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Poświęcenie się

dla Boga
J

ezus ze swoimi uczniami przybył
do Betanii i zatrzymał się w domu Marty, Marii i Łazarza. Maria usiadła u stóp Chrystusa i słuchała tego, co mówił. Natomiast Marta zajmowała się przygotowaniem przyjęcia
dla gości. W pewnej chwili podeszła
do Nauczyciela z Nazaretu i powiedziała:
— „Panie, czy nie dbasz o to, że
siostra moja pozostawiła mnie samą,
abym pełniła posługi? Powiedz jej więc,
aby mi pomogła” (Łk 10,40).
Na te słowa Jezus odpowiedział:
— „Marto, Marto, troszczysz się
i kłopoczesz o wiele rzeczy; niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego; Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała, która nie będzie jej odjęta” (Łk 10,41-42).
Jeśli większość z was jest choć
trochę podobna do mnie, to czytając
tę historię, ślecie cichą modlitwę
do Pana, by przebaczył wam, że jesteście podobni do Marty, i by uczynił
was podobnymi do Marii w waszej
pobożności. Jednak, podobnie jak
w przypadku Marty, problem nie tkwi

w tym, że się poświęcamy, ale w tym,
że się poświęcamy niewłaściwym sprawom. Czy potrafisz wskazać pewne
dziedziny twojej służby w zborze,
do których Bóg cię powołał i które
przeznaczył dla ciebie, a ty podjąłeś
się tego dzieła z poświęceniem, by
po pewnym czasie zauważyć, iż twoje
postępowanie jest mechaniczne, rutynowe oraz pozbawione autentycznego
zaangażowania w Jego dzieło i oczekiwania na Jego pomoc? Tak łatwo
przychodzi nam angażowanie się
w przygotowania związane ze zbędnymi czy nawet niezbędnymi zadaniami, iż lekceważymy potrzebę spędzania czasu u stóp Pana. Tak więc w naszej służbie dla Boga ważne jest, byśmy nie rozpraszali się nadmiernie
w naszym poświęceniu realizacji zadań, do których wypełnienia On nas
powołał.
Najwyższy często posługuje się takimi zadaniami, by przyciągnąć nas
bliżej do siebie. Bez względu na to,
do czego Wszechmogący nas powołuje i jak dużo daje nam do zrobienia,

nasze uczynki nigdy nie czynią nas sprawiedliwymi (zob. Flp 3,9). W procesie duchowego rozwoju nasz wzrok ma
być nieustannie kierowany na Niego.
Paradoksalnie podczas wzrastania duchowego mamy się stawać mniejsi (zob.
J 3,30), poddając się panowaniu Bożemu, aby przez naszą pracę inni mogli
zostać pociągnięci do Chrystusa, a nie
do nas (zob. J 12,32).
„Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała, która nie będzie jej odjęta” (Łk
10,42). Konieczne jest, by nasze pragnienie Zbawiciela było zawsze najważniejsze dla nas. Nic nie powinno tego
pragnienia niszczyć w nas.
✔
Jonas Arrais
[Autor jest zastępcą sekretarza Stowarzyszenia Kaznodziejskiego przy Generalnej Konferencji
Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i redaktorem naczelnym kwartalnika
Elder’s Digest].
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Skuteczna komunikacja
w Kościele —

wizje, plany i zasoby
Rozmowa z Williamsem Costą
illiams Costa (junior) urodził się w Recife, stolicy brazylijskiego stanu
Pernambuco. W latach 1972−1975 ukończył naukę w średniej szkole mu−
zycznej na trzech kierunkach (fortepian, kompozycja i dyrygentura oraz
edukacja muzyczna). W 1976 roku na Uniwersytecie Andrewsa w Stanach Zjedno−
czonych zdał egzamin magisterski z historii muzyki i kompozycji. Pracował jako
nauczyciel muzyki oraz dyrygent chóralny i orkiestrowy przez niemal 20 lat. W tym
okresie nagrał prawie 100 albumów, skomponował ponad 1000 pieśni, aranżacji
orkiestrowych, oryginalnych utworów orkiestrowych i symfonicznych.
W 1991 roku został producentem programów telewizji It is Written w języku
portugalskim. Po pięciu latach został zastępcą dyrektora It is Written w Brazylii, a
w maju 1998 roku objął stanowisko dyrektora Western Hemisphere Adventist Sa−
tellite Television, instytucji stworzonej i nadzorowanej przez Generalną Konferen−
cję Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.
Po dwóch latach rozpoczęły działalność Nowo Tempo TV i Nuevo Tiempo TV. Są to filie telewizji Hope
Channel w Wydziale Południowoamerykańskim Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, nadające programy
odpowiednio w językach portugalskim i hiszpańskim.
W 2005 roku został powołany na stanowisko dyrektora Sekretariatu Komunikacji, Spraw Publicznych
i Wolności Religijnej Wydziału Południowoamerykańskiego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.
W październiku 2006 roku przyjął powołanie na urząd zastępcy dyrektora Sekretariatu Komunikacji Ge−
neralnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, odpowiedzialnego za sprawy nabożeństw me−
dialnych, a podczas ostatniego ogólnoświatowego zjazdu Kościoła w Atlancie w Stanach Zjednoczonych
w 2010 roku został powołany na stanowisko dyrektora Sekretariatu Komunikacji Generalnej Konferencji
Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

W

JONAS ARRAIS: — Jaki jest
główny cel istnienia Sekretariatu
Komunikacji Generalnej Konferen−
cji Kościoła Adwentystów Dnia
Siódmego i jak jego działalność
wpływa na ogólnoświatowy Ko−
ściół adwentystyczny?
WILLIAMS COSTA: — Głównym
celem tego sekretariatu jest służba. Istniejemy po to, by wspierać proces przekazywania informacji przez sekretariaty i instytucje Kościoła ogólnoświatowego. Bez komunikowania się nie ma

przekazu, inspiracji ani motywacji. Dobre i pozytywne komunikowanie się
wiąże ludzi, wzmacnia dążenie do celów i rozwija wizję. Komunikowanie
się jest duszą więzi. Nie możemy rozwijać więzi bez kontaktowania się. Z drugiej strony nienawiść zazwyczaj jest owocem uprzedzeń i braku informacji.
Pierwszą reakcją wroga są słowa: Nie
chcę z tobą rozmawiać. Przyjaźń jest
oparta na dobrej informacji. W Kościele ogólnoświatowym, takim jak Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, konieczne jest komunikowanie się, gdyż
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jest ono Bożym sposobem zbliżania się
do siebie i jednoczenia. Kontaktowanie się jest paliwem jedności.
— Jaka jest twoja wizja i two−
je strategie skutecznej promocji
Kościoła przy pomocy zaawanso−
wanych środków technicznych
i społecznych środków przekazu?
— Nie możemy ignorować czasów,
w których żyjemy. Świat się zmienił,
więc i my musimy zmienić niejedno.
Nie popieram dążenia do zmian

dla samych zmian. Każda inicjatywa
musi mieć głębsze uzasadnienie. Moja
wizja efektywnej promocji adwentyzmu
to ludzie zmienieni przez moc Ducha
Świętego. Nie możemy dzielić się
czymś, czego nie mamy. Promocja Kościoła to nie magia. Musimy mieć coś
wewnątrz — posiadać spójną i istotną
treść, którą będziemy się dzielić na zewnątrz. Bez Jezusa w sercu nie ma żadnej dobrej strategii promocji poselstwa.
W tym kontekście ważne jest, byśmy
byli obecni w społeczeństwie przy pomocy zaawansowanej techniki i społecznych środków przekazu. Wszyscy
dzisiaj przechodzą na takie środki,
więc i my nie możemy ich lekceważyć. Jestem przekonany, że nic nie zastąpi osobistego dotyku, ale uznaję także efektywność szybkich przesłań
na Twitterze, obrazów w Instagramie,
czatów wideo na Skypie, by wymienić
tylko kilka możliwości. W większym
zakresie niż kiedykolwiek wcześniej
możemy osobiście świadczyć o Chrystusie, wykorzystując w tym celu najnowszą technikę.
— Powiedz to światu to pro−
gram Kościoła adwentystycznego
w tym pięcioleciu. Z drugiej stro−
ny mamy już wiele innych ogólno−
światowych inicjatyw takich jak
Ożywienie i reformacja , Misja
w miastach itp. Jaki jest udział
Sekretariatu Komunikacji General−
nej Konferencji Kościoła Adwenty−
stów Dnia Siódmego w promowa−
niu tych przedsięwzięć?
— Odkąd rozpocząłem moją służbę w tym sekretariacie, zaskakiwałem
wielu ludzi pytaniem: Co możemy zrobić, by informować o tym, co robicie?
Często patrzono na mnie ze zdziwieniem i odpowiadano: A co wasz sekretariat ma do naszego? Otóż sednem naszej misji jest to, że nie pełnimy jej jako osobne sekretariaty. Jeśli
się nad tym zastanowić, Sekretariat
Komunikacji Generalnej Konferencji
Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego nie ma o czym informować, jeśli
nie otrzymuje informacji od innych sekretariatów: Szkoły Sobotniej, Ewan-

gelizacji, Edukacji, Szafarstwa itd. Powiedz to światu, Ożywienie i reformacja, Misja w miastach i wiele innych
światowych inicjatyw wymaga nagłośnienia. Jeśli ludzie będą wiedzieli, co
zostało zrobione, będzie to dla nich
wielkim błogosławieństwem i inspiracją. Taka jest rola informacji. Nie
mówię, że mamy obowiązek. Słowo
obowiązek brzmi zbyt rozkazująco.
Wyraziłbym to tak, iż mamy przywilej ogłaszać, komunikować i wspierać
dokonania i plany Kościoła. Mamy
przyjemność informować.
— Starsi zborów są bardzo waż−
nymi przywódcami w promowa−
niu planów, inicjatyw i decyzji
Kościoła ogólnoświatowego. Jak
mogą oni wspierać działania tego
sekretariatu na poziomie zboru?
— W wielu częściach świata
współwyznawcy sądzą, że pastor jest
kręgosłupem zboru. Owszem, duchowny jest przywódcą, główną postacią
w zborze, ale pamiętam, jak podczas
podróży Amazonką zatrzymaliśmy się
w pewnej miejscowości. Była tam niewielka wspólnota licząca około 500
osób. Wszyscy byli adwentystami dnia
siódmego. W środku wioski mieli
piękny dom modlitwy na 500 miejsc.
Ta wioska należała do okręgu liczącego 36 zborów, pozostającego
pod opieką jednego pastora. Niektóre
zbory były położone bardzo daleko
od miejsca zamieszkania duchownego.
Były też i takie, do których można
było dotrzeć wyłącznie łodzią, a podróż w jedną stronę trwała dwa dni. Pastor był w stanie odwiedzić zbory raz
albo dwa razy w roku. Zapytałem starszego zboru, jak przetrwali bez duchownego. Odpowiedział: Rozumiemy, że
pastor nie może być u nas w każdą
sobotę. Robimy, co umiemy, by się zorganizować i nieść pomoc innym. Dzielimy się obowiązkami i wszyscy chętnie
angażują się w działanie. Gdy odwiedza nas duchowny, mamy wielkie święto. Wtedy chrzcimy nowych współwyznawców, organizujemy wieczerzę
Pańską i śluby. Nasz pastor jest naszym
przywódcą, a my robimy wszystko, by

wspierać jego i Kościół. Ta odpowiedź
zrobiła na mnie wielkie wrażenie.
Moje zrozumienie roli starszych zborów w Kościele zmieniło się na zawsze. Nawet w zborach, w których
duchowny bywa regularnie, starsi zborów są najważniejszymi przywódcami
promującymi plany, inicjatywy i decyzje Kościoła. Zawsze postrzegam czasopismo Przewodnik dla Kaznodziejów
Zborowych jako znakomity materiał
i świetne narzędzie informacji niosące pomoc przywódcom zborów.
— Jakie informacje i materiały
może otrzymać zbór od Sekretaria−
tu Komunikacji Generalnej Konfe−
rencji Kościoła Adwentystów Dnia
Siódmego?
— Jeśli zbór nawiąże łączność
z naszym sekretariatem, może otrzymać dostęp do różnego rodzaju informacji i materiałów, które przygotowujemy. Co tydzień Adventist News Network przekazuje wiadomości, artykuły, świadectwa i plany z poszczególnych sekretariatów i instytucji Kościoła. Staramy się zachować równowagę,
by dać każdemu możliwość przekazania informacji. To jest naszą misją.
— Jak można w internecie uzy−
skać dostęp do informacji przekazy−
wanych przez Sekretariat Komunika−
cji Generalnej Konferencji Kościoła
Adwentystów Dnia Siódmego?
— Proponuję skorzystać z oficjalnej strony internetowej Kościoła:
www.adventist.org. Wiadomości Adventist News Network można znaleźć
pod adresem: www.news.adventist.org,
a wiadomości GAiN (Global Adventist internet Network) pod adresem:
gain.adventist.org. Nasze konto na
Facebooku: facebook.com/adventistnews. Nasz adres na Twitterze: @adventistchurch.
Dzięki łączności z naszym sekretariatem zbór może liczyć na bieżące
i aktualne informacje o rozwoju Kościoła. Zachowajmy łączność ze sobą
i informujmy bliźnich o dobrej nowinie o zbawieniu.
✔
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Diakoni —

słudzy domu Bożego
Kwalifikacje diakona według Dz 6,3 i 1 Tm 3,8−12

B

iblia podaje szereg kwalifikacji,
jakie powinien mieć każdy, kto
pełni służbę diakona. Przyjrzyjmy się dwunastu cechom, które powinni posiadać diakoni.

1. Dobra reputacja. Chodzi
po prostu o to, by diakoni byli ludźmi cieszącymi się szacunkiem w społeczności, zarówno w zborze, jak i poza nim. Tę samą kwalifikację Paweł
wymienia później w 1 Tm 3,7 w związku ze starszymi zborów: „A powinien
też cieszyć się dobrym imieniem u tych,
którzy do nas nie należą, aby nie narazić się na zarzuty i nie popaść w sidła diabelskie”. Charakter diakona jest
znany i bacznie obserwowany przez
wszystkich. Gdy ktoś zapytuje: Co sądzisz o Filipie? (zob. Dz 6,5), pada odpowiedź:
— To dobry człowiek — stateczny,
uczciwy, szczery i godny zaufania.
2. Napełnienie Duchem Świę−
tym. Diakon ma być pełen Ducha. To
wyrażenie oznacza po prostu, że diakon ma być człowiekiem, w którym
działa Bóg. Na podstawie wiary w Jezusa Duch Święty mieszka w nim
i zmienia go w człowieka podobnego do Pana. W Ef 5,18-20 Paweł opisuje człowieka pełnego Ducha.
3. Napełnienie mądrością. Diakon to człowiek autentycznie mądry —
niekoniecznie z natury, ale dzięki napełnieniu Bożą mądrością. Czerpie on
mądrość ze Słowa Pańskiego — uczy
się go, stosuje je i żyje według niego.

Ta cecha wykracza poza charakter człowieka i wiąże się z jego zdolnościami. Jest on w stanie wykonać przydzielone zadanie. Diakon to człowiek posiadający mądrość do uporania się
z problemami, z którymi nie musi
udawać się za każdym razem do apostołów i pytać, co ma robić. Apostołowie pragnęli, by diakoni posiadali mądrość do pełnienia powierzonych im
zadań. To właśnie mieli na myśli, gdy
powiedzieli:
— „Ustanowimy ich, aby się zajęli
tą sprawą” (Dz 6,3).
Dobrą nowiną jest to, że tych siedmiu (Szczepan, Filip, Prochor, Nikanor,
Tymon, Parmen i Mikołaj) wiernie spełniało swoje zadania, dzięki czemu apostołowie mogli pilnować tego, co było
dla nich najważniejsze, mianowicie
modlitwy i głoszenia Słowa Pańskiego.
Czytamy: „A Słowo Boże rosło i poczet uczniów w Jerozolimie bardzo się
pomnażał, także znaczna liczba kapłanów przyjmowała wiarę” (Dz 6,7). Gdyby diakoni nie byli pełni mądrości i nie
byli w stanie zająć się tą sprawą, apostołowie mieliby nadal związane ręce.
Dopiero wieczność pokaże, jak wielu
diakonów w Kościele wiernie pełniło
swoje obowiązki, dzięki czemu duchowni mogli skupić się na swoich priorytetach, a Kościół cieszył się Bożym błogosławieństwem. Bez tych wiernych sług
w zborach Słowo Pańskie nie mogłoby
być głoszone tak skutecznie. Jakżeż wiele razy głoszenie Słowa było hamowane
z braku dostatecznej liczby diakonów,
którzy wzięliby na siebie ciężar służby
w zborach!
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Zwróćmy teraz uwagę na kolejne
kwalifikacje diakonów. Przeczytajmy
3. rozdział 1 Listu do Tymoteusza.
W tym liście Paweł uczy Tymoteusza,
młodego pastora, jak ma postępować
w zborze (zob. 1 Tm 3,15). Kwalifikacje przywódcy w Kościele są wymienione w 1 Tm 3,1-13. W 1 Tm
3,1-7 Paweł napisał o przełożonych
(pastorach, starszych, pasterzach), zaś
w 1 Tm 3,8 zaczął pisać o diakonach.
4. Uczciwi (zob. 1 Tm 3,8). Diakon musi być uczciwy. Bycie uczciwym
oznacza zachowanie trzeźwości i powagi. Diakon musi umieć zachować
równowagę i rozumieć, że wokoło rozgrywają się duchowe konflikty. Ma być
spokojny i opanowany, tak by był godny szacunku. Diakon nigdy nie śmieje
się z nieprzyzwoitych żartów. Nie lekceważy poważnych sytuacji. Rozumie,
że Kościół jest nie tylko sprawą życia
i śmierci, ale wiecznego życia albo
wiecznej śmierci. Potrzeba uczciwości,
by kierować zborem w takich sprawach.
5. Nieobłudni (zob. 1 Tm 3,8).
Grecki tekst mówi tu dosłownie „dwusłowni” (BI). Oznacza to kogoś, kto
mówi jedno w danej sytuacji, a co innego w innej. Diakon mówi zawsze
prawdę. Przywódca w Kościele Bożym
musi przewodzić współwyznawcom,
posługując się prawdą, a nie kłamstwami. Tak więc to, co mówi diakon, jest
ważne. Kolejna cecha podkreśla potrzebę trzeźwości.

