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PRZEDMOWA
Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, nasz Kościół, powstał ofi cjalnie 

w 1863 roku w Battle Creek, w stanie Michigan, w północno-wschodniej 

części Stanów Zjednoczonych i w tamtym czasie liczył 3 500 wyznaw-

ców. Według danych z 2011 roku Kościół stanowi globalną społeczność 

wierzących liczącą 17,5 miliona członków obecnych w 208 z 232 krajów 

i obszarów świata. Już w 1890 roku byliśmy prekursorami w kwestii re-

formy zdrowia, posiadając największy instytut zdrowotny na świecie; dzi-

siaj zarządzamy globalnym systemem opieki zdrowotnej, na który składa 

się szereg instytucji. Przyjmując holistyczną fi lozofi ę edukacji, nasz Ko-

ściół kieruje drugim co do wielkości chrześcijańskim systemem oświaty 

na świecie. 

Zaangażowanie naszego Kościoła w światową misję i pasja w jej prowa-

dzeniu mają swoje korzenie w wyraźnej świadomości proroczej tożsamo-

ści. Chociaż dzielimy wspólny fundament z szerszą społecznością ewan-

geliczną, nigdy nie postrzegaliśmy siebie jedynie jako kolejnego wyznania 
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chrześcijańskiego; naszą rolę rozumiemy jako głoszenie szczególnego po-

selstwa trzech aniołów z Księgi Objawienia 14, 6-12 – przekazanie światu 

ostatniego Bożego wezwania przed powrotem Chrystusa. 

To podstawowe założenie – połączone ze świadomością zbliżającego się 

końca czasu tego świata – sprawiło, że staliśmy się jednym z najbardziej 

dynamicznych ruchów misyjnych w historii. Chociaż wiele fundamen-

talnych zasad adwentyzmu wyznajmy wspólnie z innymi denominacjami 

religijnymi, podczas głoszenia skupiano się na wyróżniających nas na-

ukach biblijnych, które zaczęto określać mianem „fi larów” doktrynal-

nych. Zakładając, że ludzie byli już zaznajomieni z osobą Jezusa i tym, co 

sobą reprezentuje, zaniechaliśmy umieszczenia go w centrum wszystkich 

naszych „fi larów”. 

Na zebraniu przywódców Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Min-

neapolis w 1888 roku Ellen White zwróciła uwagę na to, że chociaż człon-

kowie i przywódcy gruntownie przyswoili sobie znamienne doktryny ad-

wentystyczne, nie rozumieli, co oznacza zbawienie dzięki sprawiedliwości 

Chrystusa i uświęcenie Jego poruszającą  miłością. Podczas konferencji 

zwróciła się do przywódców  w następujący sposób: 

 „Teraz, bracia, chcemy taką prawdę, jaka jest w Jezusie. (…) 

Widziałam, że drogocenne dusze, które przyjęłyby prawdę, zostały od niej 

odsunięte z powodu sposobu, w jaki była ona traktowana, ponieważ nie 

było w niej Jezusa. I to jest to, o co cały czas apeluję – chcemy Jezusa”1. 

Czy to możliwe, że apel Ellen White z 1888 roku: „Chcemy Je-

zusa” dziś nadal odbija się echem w naszym Kościele? Podczas tego Tygo-

dnia Modlitwy chcemy podjąć świadomą próbę odkrycia na nowo piękna 

naszych „fi larów” oraz wielu podstawowych wierzeń dzięki temu, że ich 

centralnym punktem i prawdziwym sednem stanie się Jezus. Życzę wam, 

1 Th e Ellen G. White 1888 Materials, s. 153.
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abyście w nowy, świeży sposób docenili to, co reprezentujemy jako Ko-

ściół. Gorąco modlę się o to, żebyśmy doświadczyli radości zbawienia 

i pokrzepiających powiewów Ducha, które będą nas umacniać w podąża-

niu za szczególnym wezwaniem, skierowanym do nas przez Boga. 

Dr Gilbert Cangy pełni funkcję 

Dyrektora ds. Młodzieży w głównej 

siedzibie Generalnej Konferencji. 

