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Domy światłości: Dzielenie się światłem
napisał Pedro Iglesias

Wstęp
Czas bolesnej niewoli w Egipcie zbliżał się do końca. Bóg powołał Mojżesza, aby
przewodził oswobodzeniu Izraelitów, jednak faraon nie chciał ich wypuścić. Za pierwszym
razem, kiedy Mojżesz poprosił o wypuszczenie ludu, odpowiedź była negatywna. W
konsekwencji, Bóg zesłał plagi na Egipt. Najpierw wystąpiła plaga szarańczy. Stojąc w obliczu
katastrofy, faraon pozwolił im wyjść z Egiptu, ale później zmienił zdanie. Bóg
zesłał przerażającą ciemność, która okryła kraj faraona. Biblia sprawozdaje: „I wyciągnął
Mojżesz swą rękę ku niebu, i nastała gęsta ciemność w całej ziemi egipskiej przez trzy dni.
Przez trzy dni nie widział jeden drugiego i nikt nie mógł wstać z miejsca swego; ale wszyscy
synowie izraelscy mieli światło w siedzibach swoich”. (2 Mojż. 10, 22-23) Jakież to ogromne
błogosławieństwo, że mimo, iż wokoło była ciemność, strach i wiele pytań, w domach
Bożych dzieci było światło.
Ta dobrze znana historia niesie wiele lekcji dla współczesnej rodziny. Zagadnienia
wymienione poniżej to niektóre z tych, jakie można omówić z zebranymi:
W dzisiejszych czasach wiele rodzin żyje w ciemności niebezpiecznego i zagrażającego im
świata. Cały Egipt był pogrążony w ciemności. Poproś ludzi o zrobienie listy współczesnych
zagrożeń wobec małżeństwa i dzieci. Mogą to być na przykład:
Zwiększenie listy rozwodów
Bunt młodzieńczy
Zeświecczenie
Uzależnienie od narkotyków
Powstanie satanizmu
Utrata chrześcijańskich wartości
Wyrażanie swojej seksualności w zły sposób
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Rodziny, pomimo tego w jakim świecie się znajdują, mogą żyć lepiej. Izraelici żyli pośrodku
Egiptu, ale nie byli jak Egipcjanie. Różnicę pomiędzy domem egipskim, a domem izraelskim
stanowił Bóg. Ci, którzy w domach mieli światło, mieli prawdziwego Boga, który oświecał ich
życie.
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Bóg nie pozwoli rodzinom zginąć w świecie ciemności. Bóg chce zamieszkać ze swym
ludem i dać im światło, tak jak miało to miejsce za czasów Izraela. Bóg przesłanie o życiu
kieruje do dzieci, rodziców, rodzeństwa, małżonków. Biblia i Duch Proroctwa dostarczają
nam wiele lekcji, które pomogą ochronić rodziny.
Rodziny, które żyją w światłości stanowią świadectwo dla innych. Czy istniała taka
możliwość, że kiedy Egipt pogrążony był w ciemności, światło w domach izraelskich mogło
pozostać niezauważone? Dzisiaj, kiedy wydaje się, że wszystko spowite jest ciemnością,
mamy tę pewność, że światło lśniące z domu Bożych dzieci będzie oświecać innych, którzy
również będą nieść je dalej.
Jak dzielić się światłem z innymi rodzinami?
1. Priorytet: Upewnij się, że masz światło.
Światłość w domu pochodzi z nieba.
Światło, które mieli w domu Izraelici pochodziło z nadnaturalnej mocy Boga.
Dzisiaj powinniśmy się upewnić, że Jezus jest źródłem światła w naszych domach. „A Jezus
znowu przemówił do nich tymi słowy: Ja jestem światłością świata; kto idzie za mną, nie
będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota”. (Jan 8,12)
Jego obecność jest priorytetem.
Gdyby domy produkowane były w warsztatach i miałbyś sporządzić listę części
niezbędnych do ich wytworzenia, co by się na niej znalazło? Niektóre elementy byłyby
niezbędne: pan młody, panna młoda, miłość, ślub, miejsce do zamieszkania, środki do życia i
inne. Jednak najważniejszym elementem potrzebnym do stworzenia dobrego domu jest
obecność Chrystusa. Niestety, najważniejszy element jest często zapomniany. Ellen White
(1951) napisała, że „Pierwszą rzeczą, jaką należy uczynić w domu chrześcijańskim, to
upewnić się, czy mieszka w nim Duch Chrystusowy”. (str.20)
Świat staje się coraz bardziej zeświecczony, tym samym zaprzeczając, że religia jest
ważnym elementem życia. Jedynie idee oraz instytucje zrodzone przez ludzi uważane są za
wartościowe. Dla współczesnego człowieka o zeświecczonym umyśle, nie ma miejsca dla
Boga. Religię wycofano ze szkół, z domów, z życia i wszystkiego, co z życiem związane.