6. „Nie nałogowi pijacy” (1 Tm
3,8). Picie w nadmiarze niefermentowanego wina może prowadzić do przesady i sięgania po wino sfermentowane, zawierające alkohol. Niektórzy
twierdzą, że kwalifikacja ta dotyczy alkoholowego wina, ale Paweł nie zalecał nikomu umiarkowanego picia alkoholu. Alkohol jest niebezpieczny
i szkodliwy w każdej ilości. Wywołuje uzależnienie. Jest zwodniczy (zob.
Prz 23,31-32). Wielu doprowadził
do upadku. Alkohol odbiera ludziom

zdolność rozsądnego myślenia (zob.
Prz 31,4-5). Alkohol jest wielką pokusą
we współczesnym świecie. To ostrzeżenie dotyczy jednak nie tylko alkoholu, ale wszelkich uzależnień —
od przejadania się, narkotyków, internetu, sportu, kina, powieści itd. Diakoni mają być przykładem, a zatem powinni pozostawać wolni od wszelkiej
przesady, nadmiaru i nałogów.
7. „Nie chciwi brudnego zysku”
(1 Tm 3,8). Człowiek chciwy brudnego

zysku jest gotowy osiągać zysk nawet
w haniebny sposób. Taki człowiek
idzie na skróty, gra na loteriach, wykorzystuje innych i dopuszcza się
oszustw. Diakoni muszą być nienaganni, a więc nie mogą być ludźmi chciwymi zysku. Jest to ważna cecha diakonów — zwłaszcza tych, którzy mają
do czynienia ze sprawami materialnymi zboru. Gdy apostołowie delegowali
diakonów do usługiwania, mieli oni
zarządzać środkami materialnymi (pożywieniem, pieniędzmi, dobrami ma-
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terialnymi). Diakoni mogliby łatwo
sprzeniewierzać to, co im powierzono.
W Kościele nie ma miejsca dla chciwców i egocentrycznych przywódców,
którzy naginają zasady dla swojego
zysku.
8. „Zachowujący tajemnicę wia−
ry wraz z czystym sumieniem”
(1 Tm 3,9). Zachowywanie tajemnicy
wiary to akceptowanie ewangelii Jezusa.
Oznacza rozumienie objawionej tajemnicy Chrystusa. Jednak kluczowe w tym
wyrażeniu są słowa: z czystym sumieniem. Sumienie to ta część umysłu, która
mówi nam, że to, co czynimy, jest złe, gdy
czynimy coś złego. Sumienie jest dla duszy tym, czym ból dla ciała. Ból ostrzega nas przed problemami. Sumienie
mówi nam, że jesteśmy w duchowym
niebezpieczeństwie. Jeśli lekceważymy
ból, możemy ponieść szkodę na zdrowiu.
Gdy ignorujemy sumienie, nasza dusza
jest jeszcze bardziej zagrożona.
Diakon wierzy w ewangelię i unika wszystkiego, co złe. Jego sumienie
pozostaje czyste. Diakon powinien móc
powiedzieć tak jak Paweł, gdy stawiono go przed Feliksem:
— „Usilnie staram się o to, abym
wobec Boga i ludzi miał zawsze czyste sumienie” (Dz 24,16).
9. Nienaganni (zob. 1 Tm 3,10).
Diakon ma być bez zarzutu, tak jak prorok Daniel. Gdy zazdrośni dostojnicy
państwowi usiłowali przyłapać Daniela na jakimś złym czynie lub nieuczciwości, „nie mogli znaleźć pozoru
do skargi ani winy, gdyż był godny zaufania i nie stwierdzono u niego żadnego zaniedbania ani winy” (Dn 6,5).
Diakon jest jak Noe — sprawiedliwy
i nieskazitelny (zob. Rdz 6,9). Jest jak
Hiob — „nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego” (Hi 1,1).
Nie znaczy to, że diakon osiągnął moralną doskonałość. Znaczy to tylko tyle,
że wszelkie zarzuty wobec niego okazują się fałszywe. Jest on człowiekiem
prawym i uczciwym, więc nie można
mu nic zarzucić.
10. Mąż „jednej żony” (1 Tm
3,12). O tej kwalifikacji dużo się dys-

kutuje. Większość przekładów Biblii
zawiera wyrażenie mąż jednej żony, sugerujące, iż diakon nie może być poligamistą. Niektórzy twierdzą, że to dyskwalifikuje osoby, które były rozwiedzione (bez względu na okoliczności,
jakie doprowadziły do rozpadu małżeństwa). Inni twierdzą, że to wyrażenie dyskwalifikuje nieżonatych oraz
tych wdowców, którzy po śmierci żony
poślubili inną kobietę.
Myślę, że Paweł mówi o czymś
więcej niż małżeńskiej historii kandydata do urzędu diakona. Chodzi tu
o to, że diakon ma być człowiekiem
zaangażowanym w związek ze swoją
żoną. Ludzie mają wiedzieć, że miłuje
żonę i mówi o niej z uznaniem. Mają
ponad wszelką wątpliwość wiedzieć, że
jego uczucie względem żony jest niepodzielne. Dosłownie grecki tekst
mówi: mężczyzna jednej kobiety. Taki
mężczyzna nie będzie flirtował z innymi kobietami. Nie będzie pożądliwie spoglądał na obce kobiety. Będzie
zachowywał czystość seksualną nie tylko w czynach, ale i w myślach. To
dyskwalifikuje tych, którzy ulegają pokusie pornografii, mają upodobanie
w erotycznych scenach czy wdają się
w niewłaściwe relacje z kobietami.
11. „Potrafią dobrze kierować
dziećmi” (1 Tm 3,12). Ta kwalifikacja
dotyczy rodzinnego życia diakona. Gdy
mężczyzna jest mężem i ojcem, jest
głową rodziny, a z tą rolą wiążą się
określone obowiązki. Troszczy się on
o swoje dzieci, napominając i wychowując je „w karności, dla Pana” (Ef
6,4). Kieruje on swoją rodziną w sprawach duchowych. Czyta Biblię ze swoimi dziećmi i uczy je, jak ją interpretować. Zachęca dzieci, by uczyły się
na pamięć wersetów biblijnych. Modli się wraz z rodziną. Innymi słowy,
prowadzi rodzinę do tego, by wielbiła
Zbawiciela. Ciąży na nim obowiązek
dopilnowania tych spraw.
12. „Potrafią dobrze kierować
(...) domami swoimi” (1 Tm 3,12).
Sprawy domowe diakona muszą być
uporządkowane. Nadzoruje on rodzinne finanse, płaci na czas rachunki i nie
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żyje ponad stan. Jego dom jest czysty
i schludny. W obejściu panuje porządek. Diakon dba o swój dom i nie pozwala, by to, co cenne, się marnowało.
Oto 12 cech diakona. Ale to nie
wszystko. Ominąłem jedno słowo w 1 Tm
3,8. Tym słowem jest „również”. Odnosi się ono do przełożonych — nie takich samych, ale podobnych. Kwalifikacje diakona są podobne do kwalifikacji przełożonego. Diakon musi być jak
starszy zboru w kwestii charakteru.
Służba diakona wiąże się z wielką
nagrodą: „Ci, którzy dobrze służbę
pełnili, zyskują sobie wysokie stanowisko i prawo występowania w sprawie wiary, która jest w Chrystusie Jezusie” (1 Tm 3,13). Oficjalny sługa
w zborze, który pełni dobrze swoje
dzieło, przynosi chwałę Najwyższemu.
Bóg będzie go błogosławił zaszczytnym powołaniem i pewnością
w wierze. Droga do wielkości
w chrześcijańskim życiu jest drogą
poświęcenia w służbie dla bliźnich.
„Ukórzcie się (...) pod mocną rękę
Bożą, aby was wywyższył czasu swego” (1 P 5,6). Jezus powiedział:
— „Ktokolwiek by chciał między
wami być wielki, niech będzie sługą
waszym” (Mt 20,26).
Nie jest to sposób postępowania
świata, ale sposób postępowania Pana.
Boża droga do życia nie jest drogą
wywyższania siebie. Wiekuisty miłuje
tych, którzy z pokorą spoglądają
na krzyż Chrystusa. Gdy uświadamiamy sobie swoją słabość, wtedy jesteśmy
silni w Jezusie. Zawieramy pokój
z Bogiem nie przez podkreślanie swojej wielkości, ale uświadomienie sobie,
jak wielkim Zbawicielem jest dla nas
Chrystus.
Bóg ma upodobanie w tych, którzy korzą się przed Nim i służą ofiarnie bliźnim. Wywyższy tych ludzi
we właściwym czasie, powierzając im
wzniosłe powołanie (zob. J 12,26).
Najwyższy da tym ludziom ufność
w Chrystusie, jakiej inni mogą sobie
tylko życzyć. Ufność w Jezusie bierze
się z tego, iż wiemy, że postępujemy
zgodnie z Jego wolą, a Jego wolą jest,
byśmy rozumieli naszą nicość i ufali
Jego wielkości.
✔

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Życie modlitewne
Jak mogę poprawić
swoją praktykę
modlitewną?
Chrześcijańska modlitwa
to łączność wierzącego
człowieka z Bogiem, z po−
mocą słów lub w myślach.
Modlitwa jest niezbędna
dla duchowego rozwoju
chrześcijanina. Oto kilka
sugestii dotyczących mo−
dlitwy.

I. Zrozumienie pory
i rodzaju modlitwy
• Modlitwa poranna. Poranek to
dobra pora, by podziękować Bogu
za to, że pozwolił ci się obudzić
po raz kolejny. Modlitwa o tej porze
jest moją najdłuższą w ciągu dnia. Podczas niej stosuję formułę: uwielbienie,
wyznanie, dziękczynienie i prośby, co
omówiłem w drugiej części artykułu.
• Modlitwa przed posiłkiem. Przed
każdym posiłkiem powinniśmy podziękować Panu i prosić o pobłogosławienie pokarmu, który będziemy
spożywać. Nie jest konieczna długa
modlitwa z zamkniętymi oczami i nisko opuszczoną głową, zwłaszcza jeśli
wszyscy są głodni!
• Modlitwa przed udaniem się
na spoczynek. Zanim położysz się
do łóżka wieczorem, podziękuj Panu
za przeżyty dzień. Często podczas tej
modlitwy stosuję krótszą wersję wspomnianej powyżej formuły. Klękam,
pochylam głowę, zamykam oczy i powierzam siebie Najwyższemu.
• Modlitwa podczas wspólnotowego
nabożeństwa. Podczas nabożeństwa
powinieneś modlić się cicho lub w my-

ślach, podczas gdy prowadzący modli
się na głos. W niektórych Kościołach
uczestnicy zgromadzenia modlą się
jednocześnie na głos, a w innych zmawiają lub odczytują modlitwę razem.
• Modlitwa w kłopotach. Gdy napotykamy jakieś trudności, nasze
modlitwy stają się zazwyczaj mniej
rutynowe i formalne. Możemy być
wdzięczni Wszechmogącemu, że wysłuchuje nas i działa dla naszego
dobra.
• Modlitwa okazjonalna. Możesz
i powinieneś modlić się o każdej porze dnia, zwłaszcza gdy masz podjąć
ważną decyzję, odczuwasz potrzebę
modlitwy lub gdy ktoś prosi cię o duchowe wsparcie.

II. Formuła uwielbienie,
wyznanie,
dziękczynienie
i prośby
Formuła ta pomaga uporządkować
modlitwę, dzieląc ją na cztery następujące elementy:
Uwielbienie. Chrześcijańska modlitwa powinna wyrażać to, że Bóg jest
stwórcą całego wszechświata i podtrzymuje jego istnienie. Wyznaj, iż to
Pan prowadził cię dotąd, a wszystko,
co dobre w twoim życiu, stało się nie
dzięki twojej sile czy mądrości, ale dzięki Jego dobroci i błogosławieństwu.
Wyznanie. Wyznaj Zbawicielowi
swoje grzechy. Wymień wszystkie, które przychodzą ci na myśl. Wyraź żal
z powodu ich popełnienia. Proś Ojca
o przebaczenie w imieniu Jezusa.
Dziękczynienie. Dziękuj Najwyższemu za liczne błogosławieństwa, jaki-

mi cię obdarzył. Dziękuj za pokarm,
ubiór i dach nad głową. Dziękuj Mu
za życie, zdrowie i siłę. Dziękuj Mu
za to, że chroni cię od wszelkiego zła,
które ci zagraża.
Prośby. Proś Wiekuistego, by zaspokoił potrzeby innych ludzi. Taka
modlitwa jest modlitwą wstawienniczą. Proś Boga, by błogosławił twojego pastora i twój zbór oraz twoją rodzinę i twoich przyjaciół. Proś także
o błogosławieństwo dla tych, którzy
przysparzają ci kłopotów. Wreszcie
proś o zaspokojenie twoich potrzeb.
Proś, by Pan wygładził drogę przed
tobą i by przyprowadził cię tam, dokąd chce cię doprowadzić. Gdy prosisz Najwyższego o Jego kierownictwo, On zawsze czyni to, co najlepsze
dla ciebie.
Czasami nieco modyfikuję tę formułę modlitwy. Zaczynam od uwielbienia i dziękczynienia, a kończę
wyznaniem i prośbami. Czasami, gdy
zakończę uwielbienie, dziękczynienie
i wyznanie, niemal wstydzę się prosić
Boga o więcej.
Modlitwa jest osobistą sprawą
i możesz modlić się w taki sposób,
jaki wydaje ci się najbardziej stosowny,
ale jeśli spróbujesz powyższej formuły,
możesz się przekonać, że jest bardzo
pomocna.
✔
[Drodzy współwyznawcy, jeśli macie jakiekolwiek pytania dotyczące zasad wiary, procedur
zborowo-kościelnych itp., kierujcie je do nas!
Z przyjemnością zapoznamy się z nimi
i w każdym kwartale odniesiemy się do niektórych z tych kwestii w naszej rubryce. Nasz
e-mail: eldersdigest@gc.adventist.org].
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DUSZPASTERSTWO

Uczestnictwo
w nabożeństwie

nakierowane na innych
W

iele dyskusji toczy się
wokół tego, czym jest nabożeństwo. Jednym z często powtarzanych argumentów jest ten, że
dążenie do skutecznego informowania
podczas nabożeństwa czasami przyćmiewa znaczenie społeczności i prawdziwej
łączności z Panem. W naszej zrozumiałej gorliwości w przekazywaniu przesłania o Chrystusie możemy przeoczyć
priorytet tych osób, które gromadzą się
na wspólnym nabożeństwie, oraz Boga,
który jest obecny i spotyka się z nami.
Wiedza zaczyna brać górę nad spotkaniem. Produktywność tłumi duszpasterską
wrażliwość, która powinna prowadzić
uczestników zgromadzenia do modlitwy,
w której wszyscy biorą czynny udział.
Jako kościelny muzyk i organizator zgromadzeń religijnych jestem czasami kuszony, by zaplanować nabożeństwo tak, jakby było czymś w rodzaju
prezentacji. Jednak na licznych błędach stopniowo nauczyłem się ważnej
zasady: Nabożeństwo nie jest artystycznym dokonaniem — występem, w którym posługujemy się ludźmi. Nabożeństwo jest służbą nakierowaną na Wiekuistego i ludzi, służbą, w której korzystamy z artystycznych możliwości.
Oto trzy sugestie, jak możemy zachować właściwe priorytety w kwestii
podmiotu nabożeństwa (Boga i Jego
czcicieli) oraz sposobu przekazu Słowa i artystycznej oprawy spotkania.
1. Pomyśl o tym, w jaki sposób
uczestnicy nabożeństwa mogą pełniej odbierać swoją wzajemną fizyczną obecność
podczas zgromadzenia. Jak powiedział
Marshal Mcluhan, „medium jest przesłaniem”. Jeśli doświadczenie nabożeństwa jest zdominowane przez ekran projektora i wzmacniacz dźwięku, w jakim stopniu dostrzegamy wzajemnie
swoją obecność? Jak cyfrowa obecność

Chór Ziemi Cieszyńskiej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego

sugeruje sposób, w jaki Bóg jest obecny
dla nas i my jesteśmy obecni dla Niego? Zaplanuj chwile, w których uczestnicy zgromadzenia zwracają się do siebie nawzajem. Nawet prosty fizyczny
gest pozdrowienia może pomóc współwyznawcom pełniej uczestniczyć w ciele Chrystusa podczas nabożeństwa.
2. Planując nabożeństwo, stawiaj
na pierwszym miejscu więzi, a na drugim miejscu artystyczną prezentację.
Przed rozpoczęciem zebrania poświęconego planowaniu nabożeństwa przemyśl wpływ procesu planowania
na uczestniczących w nim przywódców. Wydajna służba to nie zawsze efektywna służba. Na przykład e-maile
i esemesy mogą być szybką metodą
przekazywania informacji, ale są pozbawione niuansów niewerbalnej
łączności, a zatem mogą się okazać
daleko mniej skuteczne w nawiązywaniu kontaktów niż tradycyjny przekaz.
Tak więc kiedykolwiek to możliwe,
spotykajcie się twarzą w twarz.
3. Spotykając się w celu zaplanowania nabożeństwa, musimy pamiętać, że
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omawiamy spotkanie ze świętym Bogiem, który jest już obecny. Często mówimy o Panu tak, jakby był nieobecny — jakby nie słyszał naszej rozmowy. Mówimy z obojętnością (pozytywnie albo negatywnie) o kimś,
o kim powinniśmy wiedzieć, że jest
obecny. Być może gdybyśmy planowali nabożeństwa z większym poczuciem Bożej obecności, bylibyśmy
ostrożniejsi w tym, co mówimy, mniej
pewni tego, co chcemy robić, i więcej
modlilibyśmy się, oczekując tego, co
Najwyższy może uczynić. Gdybyśmy
planowali nabożeństwa z większym
poczuciem obecności Wszechmocnego, uczestniczylibyśmy w nabożeństwach z większym poczuciem Jego
obecności — obecności Tego, który
łaskawie spotyka się z nami, gdy zbieramy się w imieniu Jezusa.
✔
Nicholas Zork
[Autor jest pastorem w zborze adwentystycznym na Manhattanie, centralnej dzielnicy
Nowego Jorku. Artykuł ukazał się pierwotnie
w Best Practice, 30 IX 2012].

