KONSPEKT KAZANIA
PROPOZYCJA 2

DZIEŃ ZHA 2019

TEMAT:
NAWET PICCOLO
Sugerowane pieśni rozpoczynające: 88, 82, 86, 103, 99
Sugerowane pieśni kończące: 572, 359, 537, 369, 594, 608, 593
Tekst wprowadzający: Jer. 1,4-10:

„4. Doszło mnie słowo Pana tej treści: 5. Wybrałem cię sobie, zanim cię utworzyłem
w łonie matki, zanim się urodziłeś, poświęciłem cię, na proroka narodów przeznaczyłem cię.
6. Wtedy rzekłem: Ach, Wszechmocny Panie! Oto ja nie umiem mówić, bo jestem jeszcze
młody. 7. Na to rzekł do mnie Pan: Nie mów: Jestem jeszcze młody! Bo do kogokolwiek cię
poślę, pójdziesz i będziesz mówił wszystko, co ci rozkażę. 8. Nie bój się ich, bo Ja jestem
z tobą, aby cię ratować! - mówi Pan. 9. Potem Pan wyciągnął rękę i dotknął moich ust.
I rzekł do mnie Pan: Oto wkładam moje słowa w twoje usta. 10. Patrz! Daję ci dzisiaj władzę nad narodami i nad królestwami, abyś wykorzeniał i wypleniał, niszczył i burzył, odbudowywał i sadził.”
Wstęp
Sir Michael Costa był dziewiętnastowiecznym, wybitnym dyrygentem orkiestry. Pewnego
razu
został poproszony o poprowadzenie próby dla orkiestry składającej się
z setek instrumentów oraz licznego chóru. Orkiestra grała pełną parą, chór śpiewał aż
starczyło mu tchu przy akompaniamencie masywnych organów. W pewnym momencie,
jeden z muzyków grających na flecie piccolo pomyślał że jego flet nie jest istotnym instrumentem wśród tak wielu innych w tej wspaniałej orkiestrze, więc postanowił przestać grać
dalej. Muzyk nie wiedział jednak o tym, że Sir Michael Costa uważnie i przenikliwie wsłuchiwał się w grę każdego z instrumentów, włącznie z fletem piccolo. Nagle, Sir Michael
przerwał grę całej orkiestry i śpiew chóru, słowami: „Stop! Stop! Gdzie jest flet piccolo? Co
stało się z fletem piccolo?”
Flet piccolo
Piccolo pochodzi z Włoch, a jego nazwa pochodzi od włoskiego słowa „piccolo” co można
przetłumaczyć jako „mały”. Piccolo to flet poprzeczny, jest on maleńkim instrumentem
(liczy połowę długości zwykłego fletu). Piccolo należy do instrumentów dętych drewnianych. Co jest zdumiewające to, to że flety te brzmią o oktawę wyżej niż to co przedstawia
zapis
nutowy,
dlatego
piccolo
często
nazywany
jest
po
włosku
ottavino. Pomimo niewielkich rozmiarów, piccolo posiada najwyższy rejestr dźwięków
wśród instrumentów dętych drewnianych. Piccolo jest nazywany również „flauto” lub
„flauttino”. Pomimo, że dawniej flety piccolo były strojone w kluczu Db (bemol), obecnie
dużo powszechniej stroi się je w kluczu C. Dzięki temu, że piccolo mogą wydawać dźwięki
wyższe niż te, które mogą zostać przedstawione poprzez zapis nutowy, piccolo były łączone ze skrzypcami lub fletami, aby nadać efektowności i znakomitości całemu utworowi. Co
ciekawe, flety piccolo mimo że są małe, są nieodłącznym instrumentem w zespole koncertowym. Pierwotnie piccolo nie miały przypisanej tonacji i były produkowane z drewna,

