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Ścieżka wspomnień
drogą do odnowy rodziny
autorstwa Waveney Martinborough

Temat
Odnowa rodziny ma swój początek w opowiadaniu i przypominaniu sobie historii o tym, jak Bóg działał
w naszym życiu i życiu naszych rodzin.
Tekst do kazania
Izaj. 12,1-6
Wstęp
Ilu z was podążało kiedykolwiek ścieżką wspomnień? Miejsce, piosenka, pewne przedmioty lub słowa
mogą przywołać przyjemne doświadczenie. Jeżeli jesteś wtedy sam, może uśmiechniesz się pod nosem, lub
opowiesz o tym komuś, jeżeli jesteś w grupie. Ja z mężem zawsze wchodzimy na ścieżkę wspomnień kiedy
jadąc samochodem trafiamy na się zielone światło. Kiedy mąż prosił o moją rękę, mój ojciec odpowiedział, że
daje mu zielone światło, co znaczyło, że z radością zgadza się na nasz związek.
Dzisiejsze kazanie zatytułowane jest Ścieżka wspomnień drogą do rodzinnego odnowienia.
Zobaczymy co przydarzyło się Jakubowi i jego rodzinie, kiedy spacerował ścieżką wspomnień. Rozpatrzymy
takie zagadnienia, jak kryzys rodzinny, ścieżka wspomnień i odnowienie rodziny.
Kryzys rodzinny
To była miłość od pierwszego wejrzenia. Kiedy książę Sychem ujrzał Dinę, córkę Jakuba, od razu ją
pokochał (1 Mojż. 34,3). Niestety, jego seksualne rządze wzięły górę i w 1 Mojż. 34,2 czytamy o gwałcie.
Gwałt jest najbardziej skrajnym rodzajem przemocy, który emocjonalnie wyniszcza ofiarę. Konsekwencje
tego porywczego czynu odbiły się dotkliwie na rodzinie sprawcy, oraz rodzinie Jakuba. Rodzeni bracia Diny,
Symeon i Lewi, powzięli zemstę, która doprowadziła do przemocy i rozlewu krwi (1 Mojż. 34,1-31).
Serce Jakuba przepełnione było smutkiem i strachem kiedy dowiedział się o tym, co zrobili jego
synowie. "Sprowadziliście na mnie nieszczęście i hańbę w oczach mieszkańców tej ziemi, Kananejczyków i
Peryzyjczyków, a przecież ja mam mało ludzi, i gdy oni zbiorą się przeciwko mnie, pobiją mnie i zginę ja i
dom mój." (1 Mojż. 34:30). To był już rodzinny kryzys.
Wszystkie rodziny przeżywają kryzys na pewnym etapie. W niektórych rodzinach może być on
spowodowany narodzeniem się dziecka. Dzieci są źródłem radości, ale i źródłem małżeńskiego stresu. Kryzys
zazwyczaj pojawia się, gdy żona zaniedbuje męża, pochłonięta opięką nad małym dzieckiem, lub
zamartwianiem się o duże dzieci. Drogie żony, mimo iż dzieci są dla was ważne, nie zaniedbujcie przy tym
mężów. Drodzy mężowie, mimo iż pokusa i możliwości, aby być niewiernymi, są wielkie, zamiast szukać
romansów, szukajcie raczej zrozumienia i zaoferujcie wsparcie żonom.