Jozue, wielki przywódca Izraela, miał niedługo umrzeć. Lud Boży był kuszony
pogańskimi praktykami. W swoim ostatnim przemówieniu do ludu, Jozue zachęcał, by nie
zapominali o Stworzycielu i Zbawcy. Wzywał ludzi, aby porzucili obcych bogów. Zachęcał do
osobistej decyzji: „A jeśliby się wam wydawało, że źle jest służyć Panu, to wybierzcie sobie
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dzisiaj, komu będziecie służyć: czy bogom, którym służyli wasi ojcowie, gdy byli za Rzeką, czy
też bogom amorejskim, w których ziemi teraz mieszkacie. Lecz ja i dom mój służyć będziemy
Panu”. (Joz. 24,15) Jozue i jego dom podjęli najlepszą możliwą decyzję. Postanowili, że będą
po stronie Boga.
Rodzinne nabożeństwo zapewnia obecność Światłości.
Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, potrzebujemy Jezusa w naszych domach. Ellen
White (1954) wyraziła to w następującym fragmencie:
Jeżeli kiedykolwiek nasze domy miały być domami modlitwy, to ten czas właśnie
nastał. Niewierność i sceptycyzm przeważają. Bezbożność obfituje... A jednak w
czasach zatrważających zagrożeń, wielu z tych, którzy uważają się za chrześcijan, nie
ma rodzinnych nabożeństw. Nie czczą Boga w swych domach; nie uczą swych dzieci
miłości i bojaźni Bożej”. (str. 517)
Pomimo wielu obowiązków, znalezienie czasu na rodzinne nabożeństwo jest bezcenne.
„Ojcowie i matki, mimo waszych palących obowiązków, nie zaniedbujcie przyprowadzenia
rodziny przed Boży ołtarz”. (White, 1954, str. 530)
Rodzinna modlitwa jest konieczna: „Każda rodzina powinna wznieść swój ołtarz modlitwy,
pamiętając o tym, że bojaźń Pana jest początkiem mądrości”. (White, 1954, str. 517)
Należy studiować Słowo Boże: „Niech wszyscy przyłączą się do czytania Biblii, uczą się
Bożego prawa i często je powtarzają”. (White, 1954, str. 522)
Zadanie
Poproś obecne rodziny, aby omówiły jak ważne jest zapewnienie obecności Jezusa w
domu. Poproś rodziców, aby poczynili zobowiązanie wobec swoich rodzin, aby Światłość
świata była widoczna w ich domach.
2. Podziel się Światłem z dalszą rodziną.
Dom pełen światłości powinien być błogosławieństwem dla innych rodzin.
Wy jesteście światłością świata; nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie
zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku, i świeci
wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby
widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. (Mat. 5,1416)
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Dom pełen światłości żyje, by służyć Bogu.
Jezus wyjaśnił swój powód przyjścia na Ziemię mówiąc: „Albowiem Syn Człowieczy
nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć…”. (Mar. 10,45) Domy pełne ducha będą
służyć sobie wzajemnie z miłością. „Naszym zadaniem w dzisiejszym świecie (...) jest
nauczenie dzieci i rodzin wartości, tak by miały wpływ na inne rodziny. W ten sposób
tworzymy siłę edukacji, nawet jeśli nigdy nie staniemy za pulpitem”. (White, 1952, str. 26)
Zacznij dzielić się światłem z najbliższymi: dalszą rodziną.
Zadanie
Poproś uczestników, aby pomyśleli o kimś z dalszej rodziny, z kim mogliby podzielić
się wiarą. Poproś każdą osobę, lub rodzinę, aby stworzyli listę trzech aktywności, które
mogliby wykonać razem z tą osobą, by wzmocnić wzajemne relacje.
1.____________________________
2.____________________________
3.____________________________
Poproś uczestników, by podzielili się swoimi pomysłami z innymi.
Zrób listę najlepszych pomysłów.
