Seminarium – Ożywienie i reformacja w małżeństwie

Ożywienie i reformacja w małżeństwie
Autor: Pedro Iglesias
Slajd 1
Ożywienie i reformacja w małżeństwie
Slajd 2
Wprowadzenie:
Kiedy byłem małym chłopcem, wychodziłem z kolegami z sąsiedztwa na pobliskie pole, aby
polować na ptaki. Ponieważ byliśmy uzbrojeni w proce, ptaki nie mogły czuć się bezpiecznie.
Polowaliśmy zarówno dla przyjemności, jak i dla pieniędzy. Polując dla pieniędzy staraliśmy
się nie skrzywdzić ptaków za bardzo. Ważne było, aby ptaki spadły na ziemię jeszcze żywe.
Trudno było ocenić odpowiednio siłę, aby nie zabić ptaka. Jeżeli okazywało się, że ptak jest
już prawie martwy, podbiegaliśmy, braliśmy go i stosowaliśmy bardzo popularną metodę na
ocucenie. Kładliśmy ptaka pod wiadrem, a później uderzaliśmy w nie, żeby narobić hałasu.
Później sprawdzaliśmy jak się ma nasz „pacjent”. Jeżeli ptak nie reagował, powtarzaliśmy ten
sam proces, aż przyniósł efekty. W większości przypadków działało, choć nie było na to
żadnego naukowego wytłumaczenia. Była to jednak doskonała metoda na „wskrzeszanie”.
Dodam tylko, że w tamtych czasach ptaki nie musiały się mnie aż tak obawiać, ponieważ
często chybiałem celu.
Nie tylko ptaki potrzebują wskrzeszenia kiedy umierają. Jako chrześcijanie znamy potrzebę
duchowego ożywienia. Ptaki, chrześcijanie i małżeństwa; wszyscy potrzebują ożywienia.
Kościół Adwentystów rozpoczął nowy program; ożywienie i reformacje każdego wyznawcy.
Zaproszenie do ożywienia wpływa na integralność ludzkiego życia. Małżeństwom również nie
jest obca ta rzeczywistość.
Celem tego seminarium jest zaproszenie uczestników do przyłączenia się do ożywienia w
kościele, oraz doświadczenie tego dobrodziejstwa także w małżeństwie.
Slajd 3
Ożywienie jest koniecznością.
Kiedy nastąpiło odstępstwo w królestwie Judy, Habakuk prorokował. W latach 612 do 586
p.n.e. ostatnich czterech królów Judy szerzyło zło. Ich rządy odznaczały się zapomnieniem i
odrzuceniem Boga. To były czasy pełne anarchii, niemoralności, prześladowań i przemocy.
Babilon zaczął jawić się jako zagrożenie i już wkrótce królestwo Judy miało znaleźć się pod
jego gnębiącym jarzmem. Prorok nie rozumiał dlaczego Bóg nie zainterweniował. Wkrótce
uświadomił sobie, że lepiej jest zawsze polegać na Bogu, który jest u steru, i strzeże
przeznaczenia swojego ludu. W pośrodku zdarzeń Habakuk modli się do Boga: “Panie!
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Słyszałem od ciebie wieść, widziałem, Panie, twoje dzieło. W najbliższych latach tchnij w nie
życie, w najbliższych latach objaw je! W gniewie pomnij na miłosierdzie!.” (Hab 3,2). Musimy
prosić Boga, by wykonał pracę potrzebną do ocalenia swojego ludu. Słowo „ożywić” oznacza
„żyć ponownie”, „wskrzesić”, „odzyskać siły”, „obudzić się”.
Dzisiaj, jako członkowie ciała Chrystusa, musimy prosić Go, by nas ożywił, abyśmy byli w
stanie wykonać pracę, jaką nam powierzył. Czasy, w jakich żyjemy tego wymagają. Ellen
White napisała:
“Pomimo zaniku wiary i pobożności, w tych kościołach są prawdziwi naśladowcy Chrystusa.
