich duchowych wyborów dokonujesz?

2. Pomy#l o roli, jak" sobota mo$e i powinna odgrywa% w kwestii sp!dza-
nia czasu w spokoju z Bogiem. Jak #wi!towanie soboty chroni ci! przed nawa-
&em zaj!%, które odbieraj" ci czas na &"czno#% z Bogiem? Jak mo$esz pe&niej 
korzysta% z soboty jako duchowego b&ogos&awie'stwa zgodnie z intencj" przy-
#wiecaj"c" jej ustanowieniu?

3. Jakie jest twoje do#wiadczenie w kwestii sp!dzania czasu z Bogiem na oso-
bistej modlitwie i studiowaniu S&owa Bo$ego? Jak ta duchowa praktyka wp&ywa 
na twoj" wiar!? Jak powinna wp&ywa%? Je#li zechcesz, podziel si! podczas 
pierwszej cz!#ci nabo$e'stwa swoimi spostrze$eniami zwi"zanymi z osobistym 
studiowaniem Pisma !wi"tego i modlitw" oraz tym, co dzi!ki nim zyska&e#. Jak 
to, czego si! nauczy&e#, mo$e si! okaza% dobrodziejstwem tak$e dla innych?

4. Jakie s" twoje ulubione fragmenty Pisma !wi"tego, które znasz na pami!%? 
Dlaczego je lubisz? Jak nauczenie si! ich na pami!% sta&o si! b&ogos&awie'-
stwem dla ciebie?

58 Ellen G. White, The Upward Look, Waszyngton 1982, s. 155.
59 Ta$, w: Advent Review and Sabbath Herald, 8.4.1884. Przeczytaj tak$e rozdzia& Moc modlitwy, 

w: ta$, Pokój, za którym t"sknisz, Warszawa 2011, wyd. 3, s. 91-103.
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Budowa domu modlitwy w!Pu"awach

Zbór w! Pu"awach — licz#cy niespe"na czterdzie$ci osób — stanowi spo"eczno$% 
zaanga&owan# w!prowadzenie programów prozdrowotnych zarówno w budynku 
ko$cielnym, jak i poza nim. Istotnym elementem tej misji jest dzia"alno$% realizowa-
na poprzez 'li( Chrze$cija)skiej S"u&by Charytatywnej przy zborze. Ponad rok temu 
zbór uruchomi" swoje radio internetowe nadaj#ce ca"odobowe programy siedem 
dni w!tygodniu. Nasi wspó"wyznawcy z!Pu"aw planuj# nagrywa% krótkie 'lmy b(-
d#ce znakomitym materia"em ewangelizacyjnym. To jedynie kilka inicjatyw z!wielu 
podejmowanych.
Niestety, budynek ko$cielny w!Pu"awach jest w!bardzo z"ym stanie technicznym. Na-
szym marzeniem jest wybudowanie nowego i!funkcjonalnego domu modlitwy po-
zwalaj#cego na!kontynuowanie s"u&by misyjnej i!podejmowanie nowych wyzwa).
W chwili obecnej zbieramy informacje i potrzebn# dokumentacj(. Gromadzimy 
równie& $rodki 'nansowe, które wci#& jednak nie s# wystarczaj#ce. I!chocia& kilka lat 
temu zbierali$my ju& dary na!ten cel, to dzisiaj ponownie k"adziemy wam na!sercu 
spraw( zboru w!Pu"awach i!jego potrzeb.
Z"o&one dary pomog# nam w!realizacji naszego przedsi(wzi(cia, a!przed zborem 
otworz# nowe mo&liwo$ci. Bardzo prosimy o!wsparcie tej inicjatywy, a!wszystkim 
o'arodawcom z!serca dzi(kujemy.

Jak z!o"y# dary?
1. Zebrane dary podczas pierwszej cz($ci nabo&e)stwa zostan# przez skarbnika 

zboru podzielone po!50% na!projekt mi(dzynarodowy i!krajowy.
2. Dar na!projekt Pu"awy mo&na z"o&y% w!kopercie, wskazuj#c ten w"a$nie cel.  

Dar zostanie w!100% przekazany na!ten projekt.
3. Dar na!projekt Pu"awy mo&na równie& przekaza% bezpo$rednio na!konto 

Diecezji Wschodniej: 42 1020 1156 0000 7402 0059 4259, z!dopiskiem: 
Projekt Pu!awy.



DARY 13. SOBOTY — PROJEKT ZAGRANICZNY
WYDZIA! TRANSEUROPEJSKI KO)CIO!A ADWENTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO

Projekty misyjne finansowane z darów 13. soboty:
1. Otwarcie o"rodka wywierania wp!ywu spo!ecznego w#miasteczku Sortland (Norwegia).
2. Za!o$enie zboru w#Nowym Belgradzie, dzielnicy sto!ecznego Belgradu (Serbia).
3. Zbudowanie ko"cio!a i#o"rodka wywierania wp!ywu spo!ecznego w#sto!ecznej Nikozji (Cypr).

 Nazwa jednostki  Liczba Liczba Liczba
 organizacyjnej Ko#cio"a zborów ochrzczonych ludno#ci
   wyznawców

Diecezja Islandzka 6 470 341.000
Misja Grecka 10 401 10.673.000
Sekcja Cypryjska 2 93 879.000
Unia Adriatycka 98 3.734 9.082.000
Unia Ba!tycka 89 6.093 6.084.000
Unia Brytyjska 288 37.519 71.245.000
Unia Du%ska 44 2.456 5.862.000
Unia Fi%ska 62 4.733 5.511.000
Unia Holenderska 58 5.974 17.145.000
Unia Norweska 62 4.531 5.281.000
Unia Polska 116 5.767 38.431.000
Unia Po!udniowo-Wschodnioeuropejska 210 7.438 15.011.000
Unia Szwedzka 33 2.896 10.068.000
Unia W&gierska 118 5.258 9.783.000

Razem (30 VI 2017) 1.196 87.363 205.396.000