________________________________
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Innego rodzaju kryzysy rodzine to np. utrata pracy, opór przed zamianą ról, zachowanie dzieci (ciąże
nieletnich, uzależnienia od narkotyków), poważna choroba, rozwód. Odizolowanie lub poczucie bycia
pominiętym, jest kolejnym problemem. Często traktujemy swoich współmałżonków jako pewnik. Jest tyle
innych pilnych spraw do załatwienia. Kariera i praca biorą górę. Po niedługim czasie wartościowa
komunikacja, która jest sercem każdej rodziny i kluczem do udanego związku, zostaje coraz bardziej
ograniczona. Pojawia się żal, zgorzknienie i tłumiony gniew. Wtedy mówimy: Ja go/jej już nie kocham. Oto
co pewien mąż powiedział małżeńskiemu doradcy: - Nie rozumie pan, ja jej już po prostu nie kocham! Na to
doradca odrzekł: - Kochaj ją mimo wszystko, bo miłość to działanie, a nie uczucie, mimo iż miłość posiada
uczucia. Mąż okazywał więc miłość na różne sposoby i uratował swoje małżeństwo. Seminaria dla rodzin i
małżeństw uczą wiele na temat okazywania sobie miłości.
Kryzys rodzinny może być destrukcyjną bronią w małżeństwie, która dzieli serca i niszczy jedność.
Może być jednak też okazją do ponownego oddania się sobie i budowania od nowa. Tego właśnie
doświadczył Jakub i jego rodzina.
Ścieżka wspomnień
Bóg jest zainteresowany rodziną i często przynosi uzdrowienie dla rodzin dysfunkcyjnych. Uczynił to
wiele lat temu dla rodziny Jakuba, i to samo może uczynić teraz dla naszych rodzin. W 1 Mojż. 35,1 czytamy:
"Potem rzekł Bóg do Jakuba: Wstań, idź do Betelu i osiądź tam. Zbuduj tam ołtarz Bogu, który ci się ukazał,
gdy uciekałeś przed Ezawem, bratem swoim." Innymi słowy, Jakubie, idź ścieżką wspomnień! I Jakub
pamiętał. Zwołał wszystkich domowników i podzielił się z nimi swym doświadczeniem.
- Byłem oszustem - zaczął. - To właśnie oznacza moje imię. Podstępem wyłudziłem pierworództwo od
mojego brata Ezawa. Nie dbałem zbytnio o ziemskie bogactwa. Pierworództwo przyznawało synowi dwie
trzecie majątku ojca. Ja pragnąłem duchowego błogosławieństwa. Przywileju, by rozmawiać z Bogiem jak
czynił to mój dziad Abraham i ojciec Izaak. Zmówiłem się więc z matką i udawałem Ezawa. Skłamałem
niewidomemu ojcu. Po tym jak ojciec skosztował potrawy, jaką mu przygotowałem, dał mi błogosławieństwo.
Mój brat rozzłościł się bardzo i groził, że mnie zabije, kiedy zorientował się jak bardzo go oszukałem.
Musiałem opuścić dom i podróżować wiele kilometrów pieszo, do mojego wuja Labana. Zapamiętajcie moi
synowie, kłamstwo nigdy nie popłaca. Już nigdy nie zobaczyłem matki. W pierwszą noc bardzo się bałem i
czułem się bardzo samotny. Załowałem tego, co zrobiłem. Płakałem i wyznawałem swoje grzechy. Kiedy
leżałem na ziemi, z głową na kamieniu zamiast poduszki, czułem, że Bóg mnie opuścił. (Zob. Patriarchowie
i Prorocy)
W tym momencie twarz Jakuba zajaśniała, kiedy powiedział – Ale Bóg mnie nie opuścił! Tej nocy
miałem sen. Widziałem drabinę sięgającą aż do nieba, a aniołowie schodzili i wchodzili po niej. A Pan ukazał
się w górze i złożył mi obietnicę (1 Mojż. 28, 13-15). To była ta sama obietnica, którą otrzymał Abraham, a
później Izaak. Następnie się obudziłem, złożyłem przysięgę, zrobiłem z kamiennej poduszki pomnik dla Pana
i nazwałem to miejsce Betel. Bóg z pewnością tam był. To właśnie znaczy słowo Betel.
Co w takim razie oznacza drabina? W Ew. Jana 1,51 Jezus mówi o sobie jako o drabinie. Powiedział
Natanaelowi, że ujrzy otwarte niebiosa i aniołów Bożych zstępujących i wstępujących na Syna Człowieczego.