Zanim nastąpi ostateczny sąd Boży nad ziemią, pomiędzy ludem Bożym nastąpi odnowienie
prawdziwej pobożności, jakiego nie widziano od czasów apostolskich.” (1888, str. 464)
Jest to zachęcająca obietnica, która potwierdza Boży zamiar, aby ożywienie prowadziło do
przygotowania ostatecznego żniwa. Zagadnienie ożywienia musi być jasne. Oto dobra
definicja: „Ożywienie oznacza odnowę życia duchowego, wzmocnienie sił umysłu i serca,
wskrzeszenie ze śmierci duchowej”. (White, 1986, str. 128)
Slajd 4
Ogólna działalność w kościele
Poproś ludzi, aby z osobą siedzącą obok przedyskutowali działania, jakie mogłyby przynieść
ożywienie w kościele.
Podzielcie się sugestiami ze wszystkimi.
Stwórz listę propozycji, jakie padły w grupie.
1._______________________________________________________________
2._______________________________________________________________
3._______________________________________________________________
Slajd 5
Ożywienie zaczyna się w domu
Oczekiwanie duchowego ożywienia pośród wyznawców kościoła nie musi być sprawą
indywidualną. Należy zwrócić uwagę na rodzinę, ważny element kościoła. Słowa proroka
Malachiasza stanowią obietnicę reformy w relacjach rodzinnych przed przyjściem Chrystusa.
„Oto Ja poślę wam proroka Eliasza przed nadejściem dnia Pańskiego, dnia wielkiego i
strasznego. I skłoni serce ojców ku synom, a serce synów ku ich ojcom, abym nie przyszedł i
nie poraził ziemi [izraelskiej] przekleństwem.” (Mal 3, 23-24)
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Ellen White pisała: “Największy ruch reformacyjny musi mieć miejsce w domu”. (1954, str.
489)
Aby zaszła taka reforma, musi wcześniej nastąpić ożywienie.
Slajd 6
Zadania dla rodzin
• Na początku stulecia Ellen White zachęcała wyznawców kościoła, aby chodzili od domu do
domu, modlili się i udzielali lekcji biblijnych. Każda rodzina powinna otrzymać zaproszenie
do przyjęcia tego poselstwa. Przeczytaj następujący komentarz: “Wiele osób może
pracować w miastach, odwiedzać domy, zapoznawać się z rodzinami, stawać się częścią ich
życia towarzyskiego, spożywać z nimi posiłki, oraz brać udział w rozmowach przy kominku,
zostawiając cenne ziarna ewangelii”. (White, 1897, str. 274)
• Poproś wszystkie rodziny, aby zrealizowali razem poniższe działania:
o Zróbcie listę duchowych aktywności, których już nie praktykujecie, np. rodzinne
nabożeństwa.
Wybierzcie jedną z tych czynności i podejmijcie decyzję, aby ponownie do niej wrócić.
Podzielcie się pomysłami z innymi.
Slajd 7
Ożywione małżeństwo.
Ożywienie jest sprawą osobistą.
Czy mamy nadzieję, że zobaczymy ożywienie w całym kościele? Taki czas nigdy nie nadejdzie.
Są w kościele osoby nienawrócone, które nie zjednoczą się w szczerej modlitwie. Musimy
podejść do ożywienia indywidualnie. (White, 1986, str. 122)
Mimo, iż ożywienie jest sprawą indywidualną, małżeństwa powinny się jednoczyć w dążeniu
do tego doświadczenia. Małżonkowie powinni uczynić to priorytetem.
Slajd 8
Jak małżeństwo może być połączone z niebem?
Modlitwa
Ellen White pisze:
„Uczucia nie są trwałe, nawet w kręgu rodzinnym, chyba że wola i charakter poddawane są
woli Bożej. Wszystkie pasje i zdolności powinny być w harmonii z cechami Jezusa Chrystusa.
11

Seminarium – Ożywienie i reformacja w małżeństwie

Jeżeli matka i ojciec w miłości i bojaźni Bożej zjednoczą swoje wysiłki, aby utrzymać autorytet
w domu, dostrzegą konieczność częstej modlitwy i trzeźwego osądu. Kiedy będą szukać Boga,
ich oczy otworzą się na posłańców niebieskich przynoszących odpowiedzi na ich modlitwy
wiary. Pokonają słabości swoich charakterów i dojdą do doskonałości”. (1956, str. 316)
Błogosławieństwa zostały obiecane mężom i żonom szukającym natchnienia w Chrystusie,
używając modlitwy jako drogi do celu.