ZDROWIE

Zdrowe

odżywianie
A

dwentyści są kojarzeni z wegetarianizmem, ale dobrze
wiemy, że to nie zawsze oznacza, że odżywiamy się naprawdę zdrowo. Owszem, badanie Adventist Health
Study wykazało, że korzystamy z wielu dobrodziejstw wegetarianizmu, ale
prawdą jest także to, że dieta wielu wegetarian jest pełna nasyconych tłuszczów, cholesterolu i cukru, a więc
niekoniecznie zdrowa. Możesz jednak
świadomie zacząć żyć pełnią życia, wybierając spożywanie większej ilości
produktów roślinnych składających się
na bardziej zrównoważoną dietę. Oto
kilka faktów niosących nadzieję1.
Fakt: Badania wskazują, że 59%
konsumowanego rafinowanego cukru
pochodzi z pokarmów, a 41% z napojów. Około 65% tego cukru ludzie
spożywają w domu.
Nadzieja: Woda jest najlepszym
napojem. Dlaczego nie przestawić się
ze słodkich napojów na 7-8 szklanek
wody dziennie?
Fakt: Badania wskazują, że spożywanie przynajmniej jednej porcji dziennie
zielonych warzyw liściastych obniża ryzyko chorób układu krążenia o 11%,
a cukrzycy o 9%.
Nadzieja: Nie lubisz zieleniny?
Spróbuj ją dodać do innych produktów. Posyp spaghetti garścią szpinaku
albo dodaj garść zielonej pietruszki
do zupy. Nie zauważysz znaczącej różnicy w smaku, a twój organizm będzie
korzystał z dobrodziejstw zielonych
liściastych warzyw.
Fakt: Osoby spożywające dużo nasyconych tłuszczów (tzn. smażonych
potraw czy tłuszczów zwierzęcych zawartych w nabiale i produktach mięsnych) są zagrożone wysokim ryzykiem
zachorowania na cukrzycę typu II i inne choroby, podczas gdy osoby spoży-

wające więcej wielonienasyconych tłuszczów mają zdrowszy układ krwionośny
i lepszą przemianę materii.
Nadzieja: Możemy zapobiegać
cukrzycy i chorobom układu krążenia,
uważnie dobierając tłuszcze, które spożywamy. Najlepszym źródłem jednoi wielonienasyconych kwasów tłuszczowych są oliwa, orzechy, nasiona oleiste i ryby. Domowe oliwy z przyprawami do sałatek oraz awokado, orzechy i oliwki to cenne elementy codziennego jadłospisu.
Fakt: Najnowsze badania wskazują,
że 80% osób w krajach zachodnich
jada za mało owoców, 90% — za mało warzyw, a 99% — za mało pełnoziarnistych produktów zbożowych.
Nadzieja: Wybieraj kolorowe naturalne produkty roślinne zamiast produktów rafinowanych i produktów
pochodzenia zwierzęcego.
Jako Kościół otrzymaliśmy wspaniałe rady dotyczące zdrowego odżywiania,
a książki takie jak Chrześcijanin a dieta
czy Śladami Wielkiego Lekarza zawierają
ważne stwierdzenia, które nie tylko podkreślają znaczenie właściwego odżywiania, ale także wymieniają dobrodziejstwa,
jakie niesie ono dla naszego fizycznego,
umysłowego, emocjonalnego i duchowego zdrowia. Ponadto badania sugerują, że
im ściślej trzymamy się diety roślinnej zaleconej przez Boga, tym zachodzi mniejsze ryzyko choroby i większa szansa długiego życia w zdrowiu. Badacz z Harwardzkiej Szkoły Zdrowia Publicznego
zaleca w najnowszym raporcie, by „znacząco ograniczyć lub wyeliminować z jadłospisu rafinowane produkty zbożowe,
słodkie przekąski, napoje gazowane, ziemniaki, ser, masło i czerwone mięso”2.
Wielu badaczy, którzy nigdy nie
słyszeli o Kościele adwentystycznym
ani naszym poselstwie zdrowia, czasa-

mi lepiej od nas głosi to poselstwo
zdrowia, które my mieliśmy ogłosić
światu. Najwyższy czas, byśmy zadali
sobie pytanie:
— Co robię z poselstwem zdrowia
powierzonym mi jako łaskawy dar, którym mam podzielić się z bliźnimi?
Gdy zbliżamy się do ostatnich dni
tego świata, starając się o ożywienie
i reformację w naszych szeregach, Bóg
powołuje nas do zweryfikowania naszego stylu życia, w tym także sposobu
odżywiania. Zdrowe odżywianie to nie
tylko kwestia zachowania zdrowia fizycznego, ale, co ważniejsze, także zdrowia umysłu. Duch Proroctwa mówi:
— „Jak dotąd niewielu jest takich,
którzy dostatecznie uświadomili sobie,
jak dalece ich zdrowie, charakter, użyteczność w tym świecie i los w wieczności zależne są od sposobu odżywiania się”3.
Dokonajmy właściwego wyboru
dzięki mocy Pańskiej i cierpliwie,
z troską, bez osądzania i z miłością
uczmy innych rozumieć prawdę. ✔
Katia Reinert
1

Zob. Facts with Hope, w: Health Unlimited
3/2012, s. 4. Zob. także www.nadhealthmi-

2

nistries.org.
S.M. Krebs-Smith i inni, w: Journal of Nutrition, 2010.

3

Ellen G. White, Chrześcijanin a dieta,
Warszawa 2013, wyd. II, s. 37.
Autorka jest dyrektorem Sekretariatu Zdrowia Wydziału Północnoamerykańskiego Kościoła
Adwentystów Dnia Siódmego].
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DUSZPASTERSTWO

Publikacje
dla nowych uczniów

szkoły sobotniej
J

edną z największych radości rozwijającego się zboru jest pojawienie się w nim nowych wyznawców Jezusa. Od początku istnienia
Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego — od ponad 150 lat — stały rozwój
wyraźnej wizji misyjnej prowadził nowych gorliwych wyznawców Pana
do drzwi naszych zborów w sobotnie
przedpołudnia.
Jednak ewangelizacyjne sukcesy
przynoszą także nowe wyzwania
dla zborów i ich przywódców. Szczególnym obowiązkiem starszego zboru
jest budowanie ciepłej i przyjaznej atmosfery w domu modlitwy. Nowi wyznawcy są nowo narodzonymi dziećmi
w Chrystusie i nierzadko okaleczonymi wędrowcami powracającymi
do Niego. Oczekują od nowej zborowej rodziny kierownictwa i wsparcia
w swoim nowym życiu z Panem.
Chrzest nie jest ceremonią zakończenia nauki, ale świętowaniem narodzin.

Dotychczasowe więzi społeczne
nowych wyznawców zazwyczaj ulegają
rozluźnieniu. Przyjaciele nierzadko
wyśmiewają i porzucają ich. Nowi wyznawcy Chrystusa zmieniają zasadniczo swoje spojrzenie na życie, ale nie
są jeszcze zaaklimatyzowani w zborze.
Każdy nowy wyznawca ma za sobą
dużą grupę bliskich, przyjaciół i współpracowników, którzy swoimi wierzeniami i komentarzami wywierają nacisk na niego, albo aprobując, albo
odrzucając zmiany, jakich dokonuje on
w swoim życiu.
In Step With Jesus — cztery kwartalniki służące pomocą w studiowaniu
Biblii — bezpośrednio odnoszą się
do tych zagadnień. Przewodniki te
zostały przygotowane dla nowych
członków Kościoła adwentystycznego,
a anglojęzyczne klasy szkoły sobotniej
i inne małe grupy przyjęły je z entuzjazmem. Celem tych przewodników
jest wprowadzenie nowych wyznawców
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w adwentystyczne wierzenia, dziedzictwo, język i styl życia. W serii 52
lekcji przewodniki te pomagają im
przejść gładko do regularnego studiowania podręczników szkoły sobotniej
dla dorosłych oraz pełnego i bogatego życia w zborze.
Bonita Joyner Shields, zastępca
dyrektora do spraw uczniostwa Sekretariatu Szkoły Sobotniej i Misji
Wyznawców Generalnej Konferencji
Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, mówi:
— Od wielu lat przywódcy i zbory wyrażali potrzebę posiadania materiałów wprowadzających nowo nawrócone osoby w adwentystyczną kulturę, nakierowujących ich na ścieżkę
owocnego uczniostwa i zachęcających
do zaangażowania w coraz bardziej
aktywną część życia zborowego.
Autorem czterech przewodników
jest dr Jane Thayer, wykładająca edukację religijną w Seminarium Teolo-

gicznym na Uniwersytecie Andrewsa.
Zostały one zaaprobowane przez Instytut Badań Biblijnych i są oparte
n a Together Growing Fruitful Disciples,
programie opracowanym wspólnie
przez sekretariaty Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia
Siódmego oraz Seminarium Teologiczne i Szkołę Edukacji na Uniwersytecie Andrewsa.
Program Together Growing Fruitful
Disciples skupia się na rozwijaniu następujących czterech elementów:
• łączenie (wzmacnianie więzi
z Bogiem i bliźnimi),
• zrozumienie (poznawanie Jezusa i Jego nauk),
• szkolenie (wzrastanie w ciele
Chrystusa przez wspólnotę z innymi uczniami we wspieraniu,
budowaniu, wzmacnianiu i miłości),
• służba (uczestniczenie w Bożej
misji objawiania, pojednania
i odbudowywania).
Te cztery elementy są ramą pełnego duchowego rozwoju uczniów. (Dodatkowe informacje na ten temat znaj-

dziesz na stronie http://www.growingfruitfuldisciples.com).
In Step With Jesus, przewodnik
do studiowania dla nowych wyznawców,
oferuje multimedialne podejście jako pomoc do wprowadzenia do Kościoła adwentystycznego. Seria składa się z:
• czterech przewodników dla
uczniów,
• czterech odpowiadających im
pomocy dla liderów i nauczycieli, dostarczających przekształcających interaktywnych
narzędzi do studiowania w grupie,
• strony internetowej, przy pomocy której nowi wyznawcy mogą
zgłębiać bogatą treść, komentarze
i inne kreatywne materiały (zob.
http://www.instepwithjesus.org).
Będąca wynikiem ponad 4-letnich
badań i opracowań, obejmujących ankiety, wywiady, grupy zainteresowań i pilotażową prezentację, seria In Step With Jesus oferuje zrównoważoną treść i wspólnotę, które zachęcą nowych wyznawców
do pełnego zaangażowania w życie zboru. Materiały, wydane przez Sekretariat

MISJA
w

Misja w miastach to inicjatywa Kościoła Adwentystów Dnia
Siódmego mająca na celu dzielenie się miłością Jezusa
i nadzieją Jego rychłego powtórnego przyjścia z ludźmi w ośrodkach
miejskich. Obejmuje ona działania w ponad 650 największych miastach
świata, począwszy od Nowego Jorku w 2013 roku aż do 2015 roku.
W związku z Misją w miastach módl się o wylanie Ducha Świętego oraz:
• za szeregowych wyznawców i przywódców Kościoła pracujących
w miastach,
• za ludzi, do których dociera ewangelia,
• za każdy adwentystyczny wydział i kościół krajowy przygotowujące
glebę pod Misję w miastach,
• za tysiące serii wykładów ewangelizacyjnych, które zostaną
przeprowadzone w miastach,
• za ludzi mieszkających w twierdzach szatana, aby zostali pozyskani
dla Chrystusa.

Szkoły Sobotniej i Misji Wyznawców
Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, zostały opublikowane przez amerykańskie wydawnictwo
Pacific Press Publishing Association
i można je zamawiać, korzystając ze strony internetowej tegoż wydawnictwa lub
Adventist Book Center.
Bonita Joyner Shields dodaje:
— Jedną z dodatkowych zalet tego
materiału jest to, że zawiera niedatowane tygodniowe lekcje, a więc można rozpocząć korzystanie z niego
w dowolnym czasie. Nie trzeba nawet
czekać do początku kwartału.
Gdy In Step With Jesus wkracza
w drugi rok dystrybucji, coraz więcej
anglojęzycznych zborów odkrywa jego
zalety w czynieniu uczniami nowych
wyznawców. Ucząc wzrastania w Jezusie, nowi wyznawcy znajdują także
i przyjmują swoje osobiste role w misji Kościoła adwentystycznego.
✔
Gary B. Swanson
[Autor jest zastępcą dyrektora Sekretariatu Szkoły
Sobotniej i Misji Wyznawców Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego].

MIASTACH

Listę miast i więcej informacji znajdziesz na stronach internetowych:
www.missiontothecities.org i www.revivalandreformation.org/777.
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EWANGELIZACJA

Pierwsze adwentystyczne programy

na falach
ultrakrótkich
nadawane w Indiach
P

od koniec 2012 roku po raz
pierwszy nadany został adwentystyczny program na falach ultrakrótkich (FM) w Indiach. Program
został przygotowany przez Adventist
World Radio w języku telugu i nadany z Hajdarabadu w Indiach. Tytuł
programu w tym języku to Avennel, co
znaczy Blask księżyca.
— Jest to bardzo ważny krok mający
na celu dotarcie do mieszkańców wielkich miast w Indiach, krok będący owocem 2-letnich intensywnych negocjacji
z odpowiednimi urzędami i pracy
nad przygotowywaniem programu —
mówi Dowell Chow, dyrektor Adventist
World Radio. — Dzięki Bogu i naszym
wiernym sponsorom możemy obecnie
cieszyć się błogosławieństwem wydawania świadectwa w nowo otwartym oknie
możliwości i docierać do mieszkańców
Indii z ewangelią zbawienia.

Hajdarabad, miasto zwane cyfrową
stolicą Indii, liczy ponad 9 mln mieszkańców i jest największym skupiskiem
muzułmanów w Indiach. Po Chinach
Indie są najludniejszym krajem świata.
Dodatkowe audycje są nadawane
w języku angielskim z indyjskich
miast Puna i Shillong. Następne audycje będą nadawane w miarę dostępności środków w językach hindi i angielskim z dużych miast takich jak:
Bombaj, Kalkuta, Bangalur i Delhi.
Adventist World Radio współpracuje z indyjskim urzędem radiofonii
w sprawie dopuszczenia adwentystycznych programów na antenę. Pośrednik Avinash Paul jest młodym
przedsiębiorcą i gorliwym chrześcijaninem z innego Kościoła. Mówi on:
— Z wdzięcznością przyjmuję
świadomość tego, jak ważne są to projekty dla Adventist World Radio

i dla Hindusów, aby mogli się zmieniać i poznawać prawdę. Jestem
wdzięczny, że mogę uczestniczyć
w tym projekcie i obiecuję, że będę
z poświęceniem działał na rzecz jego
powodzenia.
Adwentystyczne radio nadaje obecnie audycje dla słuchaczy w Indiach
w 11 językach na falach krótkich oraz
przez internet jako podcasty i na żądanie. Audycje w dwóch kolejnych językach — gudżarackim i orija — są
już przygotowywane. Na całym świecie Adventist World Radio nadaje już
w niemal 100 językach. Odwiedź
awr.org albo iTunes, aby zdobyć więcej
informacji.
✔
Shelley Nolan Freesland
[Autorka jest dyrektorem Sekretariatu Komunikacji Adventist World Radio przy Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego].

ADVENTIST
WORLD RADIO

AWR dociera tam,
dokąd nie mogą
dojść misjonarze
„Jestem wdzięczny
Adventist World Radio
za nadawanie tak wspaniałych
programów, które niosą pocieszenie
i pokój zagubionym duszom takim jak
ja. Zamierzałem popełnić samobójstwo,
ale gdy zacząłem słuchać waszych
programów, postanowiłem przyjąć
chrześcijańską wiarę i zostałem ochrzczony,
by żyć z Jezusem. Pragnę Mu służyć,
wydając świadectwo o Nim wśród
mieszkańców mojej wioski” (słuchacz z Azji).

14 • PRZEWODNIK DLA KAZNODZIEJÓW ZBOROWYCH 2/2014 (37)

Fale krótkie
AM/FM
Podcasty/Na żądanie
Internet

HOMILETYKA

Kazanie I

Mt 6,11

Modlitwa to proszenie

M

odlitwa Pańska, zapisana w 6.
rozdziale Ewangelii Mateusza, rozpoczyna się słowami
wyrażającymi pragnienie oddawania
czci i chwały Bogu. Jezus uczy nas, że
mamy się modlić o chwałę Niebiańskiego Ojca, Jego królestwo i spełnienie Jego woli. W Mt 6,11 Chrystus
mówi, że mamy także prosić o zaspokojenie naszych potrzeb. Pozornie prośba ta wydaje się płytka i egoistyczna
w porównaniu z głębią niesamolubnej postawy podkreślonej w pierwszej
części Modlitwy Pańskiej. Ale nawet ta
prośba o zaspokojenie osobistych potrzeb ma wyraźny duchowy charakter.
Tak więc modlitwa to uwielbienie
dla Najwyższego, wyraz pobożności
i oddawanej Mu czci. Ale modlitwa to
także proszenie, uznanie naszej zależności i potrzeb. Rozważmy to proste
zdanie: Chleba naszego powszedniego
daj nam dzisiaj, aby pełniej zrozumieć,
że modlitwa to także proszenie.