Ellen White również wspomina o tym, że drabina symbolizuje Jezusa. Przed upadkiem pierwszych ludzi Bóg
rozmawiał z Adamem i Ewą twarzą w twarz. Później jednak grzech oddzielił ziemię od nieba więc człowiek
nie mógł już otwarcie komunikować się ze Stwórcą. Jezus jest środkiem komunikacji pomiędzy Bogiem a
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człowiekiem. Poprzez swoje życie i śmierć zbudował pomost nad przepaścią grzechu, aby usługujący
aniołowie mogli podtrzymać łączność z upadłym człowiekiem. Dziękujmy Bogu za Jezusa! (Zob.
Patriarchowie i Prorocy)
Jeżeli jesteś mężem zdradzającym żonę, lub żoną zdradzającą męża, lub też nastolatkiem okłamującym
swoich rodziców i czujesz się samotny, myśląc, że Bóg cię opuścił, nie trać odwagi. Bóg może przywrócić cię
do łask, tak jak Jakuba. W 1 Jana 1,9 czytamy: "Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i
sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości."
Jeżeli niewyjaśnione konflikty rozrywają twoje małżeństwo, udaj się na spacer ścieżką wspomnień.
Przypomnij sobie dzień kiedy wychodziłeś z kościoła z piękną panną młodą u twego boku. Przypomnijcie
sobie problemy, którym musieliście stawić czoła i jak je pokonaliście. Jeżeli jesteście zasmuceni
zachowaniem swoich dzieci, przypomnijcie im o dobrych chwilach, które dzieliliście razem jako rodzina.
Jeżeli jesteś gotowy porzucić Boga, spójrz w przeszłość. Przypomnij sobie z wdzięcznością sytuacje, kiedy
Bóg cię ratował, wspierał w czasach próby i otwierał drzwi, kiedy wszystko wokół spowite było ciemnością.
Udaj się na spacer ścieżką wspomnień, aby odnowić swój związek ze współmałżonkiem, dziećmi czy
Bogiem.
Ellen White pięknie to ujęła:
Czy nie znajdujecie miłych stron w minionych rozdziałach swojego życia? Czy Boże obietnice,
jak pachnące kwiaty, nie rosną po obu stronach waszej ścieżki?
Dziękujmy Bogu za wspaniałe wizje, jakie przed nami roztacza. Zbierzmy w naszych myślach
wszystkie błogosławione zapewnienia Jego miłości tak, abyśmy stale mogli na nie spoglądać.
(…) Bóg pragnie, abyśmy rozmyślali właśnie o tych sprawach. (Droga do Chrystusa, str. 58)
Odnowienie rodziny
Kiedy Jakub wspomniał w jaki cudowny sposób prowadził go Bóg, jego serce zmiękło. Dzieci również
były poruszone obezwładniającą mocą. Spojrzał na dzieci i wszystkich domowników mówiąc (1 Mojż. 35,2):
"Usuńcie obcych bogów spośród siebie, oczyście się i zmieńcie szaty wasze." Była to trzystopniowa droga do
pokuty. Najpierw, usuńcie obcych bogów. Jakub wierzył, że w jakiś sposób bałwochwalstwo dostało się do
obozu, i że fałszywi bogowie są gdzieś w domu. Rachela nadal ukrywała bożki skradzione z domu ojca
Labana. Następnie, oczyście się. Zmyjcie z siebie krew Sychemitów. Zewnętrzne obmycie się jest symbolem
wewnętrznego obmycia się ze zgorzknienia, gniewu i żalu. Zmieńcie ubrania jako oznakę porzucenia
przemocy i zemsty, a odziania się w przebaczenie i uprzejmość. Później, "wstawszy bowiem, pójdziemy do
Betelu. Tam zbuduję ołtarz Bogu, który mię wysłuchał w dniu niedoli mojej" (1 Mojż. 35,3).