Stwórzcie w parze plan modlitwy. Na przykład:
• Modlić się razem.
• Stworzyć listę intencji modlitewnych.
• Niech potrzeby duchowe będą ważną częścią każdego dnia.
• Pomódlcie się za wszystkie małżeństwa.
• Zaproście inne pary na spotkania modlitewne.
Slajd 9
Studiowanie Biblii
Działania z rodziną zborową
Zapytaj: Dlaczego studium Bożego słowa sprzyja ożywieniu?
Pary powinny stworzyć plan wspólnego studiowania Biblii.
• Przeczytajcie razem całą Biblię w ciągu jednego roku.
• Przestudiujcie co Biblia ma do powiedzenia na temat małżeństwa.
• Studiujcie Biblię z innym małżeństwem spoza kościoła.
• Przeczytajcie razem jakąś książkę Ducha Proroctwa, np. Chrześcijański dom, Jak wychować
dziecko lub Drogę do Chrystusa.
• Kup jakąś książkę Ducha Proroctwa i podaruj w prezencie innemu małżeństwu.
Poproś Ducha Świętego o pomoc
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Aby uzyskać ożywienie potrzeba wiele mocy. Ożywienie w Duchu Świętym nie może być
osiągnięte jedynie przy udziale ludzkiej woli. Ożywienie wymaga mocy, jakiej my nie
posiadamy. Musimy jednak wiedzieć, że ta moc jest nam dostępna, jeżeli o nią poprosimy.
Zstąpienia Ducha Świętego na zbór oczekuje się tak, jakby miało to nastąpić w przyszłości.
Przywilejem Kościoła jest jednak doświadczyć tego właśnie teraz. Szukajcie tego, módlcie się
o to, wierzcie temu. Musimy tego dostąpić, a niebiosa czekają, aby nas Nim obdarzyć. (White,
1895, str. 2; 1946, str. 701)
Rozmyślaj nad życiem Chrystusa
Dobrze znany cytat, zainspirowany przez Boga, zachęca nas do rozmyślania nad Jezusem, Jego
życiem i działalnością, kiedy był tutaj na ziemi.
“Dobrze byłoby spędzić godzinę każdego dnia zastanawiając się nad życiem Chrystusa od
żłobu do Golgoty. Powinniśmy rozważać je punkt po punkcie, pozwalając wyobraźni uchwycić
każdą scenę, a zwłaszcza te z ostatnich dni Jego ziemskiego życia. Rozmyślając w ten sposób
nad Jego nauczaniem i cierpieniem oraz nieskończenie wielką ofiarą złożoną przez Niego dla
odkupienia ludzkości, doznamy wzmocnienia wiary, ożywienia miłości i zostaniemy
napełnieni duchem, który podtrzymywał naszego Zbawiciela.” (White, 1940, str. 80)
Rozmyślanie nad życiem Jezusa połączy nas z niebem i ożywi naszą miłość do Boga.
Małżonkowie powinni zjednoczyć się w tym dążeniu i zaplanować wspólne rozmyślania nad
życiem Chrystusa.
• Każdego dnia przeczytajcie jeden lub dwa rozdziały z ewangelii.
• Przeczytajcie razem „Życie Jezusa”.
• Rozmawiajcie o błogosławieństwach, jakie otrzymaliście, dzięki doświadczaniu Jezusa
Chrystusa.
Jeżeli mąż i żona połączą się w pokorze i determinacji, aby zjednoczyć się z Bogiem, jeżeli
będą nieustannie się modlić, jeżeli metodycznie studiują słowo Boże, jeżeli proszą o
codzienne namaszczenie Duchem Świętym, oraz jeżeli rozmyślają nad życiem Jezusa i uczynili
z tego swój zwyczaj; obietnica ożywienia zostanie wypełniona w ich życiu.
Slajd 10
Ożywione małżeństwo prowadzi do zreformowanego małżeństwa
Ożywione małżeństwa doświadczają zmiany, która wzmacnia ich związek. Oczywiście każde z
małżonków musi oddać swoją wolę w Boże ręce oraz przestrzegać Jego zaleceń.
