„W Jezusie widzę niezrównane piękno i pragnę, abyś i ty je ujrzał” (Manuscript 84, 1886).

Drogie Siostry, Drodzy Bracia!
Pragniemy serdecznie zaprosić Was na VIII Kongres Misyjny, który odbędzie się w Gdańsku
w dniach 10-13.11.2016.
„Gotów jestem zwiastować ewangelię” (Rz 1,15) to hasło tegorocznego Kongresu. Apostoł ma na
myśli nie tyle wykształcenie czy doświadczenie, choć jest ono także ważne, co przede wszystkim chęć
głoszenia. Drodzy, czy chcemy głosić ewangelię? Tegoroczny Kongres ma na celu odnowić nasze
pragnienie dzielenia się Dobrą Nowiną. W jaki sposób? E. White napisała: „W Jezusie widzę
niezrównane piękno i pragnę, abyś i ty je ujrzał”. Starać się będziemy wspólnie zobaczyć
„niezrównane piękno” Chrystusa, tak by każdy uczestnik Kongresu zapragnął ukazać je ludziom,
wśród
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Jezus

rezygnujący

z

wygody

nieba,

by

dzielić

z nami niedolę ziemskiego życia. Jezus poświęcający swe życie, by przywrócić nam zdrowie duchowe
i fizyczne oraz by wskazać drogę do Ojca. Jezus dźwigający bagaż naszych grzechów, by uwolnić nas
od tego ciężaru. Jezus zasiadający po prawicy Ojca i czekający na dzień, gdy będziemy tam razem z
Nim…
Niech nasze serca zapłoną na nowo, rozpalone miłością Zbawiciela. „Ten, kto pragnie trwać
w służbie dla Chrystusa, jest tak pokrzepiony przez życiodajną siłę Słońca Sprawiedliwości, że może
przynieść wiele owocu dla chwały Bożej” (Życie Jezusa, s.173).
Do zobaczenia w Gdańsku!
Alicja Bylina
Grupa Misyjna „Trzej Aniołowie”
 W programie: Inspirujące kazania i warsztaty z bogatym wachlarzem tematów, program dla
różnych grup wiekowych, kącik maluchów, doświadczenia i wiele rodzajów ewangelizacji
(w tym nowości takie jak misja „Nietypowy bohater” i misja dzieci „Podróż w czasie”),
integracja, wspaniała atmosfera! Zobacz szczegóły na www.gm3a.org
 Gdzie: Gdańsk, zbór KADS ul. Jaśkowa Dolina 23,
 Kiedy: 10-13 listopada 2016
 Rejestracja: telefon 575 112 457, formularz na www.gm3a.org
 Termin rejestracji: do 6 listopada (po terminie wyższa opłata)
 Nocleg: W szkole 8zł/noc (z materacem 15zł/noc) UWAGA: zgłoś przy rejestracji, że
potrzebujesz materac – ilość ograniczona. Zapytaj też o inne opcje noclegowe.
 Wyżywienie wegańskie: śniadania i kolacje 7zł, obiady 20zł.
 Niższa cena dla rodzin, uczniów i studentów, dla osób wykupujących wszystkie noclegi
i posiłki – zapytaj przy rejestracji lub sprawdź na www.gm3a.org

