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Dr Balvin B. Braham i Anett Braham pochodzą z St. Eliz-
abeth — miasta znajdującego się na Jamajce. Anett jest 
z  wykształcenia pielęgniarką i nauczycielką młodzieży. 
Są rodzicami dwóch dorosłych córek, Shavannie i Julaine, 
dzięki którym wciąż aktywnie udzielają się wśród młodzieży.

Dr Braham służył w Kościele w Zachodniej Konferencji 
Jamajki jako dyrektor szkoły, nauczyciel, pastor okręgowy, 
dyrektor młodzieży, dyrektor edukacji, dyrektor komu-
nikacji oraz przewodniczący. Służył również jako dyrektor 
młodzieży Unii Karaibskiej i zastępca dyrektora młodzieży 
w Wydziale Ameryki Środkowej. Podsumowując, dr Bra-
ham ma ponad 27 lat doświadczenia w pracy z młodymi 
ludźmi.

Obecnie dr Braham służy w Wydziale Ameryki Środkowej 
jako dyrektor administracyjny, zastępca przewodniczące-
go, dyrektor działu kadr, koordynator kształcenia liderów, 

zastępca dyrektora do spraw ewangelizacji i rozwoju 
Kościoła. Przez prawie trzydzieści lat zajmował kierown-
icze stanowiska zarówno w Kościele Adwentystów Dnia 
Siódmego, jak i w innych instytucjach. Studiował w West 
Indies College (obecnie Northern Caribbean University), 
gdzie zdobył stopień licencjata z teologii, jak również dy-
plom w zakresie edukacji. Zdobył także stopień magistra 
religii oraz doktora z zakresu przywództwa organizacyjnego 
na Andrews University.

Ich wspólną pasją jest pomaganie młodym ludziom w zaan-
gażowaniu się dla Chrystusa, wyposażenie ich do pełnienia 
misji oraz życia w gotowości na bliski powrót Chrystusa.

GENERALNA KONFERENCJA KOŚCIOŁA ADWENTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO 
TYDZIEŃ MODLITWY MŁODZIEŻY 2015 r.
TEMATY ORAZ GŁÓWNE MOTYWY CZYTANEK NA KAŻDY DZIEŃ

DATA TYTUŁ IDEA

Sobota, 14 marca 2015 Trzymając się na dystans Młodzież i wiara

Niedziela, 15 marca 2015 Rozpocznijmy świętowanie Młodzież i pokusy

Poniedziałek, 16 marca 2015 Trzymaj się Jezusa Młodzież i dom

Wtorek, 17 marca 2015 Sam na sam z Nim Młodzież i moralność

Środa, 18 marca 2015 Walka o umysł Młodzież i tożsamość

Czwartek 19 marca 2015 Czy staniesz po Jego stronie? Młodzież i odwaga

Piątek, 20 marca 2015 Podążanie za wizją Młodzież i przebaczenie

Sobota, 21 marca 2015 Życie z łaski Młodzież i łaska
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Esencja
Nie da się zaprzeczyć temu, że Jezus był jedną z najbardziej 
wpływowych postaci, które chodziły po tej planecie. Jako 
nauczyciel nie miał sobie równych. Nawet niechrześcijanie, 
na przykład Mahatma Gandhi, przyjęli Jego nauki na temat 
moralności i prowadzili swoje życie w świetle wyznaczonych 
przez Niego standardów etycznych.

Jako nauczyciel Jezus często posługiwał się przypowieściami 
i, ogólnie mówiąc, każda z nich zawierała ważną lekcję na 
temat Królestwa Bożego, na temat drogi życia zaplanowanej 
przez Boga dla Jego ludu. Pewnego razu Jezus zrobił coś na-
dzwyczajnego: wykorzystał trzy przypowieści, żeby udzielić 
jednej lekcji, ale lekcji niezwykle ważnej!

Ta lekcja jest tematem przewodnim tegorocznego tygod-
nia modlitwy – dotyczy tego, co Bóg czuje w stosunku do 
naszych braci, sióstr, przyjaciół, którzy są zagubieni (choć fi-
zycznie są w Kościele), dotyczy tych, którzy z biegiem czasu 
odeszli w wyniku pewnych zdarzeń, i  tych, którzy celowo 
odeszli w poszukiwaniu tego, co wydawało się świecić jaśniej.
Przypowieści o zagubionej monecie, zgubionej owcy i synu 
marnotrawnym mówią nam, co Chrystus czuje do nas i co 
zrobił, by przyprowadzić nas do domu. Jezus zajmuje się szu-
kaniem ludzi i ponownym łączeniem ich życia z przeznacze-
niem, jakie ma dla nich Bóg. Chrystus przyszedł, żeby 
znaleźć i uratować zgubionych, żeby ODZYSKAĆ to, co 
do Niego należy.