szkła lub kości słoniowej. Jednakże, obecnie piccolo są produkowane z różnorodnych materiałów takich jak: plastik, żywica, srebro, nowe srebro oraz różnego rodzaju drewna.
Efekt piccolo
Czasami możemy czuć się jak ten flecista piccolo - że jesteśmy tak nic nieznaczący
w naszym domu, w naszym kościele lub w społeczności; że nie mamy wiele do zaoferowania oraz, że jeślibyśmy zaprzestali robienia tego co do tej pory wykonywaliśmy lub przestali wykonywać swoją służbę, nikt by tego w żadnym wypadku nie zauważył. A jednak
Wielki Dyrygent zauważa i potrzebuje nas aby dokończyć to orkiestralne dzieło sztuki!
Bóg, Mistrz dyrygentury ceni cię tak bardzo, że zna najdrobniejsze szczegóły z naszego
życia. On deklaruje: „Czy nie sprzedaje się pięciu wróbli za dwa grosze? A ani o jednym
z nich Bóg nie zapomina. Nawet wszystkie włosy na głowie waszej są policzone. Nie bójcie
się! Więcej znaczycie niż wiele wróbli” w Łuk 12,6-7. Czy kiedykolwiek myślałeś, że jesteś
takim fletem piccolo? W takim razie, powinieneś przemyśleć to jeszcze raz!
Jeremiasz i Jego Czasy
Dawno temu (ok. 2654 lata temu) żył nastoletni chłopak o imieniu Jeremiasz. Był Żydem
i gdyby żył dziś, prawdopodobnie byłby harcerzem jednej z drużyn ZHA. Żył w trudnym,
dla dzieci Izraela, okresie historii. Jeremiasz został powołany, aby pełnić służbę jako prorok w 13 roku panowania króla Jozjasza, około 5 lat przed rozpoczęciem reformy Króla
Jozjasza. W tym czasie król Jozjasz miał około 21 lat. Słynna reforma Króla Hiskiasza
(dziadka Jozjasza) została zapomniana i wyparta przez bałwochwalcze panowanie króla
Manassesa. Król Manasses wszedł w sojusz z Asyryjczykami, co w efekcie skierowało Judę
w objęcia synkretyzmu (czyli łączenie różnych wierzeń), obrzydliwego bałwochwalstwa
składania ludzi w ofierze asyryjskiemu bożkowi - Molochowi. W rezultacie niskiego duchowego stanu tego obszaru, był wysoki popyt na proroków i ci, którzy decydowali się
sprzedać swoje sumienie za pieniądze stawali się bardziej wpływowi w społeczeństwach.
Sytuacja w Izraelu była tak trudna, że Jeremiasz często wygłaszał swoje przesłania ze łzami, z tego powodu jest nazywany czule „płaczący prorokiem”. Jeremiasz pełnił swoją służbę w czasie panowania: Jozjasza, Joachaza, Jojakima, Jojakina i Sedecjasza. W tych okresach, Jeremiasz napominał ludzi mówiąc o sądzie, ich ostatecznym unicestwieniu i niewoli,
a jednak oni wciąż nie słuchali.
Efekt Piccolo w życiu proroka Jeremiasza
Jeremiasz we własnych oczach i być może w oczach innych osób wokół niego (rodziców,
starszych w kościele, liderów itd.) wydawał się być nic nieznaczącym i niekompetentnym
do wykonania tego zadania. Dlatego też często wygłaszał wymówki: „Ach, Wszechmocny
Panie! Oto ja nie umiem mówić, bo jestem jeszcze młody.” (Jer 1,6)To był Efekt Piccolo
w życiu Jeremiasza. W porządku jest myśleć lub nawet wyciągać wnioski, że w obliczu wymagającego zadania jesteśmy takimi flecikami piccolo. Jednakże, to nie powstrzyma Boga
przed wykorzystaniem nas, ponieważ Bóg może użyć nawet fletu piccolo.