I. POBOŻNOŚĆ WYRAŻONA
W TEJ MODLITWIE
Przychodząc do Boga z prośbą
o zaspokojenie naszych podstawowych
życiowych potrzeb, wkraczamy w sferę autentycznego nabożeństwa. W rzeczywistości nie ma głębszego nabożeństwa ponad to, gdy dziecko Najwyższego przychodzi przed oblicze swego Niebiańskiego Ojca i bez lęku wyznaje:
— Nie dam sobie rady bez Ciebie!
Zależę całkowicie od Ciebie, Panie!
A. Wierzymy w moc Bożą. Gdy prosimy Wszechmocnego o zaspokojenie
naszych potrzeb, wyznajemy wiarę
w Jego moc zaspokojenia tych potrzeb. Wyznajemy naszemu Ojcu, iż
wierzymy, że On jest w stanie się
o nas zatroszczyć. To jest biblijne świadectwo o naszym Panu (zob. Hi 42,2;
Łk 1,37; Ef 3,20).
B. Wierzymy w Boże obietnice. Gdy
zwracamy się do Wiekuistego w prostej modlitwie, wyznajemy naszą wiarę
w obietnice, które On złożył swoim
dzieciom. Biblia wyraźnie zapewnia

nas, że Zbawiciel zatroszczy się o tych,
którzy należą do Niego (zob. Ps 37,25;
Flp 4,19; Mt 6,25-34).
C. Wierzymy w charakter Boga.
Gdy prosimy Wszechmocnego o zaspokojenie naszych codziennych potrzeb, nie usiłujemy przymusić Go, by
dał nam to, czego nie chce nam dać.
Nie staramy się pokonać Jego niechęci
wobec zaspokajania naszych potrzeb.
Uznajemy jedynie w pokorze Jego gotowość obdarzania nas wszystkim, co
najlepsze. Nic nie przynosi Bogu chwały
tak, jak to, gdy Jego dzieci przychodzą
do Niego z prostą wiarą i proszą Go
o to, czego potrzebują, wierząc, że On
miłuje je i jest dla nich łaskawy.
Pan nie jest skąpcem, którego trzeba byłoby przekonywać, iż powinien
zaspokoić nasze potrzeby. On jest naszym Ojcem i ma upodobanie w obdarzaniu nas tym, co dla nas najlepsze
(zob. Łk 12,32).
II. ZALEŻNOŚĆ WYRAŻONA
W TEJ MODLITWIE
Ta modlitwa nie tylko oddaje cześć
Bogu jako Wielkiemu Dawcy, ale także wyraża zupełną zależność Jego dzieci od ich Niebiańskiego Ojca. Zwróć
uwagę, co ta modlitwa mówi o nas
i naszej więzi z Niebiańskim Ojcem.
A. Ta modlitwa jest wyznaniem.
W tej prostej modlitwie mówimy:
— Nie potrafię sam zaspokoić moich potrzeb, ale Ty możesz to uczynić.
Gdy wznosimy taką modlitwę
do Najwyższego, wyznajemy naszą słabość i ograniczoność oraz wyrażamy
wiarę w to, że On może uczynić to,
czego my nie jesteśmy w stanie zrobić.
Gdy kierujemy do Niego taką modlitwę, nie polegamy na własnej zdolności wykonania pracy i zdobywania
środków do życia.
B. Ta modlitwa wyraża ufność. Ta prosta modlitwa wyraża pokorną prośbę:
— Daj nam każdego dnia to, czego
potrzebujemy do życia.
Nie jest to prośba o zaspokojenie
potrzeb, które jeszcze nie zaistniały, ale

wyraz wiary pokładanej w Bogu, którą
można podsumować słowami:
— Wierzę, że Ty możesz zatroszczyć się o mnie dzień po dniu (zob.
Mt 6,34).
C. Ta modlitwa wyraża zadowolenie.
Ta prosta modlitwa mówi:
— Jestem gotowy przyjąć to, co
dasz mi dzisiaj.
Być może nie zawsze podoba nam
się chleb, który Pan nam zsyła, ale możemy ufać, że ześle nam On to, czego
naprawdę potrzebujemy każdego dnia.
Zatem jeśli jesteśmy powołani do spożywania chleba we łzach i ucisku,
możemy być pewni, że Bóg najlepiej wie,
czego potrzebujemy. Jeśli otrzymujemy niebiańską mannę, to znaczy, że On
tak zdecydował. Naszym obowiązkiem
jest ufać Mu, iż da nam to, czego potrzebujemy (zob. Rz 8,28).
Zadowolenie z tego, co otrzymujemy, jest jednym z największych wyzwań stojących przed wierzącymi. Tego
właśnie Bóg oczekuje od nas (zob.
1 Tm 6,6-8; Hbr 13,5-6; Flp 4,10-13).
III. GŁĘBIA TEJ MODLITWY
Prośba: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, wydaje się prostą
i bezpośrednią, ale gdy się nad nią zastanowić, jej zakres jest bardzo szeroki.
A. Jest to modlitwa wspólnotowa.
Zwróć uwagę na słowa naszego
i nam. Nie jest to modlitwa egoistyczna. Nie jest to modlitwa jedynie o zaspokojenie moich potrzeb, ale potrzeb
całej Bożej rodziny. Otrzymaliśmy wezwanie i nakaz, by mieć na sercu dobro naszych braci i sióstr, gdy idziemy przez życie i gdy się modlimy (zob.
Flp 2,4; Ga 6,2; 1 Kor 10,24).
Mamy się modlić za siebie nawzajem, za kaznodziejów, nauczycieli,
misjonarzy, samotne matki, nastolatków borykających się z problemami,
cierpiące rodziny, chorych i wszystkich ludzi w potrzebie.
B. Jest to modlitwa wszechogarniająca. Pewien komentator biblijny napisał, że to zdanie można wyrazić następująco: „Daj nam dzisiaj to, czego
potrzebujemy, by przeżyć ten dzień”.
To coś więcej niż modlitwa o pokarm
na naszych talerzach — to pokorna

PRZEWODNIK DLA KAZNODZIEJÓW ZBOROWYCH 2/2014 (37) • 15

HOMILETYKA
prośba do Boga, by dostarczył nam
wszystkiego, czego potrzebujemy, by
żyć. Gdy dojdziemy do tego, że prawdziwie będziemy Mu ufać we wszystkim, czego potrzebujemy, dzień
po dniu, wówczas zatroskanie i niepokój znikną z naszego życia. Będziemy zadowoleni i spokojni, wiedząc,
że nasz Niebiański Ojciec doskonale
panuje nad naszym życiem (zob. Flp
4,6-7).
Nie jest źle modlić się o zaspokojenie swoich potrzeb. Niektórzy ludzie
niemal nie modlą się za siebie samych,
uważając, że byłoby to zbyt egoistyczne

Kazanie II

i mało uduchowione. Jezus wyraźnie
nakazuje nam modlić się o to, czego
potrzebujemy, a więc nie wstydźmy się
przedstawiać Mu wszystkich naszych
spraw, wiedząc, że On nas wysłuchuje,
podtrzymuje i zaopatruje w wędrówce przez ten świat (zob. Hbr 4,14-15).
Niechaj Pan pomoże swemu ludowi uświadomić sobie, że mamy prosić,
a jeśli będziemy prosić, otrzymamy
(zob. Mt 7,7-11; Jk 4,2). Bóg nie jest
pozbawionym serca dyktatorem, zaciskającym pięści ze złości i szukającym, komu by tu jeszcze utrudnić życie.
On jest łaskawym i miłującym Nie-

Mt 6,12

Modlitwa to uwolnienie

M

odlitwa to uwolnienie od grzechów. Dlaczego jest to tak
ważne? Jest to ważne dlatego,
że nasza praktyka modlitewna, realność
Bożej obecności w naszym życiu oraz
bliskość i moc naszej wspólnoty są
zależne od tego, jak uporamy się
z problemem grzechu, zarówno w relacji pionowej — z Bogiem, jak i relacjach poziomych — z bliźnimi.

I. TA MODLITWA OBEJMUJE
WYZNANIE
A. Gdy wznosimy tę modlitwę, wyznajemy przed Bogiem, że mamy problem. Wielu
wierzących z trudnością akceptuje tę
prawdę, ale faktem jest, że nawet gdy przyjmujemy zbawienie, zdarza się nam upadać i grzeszyć. Ten smutny fakt jest wyraźnie podkreślony w 1 J 1,8.10. Jasno
wynika on także ze świadectwa apostoła Pawła w Rz 7,14-25. Wszyscy mamy
udział w podobnym doświadczeniu.
Potrzebujemy wyraźnej świadomości naszych grzechów! Wielu ludzi zachowuje się tak, jakby grzech był czymś,
co przydarza się innym, ale nigdy im
samym. Wskutek tego rzadko modlą się
o przebaczenie. Nigdy nie wyznają
Zbawcy swoich złych czynów i zaniedbań. Nigdy też nie udają się do innych
wierzących i nie mówią:
— Przepraszam. Źle postąpiłem
i zraniłem cię.

B. Wszyscy mamy problem z grzechem w naszym życiu i wszyscy rozpaczliwie potrzebujemy pomocy, by uporać się
z tym problemem. Prawda jest taka, że
jeśli mamy kiedykolwiek przyjąć tę
pomoc, której potrzebujemy, by uporać się z problemem grzechu, to musimy najpierw zrozumieć, że jesteśmy
winowajcami, a następnie wyznać
naszą winę przed Bogiem.
C. W Mt 6,12 użyte zostało słowo
„winy” w odniesieniu do naszych grzechów. Jest to jedno z nowotestamentowych słów określających grzech. Przyjrzyjmy się innym tego rodzaju słowom.
1. Rz 3,23; Łk 15,21. Greckie słowo
hamartanein użyte w tych wersetach
występuje wiele razy w Nowym Testamencie, a oznacza chybić celu. Jest to słowo zaczerpnięte z łucznictwa i odnosi
się do wypuszczenia strzały w taki sposób, iż nie dolatuje ona do celu. Słowo
to nawiązuje do faktu, że w naszych
grzechach nie dorastamy do Bożego
standardu doskonałej sprawiedliwości.
2. Ef 2,1; Kol 2,13. Greckie słowo
paraptoma zostało tutaj oddane
w trzech popularnych polskich przekładach Biblii (zob. BW, BG i BT) jako
upadki, występki lub grzechy. Wskazuje na upadek spowodowany potknięciem się. Odnosi się do grzechów wynikających z zaniedbania, a nie celowego nieposłuszeństwa.
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biańskim Ojcem, mającym upodobanie
w obdarzaniu najlepszymi darami
tych, którzy Go znają i miłują!
PODSUMOWANIE
Zachęcam was, drodzy, byście przychodzili do naszego Niebiańskiego
Ojca i mówili Mu o tym, czego potrzebujecie. Nigdy się nie lękajcie, nie
wstydźcie i nie ograniczajcie swoich
modlitw jedynie do ważnych spraw.
Przychodźcie do Niego, wzywajcie Go
i wierzcie, że On troszczy się o was,
wysłuchuje was i odpowiada na modlitwy dla swojej chwały!
✔

3. Jk 2,9. Greckie słowo parabates
zostało tutaj oddane w trzech popularnych polskich przekładach Biblii jako
przestępcy i odnosi się do zamierzonego przekroczenia granic wyznaczonych przez Boga w Jego Słowie. Takie
przestępstwo to znacznie bardziej świadomy rodzaj grzechu niż dwa poprzednie rodzaje.
4. 1 J 3,4; Mt 7,23. Greckie słowo
anomia zostało tutaj oddane w trzech
popularnych polskich przekładach Biblii jako przestępstwo, bezprawie lub
nieprawość. Oznacza dosłownie coś, co
jest bez prawa. Odnosi się do bezpośredniego i otwartego buntu wobec
Najwyższego, Jego dróg i Jego Słowa.
5. Mt 6,12. Greckie słowo ofeilema zostało tutaj oddane w trzech popularnych polskich przekładach Biblii
jako długi. Określa coś, co ktoś jest winien komuś. Jezus podkreślił tym słowem, że nasz grzech jest jak dług, który
winniśmy spłacić Bogu i bliźnim.
Zatem gdy modlimy się: Odpuść
nam nasze winy, jak i my odpuszczamy
naszym winowajcom, wyznajemy Ojcu,
że mamy problem z grzechem i uznajemy dług wobec Niego, dług, którego
nie jesteśmy w stanie sami spłacić.
II. TA MODLITWA ZAWIERA
WOŁANIE
Jeśli naszym największym problemem jest grzech, to naszą największą potrzebą jest przebaczenie. Jednak, praktycznie rzecz biorąc, grzeszymy codziennie. Możemy żyć w trwałej więzi z Pa-
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nem, która nigdy nie zostanie zerwana
przez grzech, ale nasze chodzenie z Nim
i nasza codzienna społeczność z Nim
z pewnością mogą zostać skażone przez
grzech, który pojawia się w naszym życiu
(zob. Iz 59,2; 1 Kor 9,27).
A. Gdy grzech w naszym życiu podnosi swój wstrętny łeb, nie musimy się
ukrywać. Nigdy nie powinniśmy próbować zamiatać grzechu pod dywan
i udawać, że on nie istnieje. Zamiast
ukrywać nasze grzechy, powinniśmy
wywlec je na światło i wyznać je tak,
jak je sobie uświadamiamy. Gdy przychodzi czas, by rozliczyć się z nich
przed Panem, powinniśmy wyznać je
przed Nim. Słowo wyznać oznacza tu
zgodzić się z lub powiedzieć to samo.
Bóg chce, byśmy zajęli wobec naszych
grzechów takie stanowisko, jakie On
wobec nich zajmuje. Chce, byśmy dostrzegli przerażającą stronę grzechu,
cierpienie przezeń powodowane oraz
zepsucie, jakie za sobą pociąga. Zbawiciel pragnie, byśmy rozprawili się
z grzechem tak, jak On się z nim rozprawia. Chce, byśmy osądzili grzech
w nas (zob. 1 Kor 11,31-32). Tylko
w ten sposób nasze grzechy mogą zostać przebaczone, a nasza społeczność
z Niebiańskim Ojcem odbudowana.

Kazanie III

B. Ta prosta modlitwa jest wyznaniem
naszego problemu przed Bogiem oraz
prośbą do Niego o przebaczenie. Jeśli
nauczymy się to czynić tak, jak On tego
oczekuje, będziemy mogli chodzić przed
Nim w nieustannym zwycięstwie.
III. TA MODLITWA ZAWIERA
WARUNEK
Najtrudniejszą częścią tej modlitwy
jest jej końcówka. Gdy ta modlitwa jest
właściwie rozumiana, jest modlitwą
o to, by Wiekuisty okazał nam przebaczenie w takim stopniu, w jakim
my okazujemy przebaczenie bliźnim.
A. Gdy odrzucamy wspólnotę z innymi wierzącymi w Bożej rodzinie, cierpi na tym nasza więź z Najwyższym jako
naszym Ojcem. Cokolwiek inni ludzie
zrobili nam w tym życiu, przypuszczalnie nie może się równać z naszą winą
wobec Pana. Jezus przedstawił tę prawdę w Mt 18,15-35.
Nauka Zbawiciela jest jasna: Jeśli
oczekujemy od Boga przebaczenia,
gdy wołamy o nie, to musimy rychło
przebaczać tym, którzy nas skrzywdzili. Musimy przebaczać innym tak, jak
sami doznajemy przebaczenia (zob. Ef
4,32). Jeśli odmawiamy przebaczenia
naszym braciom i siostrom, to nie po-

Mt 6,13

Modlitwa to zależność
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odlitwa zapisana w Mt 6,13
dotyczy zaufania Bogu w największej bitwie, jaką musimy
toczyć w naszym życiu. Nie jest to walka
o to, byśmy mieli, co jeść i w co się ubrać.
Nie jest to walka o to, byśmy przychodzili
do Pana po przebaczenie i przebaczali
tym, którzy nas skrzywdzili. Jest to wojna,
którą toczymy codziennie, walcząc z pokusami ciała i odpierając ataki diabła.
Modlitwa to zależność. W największej walce życia musimy nauczyć się polegać na Zbawicielu, gdyż w tym leży
tajemnica naszego zwycięstwa!
I. PROBLEM POKUSY
Jezus nauczył nas modlić się: Nie
wódź nas na pokuszenie. Ta prosta

prośba jest pełna głębokiego znaczenia.
A. Ta modlitwa zakłada kierowniczą
rolę Boga w naszym życiu. Myślę, że
wszyscy przyznamy, że nasz Niebiański Ojciec jest panującym Bogiem. Skoro tak, to czy On prowadzi nas tam,
gdzie jesteśmy kuszeni?
Odpowiedź na to pytanie brzmi
zdecydowanie nie. Problem ten został
poruszony w Jk 1,13. Gdy Adam został skuszony i zgrzeszył w Edenie,
usiłował zrzucić winę na Wiekuistego (zob. Rdz 3,12). Ale wina nie leży
po Jego stronie. Winę za swój upadek
ponosił Adam i tylko on!
Bóg nigdy nie prowadzi nas
do bezpośredniego kontaktu z grze-

winniśmy oczekiwać przebaczenia
od Pana. On przecież wyraźnie
oświadczył, że Jego przebaczenie
dla nas zależy od naszej gotowości
przebaczania innym (zob. Mt 6,14-15).
B. Gdy zostaliśmy skrzywdzeni, urażeni i zranieni przez innych, mamy
o tym powiedzieć Ojcu, zostawić to Jemu
i przebaczyć winowajcy (zob. Rz 12,19).
Biblia jasno wyraża się w tej kwestii:
Mamy przebaczyć tym, którzy nas urazili, i nie chować do nich urazy (zob.
Łk 17,1-5; Kol 3,12-13; 1 Kor 13,4-7).
Nigdy nie jesteśmy bardziej podobni do Jezusa niż wtedy, gdy przebaczamy tym, którzy wobec nas zawinili!
Zatem gdy wypowiadamy tę prostą
modlitwę, mówimy jednocześnie:
— Jezusie, pomóż mi być podobnym do Ciebie!
PODSUMOWANIE
Przebaczanie i przyjmowanie przebaczenia są tak ważne, iż nie sposób przecenić ich znaczenia. Modlitwa to uwolnienie. Modlitwa jest oddaniem naszych
grzechów Bogu, abyśmy mogli doświadczyć Jego przebaczenia. Jest także umorzeniem długów, jakie inni zaciągnęli wobec nas, aby nasza wspólnota z Jezusem
i bliźnimi nie była zaburzana.
✔

chem, ale gdy idziemy drogami życia,
każde rozstaje dróg oferuje wybór drogi odwodzącej nas od Jego woli wobec nas. Każda próba, przez jaką przechodzimy, wiąże się z możliwością
upadku. Owszem, możemy zgrzeszyć,
ale gdy grzeszymy, wina za to spada
na nas, a nie na Najwyższego.
Zatem o co Pan nakazuje nam się
modlić? Oto jak rozumiem tę prośbę:
Panie, proszę, nie prowadź nas do próby, która będzie się wiązać z pokusą
zbyt silną, by się jej oprzeć.
B. Skąd biorą się pokusy? Jakub
mówi nam wyraźnie, że pokusy biorą
się z wnętrza ludzkiego serca (zob.
Jk 1,14-15). Otóż nasza ludzka natura jest beznadziejnie wadliwa i poddana grzechowi (zob. Ef 4,22; Mk
7,21-22).
Pokusa sama w sobie nie jest grzechem. Jednak gdy jej ulegamy, grzeszy-
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my (zob. 11. rozdział 2 Księgi Samuela). To, że Dawid przypadkiem zobaczył nagą Batszebę podczas kąpieli, nie
było grzechem. Ale to, że nie przestał
się obcej żonie przypatrywać i w końcu postanowił ją uwieść, było już grzechem, a grzech prowadzi do ruiny
i śmierci!
Sednem pokusy jest problem tkwiący we wnętrzu człowieka, w jego sercu, czyli tym, co psychologowie nazywają emocjonalnym umysłem (zob. Mt
15,17-20). Rozpaczliwie potrzebujemy
pomocy! Potrzebujemy Pomocnika,
który jest potężniejszy od nas. Potrzebujemy kogoś, kto może nas obronić
swoją mocą, gdy jesteśmy kuszeni (zob.
Hbr 2,18).
II. MOC POKUSY
Nasza potrzeba modlitwy o Bożą
ochronę jest tak wielka, gdyż jesteśmy
bardzo podatni na pokusy. Wiemy już,
że nasza skłonność do grzechu, nasze
uzależnienie od grzechu i nasza zdolność grzeszenia leżą w głębi naszego
serca. Pokusa jest jedynie skutkiem
tego, jacy jesteśmy z natury, i dlatego
często tak trudno nam się jej oprzeć.
A. Wiemy, że pokusa jest mocnym
wrogiem, ale większość chrześcijan nie
zdaje sobie sprawy z jej prawdziwej siły.
Zapewne słyszałeś takie słowa:
— Ta pokusa była zbyt silna, bym
mógł się jej oprzeć.
Jednak w rzeczywistości człowiek
ulegający pokusie nie zdaje sobie sprawy z jej mocy! Jedynie ktoś, kto opiera się pokusie i odnosi zwycięstwo,