Można się z nim skontaktować, pi-

sząc na adres e-mail:  

cangyg@gc.adventist.org.
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1. Już teraz rozpocznij planowanie. Wiemy, że czasami pod ko-

niec roku zmienia się kierownictwo zboru, nie pozwól jednak, 

aby świadomość, że w kolejnym roku być może nie będziesz kie-

rownikiem młodzieży, powstrzymał cię przed planowaniem te-

go szczególnego tygodnia. Rozpocznij planowanie, postaw sobie 

cele, zbierz swoją grupę i upewnij się, że należy do niej również 

pastor. 

2. Informacje na temat Światowego Dnia Młodzieży. Zbierz 

informacje na temat projektu Światowy Dzień Młodzieży. Ten 

dzień rozpocznie Młodzieżowy Tydzień Modlitwy. Odwiedź na-

szą stronę, www.gcyouthministries.org lub skontaktuj się z lokal-

nym dyrektorem ds. młodzieży, aby dowiedzieć się, w jaki sposób 

możesz wziąć udział w tym wydarzeniu. 

3. Zaangażuj swoich wojowników modlitwy. Zbierz grupę doro-

słych, którzy będą regularnie modlić się za ciebie i twoją służbę. 

Upewnij się, że są to ludzie, z którymi w zaufaniu możesz dzielić 

się zarówno swoimi osobistymi intencjami, jak i tymi związanymi 

ze swoją służbą. 

4. Wybierz pieśń przewodnią. Zaangażuj chór. Jeżeli w twoim zbo-

rze nie ma chóru, jest to świetna okazja, aby go założyć. Wybierz 

pieśni, które lubisz i które pasują do tematu każdego wieczoru 

albo 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. Pro-
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wadzenie dziennika modlitw pozwoli ci spotykać się z Bogiem 

w nowy i fascynujący sposób. Będziesz w stanie śledzić swoją dro-

gę z Bogiem, przeglądając wysłuchane modlitwy i obserwując, jak 

On prowadził cię krok po kroku każdego dnia. Kiedy będziesz 

spędzać czas w Jego obecności, spisując swoje modlitwy, do głowy 

zaczną przychodzić ci nowe, świeże pomysły. Wiele wskazówek 

dotyczących zakładania i prowadzenia dziennika modlitw mo-

żesz znaleźć w internecie. Wystarczy w wyszukiwarce internetowe 

www.google.com wpisać hasło ‘zakładanie dziennika modlitw’ 

(ang. ‘starting a prayer journal’).

6. Stwórz grupę organizacyjną. W zależności od wielkości twojego 

zboru mogą ją tworzyć cztery do ośmiu osób, z którymi przejrzysz 

wszystkie osiem czytanek. Dobrze by było, gdyby należały do niej 

tylko takie młode osoby, które są zaangażowane i zainteresowane 

działaniem (np. liderzy Pathfi nder, nauczyciele szkoły sobotniej, 

pastor). Jest to ważne zadanie, ponieważ organizowanie tygodnia 

modlitwy spada na całą grupę, a nie tylko na ciebie i twojego 

pomocnika. Spotykajcie się przynajmniej przez trzy tygodnie 

– omawiajcie co najmniej cztery czytanki w jednym tygodniu, 

trzeci tydzień przeznaczcie na podsumowanie. Upewnij się – naj-

lepiej podczas pierwszego spotkania – że określiłeś cel i kierunek, 

w jakim chcesz zmierzać i wybierz osobę, która będzie prowadzić 

spotkanie każdego dnia. 