W wielkim skrócie:
1. Jesteśmy ważni dla Boga. 
2. On nie przestaje nas szukać, dopóki nas nie znajdzie. 
3. Nastaje wielka radość, kiedy zostajemy znalezieni.

W  tym tygodniu uczniowie Jezusa zostaną zainspirowani 
i  zachęceni do dołączenia do Niego w Jego misji odzyski-
wania, a ci, którzy nie są Jego uczniami, będą odbiorcami 

Jego miłości i łaski przekazywanych przez nas. Wierzymy, że 
doświadczymy ogromnej radości, witając wiele osób z pow-
rotem w domu.
Przyjmiemy tę nader ważną lekcję; w istocie, ODZYSKAMY!

Dr Balvin B. Braham i Anett Braham pochodzą z St. Eliza-
beth – miasta znajdującego się na Jamajce. Anett jest z wyksz-
tałcenia pielęgniarką i nauczycielką młodzieży. Są rodzicami 
dwóch dorosłych córek, Shavannie i Julaine, dzięki którym 
wciąż aktywnie udzielają się wśród młodzieży.

Dr Braham służył w Kościele w Zachodniej Konferencji Jam-
ajki jako dyrektor szkoły, nauczyciel, pastor okręgowy, dyrek-
tor młodzieży, dyrektor edukacji, dyrektor komunikacji oraz 
przewodniczący. Służył również jako dyrektor młodzieży 
Unii Karaibskiej i zastępca dyrektora młodzieży w Wydziale 
Ameryki Środkowej. Podsumowując, dr Braham ma ponad 
27 lat doświadczenia w pracy z młodymi ludźmi.

Obecnie dr Braham służy w Wydziale Ameryki Środkowej 
jako dyrektor administracyjny, zastępca przewodniczące-
go, dyrektor działu kadr, koordynator kształcenia lid-
erów, zastępca dyrektora do spraw ewangelizacji i rozwoju 
Kościoła. Przez prawie trzydzieści lat zajmował kierownicze 
stanowiska zarówno w Kościele Adwentystów Dnia Siód-
mego, jak i w innych instytucjach. Studiował w West Indies 
College (obecnie Northern Caribbean University), gdzie 
zdobył stopień licencjata z  teologii, jak również dyplom 
w  zakresie edukacji. Zdobył także stopień magistra religii 
oraz doktora z  zakresu przywództwa organizacyjnego na 
Andrews University.

Ich wspólną pasją jest pomaganie młodym ludziom w zaan-
gażowaniu się dla Chrystusa, wyposażenie ich do pełnienia 
misji oraz życia w gotowości na bliski powrót Chrystusa.

[ ]WSTĘP
Gilbert Cangy

Autor:   Gilbert Cangy, dyrektor młodzieży  
przy Zarządzie Generalnej Konferencji. 
Możesz do niego pisać na adres e-mail: 
cangyg@gc.adventist.
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[ ]PRZECZYTAJ, 
zanim zaczniesz

1. Już teraz zacznij planować. Wiemy, że kierownictwo 
czasem zmienia się pod koniec roku, ale nawet jeże-
li w  przyszłym roku nie będziesz już kierownikiem 
młodzieży, proszę, nie pozwól, żeby to powstrzymało cię 
przed zaplanowaniem tego szczególnego tygodnia. Roz-
pocznij planowanie, postaw sobie cele, zbierz swój zespół 
współpracowników i upewnij się, że pastor jest jego częścią. 

2. Informacje na temat Światowego Dnia Młodzieży. 
Zbierz informacje na temat projektu zatytułowane-
go Światowy Dzień Młodzieży. Ten dzień rozpocznie 
Tydzień Modlitwy Młodzieży. Proszę, odwiedź naszą 
stronę, www.gcyouthministries.org lub skontaktuj się 
ze swoim lokalnym kierownikiem młodzieży, żeby dow-
iedzieć się, jak możesz wziąć udział w  tym projekcie. 

3. Znajdź swoich wojowników modlitwy. Zbierz grupę 
dorosłych, którzy zobowiążą się regularnie modlić się 
za ciebie i  twoją służbę. Upewnij się, że są to osoby, 
z którymi w zaufaniu możesz dzielić się zarówno swoimi 
osobistymi intencjami, jak i tymi związanymi ze służbą. 

4. Wybierz pieśń przewodnią. Zaangażuj chór. Jeże-
li w  twoim zborze nie ma chóru, to jest to świet-
na okazja, żeby go założyć. Wybierz pieśni, które 
lubisz i  które pasują do tematu każdego wiec-
zoru lub wybierz jedną pieśń na cały tydzień. 