Kazanie IV

może świadczyć, jak wielką moc miała
ta pokusa!
Tak to jest z pokusą i grzechem.
Gdy ulegamy skłonnościom grzesznej
natury i atrakcjom tego świata, łatwo
nam iść tam, dokąd wiedzie nas pokusa. Ale gdy opieramy się i odmawiamy ulegnięcia syreniemu śpiewowi, odkrywamy, jak mocna jest skłonność
upadłej natury i jak wielka jest siła grzechu nad nami.
B. Dzięki Bogu moc pokusy nad nami jest tylko taka, jak na to pozwalamy!
Jeśli pragniemy oprzeć się pokusie,
możemy to uczynić! Nasz Pan dał nam
cenne obietnice, iż wesprze nas swoją
mocą, gdy będziemy kuszeni, i da nam
zwycięstwo nad pokusami, o ile tylko poddamy się Jemu zamiast pokusie! Jakie są to obietnice? Przeczytaj Iz
43,2; 1 Kor 10,13; 2 P 2,9. Tym, czego
potrzebujemy, jest autentyczne odrodzenie pobożności, o jakim mowa
w Rz 6,6-18!
III. BŁAGANIE W POKUSZENIU
Ta modlitwa kończy się słowami:
— Ale nas zbaw ode złego.
Chodzi tu nie tyle o zło, ale o złego, kusiciela. Jako chrześcijanie mamy
wroga, który nienawidzi nas i chce, byśmy upadali i grzeszyli. Ostatecznym
celem tego wroga jest wykorzystanie nas
do przyniesienia ujmy Jezusowi i Bogu Ojcu oraz znieważenia Ich imienia.
Tym wrogiem jest diabeł, który wiedzie
nas do upadku (zob. Ef 6,12)!
A. Gdy wznosimy tę modlitwę, uznajemy fakt, iż nie jesteśmy w stanie toczyć

Mt 6,13

Modlitwa to radowanie się

W

spaniała modlitwa zapisana
w 6. rozdziale Ewangelii
Mateusza kończy się podobnie, jak się rozpoczyna. Jezus nauczył
nas, byśmy rozpoczynali modlitwę
od uwielbienia Ojca i oddania Mu
chwały. Mamy się modlić:
— Święć się imię Twoje.
Na koniec zaś mamy się radować
z tego, kim Bóg jest i jaką ma moc.

W tych kazaniach gruntownie przestudiowaliśmy Modlitwę Pańską. Dowiedzieliśmy się, że:
• modlitwa to pamiętanie o Nim:
Ojcze nasz, który jesteś w niebie,
• modlitwa to cześć dla Niego:
Święć się imię Twoje,
• modlitwa to uznanie panowania
Boga: Przyjdź królestwo Twoje,
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walki o własnych siłach. Dlatego wzywamy Pana, prosząc, by w swojej mocy
odparł diabła w naszej walce z pokusą
i grzechem. Tak czynił Jezus, gdy był
kuszony (zob. Mt 4,1-11). W czasie
kuszenia Chrystus sięgnął do Pisma
Świętego, Słowa Bożego, aby zwycięsko odeprzeć złego.
B. Mamy przyjąć środki, jakie otrzymaliśmy w osobie Ducha Świętego
i mocy Słowa Bożego. Mamy przywdziać całą zbroję Bożą i stanąć
do walki (zob. Ef 6,10-18). Wyrażenie przetłumaczone jako dokonawszy
wszystkiego, ostać się, znaczy dosłownie: walczyć aż do ustania.
PODSUMOWANIE
Przez modlitwę mamy zwyciężać
w walce z pokusą. Zostaliśmy wezwani do modlitwy o spełnienie naszych
potrzeb w tej walce, więc mamy ufać
Panu, iż wybawi nas w godzinie pokusy. On uczyni to, co obiecał.
Zwycięstwo jest możliwe, ale tylko
ci, którzy na serio toczą walkę przeciwko żądzy, która jest w nich, doświadczą zwycięstwa w Chrystusie.
Czy potrzebujesz pomocy w walce z pokusą? Jeśli potrzebujesz czegoś od Pana i jeśli pragniesz Jego
pomocy, by unikać pułapek grzechu,
przyjdź do Niego i proś, by wsparł
cię swoją mocą. Modlitwa to zależność. Niechaj Wszechmocny Zbawiciel nauczy nas, że w największej walce naszego życia musimy polegać
na Nim, gdyż w tym leży tajemnica
naszego zwycięstwa!
✔

• modlitwa to uległość wobec Niego: Bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi,
• modlitwa to proszenie Wszechmocnego: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
• modlitwa to uwolnienie od grzechu: Odpuść nam nasze winy, jak
i my odpuszczamy naszym winowajcom,
• modlitwa to zależność od Niego: Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.

Dzisiaj dowiemy się, że modlitwa
to radowanie się: Albowiem twoje jest
królestwo i moc, i chwała na wieki
wieków. Amen.
W świecie pełnym trudności, kłopotów i problemów pociechą jest służyć Bogu, który jest godny wszelkiej
chwały i czci, jakie Mu oddajemy. Pociechą jest mieć Kogoś, w kim możemy się radować.
I. MOŻEMY SIĘ RADOWAĆ
Z JEGO WSZECHWŁADZY
A. Bóg jest Suwerenem. Słowo suweren oznacza niezależnego i absolutnego władcę. Gdy mówimy, że Pan jest
Suwerenem, właśnie to mamy na myśli. On jest ponad wszystkimi.
Biblia wyraźnie mówi, że Bóg, któremu służymy, jest wszechwładny i niepodzielnie panuje nad wszystkimi
(zob. Iz 43,13; 46,10-11; Ef 1,11).
Chrześcijanie, radujcie się! Nasz Niebiański Ojciec zasiada na tronie i nikt
nigdy Go nie zdetronizuje (zob. Ps
45,7; 145,13).
Gdy Jezus nauczył swoich uczniów
tej modlitwy, nad dużą częścią ówczesnego świata panował rzymski cesarz.
Imperium Rzymskie rozciągało się
od Wysp Brytyjskich przez basen Morza Śródziemnego aż po Indie. Cesarz
rzymski miał władzę nad wszystkimi
ludźmi zamieszkującymi świat znany
ówczesnej cywilizacji. A jednak Chrystus polecił swoim uczniom modlić się
do Boga Ojca:
— Przyjdź królestwo Twoje.
Nie pozwólcie, by zagubiony i cyniczny świat mówił wam, że Bóg się nie
liczy. On nadal zasiada na tronie,
a królestwa tego świata także należą
do Niego. Pewnego dnia upomni się
o nie (zob. Ap 11,15). To, co wtedy
stanie się jasne dla wszystkich, jest tak
samo realne dzisiaj!
B. Bóg jest Najwyższym Władcą. Gdy
człowiek został stworzony i umieszczony w Edenie, otrzymał panowanie
nad światem (zob. Rdz 1,26-28). Gdy
człowiek zgrzeszył, oddał swoje panowanie, a szatan stał się bogiem tego
świata (zob. 2 Kor 4,4). Gdy Chrystus
przyszedł na świat jako człowiek,
umarł na krzyżu i zmartwychwstał,

by odkupić wszystko, co Adam stracił.
Jezus zapłacił konieczną cenę i zniweczył szatański zamysł panowania
nad wszechświatem. Tylko Zbawiciel
zasługuje na naszą cześć, miłość, poświęcenie i lojalność.
Dlatego gdy modlimy się zgodnie
z duchem Modlitwy Pańskiej, uznajemy władzę Boga i nasze podporządkowanie wobec Niego jako Najwyższego Władcy. Uznajemy, że to On jest
naszym Królem, a my Jego sługami.
To znaczy, że należymy do Niego i wyłącznie do Niego.
II. MOŻEMY SIĘ RADOWAĆ
Z JEGO MOCY
A. Jego moc jest niezmierzona. Wiemy, że Bóg jest Suwerenem i Panującym Władcą. Następnie dowiadujemy
się, że możemy się radować z tego, iż
On posiada moc, by panować
nad wszystkimi. Przyjaciele, Wiekuisty, któremu służymy, nie jest słaby.
Służymy potężnemu i wszechmocnemu Bogu! On jest Wszechmogącym
Panem! Oto kilka wersetów, które podkreślają ogrom mocy Boga: Rdz 18,14;
Hi 42,2; Ps 62,12; Jr 32,17; Mt 19,26;
Mk 10,27; Ef 3,20.
B. Jego moc jest wieczna. Dowiadujemy się, że królowanie Boga, Jego moc
i chwała są na wieki. Kolejną Jego
cechą jest to, iż On się nie zmienia. Tak
został opisany po wielokroć (zob. Ml
3,6; Hbr 13,8; Jk 1,17). Jego moc dzisiaj jest taka sama jak zawsze! Jakąż
ufnością może nas napawać ten fakt, gdy
przychodzimy do Niego w modlitwie! Wiekuisty nadal jest wszystkim,
kim był zawsze, i na zawsze pozostanie sobą. On jest Wielkim Jestem.
III. MOŻEMY SIĘ RADOWAĆ
Z JEGO CHARAKTERU
A. Tylko Bóg zasługuje na najwyższą
chwałę. Wszystko, co Pan czyni na podstawie swojej wszechwładzy i wszechmocy, czyni dla swojej chwały (zob. Ps
8,2). Czyniąc to, zasługuje na cześć
swego stworzenia. Za to, co czyni, także my, ludzie, powinniśmy Go wielbić.
Jego dokonania zasługują na to, byśmy
wywyższali Jego imię. Tylko do Niego należy najwyższa chwała!

Nasz Bóg jest zazdrosny i nie zamierza z nikim dzielić się swoją
chwałą (zob. Wj 34,14; Iz 42,8). Gdy
się modlimy, pamiętajmy, że nasz Ojciec nie tylko ma władzę i jest w stanie odpowiedzieć na nasze modlitwy,
ale odpowiada na nie chętnie. On
pragnie działać dla nas, naszych rodzin, naszych zborów i wszystkich
mieszkańców świata. Pragnie działać
z mocą i dla swojej chwały, ale będzie to czynił tylko wtedy, gdy wyłącznie Jemu przypisujemy chwałę za Jego dokonania!
B. Tylko Bóg określa swą chwałę.
Wiemy, że Boże królowanie, moc
i chwała są na wieki. Jest to dla nas
wspaniała i radosna obietnica. Wiekuisty zawsze będzie panował z mocą
i w chwale. Tylko On zadecyduje, kto
z ludzi będzie oglądał Jego chwałę.
Tylko ci, którzy pragną Go poznać
dzięki Jego łasce, otrzymają wstęp
do Jego królestwa chwały (zob. J 14,6;
Dz 4,12).
PODSUMOWANIE
Modlitwa Pańska kończy się słowem amen. Co oznacza to słowo?
Większość z nas wypowiada je w modlitwie, ale czy znamy jego znaczenie?
Oto kilka faktów na temat tego słowa.
• Jest to ostatnie słowo Biblii.
• Pierwsze słowo Jezusa w J 1,51
to amen.
• Amen było jednym z ostatnich
Jego słów na krzyżu (zob. Łk
23,43).
• Słowo amen występuje 25 razy
w Starym Testamencie.
• Słowo amen występuje 125 razy
w Nowym Testamencie.
• Amen bywa dość często tłumaczone w Biblii jako zaprawdę.
• Amen znaczy: niechaj tak będzie,
niech to będzie prawdą, potwierdzam to lub po prostu prawda.
Modlitwa to radowanie się! Radowanie się z wszechwładzy, wszechmocy i charakteru naszego Niebiańskiego Ojca. Mamy się radować, albowiem
wszystko, co należy do Niego, jest także nasze, gdyż i my do Niego należymy (zob. Rz 8,17).
✔
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EWANGELIZACJA

Jesteście pierwszym

Kościołem,
Artykuł Jak być dobrym
rolnikiem, nawet jeśli
mieszka się w mieście?
ukazał się w Przewodniku
dla Kaznodziejów Zboro−
wych 1/2011 i zawiera
11 przykazań rolnika,
które opisują metodę
działania Jezusa przeło−
żoną na nasze czasy1.
Artykuł ten był wprowa−
dzeniem do serii artykułów
stanowiących rozwinięcie
tych jedenastu przykazań2.
Niniejszy artykuł jest pią−
tym z tej serii i jest poświę−
cony siódmemu przykaza−
niu rolnika.

nasion masłosza, z których wytwarzano masło shea. Firmy skupujące nasiona wymagały, by były one wstępnie przetworzone. Tak więc kobiety pozyskujące nasiona masłosza musiały dostarczać
je przez pośredników, którzy dysponowali maszynami do mielenia. Wiedziały, że gdyby miały własne maszyny, mogłyby sprzedać więcej orzechów
i osiągnąć większe zyski.
Tak więc projekt doprowadzenia
wody do wioski został zarzucony, gdyż

warunkiem jego realizacji było wybranie
go przez większość mieszkańców społeczności. Bank Światowy wprowadził tę
zasadę po tym, jak jego przedstawiciele
zorientowali się, że projekty wybierane
przez władze nie zawsze są zgodne z potrzebami lokalnej społeczności.
Jesienią tego samego roku, po zebraniu całej dokumentacji, zakupiono kilka
maszyn do mielenia nasion masłosza
i uroczyście przekazano je mieszkańcom
owej miejscowości. Teraz kobiety mogły

Weekend superbohaterów — 17. edycja Świątecznej zbiórki żywności
w Rudzie Śląskiej

N

ie chcemy waszego wodociągowego projektu! — powiedziały
kobiety w wiosce.
Rząd jednego z afrykańskich krajów otrzymał fundusze z Banku Światowego na projekty pomocy społecznej.
Urzędnicy z Banku Światowego
i przedstawiciele rządu postanowili sfinansować projekt doprowadzenia wody
do jednej z wsi w tym dużym kraju.
Wiedzieli, że mieszkańcy miejscowości
mają trudności z zaopatrzeniem w wodę i codziennie muszą przemierzać
znaczne odległości w jej poszukiwaniu.
Przedstawiciele rządu zgodnie
z prawem mieli obowiązek odwiedzić
wieś i porozmawiać z jej starszyzną
przed rozpoczęciem realizacji projektu. Gdy spotkali się z przełożonym tej
społeczności, ten poinformował ich, że
kobiety nie chcą tego projektu. Zamiast
tego wolą dostać młynki do mielenia
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który o to zapytał!
same mleć zebrane ziarna i sprzedawać
uzyskany produkt bezpośrednio do odbiorców produkujących masło shea.
Po roku urzędnicy z Banku Światowego złożyli kontrolną wizytę w wiosce, by sprawdzić, jak powiodła się inwestycja. Projekt przyniósł nadspodziewane rezultaty! Kobiety założyły spółdzielnię, a dzięki przetwarzaniu nasion masłosza społeczność zainstalowała kilka pomp wodnych w środku tej
dużej miejscowości!

