Do wszystkich adwentystycznych Rad i Zarządów

PROTEST
Przeciwko udziałowi adwentystycznego Wydawnictwa Znaki Czasu
w szabat dnia 29 października 2016 roku
w Krakowskich Targach Książek.
Ja niżej podpisany wyrażam sprzeciw przeciw i nie zgadzam się na prowadzenie
działalności „niehandlowej” w dzień święty, szabat Pana Boga, gdyż ten dzień powinien być
poświęcony Panu Bogu, a nie jak to Wydawnictwo Znaki Czasu informuje: „29 października,
dzień w całości poświęcony będzie na promocję jednego z najstarszych polskich
miesięczników” w czasie Targów Książek. Dodatkowo prowadzona jest rekrutacja
wolontariuszy w zborze krakowskim, których zadaniem będzie promocja i reklama pozycji
Wydawnictwa Znaków Czasu w czasie szabatu, gdyż Wydawnictwo Znaki Czasu muszą w
szabat mieć otwarte swoje stoisko.
Nie godzę się na takie podejście do szabatu, ponieważ:
1. jest to pierwsze takiego typu zachowanie adwentystycznej instytucji, które
negatywne oddziaływanie na środowisko adwentystyczne i nieadwentystyczne nie jest
jeszcze w pełni rozpoznane a jego negatywne skutki mogą przewyższyć korzyści, jakie
wydawnictwo chciało osiągnąć poprzez udział w Targach Książek. Dlatego Rady i Zarządy
powinny kierować się przezornością i zdecydowanie odciąć się od takich działań w szabat i
wyrazić zdecydowany sprzeciw dla takich działań.
2. to wpłynie na obniżenie autorytetu Pisma Świętego i słów Pana Boga wyrażonych w
dekalogu i w księgach biblijnych dotyczących IV przykazania o szabacie i pracy.
3. gdyby Bracia z Wydawnictwa Znaki Czasu uważnie przeczytaliby z modlitwą
rozdział „Problemy świętowania soboty” Ewangelizacja E.G.White str. 160, to nie mieliby
wątpliwości, jaką podjąć decyzję w kwestii święcenia szabatu, zgodnie z biblijna zasadą,
idźmy poradzić się proroka.
4. z jednej strony Wydawnictwo Znaki Czasu na swoich łamach podkreśla ważność
szabatu, wychwalając kenijskiego sędziego, który odmawia pracy w szabat, czy też
brazylijskiego piłkarza, który nie gra w szabat, a tutaj taka wpadka z wysyłaniem naszej
młodzieży na stoisko na Targi Książek w szabat.
5. jest to policzek wymierzony we wszystkich adwentystów, którzy wiernie
przestrzegali szabat, pomimo wielu trudności w pracy, we wojski, szkole czy też na studiach.
Byli oni zawsze dla nas „ bohaterami wiary”. Można byłoby powiedzieć, że byli oni fanatykami
w porównaniu z tym, co się teraz dzieje. Liberalizacja w podejściu do szabatu nie powinna
mieć u nas miejsca.
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6. czwarte przykazanie wyraźnie mówi, że „nie będziesz wykonywał żadnej pracy”2
Mój.20,10 i nie ma tutaj żadnego „ale”, nawet podpierając się ewangelizacją w tym czasie. W
czwartym przykazaniu nie ma wyjątków, ani żadnej dyspensy.
7. Izajasz 58, 13-14 „ Jeżeli powstrzymasz swoją nogę od bezczeszczenia sabatu,
aby załatwić swoje sprawy w moim świętym dniu, i będziesz nazywał sabat rozkoszą, a
dzień poświęcony Panu godnym czci, i uczcisz go nie odbywając w nim podróży, nie
załatwiając swoich spraw i nie prowadząc pustej rozmowy, wtedy będziesz się rozkoszował
Panem, a Ja sprawię, że wzniesiesz się ponad wyżyny ziemi, i nakarmię cię dziedzictwem
twojego ojca, Jakuba, bo usta Pana to przyrzekły.”
8. nie po to nasz Kościół powrócił do przestrzegania szabatu, jako: ” Twoi ludzie
odbudują prastare gruzy, podźwigniesz fundamenty poprzednich pokoleń i nazwą cię
naprawiaczem wyłomów, odnowicielem, aby w nich można było mieszkać” Izaj. 58,12, aby
teraz na nowo burzyć odbudowane mury.

