Związek
Harcerstwa
Adwentystycznego
w Rzeczpospolitej Polskiej
Proszę odczytać w najbliższą sobotę.

„Albowiem Ja wiem, jakie myśli mam o was - mówi Pan - myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby
zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją.” Jer. 29:11

CZUWAJ! MARANA THA!
Z okazji Dnia ZHA życzę, aby tekst przewodni z Jer. 29:11 towarzyszył nam przez cały rok
harcerski, abyśmy czytali w Słowie Bożym i poznawali to co Bóg myśli o nas, nabierając
pewności o Jego dobrych zamiarach wobec nas oraz jaki jest cel naszego istnienia na tej Ziemi.
W tym roku obchodzimy 30-lecie powołania ZHA w Polsce. Od samego początku jesteśmy
częścią Kościoła, wspierając go w działaniach na rzecz dzieci i młodzieży, w ewangelizacji,
służbie i wychowaniu kolejnych pokoleń. Przez te wszystkie lata Bóg używał nas jako narzędzi
do przybliżania do Siebie młodych ludzi, budował naszą tożsamość w Kościele, nasze poczucie
wartości w Nim oraz naszą wiarę. Wierzę, że poprzez służbę Związku Harcerstwa
Adwentystycznego wielu młodych ludzi dalej będzie odkrywać kim jesteśmy i dokąd
zmierzamy.
Jako ZHA włączamy się w projekty realizowane w innych działach Kościoła. W ostatnim roku
jedną z naszych inicjatyw był „Banana Projekt”, w którym razem z Wami zbieraliśmy fundusze
dla potrzebujących dzieci z Bangladeszu. Jednym z naszych wyzwań w najbliższym czasie jest
wspieranie i wzmacnianie więzi w rodzinach. Odpowiadając na to wyzwanie w tym roku po
raz pierwszy zorganizowaliśmy obóz rodzinno-zuchowy. Kolejnym krokiem będzie wspieranie
rodzin poprzez działalność lokalną drużyn ZHA. Innym wyzwaniem jakie stoi przed nami jest
aktywizacja i integracja młodzieży w wieku 16-25 lat. Chcemy aby Kościół był dla nich
miejscem atrakcyjnym i przyjaznym, powołując grupy zainteresowań.
Życzę, aby każdy z Was miał pewność, że jest na tym świecie nie przez przypadek, a z dobroci
i miłości Stwórcy.
Życzę kadrze ZHA cierpliwości i zapału do służby, jednocześnie dziękując za całe poświęcenie
i zaangażowanie w pracę z młodymi ludźmi.
Zuchom, harcerzom i wędrownikom życzę, aby z Bożą pomocą patrzyli na dobre wzorce,
żebyście mieli motywację do zdobywania kolejnych umiejętności i dzielenia się tym co już
potraficie, bo życie nabiera barw właśnie wtedy, gdy zaczynamy dawać, służyć i tym samym
cieszyć ludzi wokół siebie.
Dzisiejsze dary II części zostaną przeznaczone na działalność Związku Harcerstwa
Adwentystycznego. Zbory, w których są działające drużyny zostawiają całą kwotę na
działalność drużyny natomiast dary ze zborów, w których nie ma drużyn w całości idą na
pokrycie kosztów ogólnopolskich inicjatyw Związku Harcerstwa Adwentystycznego.
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