Czego ty jako przywódca zboru
możesz się nauczyć z tej historii? Czego uczy cię ona o konieczności oszacowania potrzeb społeczeństwa przed
wdrożeniem programu ewangelizacyjnego? Wielką słabością rozmaitych
projektów społecznych jest to, że przywódcy zborów zakładają, iż wiedzą,
czego potrzebuje miejscowa społeczność, podobnie jak zakładali urzędnicy rządowi w tamtym afrykańskim kraju. Jednak oszacowanie jest niezbęd-

nym krokiem w docieraniu do każdej
społeczności.
Po przestudiowaniu przekroju demograficznego lokalnej społeczności
oraz wykonaniu ankiety3 będziesz potrzebował bezpośredniego wkładu
ze strony ludzi należących do społeczności, a zatem będziesz musiał
z nimi porozmawiać. To prowadzi
do siódmego przykazania rolnika:
„Będziesz rozmawiał z przywódcami
lokalnych społeczności i przedstawicielami biznesu, aby dowiedzieć się,
jakie potrzeby oni dostrzegają”.
Dzięki zapoznaniu się z opinią
od 12 do 18 losowo wybranych liderów społecznych możesz uzyskać cenne informacje dotyczące potrzeb społeczności. Liderzy społeczności to biznesmeni, nauczyciele, urzędnicy samorządowi, pracownicy służby zdrowia
i opieki społecznej, pracownicy środków masowego przekazu i duchowni.
Jeśli wśród wybranych przez ciebie
osób znajdą się przedstawiciele tych
grup, uzyskasz zrównoważony obraz
potrzeb danej wspólnoty.
Przystąp do tego procesu4, aranżując spotkania z odpowiednim wyprzedzeniem, czy to telefonicznie, czy składając wizytę w biurze lidera i umawiając się w sekretariacie na spotkanie. Gdy zostaniesz zapytany o temat
i cel rozmowy, możesz złożyć następujące wyjaśnienie:
— Mój Kościół (albo organizacja
adwentystyczna zajmująca się pomocą
społeczną) dokonuje oszacowania potrzeb lokalnej społeczności, więc chcielibyśmy porozmawiać z jej liderami,
by poznać ich zdanie na temat owych
potrzeb.
Gdy przybędziesz na spotkanie,
przedstaw się krótko i podziękuj liderowi za możliwość rozmowy. Upew-
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nij go, że jego nazwisko nie będzie wymieniane w żadnych sprawozdaniach,
a jego opinia będzie anonimowa. Wysłuchaj go uważnie i zanotuj najważniejsze myśli. Nie używaj urządzenia
nagrywającego. Pamiętaj, by przy tej
okazji nie dzielić się swoimi opiniami
ani nie udzielać lekcji biblijnej. Jeśli
zauważysz, że rozmówca jest zainteresowany sprawami duchowymi, w myślach poproś Ducha Świętego, by pokierował tobą, jak masz postąpić. Nie
jesteś tam po to, by głosić swoje poglądy religijne, ale by pozwolić rozmówcy
wyrazić jego opinię. Nie poprawiaj go,
nawet jeśli jego pojęcie o naszym Kościele nie jest całkiem właściwe. Być
może w przyszłości będziesz miał
możliwość złożyć odpowiednie wyjaśnienia. Dzięki temu zyskasz zaufanie
lidera, a on w przyszłości będzie bardziej otwarty na ewangelię. Zadaj następujące pytania:
1. Jakie są największe zalety i najmocniejsze strony twojej społeczności?
Jakie działania na rzecz społeczności
oferuje wasza organizacja?
2. Mój Kościół chce nieść pomoc
w najważniejszych potrzebach społeczności. Jakie są to potrzeby i na których
z nich powinniśmy skupić uwagę?
3. Co nasz Kościół mógłby zrobić,
aby nieść pomoc w wymienionych
potrzebach? (Przeanalizuj listę punkt
po punkcie i poproś o konkretne
sugestie do każdego z nich).
4. Z jakimi wpływowymi przywódcami w społeczności powinniśmy
porozmawiać w tej sprawie? Czy możemy prosić o wskazanie kontaktu
z nimi? Czy możemy powołać się
na pana?
5. Co pan wie o naszym Kościele?
Jak ocenia pan jego dotychczasowy
wkład w życie społeczności?
Bądź elastyczny. Możesz zadać dodatkowe pytania wyjaśniające otrzymane informacje. Dobrze jest także podzielić się z danym liderem tym, czego dowiedziałeś się do tej pory w procesie
oszacowania społeczności. Na przykład: wymień pomysły zrealizowania
projektów społecznych, które nasunęły
ci się w wyniku przeprowadzonych ankiet. Zapytaj lidera, czy te projekty są

według niego potrzebne i czy inni zgłaszają takie potrzeby. Gdy skończysz,
podziękuj, pożegnaj się i wyjdź.
Gdy przeprowadzasz osobiste rozmowy, nie tylko uzyskujesz cenne informacje, ale także dajesz się poznać
ludziom w lokalnej społeczności.
Dzięki temu możesz łatwiej uzyskać ich
wsparcie w działaniach społecznych
i pozyskać przyjaciół.
Gdy twój zespół zakończy przeprowadzanie rozmów, sporządź pisemne
sprawozdanie z tego, co zostało odkryte. Monte Sahlin, specjalista w dziedzinie organizacji wspólnot, sugeruje,
by po zebraniu notatek z rozmów:
1. Zgrupować odpowiedzi udzielone na dane pytanie.
2. Policzyć, ile razy pojawiają się
podobne odpowiedzi.
3. Zanotować najważniejsze tematy i określone możliwości, jakie się
wyłaniają.
4. Zastanowić się, jak można wykorzystać te informacje w planowaniu.
W swoim sprawozdaniu uwzględnij dokumentację ze wszystkich czterech etapów oszacowania, mianowicie:
1. Mapę terytorium.
2. Spostrzeżenia z ankiety.
3. Kluczowe informacje demograficzne.
4. Wyniki rozmów z liderami
społecznymi.
Następnie możesz sformułować
zalecenia dla przyszłego planowania,
dzięki któremu ukształtowany zostanie
całościowy plan misyjny (plan strategiczny). W kolejnym artykule dokonamy przeglądu procesu strategicznego
planowania w zborze.
Zespół Przywódczy do Działań
Społecznych pewnego zboru przeprowadzał rozmowy z liderami miejscowej społeczności. Kilkoro członków
zespołu odwiedziło urzędniczkę samorządową w dużym mieście. Urzędniczka udzieliła cennych wskazówek, odpowiadając na wymienione powyżej
pytania. Gdy zadano jej ostatnie pytanie: Co pani wie o naszym Kościele?,
odpowiedziała:
— Nie wiem zbyt wiele o waszym
Kościele poza tym, że zaangażowaliście
się w obchody Dnia Niepodległości.
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Jednak jestem pod wrażeniem tego, że
jesteście pierwszym Kościołem, który
zapytał o to, jak może się zaangażować w służbę na rzecz lokalnej wspólnoty.
✔
May-Ellen Colón
1

Jedenaście przykazań rolnika: 1. Będziesz
badał metodę służby Jezusa i modlił się o...
2. Dokonasz oceny zasobów w swoim zborze. 3. Stworzysz Zespół Przywódczy
do Działań Społecznych. 4. Dokonasz wyboru terenu; ograniczysz jego zasięg. 5. Przeprowadzisz analizę demograficzną wybranego terenu. 6. Objedziesz samochodem lub
przejdziesz pieszo wybrany teren, aby sporządzić notatki dotyczące rodzajów domów,
sklepów, kościołów, ludzi itp. 7. Będziesz
rozmawiał z przywódcami lokalnych społeczności i przedstawicielami biznesu, aby
dowiedzieć się, jakie potrzeby oni dostrzegają. 8. Zgromadź kapitał społeczny.
9. Wypracujesz strategiczny plan zaangażowania zboru w działania społeczne, oparty o odkryte przez ciebie potrzeby lokalnej społeczności oraz zasoby i marzenia
twojego zboru. 10. Będziesz poszukiwał
sposobów, dzięki którym Bóg już działa
w twojej społeczności. Ciesz się osiągniętymi wynikami, wyraź za nie wdzięczność
i podejmij współpracę. 11. Nie będziesz lekceważył przykazań 1-10 i będziesz pamiętał, aby żąć tam, gdzie ziemię uprawiałeś,
oraz zachować to, co zebrałeś (czyń ludzi
uczniami i zabezpiecz zbiory)!

2

Do tej pory ukazały się cztery artykuły z tej
serii: Raz w miesiącu Jezus przychodzi i trzyma mnie za rękę, Społeczeństwo nas nie zna,
Panie, pomóż! Mam założyć nowy zbór! oraz
Przechodząc i oglądając (zob. Przewodnik
dla Kaznodziejów Zborowych 4/2011,
s. 22-24, 1/2012, s. 25-26, 3/2012,
s. 26-27, 1/2013, s. 14-15).

3

Zob. poprzednie artykuły z tej serii.

4

Ten proces oszacowania jest oparty na modelu IICM Community Services Certification Program Curriculum — „CS 102:
Community Assessment and Social Capital” autorstwa Monte Sahlina.

[Autorka jest zastępcą dyrektora Sekretariatu Szkoły Sobotniej i Misji Wyznawców Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów
Dnia Siódmego oraz dyrektorem Adventist
Community Services International].

HOMILETYKA

Przyjemnie
brzmiący głos
i miła mowa
Dar mowy. Ze wszystkich
darów danych przez Boga
ludziom żaden nie jest cen−
niejszy niż dar mowy. Uświę−
cona przez Ducha Świętego
mowa jest mocą ku dobre−
mu. Dzięki mowie przekonu−
jemy innych, modlimy się
i wielbimy Boga oraz wyraża−
my cenne myśli o miłości
Odkupiciela. (…).

N

ależy zwracać większą uwagę
na kulturę mowy. Możemy posiadać wiedzę, ale jeśli nie wiemy, jak poprawnie używać słów, nasze
dzieło okaże się porażką. Jeśli nie potrafimy ubierać naszych myśli w odpowiednie słowa, to jaki pożytek z naszego wykształcenia? Wiedza na niewiele się zda, jeśli nie będziemy rozwijać zdolności przemawiania. Natomiast
wiedza, połączona z umiejętnością
mądrego i użytecznego opowiadania
w sposób przyciągający uwagę słuchaczy, staje się wspaniałą mocą. (…).
Mówcie wyraźnie i z dobrą dykcją.
Gdy mówicie, niech każde słowo będzie wyraźne i dobrze zaakcentowane,
a każde zdanie przejrzyste i zrozumiałe do końca. Wielu, kończąc zdanie, obniża ton głosu, mówiąc przy tym
tak bezbarwnie i monotonnie, że myśl
zawarta w zdaniu z trudem dociera
do słuchacza. Słowa warte wypowiedzenia zasługują na to, by je wypowiadać wyraźnie, dobitnie i z odpowiednim zaakcentowaniem. Jednak nigdy
nie usiłujcie dobierać słów tak, by popisać się swoją erudycją. Im większa

prostota i bezpośredniość wypowiedzi, tym bardziej zrozumiała będzie
wasza mowa.
Niezbędna cecha. (…). Zdolność
mówienia wyraźnie i dobitnie oraz
właściwym i pełnym tonem jest bezcenna w każdej dziedzinie pracy
d l a Pana. Ta cecha jest niezbędna
dla tych, którzy pragną zostać duchownymi, ewangelistami, pracownikami biblijnymi czy kolporterami. Ci,
którzy planują wstąpić do którejś
z tych służb, powinni uczyć się używania głosu w taki sposób, aby mówiąc
ludziom o prawdzie, wywierali zdecydowany wpływ ku dobremu. (…).

Głos Zbawiciela. Głos Zbawiciela był jak muzyka dla uszu tych, którzy przywykli do monotonnych i bezdusznych kazań uczonych w Piśmie
i faryzeuszów. On mówił powoli i dobitnie, akcentując słowa, na które
pragnął zwrócić szczególną uwagę swoich słuchaczy. (...) Moc mowy ma
wielką wartość, a głos należy ćwiczyć
dla błogosławieństwa tych, z którymi
się spotykamy.
✔
Ellen G. White
[Artykuł został zaczerpnięty z książki autorki pt. Służba kolporterska, Warszawa 2012,
wyd. II, s. 80-81.84].
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HOMILETYKA

Dar

seksualności

W Edenie Bóg obdarzył
ludzkość wspaniałymi
darami. Dwa z nich prze−
trwały — szabat i małżeń−
stwo. Mają one służyć
radości ludzi i być docenia−
ne. Heteroseksualne mał−
żeństwo — trwały związek
jednego mężczyzny
z jedną kobietą — jest
związkiem miłości i wza−
jemnego wsparcia. Jest
także jedynym właściwym
kontekstem, w którym
ludzie powinni korzystać
z daru seksualnej bliskości,
właściwie kierując swoim
ciałem.

I. MAŁŻEŃSTWO
W CZASACH STARO−
TESTAMENTOWYCH.
1. Ustanowienie i znaczenie małżeństwa
Małżeństwo różni się od pozamałżeńskich relacji seksualnych tym, iż
jest publicznie i prawnie uznane.
Zostało ustanowione wraz ze stworzeniem pierwszych dwojga ludzi.
Zatem musimy wrócić aż do opisu
stworzenia, by zrozumieć pochodzenie małżeństwa.
Rdz 1,26-27. Zarówno mężczyzna,
jak i kobieta zostali stworzeni
na obraz Boga, mimo iż różnią się
pod względem płciowym.
Rdz 1,28. Sposób, w jaki Stwórca
od początku zwraca się do ludzkości, wskazuje na liczbę mnogą. To
znaczy, że kobieta miała szczególny
status, porównywalny ze statusem
Adama, co czyniło biblijną religię
wyjątkową pośród religii starożytnego Bliskiego Wschodu.
Rdz 2,18-23. Mężczyzna i kobieta

zostali stworzeni dla siebie nawzajem. Mają wspólną tożsamość i są
jednakowo wartościowi — równi
sobie nawzajem co do wartości.
Wiekuisty stworzył Ewę i przyprowadził ją do Adama (zob. Rdz
2,22), dokonując pierwszej ceremonii zaślubin.
Rdz 2,24. Ten werset zawiera pięć
cech małżeństwa ustanowionego
przez Pana:
A. Małżeństwo ma wyraźny początek. Mąż opuszcza rodzinę swoich rodziców i staje się niezależny od nich, a wtedy jest gotowy
wkroczyć w intymny związek
ze swoją żoną.
B. Wolą Bożą jest, by małżeństwo
było heteroseksualne i monogamiczne.
C. Małżeństwo jest kompletną
wspólnotą. Jest zjednoczeniem
w myśleniu i uczuciach, woli
i działaniu, co sprawia, że dwoje
ludzi staje się jednym ciałem.
D. Małżeństwo jest z założenia nierozerwalne. Jest to związek cechujący się nieustającym zaufaniem i wiernością.
E. Małżeństwo jest jedynym właściwym kontekstem dla seksualnej
bliskości. To Pan stworzył małżeństwo. Nie jest ono ludzkim wynalazkiem, ale Bożym ustanowieniem.
2. Zaślubiny
W czasach starotestamentowych
małżeństwo było związane z następującymi etapami:
• Zaloty. W Starym Testamencie współmałżonka
dla swojego dziecka
zazwyczaj wybierali
rodzice (zob. Rdz
21,21). Jednak były
także takie przypadki,
gdy młodzi ludzie sami
wybierali albo przynajmniej byli pytani
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o zdanie (zob. 1 Sm 18,20-21;
Rdz 24,57-58).
• Zaręczyny, umowa małżeńska,
posag. Można założyć, że zaręczyny wiązały się z ustaleniem
wysokości posagu (zob. Rdz
34,12; Wj 22,16; 1 Sm 18,25).
• Ceremonia zaślubin. Uroczystości ślubno-weselne składały się
z trzech części: (a) pochodu weselnego (zob. Sdz 14,11; Ps 45,15-17),
(b) przyjęcia weselnego (zob.
Rdz 29,22; Sdz 14,12.17) i (c) nocy
poślubnej (zob. Rdz 29,22-23;
Pwt 22,13-21).
W czasach starotestamentowych małżeństwo nie było ani prywatną sprawą
między mężczyzną a kobietą ani
jakąś formą konkubinatu, ale publicznym wydarzeniem obejmującym rodzinę i społeczeństwo. Miało także
konsekwencje prawne. Seksualna bliskość sama w sobie nie stanowi jeszcze małżeństwa, ale jest skonsumowaniem małżeństwa
po tym, jak zostało zawarte.

II. MAŁŻEŃSTWO
W CZASACH NOWO−
TESTAMENTOWYCH
W kwestii małżeństwa Nowy Testament kontynuuje podejście starotestamentowe i nie podaje żadnej nowej
formy małżeństwa. Nie jest to wyjątkiem, jako że większość starotestamentowych nauk i instytucji zachowuje ważność w czasach nowotestamentowych (np. nauka o stworzeniu,
dekalog czy szabat).
Jezus. Uczestniczył On w uroczystościach weselnych (zob. J 2,1-11)
i kilkakrotnie nawiązywał w swoich
wypowiedziach do małżeństwa, mówiąc o nim (w związku ze stworzeniem i w przypowieściach, np. Mt
22,1-14; 25,1-13) oraz o cudzołóstwie
i o rozwodzie (zob. Mt 5,27-32; 19,1-10).
Odniósł się także do tych osób, które
wybierają życie samotne, nie wstępując
w związek małżeński.
Paweł. Omawiał on kwestię małżeństwa i związane z nią zagadnienia
(zob. 1 Kor 7,1-40). W Ef 5,22-33
porównał małżeństwo do związku
między Jezusem i Jego Kościołem. Ta
wysoka ocena małżeństwa głęboko
wpłynęła na podejście do małżeństwa
w chrześcijaństwie.
Mt 1,18-20. Maria i Józef byli zaręczeni, ale nie oznaczało to seksualnej bliskości między nimi.
Mt 19,5. Chrystus nawiązał
do Rdz 2,24 i podkreślił trwałość
małżeństwa.
J 8,41. Niektórzy Żydzi sugerowali, że Jezus był dzieckiem z nieprawego łoża i pogardzali Nim z tego powodu.
1 Kor 7,8-9. Jedyną alternatywą
dla małżeństwa nie jest konkubinat,
ale samotność, która dla pewnych
osób może nie być wskazana ze względu na ich temperament.
Według Nowego Testamentu małżeństwo zostało ustanowione przez
Boga przy stworzeniu pierwszych ludzi. Nowy Testament podkreśla te same
elementy składowe małżeństwa, które
zostały wymienione w Starym Testamencie. Małżeństwo nie jest prywatną
sprawą, ale ma także aspekt publiczny
i prawny. Podkreślona jest potrzeba

zachowania czystości seksualnej aż
do zaślubin. Zarówno w czasach starotestamentowych, jak i nowotestamentowych małżeństwo było chronione przez Boga w szczególny sposób
(zob. Ml 2,14-16; Mt 19,4-6). Dlatego
chrześcijanie traktowali małżeństwo
jako związek jawny, wyjątkowy i trwały, oczekując błogosławieństwa Najwyższego dla tego związku w społeczności wierzących.