WNIOSKI
1. Nastąpiło wieloletnie zaniedbanie nauki o szabacie.
2. Pastorowie i głoszący kazania nie głoszą jak należy zachowywać szabat, i sami
nie są dobrym przykładem.
3. Rady i Zarządy pozwalają na drobne ustępstwa w czystości zachowania szabat.

ZALECENIE
1. Rozpoczęcie głoszenia Teraźniejszej Prawdy gdzie należy skoncentrować się na
następujących punktach:
o Grzech jest grzechem
o Grzech to przekroczenie dekalogu
o Tylko Bóg ma władzę odpuszczania grzechów
o Demony przybierają postać Anioła Światłości
o Nawyk czytania i badania Pisma Świętego
o Wzbudzić ducha prawdziwego protestantyzmu
2. Pastorowie mają dać dobry przykład święcenia szabatu będąc do dyspozycji ludu
Bożego przez cały szabat. Nie dopuszczalne jest zachowanie polegające na wygłoszeniu
kazania, pożegnania się ze zborownikami, na obiadek (ploteczki) do wybranej osoby i
szybciutko do domu.
3. Pastor ma mieć program popołudniowy dla zgromadzenia. Nie na zasadzie, ja
mówię a wy słuchacie, lecz na aktywnym uczestniczeniu wszystkich zebranych.
4. Jeżeli nie jest to możliwe, to Rady i Zarządy mają udostępnić kaplice dla
wszystkich zainteresowanych pozostaniem, aby wspólnie spędzić szabat. Zjeść posiłek i
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trwać przy modlitwie i badaniu słowa. Uważam za skandaliczne zachowanie pewnych
członków Rad, polegające na wypraszaniu zaraz po nabożeństwie członków zboru, aby
kaplicę zamknąć.
5. Należy propagować znaczenie słowa „święte zgromadzenie” w czasie
nabożeństwa sobotniego, gdyż czas nabożeństwa sobotniego powoli przechodzi w zebranie
klubu społecznościowego, gdzie ploteczki i próżna mowa dominuje, a pobrzękiwanie szkła
rozchodzi się po całej kaplicy. Katolicy zachowują się lepiej w swoich kościołach, bo uważają,
że w tabernakulum mieszka Bóg, więc pełen szacunek do kościołów. U nas targowisko
próżności, i mamy to, co mamy, zgorszenie dla osób, które wejdą w czasie przerwy.
6. Wszystkie oddolne inicjatywy dotyczące spędzania nabożnego czasu szabatu
przez członków zboru powinny być wspierane przez członków Rad i Zarządów.
Jest jeszcze wiele do zreformowania i odnowy, lecz okoliczności nie są ku temu, aby
je więcej omawiać.
Mam nadzieję, że czytelnik tego protestu zrozumie powagę tego, co się stało i
będzie wpływał swoim osobistym przykładem do nie dopuszczania w przyszłości takich
zakazanych działań w szabat, a osoby odpowiedzialne i akceptujące ten incydent do głębszej
refleksji nad Słowem Boga i do rozwiązania tego grzechu zgodnie z Słowem Boga.
Z chrześcijańskim pozdrowieniem pozostaje

Jarosław Woźniak - protestujący
ul. Oskara Kolberga 12 m.11
31-160 Kraków tel. 502 134 599
e-mail: kurs@lekcjebiblijne.pl
Kraków dnia 27 października 2016
.
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