Efekty Piccolo w życiu
Wszyscy doświadczamy w życiu takiego efektu „piccolo”:
・ Być może jesteś najmłodszym dzieckiem w rodzinie i czujesz się jak ten flet piccolo
・ Być może nie jesteś tym, który prowadzi śpiew w drużynie i czujesz się jak piccolo
・ Być może jesteś najniższą osobą w waszej drużynie i czujesz się jak piccolo
・ Być może właśnie źle napisałeś swój egzamin i czujesz się jak piccolo
・ Lub być może twój przyjaciel zawiódł twoje zaufanie lub zranił cię i czujesz się jak piccolo.
Różne sytuacje i wyzwania w życiu mogą sprawić, że będziemy czuć się jak flet piccolo. Ale
nie jesteś sam w swoich odczuciach; ktoś kocha cię tak bardzo, że stoi przy tobie nawet
gdy czujesz się jak piccolo. Tak jak On powiedział do Jeremiasza, Bóg mówi do Ciebie:
„Nie mów: Jestem jeszcze młody! Bo do kogokolwiek cię poślę, pójdziesz
i będziesz mówił wszystko, co ci rozkażę. Nie bój się ich, bo Ja jestem z tobą, aby cię ratować! - mówi Pan” (Jer 1,7-8). On zapewnił wszystko co będziesz potrzebować, aby ukończyć zadanie, zrobił to nawet zanim cię powoła, a gdy to zrobi, On upoważni cię przez Ducha Świętego do wypełnienia tej misji. Cokolwiek będzie potrzebne, On jest gotowy zapewnić, nawet jeśli to oznacza dotknięcia twoich ust i dodania Ci odwagi do mówienia.
Lekcja płynąca z powołania i życia Jeremiasza
・Bóg znał mnie zanim pojawiłem się w łonie mojej matki. Bóg znał mnie zanim zostałem
poczęty i byłem dla Niego szczególny na długo przed tym, gdy zostałem świadomy samego siebie. Moje życie jest rezultatem intencjonalnego projektu. Bóg stworzył mnie na swoje podobieństwo (Rdz 1,26-27). Zuchy i harcerze są dla Boga szczególni.
・ Bóg ma cel dla mojego życia. Ponieważ Bóg znał mnie zanim zostałem poczęty, On poświęcił i wyróżnił mnie dla swojego boskiego celu. To Bóg zaprojektował mnie
i Jego przywilejem jest wyznaczać cele mojego życia. Dlatego moje życie ma znaczenie
i jest warte tego aby je przeżyć, niezależnie od okoliczności. Wybieram życie i wiarę w to,
że jestem czymś więcej niż flet piccolo.
・Bóg może użyć takiego zucha lub harcerza jakim jestem. Co ciekawe, Bóg używał
i wciąż używa wielu Pathfinder zarówno z czasów biblijnych, jak i współczesnych. Bóg używał Józefa od wieku Pathfinder do dorosłości, Bóg używał Dawida, Bóg używał Króla Jozjasza, Bóg używał Samuela, a ta lista jest jeszcze dłuższa. Dziś, Bóg wciąż używa zuchów
i harcerzy do wielkich czynów dla Jego Królestwa. Jestem dumny z tego, że jestem zuchem
i harcerzem, że Bóg używa mnie dla Swojej chwały.
・Każdy zuch i harcerz ZHA został powołany przez Boga i otrzymał ogólnoświatowe zadanie. Hasło Młodzieży Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego głosi: „Zanieść Poselstwo Adwentowe całemu światu w moim pokoleniu”. To misja globalna, nie lokalna. Tak jak u Jeremiasza, nasze zlecenie jest skierowane do narodów tego świata. Jezus, nasz Mistrz przykazał: „Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Du-

cha Świętego, Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem
z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.” (Mt 28,19-20)
・Z Bogiem mogę uczynić wszystko co On mi powierzy. „Wszystko mogę w tym, który
mnie wzmacnia, w Chrystusie.” (Flp 4,13) Bóg jest większy niż jakiekolwiek wyzwanie,
z którym przyjdzie mi jako dziecku Bożemu się zmierzyć. Gdy Abraham i Sara byli niepewni obietnicy danej im przez Boga, Pan zadał im retoryczne pytanie: „Czy jest cokolwiek
niemożliwego dla Pana?” (Rdz 18,14) Z pewnością, z Bogiem wszystko jest możliwe.
(Mt 19,26)
・Bóg zawsze jest gotowy pomóc, gdy wypełniamy jego zlecenia. Bóg wspomógł Jeremiasza w jego słabości związanej z głoszeniem - On dotknął ust Jeremiasza i włożył
w nie Swoje słowa (Jer. 1,9-10). W ten sam sposób, On jest zawsze obecny i gotowy pomóc nam gdy słuchamy Jego słowa i misji, by głosić wieczną ewangelię.
Wezwanie do WSZYSTKICH zuchów, harcerzy, wędrowników i kadry:
Dziś, świętując Dzień ZHA, pamiętajmy o tym, że mamy specjalną misję od Boga. Misję
aby:


wykorzeniać i wypleniać, burzyć i niszczyć wszystko co nie pochodzi od Boga,



budować i sadzić wszystko co od Niego pochodzi, i służy na chwałę Wszechmocnemu.