III. WYPACZENIA
SEKSUALNOŚCI
1 Kor 6,9-11. Ten fragment listu
i jego kontekst odpowiadają na następujące pytania:
1. Dlaczego chrześcijanie powinni unikać grzechów natury seksualnej?
• Ponieważ mają odziedziczyć królestwo. Nadużywanie daru seksualności nie idzie w parze z zasadami królestwa Bożego (zob.
1 Kor 6,9-10).
• Niemoralność seksualna jest rujnująca. Niszczy więź ze współmałżonkiem, rodziną, przyjaciółmi i otoczeniem (zob. 1 Kor
7,10-14). Szkodzi także więzi
z Panem (zob. 1 Kor 6,15; 7,35).
Szkodzi również nam samym —
emocjonalnie, psychicznie i fizycznie (zob. 1 Kor 6,18). Zbawiciel pragnie, byśmy żyli pełnią
życia (zob. J 10,10).
2. Grzechy natury seksualnej
• Rozpusta. Rozpusta obejmuje
wszelkie grzechy o podłożu seksualnym (przedmałżeńskie kontakty seksualne, cudzołóstwo, kazirodztwo, homoseksualizm, sodomia i inne).
• Cudzołóstwo. Jest to kontakt seksualny z osobą inną niż współmałżonek (zob. J 8,3-11; 1 Kor
6,15-20).
• Homoseksualizm. W 1 Kor 6,9
słowo malakos (rozpustnik)
oznacza osobę odgrywającą rolę
kobiecą w homoseksualnym
związku, podczas gdy inne greckie słowo arsenokoites (mężołożnik), oznaczające mężczyznę nawiązującego erotyczną relację
z drugim mężczyzną, najwyraź-

niej odnosi się do osób odgrywających męską rolę w takim związku (zob. Kpł 18,22; Rz 1,26-27).
• Kazirodztwo. Jest to kontakt seksualny z bliskim krewnym (zob.
1 Kor 5,1-2; Kpł 18,6-18).
• Rozwód. Podobnie jak Jezus, który odniósł się do kwestii rozwodu
(zob. Mt 19,3-10; Mk 10,2-12),
Paweł także sprzeciwiał się rozwodom z błahych powodów
(zob. 1 Kor 7,10-16; Ml 2,16).
• Małżeństwo z osobą innej wiary. Wdowa czy wdowiec mogą
wstąpić w ponowny związek
małżeński, „byle w Panu” (1 Kor
7,39). W kontekście 5., 6. i 7.
rozdziału 1 Listu do Koryntian
jest to rozumiane jako ostrzeżenie przed małżeństwem nie tylko
z osobą niewierzącą, ale także
z wyznającą wiarę odmienną
od biblijnej (zob. Pwt 7,3; Ne
13,23-25).
3. Dlaczego wciąż jest nadzieja dla
grzeszników?
Ostatnia część omawianego fragmentu listu apostoła Pawła niesie nadzieję: „Takimi niektórzy z was
byli; aleście obmyci, uświęceni
i usprawiedliwieni w imieniu Pana
Jezusa Chrystusa i w Duchu Boga
naszego” (1 Kor 6,11). Jeśli upadliśmy i zgrzeszyliśmy, przebaczenie
i nowy początek są możliwe dzięki
łasce Najwyższego. Jednak Jezus
wzywa nas:
— „Idź i odtąd już nie grzesz”
(J 8,11).

PODSUMOWANIE
Wiekuisty dał ludzkości dar małżeństwa i związaną z nim seksualność. Ten dar prawdziwej miłości ma
być ceniony, zachowany w czystości
i chroniony przed wszelkimi nadużyciami. Jest on symbolem naszej więzi
z Bogiem.
✔
Ekkehardt Mueller
[Autor jest zastępcą dyrektora Instytutu Badań Biblijnych przy Generalnej Konferencji
Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.
Artykuł pierwotnie ukazał się w biuletynie
Reflections].
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HOMILETYKA

Cztery doniosłe prawdy (cz. II)

Posłuszeństwo i szabat

III. POSŁUSZEŃSTWO

„Urodziliśmy się jako poddani,
a być posłusznym Bogu to doskonała
wolność. Kto tak czyni, będzie wolny,
bezpieczny i szczęśliwy” (Seneka).
1. Posłuszeństwo jest próbą dla autentycznego chrześcijanina (zob.
Mt 12,50).
A. Niebezpieczeństwo udawanej uległości (zob. Łk 6,46).
B. Charakterystyka nieposłusznych
(zob. 1 J 2,3-4; Rz 8,7).
C. Próba miłości do Boga (zob.
J 14,15.21; 8,47).
2. Posłuszeństwo dziesięciu przykazaniom obowiązuje wszystkich.
A. Potrzeba posłuszeństwa wszystkim dziesięciu przykazaniom
(zob. Mt 5,19; Koh 12,13).
B. Posłuszeństwo nie jest środkiem
do zbawienia (zob. Rz 8,34; Flp
4,13; Ga 3,10-13).
C. Posłuszeństwo nie unieważnia
potrzeby łaski i wiary (zob. Rz
6,14-15; 3,31).
Napis przy kościele: „Myśl metrycznie1. Przestrzegaj dziesięciu przykazań”.
3. Posłuszeństwo oznacza potrzebę
postępowania zgodnie z naukami
Pana (zob. J 7,17). Boża nauka jest
zebrana w postaci dziesięciu zasad
(zob. Wj 20,1-17).
A. Lojalność: Nie będziesz miał innych bogów obok mnie.
B. Nabożeństwo: Nie kłaniaj się bałwanom.
C. Cześć: Nie wzywaj imienia Boga
nadaremno.
D. Uświęcenie: Świętuj dzień szabatu.
E. Szacunek dla autorytetu: Szanuj
rodziców.
F. Miłość: Nie zabijaj.
G.Czystość: Powstrzymaj się od niemoralnych słów i czynów.

H.Uczciwość: Nie kradnij.
I. Prawdomówność: Nie kłam.
J. Zadowolenie: Nie zazdrość bliźnim.
4. Posłuszeństwo prawu Bożemu
w czasach przed Synajem (zob.
Rdz 26,5).
A. Prawo istniało w czasach przed
Synajem (zob. Rz 4,15; 5,13).
B. Prawo zostało nadane przed powstaniem narodu izraelskiego
(zob. Wj 32,15-16; Ps 89,35).
• Rytualne i cywilne przepisy
zostały przekazane Izraelitom
za pośrednictwem Mojżesza.
Te pierwsze przestały obowiązywać wraz ze śmiercią Jezusa na krzyżu, a drugie straciły znaczenie, gdy Izraelici
zostali rozproszeni wśród innych narodów (zob. Ef 2,15;
Hbr 9,1).
• Określenie świadectwo odnosi się do dekalogu, ale nigdy
do przepisów rytualnych
i cywilnych (zob. Wj 25,21;
31,18; 32,15).
• Inne określenia odnoszące się
do dziesięciu przykazań (zob.
Wj 34,28-29; Ap 11,19; 12,17).
C. Skutki nieposłuszeństwa widoczne w czasach przed Synajem
(zob. Rz 5,14; 6,23).
D. Aniołowie uznawali prawo Boże
jako zasadę funkcjonowania
wszechświata (zob. Ps 103,20).
5. Posłuszeństwo prawu ukazane w życiu
i naukach Jezusa (zob. J 15,10).
A. Mądrzy są posłuszni (zob. Mt
7,24-25), a głupi nie (zob. Mt
7,26-27.21; Łk 12,47-48; Prz
13,15).
B. Posłuszeństwo prowadzi do wolności, a nie do niewoli (zob. Ps
119,45; Jk 2,12).
C. Tradycja nie może unieważniać
posłuszeństwa przykazaniom
Bożym (zob. Mk 7,7-9).
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D. Błogosławieństwo w Piśmie
Świętym (zob. Ap 22,14 BG; por.
Jr 31,33; Ps 37,31).

„Wszelkie prawdziwe posłuszeństwo wypływa z serca. (…). I jeśli wyrazimy zgodę, On tak utożsami siebie
z naszymi myślami i celami oraz tak
połączy nasze serca i umysły w dostosowaniu do Jego woli, że gdy będziemy
Mu posłuszni, będziemy jednocześnie
realizowali nasze własne zamiary”2.

IV. SZABAT
„Ignorowanie szabatu jest jednoznaczne z uznaniem filozofii, iż świat polega
na »moim« działaniu, a nie na opatrzności Bożej” (Walter Brueggemann).
1. Szabat został ustanowiony przed upadkiem ludzi w grzech (zob. Rdz 2,1-3).

2. Szabat jest pamiątką stworzenia
(zob. Wj 31,17).
A. Bóg stworzył wszystko z niczego (zob. Hbr 11,3).
B. Bóg podtrzymuje istnienie
wszechrzeczy (zob. Hbr 1,3).
C. Bóg podtrzymuje życie (zob. Dz
17,28).
„Bóg uznał, że sobota jest ważna
dla człowieka nawet w raju. (…).
Potrzebował soboty, by przypominała
mu żywo o Bogu i wzbudzała
w nim wdzięczność, gdyż wszystko,
czym się [człowiek] cieszył i co posiadał, pochodziło z dobroczynnej
ręki Stwórcy”3.
3. Nakaz świętowania szabatu jest
Bożym przykazaniem (zob. Wj
20,8-11).
A. Wieczne błogosławieństwo (zob.
1 Krn 17,17; Lb 23,19-20).

B. Był zachowywany w czasach przed
Synajem (zob. Wj 16,26.28; Rdz
26,5).
C. Był zachowywany przez starotestamentowych proroków (zob. Iz
58,13-14; Jr 17,21-22).
„Znacznie bezpieczniej jest zachowywać siódmy dzień tygodnia zgodnie
z wyraźnym Bożym przykazaniem, niż
na podstawie jedynie ludzkiego zmyślenia przyjąć w jego miejsce dzień pierwszy” (John Milton).
4. Szabat jest pieczęcią dziesięciu
przykazań (zob. Wj 4,11).
A. Szabat wskazuje tożsamość Boga:
Gdyż w sześciu dniach... Pan.
B. Szabat wskazuje władzę Boga:
Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan.
C. Szabat wskazuje zakres Jego władzy: …niebo i ziemię.
„Szabat to święto narodzin świata”
(Harold M.S. Richards).
Czwarte przykazanie dekalogu poświadcza autentyczność całego prawa,
wskazując na Prawodawcę. Bez tego

przykazania pozostałe przykazania nie
mają uzasadnienia.
5. Szabat był świętowany przez Chrystusa i Jego wyznawców (zob. Łk
4,16; 23,55-56).
A. Szabat miał być świętowany także po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa (zob. Mt 24,20).
B. Kościół nowotestamentowy zachowywał szabat (zob. Dz
13,14.42-44; 16,13; 17,2; 18,4.11).
C. Szabat został ustanowiony dla
wszystkich ludzi, nie tylko dla
Izraelitów (zob. Mk 2,27-28).
D. Szabat będzie zachowywany na
nowej ziemi (zob. Iz 66,22-23).
6. Szabat jest symbolem odkupienia
(zob. Wj 16,28; Łk 23,54; Kol 2,12).
A. Szabat jest znakiem fizycznego odpoczynku i duchowego odrodzenia. Ustanowienie szabatu przez
Boga było symbolem zaproszenia
wszystkich ludzi do znalezienia
odpoczynku w Nim, jak również
środkiem do wspólnoty z Nim
(zob. Mt 11,28-20; Hbr 4,3-4).
B. Szabat jest znakiem stwórczej,
uświęcającej i odkupieńczej
mocy Boga (zob. Ez 20,20).
7. Świętowanie szabatu będzie przywrócone w czasach ostatecznych
(zob. Ap 14,6-7.12; 12,17; 7,1-4).
Dzieło reformy w kwestii szabatu
ma poprzedzać zbawienie, o którym
Piotr mówi, że jest „przygotowane
do objawienia się w czasie ostatecznym” (1 P 1,5; zob. Iz 56,1-2).
Dobrze spędzony szabat przynosi
zadowolenie na cały tydzień
I zdrowie do powszedniego trudu.
Ale ignorowanie szabatu dla zysku,
Z pewnością wkrótce przyniesie smutek”
(sir Matthew Hale).
✔
1

2

© one−vibration.com

„Szabat jest pradawnym ustanowieniem sięgającym czasu stworzenia.
Wraz z małżeństwem był jednym z dwóch
błogosławieństw ocalonych z katastrofy w Edenie” (bp Warren A. Candler).

3

System metryczny — system miar oparty
na metrze i kilogramie, stosujący zasadę
10-krotnych wielokrotności i podwielokrotności przy tworzeniu jednostek wtórnych (przyp. red.).
Ellen G. White, Życie Jezusa, Warszawa
2013, wyd. XV, s. 606.
Taż, Patriarchowie i prorocy, Warszawa
2006, wyd. V, s. 31.

[Autor był prorektorem Griggs University
w Stanach Zjednoczonych].
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DOKUMENT

Odpowiedź Kościoła
Adwentystów Dnia Siódmego
na związki homoseksualne

Potwierdzenie stanowiska
w kwestii

W

chrześcijańskiego

małżeństwa

ciągu kilku minionych dziesięcioleci Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
uznawał za stosowne wyrazić swoje
stanowisko w kwestii małżeństwa, rodziny i ludzkiej seksualności. Zagadnienia te stanowią sedno wielu problemów, wobec których stoi współczesne
społeczeństwo. To, co od wieków uważano za podstawę chrześcijańskiej
moralności w kontekście małżeństwa,
jest obecnie coraz bardziej kwestionowane nie tylko przez zeświecczone społeczeństwo, ale także Kościoły chrześcijańskie.
Instytucja rodziny i małżeństwa
jest atakowana i poddawana coraz
większej presji prowadzącej do rozpadu. W coraz większej liczbie krajów
rozważa się kwestię tak zwanych związków partnerskich, czyli związków homoseksualnych, która to kwestia staje
się ogólnoświatowym problemem. Publiczna dyskusja na ten temat wyzwala silne emocje. W tej sytuacji Kościół
Adwentystów Dnia Siódmego wyraźnie
potwierdza swoje stanowisko.
Bez wahania potwierdzamy nasze
od dawna zajmowane stanowisko wyrażone między innymi w zbiorze fundamentalnych zasad wiary: „Małżeństwo zostało ustanowione przez Boga
w Edenie i potwierdzone przez Jezusa jako związek na całe życie między

mężczyzną i kobietą w partnerstwie
i miłości”1. Choć „grzech wypaczył
Boży ideał małżeństwa i rodziny”2,
„więzi rodzinne są najbliższymi, najczulszymi i najświętszymi ze wszystkich
więzi międzyludzkich na ziemi”3, a zatem „rodziny potrzebują odnowy i reformacji”4. Bóg ustanowił „małżeństwo
oparte na przymierzu dwojga istot odmiennej płci, które emocjonalnie i duchowo stanowią od tej pory — jak mówi
Pismo Święte — »jedno ciało«”5. „Monogamiczna więź mężczyzny i kobiety
w małżeństwie (...) stanowi jedyną dopuszczalną formę seksualnego wyrazu”6.
„Jakiekolwiek zaniżanie wyznaczonych
przezeń standardów jest zaniżaniem niebiańskiego ideału”7.
Homoseksualizm jest przejawem
zaburzenia i upadłego stanu ludzkich
skłonności, skutkiem grzechu, który
pojawił się na świecie. Choć wszyscy
posiadają upadłą naturę, to jednak „wierzymy także, że dzięki łasce Bożej
i wsparciu ze strony społeczności
wiary człowiek może żyć w zgodzie
z zasadami Słowa Bożego”8.
Utrzymujemy, iż wszyscy ludzie,
bez względu na orientację seksualną, są
dziećmi Bożymi. Nie popieramy wyszydzania czy wykpiwania kogokolwiek, nie
wspominając nawet o stosowaniu przemocy. Jednak jasne jest, że Słowo Boże
nie uznaje homoseksualnego stylu życia.
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Nie uznawał go też Kościół chrześcijański w ciągu 2000 lat swego istnienia.
Adwentyści dnia siódmego wierzą, że
nauczanie biblijne wciąż obowiązuje,
gdyż jest zakorzenione w naturze ludzkości i Bożym planie przyświecającym
ustanowieniu małżeństwa.
✔
1

2

3
4
5

6
7
8

23. zasada wiary pt. Małżeństwo i rodzina,
w: Wierzyć tak jak Jezus, Warszawa 2007,
wyd. II, s. 320.
Oświadczenie z 5 lipca 1990 roku pt. Afirmacja rodziny, w: Oświadczenia, zalecenia
i inne dokumenty Generalnej Konferencji
Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego,
Warszawa 2003, s. 36.
Tamże.
Tamże.
Oświadczenie z 23 kwietnia 1996 roku pt.
Afirmacja małżeństwa, w: Oświadczenia,
zalecenia i inne dokumenty Generalnej
Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia
Siódmego, s. 61.
Tamże.
Tamże, s. 62.
Oświadczenie Kościoła Adwentystów Dnia
Siódmego w sprawie homoseksualizmu,
z 3 października 1999 roku, w: Oświadczenia, zalecenia i inne dokumenty Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów
Dnia Siódmego, s. 49.

[Dokument ten został przyjęty 9 marca 2004
roku podczas posiedzenia Zarządu Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia
Siódmego].

HOMILETYKA

Etyka kaznodziejska

Czy poczucie humoru
za kazalnicą jest
kiedykolwiek stosowne?
C

zy poczucie humoru za kazalnicą jest stosowne? Ostatnio jeden ze starszych naszego zboru poddał tę kwestię pod rozwagę innym starszym zboru:
— Czy przedstawienie czegoś w
zabawny sposób jest dopuszczalne
podczas nabożeństwa? Osobiście czuję
się rozdarty między wielkim szacunkiem dla Boga, a chęcią używania
humoru w przekazywaniu duchowych prawd.
Przestudiowałem to zagadnienie,
a oto wnioski, do których doszedłem
na podstawie Biblii i Ducha Proroctwa.
Dla dobra dyskusji możemy bezpiecznie założyć, że niektórzy chrześcijanie są mocno przekonani, że
za kazalnicą nie ma miejsca na nic
takiego jak poczucie humoru. Uważają,
że to święte miejsce jest zarezerwowane wyłącznie dla pełnych powagi wystąpień. Na poparcie swojego stanowiska cytują apostoła Piotra, który napisał: „Przybliżył się koniec wszystkiego. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi,
abyście mogli się modlić” (1 P 4,7)1.
Jednak byłoby błędem przypuszczać, że ci, którzy występują za kazalnicą, powinni sprawiać wrażenie, jakby
chrześcijańskie życie było całkowicie
pozbawione radości i pogody. Przykład
Chrystusa zawiera cenną lekcję dla nas.