Wołanie o odnowę było skuteczne. 1 Mojż. 35,4 mówi, że "oddali Jakubowi wszystkich obcych bogów,
których mieli, i kolczyki, które mieli w uszach, Jakub zaś zakopał je pod dębem koło Sychemu." Jakaż
przejmująca scena. Cały dom dostąpił odnowy!
A co z nami, którzy dzisiaj przygotowujemy się na powtórne przyjście Jezusa i wielbienie Boga twarzą
w twarz? Czy potrzebujemy takiego samego wezwania do pokuty? Jakie bożki wpuściliśmy do swojego życia
i domu? Bożki mogą znajdować się nawet w najlepszych rodzinach. Każdy rodzic powinien zatem spojrzeć na
swój dom i zapytać: "Czy są tutaj obcy bogowie?" Złe książki, niebezpieczne rozrywki, bezbożna muzyka i
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filmy. Pamiętaj, cokolwiek zajmuje pierwsze miejsce w twoim sercu, ponad Boga, jest obcym bogiem.
Później poproś Boga, aby oczyścił was z przemocy, pożądliwości, gniewu, dumy, krytycyzmu,
samowystarczalności. Załóżcie Jego szaty uprzejmości i szczerości. Okażcie sobie miłość. Zapewnijcie o
swoich uczuciach. Podzielcie się pragnieniami i życzeniami. Zbudujcie zaufanie. Rozwiążcie konflikty.
Oceńcie jak wygląda wasza komunikacja ze sobą i z dziećmi. Poświećcie dzieciom cenny czas. Zaplanujcie
coś, pobawcie się razem, a przede wszystkim, módlcie się razem. Odbudujcie rodzinny ołtarz. Odnowa ma
swój początek w ponownym poświęceniu się. Odnowa rodziny zaczyna się od pokuty i przebaczenia.
W 1 Mojż. 35,9-12 czytamy, że kiedy Jakub i jego rodzina usunęli obcych bogów, Bóg uczynił pięć
szczególnych rzeczy. Ochronił ich przed Kananejczyjkami. Ponownie ukazał się Jakubowi. Pobłogosławił go.
Potwierdził zmienę imienia Jakuba, z Jakuba oszusta na Izaaka, księcia Bożego. Bóg powtórzył też obietnice
dane Abrahamowi i Izaakowi.
Bóg pobłogosławi również nasze rodziny. Możemy mieć domy pełne pokoju pomimo burz wokół.
Ślubne przysięgi zostaną odnowione i poczynione zostaną nowe przyrzeczenia. Ołtarze rodzinne zostaną
odbudowane, a stare Boże obietnice okażą się zaskakująco nowe. Obietnice Jego miłości: "Miłością wieczną
umiłowałem cię" (Jer. 31,3). Obietnice przebaczenia wyznawanych grzechów, gdyż On jest wierny i
sprawiedliwy, dlatego oczyści nas z nieprawości (1 Jan 1,9). Obietnice Jego rychłego powrotu, jakie
odnajdujemy w Ew. Jana 14,1-3: "Niechaj się nie trwoży serce wasze".
Wierzę, że Jezus wkrótce powróci i wszystko nowym uczyni. Jaki wspaniały dzień to będzie! Nie będzie
już rodzinnych kryzysów, ale nowy dom, gdzie na wieki zagości pokój i radość. Ujrzymy Jezusa twarzą w
twarz i opowiemy historię zbawienia z łaski.
Chcę tam być. Chcę, żeby moja rodzina tam była. A ty? Wszyscy, którzy chcą niech powiedzą Bogu:
Panie, chcę odnowy w moim sercu i w mojej rodzinie. Czy przyjmiecie Boże wezwanie? Bóg wzywa nas do
usunięcia obcych bogów, oczyszczenia się i zmiany szat. Gdy to się stanie możemy powstać i udać się do
Betelu, aby uczynić ołtarz Bogu. A zatem udaj się w drogę ścieżką wspomnień i odnów przyrzeczenia
składane małżonce, małżonkowi, dzieciom i twojemu Bogu.