7. Połączcie Światowy Dzień Młodzieży (ŚDM) z planowaniem 

tygodnia modlitwy. W swoich założeniach ŚDM to czas, w któ-

rym młodzież może nauczyć się, w jaki sposób – dzięki możli-

wościom stworzonym w Kościele i w społeczeństwie – bezintere-
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sownie dawać coś z siebie. Jeżeli jesteście małą grupą młodzieży 

i nie posiadacie środków na to, aby zorganizować społecznie zo-

rientowany ŚDM, możecie wykorzystać tę okazję, żeby pokonać 

bariery denominacyjne i połączyć się z grupami młodzieżowymi 

z innych Kościołów, zbierając do jednej puli pomysły i środki na 

ich realizację.
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Jak korzystać
 z tego 
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1. Miejsce na zapiski. Ten podręcznik został stworzony po to, abyś zapełnił 

go swoimi myślami. Wykorzystaj dostępne miejsce, żeby utrwalić swoje 

przemyślenia w kontekście tego, o czym była mowa w czytance, a tak-

że odpowiedzi na pytania znajdujące się na końcu każdego dnia. Miej-

sce to może być również wykorzystane na zapisanie intencji modlitew-

nej lub uwielbienie Boga. Zachęć uczestników do wykorzystywania go 

w jak najlepszy dla nich sposób. To jest miejsce dla nich! Powiedz im, że 

w tej kwestii nie ma żadnych zasad, są tylko wskazówki. Najważniejsze 

jest słuchanie Pana i otworzenie swojego serca na Jego prowadzenie. Li-

derzy, jeżeli każdego dnia poświęcicie czas, aby z modlitwą przeczytać 

czytankę i wyczekiwać nowych rzeczy, które Bóg chce wam objawić, bę-

dziecie zaskoczeni tym, co przeniesie na papier wasz ołówek czy długopis. 

2. Załóż dziennik modlitw. Nie ma nic lepszego dla twojego rozwoju du-

chowego niż czas spędzony na modlitwie. Twoja grupa młodzieżowa bę-

dzie wzrastać razem z tobą. Prowadzenie dziennika modlitw pozwoli ci 

spotykać się z Bogiem w nowy i fascynujący sposób. Będziesz w stanie 

śledzić swoją drogę z Bogiem, przeglądając wysłuchane modlitwy i obser-

wując, jak On prowadził cię krok po kroku każdego dnia. Kiedy będziesz 

spędzać czas w Jego obecności, spisując swoje modlitwy, do głowy zaczną 

przychodzić ci nowe, świeże pomysły. Wiele wskazówek dotyczących za-

kładania i prowadzenia dziennika modlitw możesz znaleźć w internecie. 

Wystarczy w wyszukiwarce internetowe www.google.com wpisać hasło 

‘zakładanie dziennika modlitw’ (ang. ‘starting a prayer journal’).

3. Pytania na każdy dzień. Na końcu każdej czytanki znajdują się pyta-

nia i stwierdzenia, które mają zainspirować cię do myślenia. Stwórzcie 

małe grupy i dyskutujcie na temat zawartych w nich kwestii. Zastanów 

się chwilę nad ich sednem. Słuchaj Ducha Świętego, który uczy cię po-

przez Pismo Święte. Zachęcaj uczestników do zapisywania swoich myśli 

w przeznaczonych do tego miejscach. 
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DZIEŃ 1 :  Trójca
DZIEŃ  2 :  Wielki Bój 
DZIEŃ  3 :  Prawo Boże 
DZIEŃ  4 :  Sabat 
DZIEŃ  5 :  Świątynia 
DZIEŃ  6 :  Śmierć i piekło 
DZIEŃ  7 :  Czas końca 
DZIEŃ  8 :  Powtórne przyjście Chrystusa

Do przekazania grupie: 
W przyszłą sobotę odbędzie się szczególne spotkanie. Motywem przewodnim 

tego dnia będzie powtórne przyjście Chrystusa. Możemy wykorzystać tę okazję, 

aby zaprosić naszych przyjaciół, którzy kiedyś odłączyli się od zboru, do powro-

tu do naszej społeczności. Zachęcam was, abyście zaprosili waszych znajomych 

na każde spotkanie tego tygodnia, a potem na szczególne sobotnie spotkanie.

Pomysły na jego organizację znajdują się na naszej stronie: http://www.gcyouth-

ministries.org/MediaPublications/YouthWeekOfPrayer/tabid/100/Default.aspx
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