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W tym momencie dobrze jest sobie przypomnieć definicję ożywienia: „Ożywienie oznacza
odnowę życia duchowego, wzmocnienie sił umysłu i serca, wskrzeszenie ze śmierci
duchowej”. (White, 1986, str. 128)
Doświadczenie ożywienia prowadzi do reformy w życiu danej osoby, oraz w małżeństwie.
Jedno z drugim jest ściśle połączone. Ellen White oświadcza: „Ożywienie i reformacja muszą
wykonać swoje zadanie i aby osiągnąć cal, muszą być połączone”. (White, 1902, str. 1; 1986,
str. 128)
Co oznacza słowo reformacja? Reformacja oznacza reorganizację; zmianę w ideach,
nawykach i praktykach. Reformacja nie przyniesie dobrego owocu jeżeli nie jest połączona z
ożywieniem w Duchu Świętym.
Na różnych etapach małżeństwa życie ulegnie dezorganizacji. Zmiany w małżeńskim życiu
wymagają ciągłej reorganizacji.
Zadanie dla wszystkich
Rozdaj wszystkim obecnym kartki i poproś ich o spisanie zmian, jakie muszą nastąpić w ich
życiu, jako efekt ożywienia.
Wydrukuj wszystkie zastosowane cytaty Ducha Proroctwa na osobnych kartkach i w razie
potrzeby rozdaj.
Zmiana idei ________________________________
Zmiana teorii ________________________________
Zmiana nawyków ________________________________
Zmiana praktyk ________________________________
Zadanie dla par
• Poproś pary, aby pracowały razem i omówiły, jakie zmiany muszą nastąpić w ich związkach.
Po zakończeniu zadania poproś wszystkie małżeństwa i każdego z osobna, aby modlili się o to,
by Bóg pomógł im osiągnąć te zmiany w życiu.
Slajd 11
Zmiana nie jest łatwa
Zmiana nie jest łatwa. Wiele zmian omówionych i opisanych tutaj wiąże się z nawykami i
praktykami, które pomagają budować dobry charakter.
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Myślenie o potrzebie zmiany może wielu zniechęcić. Jednakże, Ellen White przypomina:
“Chrystus nie dał nam zapewnienia, że osiągnięcie doskonałości charakteru jest łatwe...
Szlachetny charakter nabywa się poprzez osobisty wysiłek dzięki zasługom i łasce Chrystusa”.
(White, 1941, str. 331)
Dobrze jest podkreślić, że osiągnięcie zmiany uzależnione jest od naszego osobistego wysiłku,
jak i od uzdalniającej łaski Chrystusa.
Doceń i wzmacniaj zmianę we współmałżonku
Małżonkowie winni się wspierać na drodze do zmiany. Dobrze jest czuć wsparcie ze strony
osoby, którą kochamy. Często jednak brakuje nam tego. Jedno z małżonków może
zdecydować się na zmianę nawyku, jednak druga osoba może albo sabotować inicjatywę, lub
czekać aż nastąpi zniechęcenie i dodać: „Wiedziałem, że sobie nie poradzisz”.
Zachęcamy was, byście wspierali się w drodze do rozwoju i reformacji. Mędrzec Salomon
powiedział: „Lepiej jest dwom niż jednemu, mają bowiem dobrą zapłatę za swój trud: Bo
jeżeli upadną, to jeden drugiego podniesie. Lecz biada samotnemu, gdy upadnie! Nie ma
drugiego, który by go podniósł.” (Koh 4,9-10)
Zmiana jest rezultatem połączenia z Bogiem
Ellen White napisała: “To nie ludzką, lecz Bożą mocą, dokonuje się zmiany charakteru”.
(White, 1911, str. 274)
Slajd 12
WNIOSKI
Kiedy kościół zachęca do ożywienia każdego wyznawcy, małżonkowie powinni się wspierać,
tak by żadna osoba, ani żadna para, nie straciła żadnego błogosławieństwa.
Kiedy to się stanie, kościół nie tylko będzie zreformowany, ale i małżeństwa w kościele
odczują błogosławieństwo tej reformacji.
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