Nie możemy siedzieć bezczynnie i mówić, że nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Nie powinniśmy również wymawiać się naszym wiekiem, czasami, w których żyjemy, naszymi ograniczeniami oratorskimi czy jakimikolwiek innymi wyzwaniami. Zuchy i harcerze będą pełnić
znaczącą rolę w dopełnieniu dzieła, jakim jest głoszenie ewangelii wiecznej, a teraz nadszedł wyznaczony na to czas.
Historia Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego przypomina nam o znaczącej roli jaką zuchy, harcerze i w ogóle młodzi ludzie pełnili, głosząc ewangelię wieczną. Ellen White napisała: „Jakże szybko można by całemu światu ogłosić wieść o ukrzyżowanym, zmartwychwstałym i wkrótce mającym przyjść po raz wtóry Zbawicielu, posiadając taką armię pracowników, jaką jest nasza młodzież, odpowiednio i właściwie wychowaną” (PM 11.4). Dlatego też kroczmy z wiarą i bez lęku głośmy wieczną ewangelię z mocą i odwagą. Nie musimy bać się mężczyzn i kobiet, ani nawet samego Szatana „gdyż Ten, który jest w was,
większy jest, aniżeli ten, który jest na świecie” (1J 4,4). Mamy obietnicę, że Bóg będzie
z nami po wszystkie dni aż do skończenia świata (Mt 28,20) i dlatego „Przeto się nie boimy, choćby ziemia zadrżała I góry zachwiały się w głębi mórz. Choćby szumiały, choćby
pieniły się wody, Choćby drżały góry z powodu gniewu jego” (Ps 46, 3-4) „Bóg jest z nami”, „Bóg jest z nami” tak brzmiała pieśń naszych odważnych ojców dawniej i tak też brzmi
nasza pieśń zwycięstwa także i dzisiaj. Maszerujcie zuchy i harcerze, maszerujcie i nigdy
nie ustawajcie, ponieważ Bóg jest z wami!
Jak widzi nas Bóg?
Podczas gdy my możemy uważać siebie za takie flety piccolo, Bóg zawsze ma o nas właściwsze zdanie:
・Nie jesteśmy fletami piccolo, jesteśmy dziećmi Boga (J 1,12; 3,2)

・Nie jesteśmy fletami piccolo, jesteśmy stworzeni na obraz Boga (Rdz 1,26-27)
・Nie jesteśmy fletami piccolo, Bóg uczynił nas zarządcami Ziemi (Rdz 1,28; 2,15)
・Nie jesteśmy fletami piccolo, jesteśmy Ciałem Chrystusowym (Kol 1,18)
・Nie jesteśmy fletami piccolo, jesteśmy źrenicą Bożego oka (Ps 17,8)
・Nie jesteśmy fletami piccolo, jesteśmy współdziedzicami królestwa Bożego (Rz 8,17)
・Nie jesteśmy fletami piccolo, będziemy sądzić nawet aniołów (1 Kor 6,3)
Skoro Bóg używał i wciąż używa takich jak ten flet piccolo, Bóg może użyć również
i mnie:
Jesteśmy uczniami Jezusa, Swe życie oddajmy mu.
Wierni w prawdzie, w marszu wciąż I w czystości Bożych słów.
Niech dowie się dziś cały świat, Że Jezus wciąż kocha nas.
Król Jezus, Zbawiciel idzie już Po Ciebie i mnie.
Zaśpiewajmy więc wspólnie nasz hymn Pathfinder (całe zgromadzenie jest proszone
o powstanie i jest odśpiewany hymn Pathfinder)
Apel końcowy:
Bóg wzywa harcerzy i zuchów do tego, aby żyli tym co zapisane jest w słowach hymnu .
Bóg pragnie i jest gotowy na to, aby Cię użyć. Nawet wtedy gdy czujesz się jak flet piccolo.
Czy Ty jesteś gotowy? Jeśli tak, przyjdź do przodu, gdy będziemy powierzać siebie w modlitwie. (zaproszenie harcerzy, zuchów, kadry, rodziców do wzięcia udziału w modlitwie
powierzającej)
Propozycja treści modlitwy końcowej:
Nasz Ojcze, który jesteś w Niebie, Ty i tylko Ty jesteś Bogiem. Ty stworzyłeś nas nadając
nam cel. Mimo, że czasem czujemy, że nic nie znaczymy jak ten flet piccolo, Ty uczyniłeś
nas cennymi dla siebie i wywyższyłeś nas przed Twoim Świętym Majestatem przez Jezusa
Chrystusa. Prosimy Cię, abyś pomógł nam zaakceptować Twój cel dla naszego życia
i udziel nam Twojego Świętego Ducha, tak abyśmy potrafili realizować Twój boski plan dla
naszego życia; uczyń z nas prawdziwych Poszukiwaczy Dróg. Modlimy się o to w imieniu
Jezusa Chrystusa, Amen.