Kilka sugestii odnośnie dzielenia się z rodzinami:
Wykorzystaj bliskość między wami. Bliskość z dalszą rodziną powinna stanowić okazję do
dzielenia się zasadami chrześcijańskimi. Działaj bazując na obecnym poziomie zaufania i
zrozumienia.
Unikaj narzucania swoich przekonań religijnych. Doktryny kościoła oparte są na Bożym
Słowie. Nie występują one w wielu religiach. Zawierają pewne niepopularne prawdy, jak
doktryna dotycząca sabatu, która nie jest powszechnie przyjmowana, mimo iż jest
prawdziwa. Powinniśmy być oddani głoszeniu ewangelii całemu światu, tak jak
nakazał Jezus. Jednak należy to czynić taktownie, z rozsądkiem i cierpliwością, dzieląc się
wiarą z pozostałą rodziną. Powinien to być stopniowy proces. Pierwszym krokiem powinno
wzmocnienie więzi miłości, jakie już istnieją i zbudowanie zaufania.
Rozpocznij osobistym świadectwem. Bliskość i zaufanie, jakie już zbudowałeś, dają
możliwość nauczania poprzez osobiste świadectwo. Oczywiście pociąga to za sobą większą
odpowiedzialność, by żyć zgodnie z tym, w co wierzysz, tak aby świadectwo było
przekonujące dla innych.
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Bądź wyczulony na ich potrzeby. Chrześcijaństwo wzywa nas do kochania sąsiadów i
krewnych; dlatego też powinniśmy być wyczuleni na potrzeby pozostałej rodziny. Mimo iż
potrzeby duchowe są najważniejsze, to być może nie powinny być zaspokajane w pierwszej
kolejności, aby nie burzyć zaufania. Pomaganie innym z miłością będzie efektywnym
sposobem na wlanie Bożej miłości w ich życie.
Staraj się najlepiej, jak możesz. Niewiele trzeba dodawać. Obecność Chrystusa i Jego
prawdy w życiu członków rodziny adwentowej winna przynieść owoc, który stanie się
błogosławieństwem dla pozostałej rodziny.
3. Zanieś światło do domów przyjaciół.
Zadanie
Poproś uczestników, aby pomyśleli o zaprzyjaźnionej rodzinie, z którą mogliby
podzielić się wiarą. Poproś każdą osobę, lub rodzinę, by stworzyli listę trzech wspólnych
aktywności, które mogłyby wzmocnić ich przyjaźń.
1.____________________________
2.____________________________
3.____________________________
Poproś uczestników o podzielenie się pomysłami z innymi.
Stwórz listę najlepszych pomysłów.
Domy, w których obfitują błogosławieństwa.
Światłość nieba nie może być ukryta. Domy adwentowe powinny być kanałem
błogosławieństw. “Nikt nie zapala świecy i nie stawia jej w ukryciu ani pod korcem, ale na
świeczniku, ażeby ci, którzy wchodzą, widzieli światło”. (Łuk. 11,33)
Jeżeli otworzymy nasze serca i domy na niebiańskie zasady życia, staniemy się
kanałami, przez które przepływają strugi życiodajnej mocy. Z naszych domów
popłynie strumień uzdrowienia, przynosząc życie, piękno i urodzaj tam, gdzie teraz
pustkowie i śmierć. (White, 1940, str. 355)
4. Światło rodzin w społeczeństwie.
Światłość domu powinna oświecić każdego.
Powiedzieliśmy już, że należy dzielić się błogosławieństwem zbawienia z rodziną i
przyjaciółmi. Jesteśmy również odpowiedzialni za tych, którzy znajdują się poza kręgiem
najbliższej rodziny i przyjaciół.
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Inne natchnione rady.
“Bądźcie światłami w domu, oświetlając ścieżkę, którą muszą podróżować wasze
dzieci. Jeżeli tak będziecie czynić, wasze światło oświeci i tych, którzy go nie mają”. (White,
1952, str. 37)
Bądźcie rodziną misjonarzy.
“Dzieci powinny być wychowywane tak, aby okazywały współczucie starszym i
cierpiącym... Powinny być nauczone rzetelnej pracy misyjnej (...) aby były
współpracownikami Boga”. (White, 1949, str. 62)
Zadanie
Wybierz uprzednio dwie lub trzy rodziny, które były zaangażowane w projekt
misyjny. Poproś je, aby opowiedziały o szczegółach projektu, na przykład o tym, jak
wyglądało planowanie, jaki był udział poszczególnych członków rodziny i jakie mieli
wrażenia po ukończeniu projektu. O ile to możliwe, poproś, by do opowiadania włączyły się
także ich dzieci.
