Resztka i jej misja
Przeprowadź wywiad z kimś kogo uważasz za wzór dla innych. Użyj następujących pytań:
● Kim jest resztka i w jak się ma kościół Adwentystów do tej grupy ludzi?
● Jakie są cechy charakterystyczne ludu Bożego w czasach ostatecznych? Co oni robią, jak
wyglądają, i jak można ich scharakteryzować?
● Podziel się historią lub doświadczeniem ze swojego życia, kiedy to byłeś najbardziej dumny
z tego, że jesteś z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.
● Pomyśl o osobie, którą uważasz za wiernego naśladowcę Chrystusa. Jakie są jej zalety i
czemu się poświęca?
● Co ci się najbardziej podoba w misji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego?

Resztka i jej misja
Sześciu naocznych świadków stało w milczeniu obserwując jak pojazd przyśpieszył uciekając z
miejsca przestępstwa. Dwie kobiety opuszczające supermarket z rękami pełnymi zakupów widziały
ciężarówkę jak wpadła w poślizg i uderzyła w zaparkowany samochód. Starsze małżeństwo
siedzące przy oknie we włoskiej restauracji patrzyło w przerażeniu jak kierowca ciężarówki cofa się
i odjeżdża w pośpiechu. Nastolatka, rozmawiająca w budce telefonicznej przez telefon, z oczami
szeroko otwartymi ze zdumienia, sprawozdawała wydarzenia rozmówcy. Kierowca czekał na
możliwość wyjazdu z miejsca parkingowego kiedy nagle- bum!- ciężarówka uderzyła w samochód
zaparkowany przed nim. Zapisał numer rejestracyjny na kopercie i sięgnął po komórkę by
zadzwonić na policję. Sześć osób było świadkami tego zdarzenia. Sześciu świadków? Może tak, a
może nie.
Niektórzy widząc takie zdarzenia udają, że nic nie zauważyli. Wielu odmawia zeznań, myśląc że
ktoś inny to zrobi. Inni zastanawiają się: Dlaczego mam się w to angażować? Używając wymówki:
To nie jest mój problem. Są też tacy, którzy widząc przestępstwo dobrowolnie współpracują i biorą
udział w postępowaniu sądowym. A ty co byś zrobił?
Świadkowie nie tylko widzą, ale także są gotowi świadczyć, o tym co widzieli. Wyobraź sobie jak
frustrującym byłoby dla Jezusa, gdyby ci wszyscy ludzie, którzy z nim chodzili, rozmawiali z nim i
byli świadkami cudów odmówili rozpowszechnienia prawdy? Ale trędowaci którzy zostali
uzdrowieni, ślepy który przejrzał- świadczyli! Kiedy Jezus powołał uczniów by byli świadkami,
było ich niewielu, na pewno 11, najwyżej 100. Przez całą historię ludzkości Bóg miał ludzi, którzy
byli wiernymi świadkami niezależnie od ceny.
Kevin wiernie czytał Biblię co wieczór. Gdy byliśmy z jego przyjaciółmi na biwaku zauważyłem,
że inni nawet nie wzięli ze sobą swych Biblii, a tym bardziej ich nie czytali. Pierwszego wieczora
Kevin czytał kiedy inni żartowali, pohukiwali i wrzeszczeli podekscytowani pierwszą nocą w lesie.
Chłopcy zauważyli go z jego Biblią. Rano, podczas śniadania przy ognisku ktoś zapytał: Gdzie jest
Kevin? Kevin pozbierał właśnie drewno i wrócił akurat na czas by usłyszeć kogoś mówiącego:

„Pewnie gdzieś sobie czyta Biblię.” Kilku chłopców roześmiał się nieprzyjemnie. Wszyscy
wiedzieli, że uwaga, była bezmyślnym ukłuciem Kevina, ale nikt nie powiedział ani słowa, kiedy
rzucił on drewno przy ognisku.
-Tylko żartowałem, Kevin!-chłopiec, którego usta poruszały się szybciej niż myśli, zachichotał.
Reszta spojrzała na siebie z zakłopotaniem, a wkrótce zajęli się typowymi chłopięcymi sprawami.
Popołudniu spytałem Kevina czy ta uwaga go dotknęła. Jego twarz stała się czerwona i zawahał się
nieco, ale potem powiedział: -Tak, czuję się trochę dziwnie przynosząc Biblię ze sobą, ale to po
prostu coś, co zawsze robiłem.
-Jak myślisz co o tym sadzą twoi przyjaciele?- badałem.
-Cóż- zaczął powoli, a w kącikach jego ust pojawił się uśmiech- zmieniają zdanie. Chcą abym
dzisiaj czytał im na głos. A ja myślałem, że mam delikatnego chłopca, którego będę musiał
ochraniać przez całą wyprawy. Zamiast tego, okazał się być potężnym świadkiem z jasną misją.
Zdobywał swych przyjaciół tuż pod moim nosem!
Andrew wyskakuje z wody podczas gdy wszyscy w kościele z radością przyjmują jego decyzję o
chrzcie. Chrystus zdobył jego serce, gdy poznawał prawdę od mówcy w telewizji. Chodzi do
publicznej szkoły średniej w sporym mieście na północnym-zachodzie, więc zapytałem go:
-Andrew, dlaczego nie pójdziesz do szkoły w akademii? Spodoba ci się!
Jego twarz zdradzała jego zdziwienie.
-Pastorze Troy, jestem jedynym adwentystom w mojej szkole. Tylko spojrzał na mnie jak gdyby
wszystko wyjaśnił. Wtedy to zobaczyłem. Tuż przed mną stał pełnowymiarowy misjonarz w skórze
nastolatka. Kiedy czytasz jak Jezus zleca misję swym uczniom, wiedz o tym: Pierwsi misjonarze
Kościoła nie byli o wiele starsi niż ty.
Mateusz 28:19-20 Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i
Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po
wszystkie dni aż do skończenia świata.
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