5. Zacznij prowadzić dziennik modlitw. Nie ma nic 
lepszego dla twojego rozwoju duchowego niż czas 
spędzony na modlitwie. Twoja grupa młodzieżowa 
będzie wzrastać razem z  tobą. Prowadzenie dziennika 
modlitw pozwoli ci na spotykanie Boga w nowy i fas-
cynujący sposób. Będziesz w stanie śledzić swoją drogę 
z Bogiem, przeglądając wysłuchane modlitwy i obser-
wując, jak On prowadził cię krok po kroku każdego 
dnia. Nowe, świeże pomysły zaczną przychodzić ci do 

głowy, kiedy będziesz spędzał czas w  Jego obecności, 
spisując swoje modlitwy. Wiele pomysłów dotyczących 
zakładania i  prowadzenia dziennika modlitw możesz 
znaleźć w internecie. Wystarczy w wyszukiwarkę www.
google.com wpisać: zakładanie dziennika modlitw. 

6. Stwórz grupę rozwoju/rewizji tygodnia modlitwy. 
W zależności od wielkości twojego Kościoła, tę grupę 
mogą tworzyć cztery do ośmiu osób, z  którymi prze-
jrzysz wszystkie osiem czytanek. W tę grupę warto zaan-
gażować jedynie takie osoby spośród młodzieży i liderów 
młodzieży, które są aktywne i zainteresowane działaniem 
(np. liderów Pathfinders, nauczycieli szkoły sobotniej, 
pastora). Jest to ważne zadanie, ponieważ organizowanie 
tygodnia modlitwy spada wówczas na całą grupę, a nie 
tylko na ciebie i twojego pomocnika. Poproś tę grupę, 
żeby zobowiązała się spotykać przez przynajmniej trzy 
tygodnie lub jeden tydzień, omawiając minimum cztery 
czytanki oraz by spotykała się dodatkowo przez jeden ty-
dzień, by podsumować wszystkie ustalenia. Upewnij się, 
że określiłeś cel i kierunek, w którym chcesz zmierzać 
(najlepiej podczas pierwszego spotkania) i wybierz młodą 
osobę, która będzie prowadzić spotkanie każdego dnia. 

7. Połączcie Światowy Dzień Młodzieży z  planowan-
iem Tygodnia Modlitwy Młodzieży. Z  założenia 
Światowy Dzień Młodzieży ma być czasem, w którym 
młodzież może nauczyć się, dzięki możliwościom st-
worzonym w  Kościele i  w  społeczeństwie, jak bezin-
teresownie dawać coś od siebie. Jeżeli jesteście małą 
grupą młodzieży i  nie posiadacie środków, żeby zor-
ganizować społecznie zorientowany Światowy Dz-
ień Młodzieży, możecie wykorzystać tę okazję, żeby 
pokonać bariery denominacyjne i połączyć się z grupa-
mi młodzieżowymi z  innych lokalnych Kościołów, 
zbierając wspólnie pomysły i  środki na ich realizację.
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Miejsce na zapiski 
Ten podręcznik został stworzony po to, żeby zapełnić 
go swoimi myślami. Wykorzystaj dostępne miejsce, żeby 
utrwalić swoje przemyślenia na temat tego, o czym była 
mowa w czytance oraz na odpowiedzi do pytań znajdu-
jących się na końcu każdego dnia. Miejsce to może być 
również wykorzystane na zapisanie intencji modlitewnej 
lub wychwalanie Boga. Zachęć uczestników, by wyko-
rzystali je w taki sposób, jak chcą. To ich dziennik! Pow-
iedz im, że nie ma żadnych zasad, są tylko wskazówki. 
Najważniejsze jest słuchanie Pana i otworzenie swojego 
serca na Jego prowadzenie.

Liderzy, jeżeli poświęcicie czas każdego dnia, aby przec-
zytać czytankę z modlitwą i wyczekiwać nowych rzeczy, 
które Bóg chce wam objawić, będziecie zaskoczeni tym, 
co przeniesie na papier wasz ołówek czy długopis.

Załóż dziennik modlitw 
Nie ma nic lepszego dla twojego rozwoju duchowego niż 
czas spędzony na modlitwie. Twoja grupa młodzieżowa 
będzie wzrastać razem z  tobą. Prowadzenie dziennika 
modlitw pozwoli ci na spotykanie Boga w nowy i  fas-
cynujący sposób. Będziesz w stanie śledzić swoją drogę 
z  Bogiem, przeglądając wysłuchane modlitwy i  ob-
serwując, jak On prowadził cię krok po kroku każde-
go dnia. Nowe, świeże pomysły zaczną przychodzić ci 
do głowy, kiedy będziesz spędzał czas w Jego obecnoś-
ci, spisując swoje modlitwy. Możesz znaleźć wiele po-
mysłów w  internecie dotyczących zakładania i  prow-
adzenia dziennika modlitw. Wystarczy w wyszukiwarkę 
www.google.com wpisać: zakładanie dziennika modlitw.