Rozpocznij od małych projektów misyjnych
Powszechnie uważa się, że przeprowadzanie projektów misyjnych jest
zarezerwowane dla pastorów i starszych zborów. Niektórzy myślą, że praca misyjna to
wygłoszenie kazania lub poprowadzenie serii wykładów, zakończonej chrztem. Ten tok
rozumowania zniechęca innych członków i do włączenie się w służbę dla innych, jak nakazał
Jezus.
„Rodzinny projekt misyjny”
Kilka lat temu, Sekretariat ds. Rodziny przy Generalnej Konferencji rozesłał broszurę
zatytułowaną „101 pomysłów na rodzinną ewangelizację”. Broszura ta zawierała listę
prostych i praktycznych pomysłów do zastosowania w ramach rodzinnego projektu
misyjnego. Również dzieci, nawet te młodsze, miały możliwość wzięcia udziału. Oto niektóre
pomysły z tej listy:
 Zaplanuj jak wykorzystać różne talenty swojej rodziny w specjalnym projekcie
misyjnym.
 Wybierz mierzalny i możliwy do zrealizowania projekt.
 Czytaj Biblię lub literaturę duchową osobie starszej, lub niedowidzącej.
 Odwiedź kogoś chorego.
 Zrób zakupy dla kogoś, kto nie może wychodzić z domu.
 Upiecz bochenek chleba dla bezdomnej osoby.
 Odwiedź kogoś, kto nie może opuszczać domu.
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Rozdawaj ulotki misyjne.
Śpiewaj lub graj na instrumencie w domu spokojnej starości.
Weźcie rodzinny udział w zbieraniu datków.
Rozdawaj zaproszenia na wykłady misyjne.
Zaproś jedno lub dwoje przyjaciół swoich dzieci na nabożeństwo i obiad sobotni.
Jeżeli trzeba, zapewnij transport.
Poproś dzieci, aby podzieliły się zabawkami z dziećmi z ubogich rodzin.
Zorganizuj u siebie spotkania małej grupy.
Więcej pomysłów sprawdź na family.adventist.org

Zadanie
Poproś zebranych, aby dodali inne pomysły do listy.
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
5. Twoja rodzina: Zaangażowana w przyśpieszenie Drugiego Przyjścia
Chrystus powraca na Ziemię. Odpowiedzialność głoszenia ewangelii aż do końca
należy do każdego. Małżeństwa adwentowe powinny wychowywać dzieci na misjonarzy,
które ochoczo wezmą udział w głoszeniu ewangelii.
Rodzinne działanie
Setki i tysiące widziano jak odwiedzali rodziny i otwierali przed nimi Boże słowo.
Serca były przemieniane w mocy Ducha Świętego, panował duch prawdziwego
nawrócenia. Z każdej strony otwierały się drzwi na głoszenie prawdy. Świat wydaje
się być oświecony niebiańskim wpływem. (White, 1991, str. 65)
Prosty sposób, aby dotrzeć do wszystkich
Najlepsze, co możesz zrobić, to uczyć i wychowywać. Kiedykolwiek masz taką okazję,
usiądź z rodziną i pozwól, by zadawali pytania. Następnie odpowiadaj na nie
cierpliwie i z pokorą. Wykonuj taką samą pracę poza rodziną. Mniej nauczaj, a więcej
wychowuj, organizując studium Biblii i modląc się z rodzinami i małymi grupami.
(White, 1915, str. 193)
Wezwanie do rodzin adwentowych
Bóg oświecił rodziny w kościele światłem prawdy. Światło to pomaga wzmacniać
rodziny, aby mogły żyć z Nim w niebie i na Nowej Ziemi. Rodziny mają dług miłości przed
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Bogiem, jak i wobec sąsiadów; powinny dzielić się światłem zbawienia, tak aby wszystkie
rodziny na świecie miały szansę być oświeconymi. Oby twoja rodzina świeciła jasnym
blaskiem dla Chrystusa i świata.
Wy jesteście światłością świata; nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie
zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku, i świeci
wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby
widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. (Mat. 5,1416)
Zaproś obecne rodziny i jednostki, aby przyłączyli się do ewangelizacji poprzez służbę dla
rodzin.
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