Pytania na każdy dzień 
Na końcu każdej czytanki znajdują się pytania i  stwi-
erdzenia, które mają zachęcić cię do przemyśleń. St-
wórzcie małe grupy i porozmawiajcie o tych pytaniach. 
Zastanówcie się chwilę nad ich sednem. Słuchajcie Du-
cha Świętego, który uczy was poprzez Pismo Święte. 
Zachęć uczestników do zapisywania swoich myśli 
w przeznaczonych do tego miejscach czytanki.

[ ]JAK KORZYSTAĆ 
z tego podręcznika

w małej i dużej grupie
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Drodzy czytelnicy!
Mamy dzisiaj iPody, iPady, iPhony, iMac-i, laptopy, desk-
topy, netbooki, notebooki, palmtopy, PCty, przenośne 
PCty i… co tylko chcecie! Wszystkie są wspaniałymi 
urządzeniami wymyślonymi przez człowieka. Są wszędzie 
– ludzkość czerpie z  nich korzyści bezpośrednio lub 
pośrednio, a społeczeństwo opiera się na nich w zarządza-
niu światem.

W czasach mojej młodości, wiele lat temu, nie było tych 
zaawansowanych zdobyczy techniki. I  tak na przykład, 
jeśli chciałeś się z kimś skomunikować, mijały dni lub ty-
godnie, zanim list dotarł do adresata. Wraz z pojawieniem 
się komputerów wiadomości elektroniczne (e-mail), które 
są niezwykle szybkie, stały się codziennym sposobem ko-
munikacji. Wystarczy jedno kliknięcie, żeby twój list dot-
arł do odbiorcy. Ponadto wszystkie informacje, których 
potrzebujesz, możesz znaleźć, po prostu szperając w inter-
necie. Co za niesamowite błogosławieństwo dla nowocze-
snego świata!

Niestety, oprócz ogromu korzyści, który wniosły w nasze 
życie komputery, istnieje mnóstwo zwyrodniałych i  sz-
kodliwych skutków ubocznych. Zło i pokusy wiszą nad 
naszymi głowami. Wystarczy jedno kliknięcie, jedno dot-
knięcie elektronicznego gadżetu i to, co złe, już tu jest – 
pojawia się przed naszymi oczami nawet bez naszej zgody.
Boży posłaniec, Ellen G. White, w swojej książce „Chris-
tian Education” napisała: „Młodzież jest przedmiotem 
szczególnych ataków szatana”. W innej książce jej autorst-
wa, zatytułowanej „Child Guidance”, czytamy: „Zwłaszc-
za młodzież jest w ciągłym niebezpieczeństwie”. Autorka 
przypominała ojcom i matkom, że „powinni uważać na 
podstępy szatana. Gdy on próbuje doprowadzić ich dzieci 
do zguby, niech rodzice nie łudzą się, że nie ma realnego 
niebezpieczeństwa”.

Szatan naprawdę istnieje. Jest kimś (nie czymś), kto 
ma obsesję na punkcie kuszenia ludzkości, a  zwłaszcza 
młodzieży. Dlatego też nasza młodzież musi być chron-
iona i strzeżona przed złem. Powinno się im ciągle przy-
pominać, że są dziećmi Bożymi, obecnymi i przyszłymi 
liderami Bożego kościoła. Módlcie się za nich!

Młodym ludziom chciałbym powiedzieć następujące 
słowa: czytanki na Tydzień Modlitwy Młodzieży zostały 
przygotowane z modlitwą po to, żeby dodać wam odwagi 
i rozwagi w odpieraniu diabelskich ataków i aby pomóc 
wam zwycięsko wznieść się ponad grzechy i pokusy. Pro-
szę, przeczytajcie je, zastanówcie się nad nimi i zastosujcie 
je w życiu. A przede wszystkim módlcie się o siłę i moc 
do odpierania pokus. Bądźcie zwycięzcami i zdobywcami 
innowacji czasów końca!

Niech Bóg wam błogosławi!
 [ ]OD REDAKCJI 

Hiskia Missah

1 E.G. White, Christian Education, s. 222.
2 Taż, Child Guidance, s. 471.

Autor:   Hiskia Missah, zastępca dyrektora młodzieży  
ds. Młodzieży Starszej przy Generalnej Konferencji