Czy Mistrz z Nazaretu
śmiał się, czy tylko się
uśmiechał?
Po odpowiedź na to pytanie sięgnijmy do poniższych natchnionych cytatów:
• „Niektórzy powiadają, że Jezus
nigdy się nie uśmiechał. Nie jest to

prawdą. Dzieciom niewinnym i czystym śpiewał radosne pieśni”2.
• „Wielu ludzi ma błędne pojęcie
o życiu i charakterze Chrystusa. Myślą,
że był pozbawiony serdeczności, że nie miał pogodnego usposobienia i że
był surowy, srogi
i smutny. W wielu
wypadkach całe doświadczenie religijne człowieka jest zabarwione takimi ponurymi poglądami”3.
• „Często mówi się, że
Jezus płakał, ale że nikt nie
widział Jego uśmiechu.
Nasz Zbawiciel rzeczywiście
był mężem boleści doświadczonym w cierpieniu, ponieważ otworzył swe serce na wszystkie nieszczęścia ludzi. Chociaż Jego
życie było pełne wyrzeczenia oraz bólu
i troski, Jego duch nie był złamany.
Jego oblicze nigdy nie nosiło wyrazu
smutku i narzekania, ale zawsze promieniowało spokojem i łagodnością.
Jego serce było źródłem życia i gdziekolwiek się udał, niósł ze sobą odpoczynek, pokój, radość i wesele”4.
O ile się nie mylę, Chrystus czasami wykorzystywał poczucie humoru
w swoim nauczaniu. Mówiąc do obłudnych uczonych w Piśmie i faryzeuszów, stwierdził:
— „Ślepi przewodnicy! Przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda”
(Mt 23,24).
Następnie porównał ich „do grobów pobielanych, które (...) są pełne
trupich kości i wszelakiej nieczystości” (Mt 23,27).
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A oto inny przykład:
— „Albo jak powiesz bratu swemu:
Pozwól, że wyjmę źdźbło z oka twego,
a oto belka jest w oku twoim?” (Łk 6,42).
I jeszcze jeden:
— „Gdzież jest taki ojciec pośród
was, który, gdy syn będzie go prosił
o chleb, da mu kamień? Albo gdy będzie go prosił o rybę, da mu zamiast
ryby węża? Albo gdy będzie prosił o jajo, da mu skorpiona?” (Łk 11,11-12).
Gdybyśmy przyjmowali to dosłownie, jakże niedorzeczne byłyby te stwierdzenia! Jestem pewien, że ci, którzy
byli celem ironii Największego Nauczyciela, marszczyli brwi i robili kwaśne
miny, podczas gdy inni dostawali sporo do myślenia, a może nawet czasami śmiali się w głos.

Poważna strona
nauczania Chrystusa
Spieszę dodać, że byłoby poważnym błędem nie wspomnieć o tym, co
oczywiste. Choć nauczanie Mistrza
z Nazaretu czasem zawierało elementy humoru, to jednak przeważnie było
podniosłe i pełne treści. Przyjrzyjmy
się kilku ilustracjom przedstawiającym
Jego metodę nauczania.
„Jezus był Największym Nauczycielem, jakiego kiedykolwiek znał świat.
Przedstawiał prawdę w wyraźnych
i mocnych stwierdzeniach, a ilustracje, jakich używał, były najczystsze i najwyższych lotów. Nigdy nie mieszał tanich symboli i wyobrażeń ze swą boską
nauką ani nie starał się wzbudzić ciekawości czy wyjść naprzeciw tym, którzy
słuchaliby Jego wypowiedzi jedynie
dla rozrywki. Nie zniżał świętej prawdy do poziomu pospolitości, a błazeńskie ilustracje, jakimi posługują się niektórzy kaznodzieje ewangelii, nigdy nie
padały z Jego ust. Chrystus nie stosował ilustracji, które powodowałyby wesołość czy wzbudzały pusty śmiech. (...).
Nigdy nie wypowiadał nic komicznego,
aby przyciągnąć słuchaczy”5.

Duchowny nadużywający
poczucia humoru
Przypadek Mosesa Hulla jest znamienną ilustracją tego, co dzieje się, gdy
kaznodzieje nie zachowują odpowied-

niej granicy między tym, co święte,
a tym, co pospolite. Ellen G. White
napominała go między innymi tymi słowami: „Gdy stajesz za kazalnicą,
przedstawiasz najświętsze i wzniosłe
prawdy w umiejętny sposób, ale mówiąc o najpoważniejszych sprawach,
często uciekasz się do komizmu, by
wywołać uśmiech, a to nieraz udaremnia siłę całego wykładu. Lekkomyślnie
podchodzisz do uroczystych prawd
i nie żyjesz nimi, dlatego brakuje ci
niebiańskiej aprobaty. Wielu z tych,
którym spodobało się twoje przemówienie, będzie mówić o mądrym wykładzie, zdolnym kaznodziei, ale nie
dotrze do nich konieczność posłuszeństwa prawdzie, którą usłyszeli”6.
Rozważmy także następujące natchnione cytaty:
• „Co duchowny może zrobić bez
Jezusa? Zupełnie nic. Jeśli zatem jest
człowiekiem lekkomyślnym i skłonnym do żartów, to nie jest przygotowany do pełnienia obowiązku nałożonego na niego przez Pana. Chrystus mówi:
— Beze mnie nic uczynić nie możecie.
Niepoważne stwierdzenia, jakie
padają z ust kaznodziei, jego puste
anegdoty i słowa wypowiadane
dla wzbudzenia śmiechu są potępione w Słowie Bożym i zupełnie nie
na miejscu za kazalnicą”7.
• „Duchowni nie powinni głosić
ludzkich opinii, opowiadać anegdot,
uciekać się do teatralnych zachowań
ani lansować siebie. Mają głosić Słowo
tak, jakby znajdowali się w obecności
Boga i Pana Jezusa Chrystusa. Niech
nie wnoszą lekkomyślności do dzieła
kaznodziejskiego, ale niech głoszą Słowo w sposób, który wywierał będzie
najgłębsze wrażenie na słuchaczach”8.

Osobiste wnioski
Jak mamy rozumieć to wszystko?
Według mnie wszystko zależy od motywacji mówcy przemawiającego zza
kazalnicy. Jeśli celem anegdoty jest jedynie wywołanie pustego śmiechu, taka
postawa jest niewłaściwa. Z drugiej strony, niektóre ilustracje (np. ta, w której
nasz starszy zboru przedstawił kiedyś
przypadek lekarza, który przypadkiem
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uznał pacjentkę za zmarłą, a po kilku
godzinach usiłował wyjaśnić swoją pomyłkę i zwrócił się do jej męża słowami: Stan pańskiej żony nieco się poprawił), muszą wywoływać uśmiech czy nawet głośny śmiech.
Mędrzec powiada: „Radosne serce rozwesela oblicze; lecz gdy serce jest
zmartwione, duch jest przygnębiony.
(…). Wesołe serce jest najlepszym lekarstwem; lecz przygnębiony duch wysusza ciało” (Prz 15,13; 17,22). Nie
widzę powodu, by ci, którzy przemawiają zza kazalnicy, nie mieli stosować
odpowiednich ilustracji, by przedstawić
duchowe prawdy, jednocześnie powstrzymując się od wywoływania pustej wesołości. Takie podejście jest
zdrową równowagą między Salomonowym wezwaniem do pogodnego usposobienia a Piotrowym wezwaniem
do powagi i trzeźwości.
✔
Jerry A. Stevens
1

2
3

4
5
6

7

8

W cytacie z King James Version (Biblii króla Jakuba) występuje tu słowo sober, które
można przetłumaczyć także jako poważni
(przyp. red.).
Ellen G. White, The Upward Look, s. 57.
Taż, Pokój, za którym tęsknisz, Warszawa
2011, wyd. III, s. 118-119.
Tamże, s. 119.
Taż, w: Review and Herald, 6 VIII 1895.
Taż, Testimonies for the Church, Mountain
View—Omaha—Portland 1948, t. I, s. 435.
Nawiasem mówiąc, pastor Hull po pewnym
czasie został spirytualistą.
Taż, Testimonies to Ministers and Gospel
Workers, Mountain View—Omaha 1962,
s. 142-143.
Taż, Evangelism, Waszyngton 1946, s. 207.
„Zadaniem kaznodziejów nie jest wygłaszanie ludzkich zapatrywań, opowiadanie anegdotek, przeprowadzanie przedstawień — widowisk ani wystawianie siebie
na pokaz. W obecności Boga oraz Pana
Jezusa Chrystusa mają głosić Słowo. Niech
więc nie lekceważą swej pracy kaznodziejskiej, ale niech każą Słowo w taki sposób,
aby wywarło na słuchaczach uroczysty i doniosły wpływ” (taż, Ewangelizacja, Warszawa 2000, wyd. II, s. 140).

[Autor jest emerytowanym redaktorem Christian Record Services for the Blind. Obecnie
jest starszym zboru].

PRZYWÓDZTWO

Ci, którzy uwierzyli

w Boga
L

ist do Tytusa opisuje styl życia
tych, którzy uwierzyli w Pana.
1. rozdział Listu do Tytusa naświetla wysokie moralne kwalifikacje i rolę starszych zborów w rodzinie Bożej,
Kościele. 2. rozdział Listu do Tytusa
skupia się na moralnym postępowaniu
członków Kościoła, którzy doświadczyli zbawienia z łaski. Te rozdziały zostały przeanalizowane w I i II części
artykułu1.
W III części artykułu przyjrzymy
się 3. rozdziałowi Listu do Tytusa
i rozważymy:
1. Obowiązki chrześcijan wobec
przedstawicieli władzy.
2. Zbawienie z łaski.
3. Znaczenie zachowywania dobrych wzajemnych relacji.
W każdym z trzech rozdziałów
Listu do Tytusa zaznaczona jest rola
starszych zborów jako liderów duchowej trzody Bożej.

I. OBOWIĄZKI
CHRZEŚCIJAN WOBEC
PRZEDSTAWICIELI
WŁADZY ŚWIECKIEJ
(zob. Tt 3,1−3)
A. O właściwym postępowaniu wobec
przedstawicieli władzy świeckiej i innych
ludzi. Tt 3,1-2: „1Przypominaj im, aby
zwierzchnościom i władzom poddani
i posłuszni byli, gotowi do wszelkiego
dobrego uczynku, 2aby o nikim źle nie
mówili, nie byli kłótliwi, ale ustępliwi,
okazujący wszelką łagodność wszystkim ludziom”.
B. Dlaczego powinniśmy szanować
przedstawicieli władzy świeckiej. Tt 3,3:
„Bo i my byliśmy niegdyś nierozumni, niesforni, błądzący, poddani pożądliwości i rozmaitym rozkoszom,
żyjący w złości i zazdrości, zniena-

(cz. III)

widzeni i nienawidzący siebie nawzajem”.

II. ZBAWIENIE Z ŁASKI
(zob. Tt 3,4−11)
A. Dobroć i miłość Boga. Tt 3,4-5a:
„4Ale gdy się objawiła dobroć i miłość
do ludzi Zbawiciela naszego, Boga,
5
zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz
dla miłosierdzia swego”.
B. Obmycie i odnowienie. Tt 3,5b-7:
„5Zbawił nas (...) przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego, 6którego wylał na nas obficie przez
Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego,
7
abyśmy, usprawiedliwieni łaską jego,
stali się dziedzicami żywota wiecznego,
którego nadzieja nam przyświeca”.
C. Ufanie Bogu. Tt 3,8: „Prawdziwa
to mowa i chcę, abyś przy tym obstawał,
żeby ci, którzy uwierzyli w Boga, starali
się celować w dobrych uczynkach. To
jest dobre i użyteczne dla ludzi”.
D. Unikanie próżnych i bezużytecznych sporów. Tt 3,9-11 BR: „9Unikaj
natomiast głupich dociekań, roztrząsania rodowodów, wszelkich sporów
i kłótni o Prawo. Wszystko to jest
bowiem bezużyteczne i puste. 10Tych,
którzy wprowadzają rozłamy, upominaj raz i drugi, a jeśli to nie pomoże,
po prostu ich unikaj, 11wiedząc, że są
to ludzie przewrotni, uwikłani w grzechy, które już z góry wydają na nich
właściwy wyrok”.

III. ZNACZENIE
UTRZYMYWANIA
DOBRYCH STOSUNKÓW
(zob. Tt 3,12−15)
A. Uwagi końcowe. Tt 3,12-14:
„12Gdy przyślę do ciebie Artemasa
albo Tychikusa, staraj się śpiesznie przy-

być do mnie do Nikopolis, gdyż tam
postanowiłem przezimować. 13Wypraw
śpiesznie w drogę Zenasa, zakonoznawcę, i Apollosa i dołóż starań, aby
im niczego nie brakowało. 14A niech
się i nasi uczą celować w dobrych
uczynkach, aby zaspokajać palące potrzeby, żeby nie byli bezużyteczni”.
B. Pozdrowienia i modlitwa. Tt
3,15: „Pozdrawiają cię wszyscy, którzy
są ze mną. Pozdrów tych, którzy nas
miłują w wierze. Łaska niech będzie
z wami wszystkimi”.

PODSUMOWANIE
3. rozdział Listu do Tytusa dotyczy
odpowiedzialnego chrześcijańskiego
życia, będącego świadectwem dla niewierzących. Paweł radzi starszym zborów i wszystkim członkom Kościoła,
jak powinni traktować siebie nawzajem
— szanować przywódców i władze
świeckie oraz być gotowymi do czynienia wszystkiego, co dobre dla wszystkich ludzi. Jako chrześcijanie zostaliśmy
wezwani do postępowania z łagodnością i pokorą, zwłaszcza że niegdyś
i my byliśmy zagubieni, niemądrzy,
zwiedzeni i zniewoleni przez grzech,
ale łaska Boża zbawiła nas i przemieniła stan naszego serca z nieposłuszeństwa ku posłuszeństwu. Zatem doświadczywszy zbawiennej łaski Najwyższego i my musimy uczestniczyć w ratowaniu innych, proporcjonalnie do tego, czego sami doświadczyliśmy dzięki
Chrystusowi. Tak więc starsi zborów
i członkowie Kościoła muszą nauczyć
się ufać Panu w większym stopniu, unikać próżnych i niemądrych sporów
(zob. Tt 3,9-11), poświęcać się dobrym
uczynkom oraz łożyć na pilne potrzeby ludu Bożego (zob. Tt 3,12-14). Jaki
byłby Kościół, gdyby starsi zborów i pozostali wyznawcy Chrystusa prowadzili
takie odpowiedzialne chrześcijańskie
życie?
✔
Limoni Manu O’Uiha
1

I i II część artykułu ukazały się w Przewodniku dla Kaznodziejów Zborowych
1/2013 (34) i 2/2013 (35).

[Dr Limoni Manu O’Uiha mieszka w mieście
Palmerston North w Nowej Zelandii].
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DUSZPASTERSTWO

Chrześcijańskie
uczniostwo

— miłowanie Boga
i bliźnich
zym jest chrześcijańskie uczniostwo? Z definicji uczeń jest naśladowcą, który przyjmuje czyjeś nauki i przyczynia się do ich głoszenia. Chrześcijański uczeń to człowiek, którzy przyjmuje i głosi dobrą
nowinę Chrystusa.
W Nowym Testamencie greckie słowo przetłumaczone jako uczeń to mathetes. Oznacza ono coś więcej niż
uczeń czy uczący się. Nowotestamentowy uczeń to wyznawca — ktoś, kto całkowicie trzyma się czyjejś nauki, czyniąc ją regułą swojego życia i postępowania. Faryzeusze szczycili się tym, że
są uczniami Mojżesza (zob. J 9,28).
Naśladowcy Jezusa zostali nazwani
Jego uczniami. Ich uczniostwo zaczęło się od tego, że Nauczyciel z Nazaretu powołał ich i postawił im wymóg
podporządkowania ich woli Jego nauce (zob. Mt 9,9).

C

Nowe życie
Prawdziwy uczeń to człowiek wierzący w Chrystusa, posiadający nowe
życie dzięki Duchowi Świętemu mieszkającemu w nim i całkowicie posłuszny Mistrzowi. Apostoł Paweł mówi:
„Z Chrystusem jestem ukrzyżowany;
żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie
Chrystus; a obecne życie moje w ciele
jest życiem w wierze w Syna Bożego,
który mnie umiłował i wydał samego
siebie za mnie” (Ga 2,20).

Tak więc chrześcijańskie uczniostwo jest procesem, w którym wyznawcy Jezusa wzrastają w Jego poznaniu
i Jego łasce oraz są wyposażani przez
Ducha Świętego do pokonania nacisków i prób życia, upodabniając się
do Chrystusa w Jego miłości, wizji,
misji i charakterze. Ten proces wymaga od wierzących reakcji na działanie
Ducha Świętego w celu zbadania ich
myśli, słów i czynów oraz porównywania ich ze Słowem Bożym.
Życie prawdziwego ucznia Jezusa
skupia się na dwóch ważnych obszarach: miłowaniu Boga i miłowaniu
bliźniego. Przyjrzyjmy się uważnie tym
obszarom.
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Miłowanie Boga
Gdy Chrystusa zapytano, które
z przykazań jest najważniejsze, odpowiedział:
— „Będziesz miłował Pana, Boga
swego, z całego serca swego i z całej
duszy swojej, i z całej myśli swojej. To
jest największe i pierwsze przykazanie”
(Mt 22,37-38; zob. także Mt 22,34-40;
Mk 12,28-34; Łk 10,25-28).
Uczniostwo to miłowanie Pana. To
coś więcej niż przyznanie, że On istnieje,
albo wyznanie wiary w Niego — to totalne poświęcenie i umiłowanie Boga aż
do uwielbienia Go. Jest to głębokie pragnienie poznania Wiekuistego, jedności
z Nim i oddawania Mu najwyższej czci.

Istnieje kilka sposobów rozwijania
naszego poznania i umiłowania Boga:
modlitwa, studiowanie Biblii, nabożeństwo, post, rozmowy z innymi chrześcijanami itd. To wszystko wzmacnia
naszą więź z Panem i pozwala nam
doświadczyć Jego obecności oraz Jego
zaangażowania w nasz los.

Miłowanie bliźniego
Gdy Jezus stwierdził, że najważnieszym przykazaniem jest miłowanie
Boga ponad wszystko i ze wszystkich
sił, natychmiast poszerzył znaczenie
miłości, dodając:
— „Będziesz miłował bliźniego
swego jak siebie samego” (Mk 12,31).
Raz po raz Biblia uczy nas, że miłowanie Pana i miłowanie bliźniego to
dwie strony jednego medalu. Nie możemy ich rozdzielić. Przeczytaj podane poniżej fragmenty Nowego Testamentu, by przekonać się, jak wyraźnie
prawda ta jest związana z chrześcijańskim
uczniostwem: Mt 5,43-48; 25,31-46;
Łk 10,25-37; J 15,12-17; Rz 12,9-18;
1 Kor 13,1-13; 1 J 4,19-21.
Te i podobne fragmenty Biblii pozwalają nam wyciągnąć wnioski, co
znaczy miłować bliźnich. Po pierwsze, miłowanie bliźnich oznacza reagowanie na szczególne potrzeby
(głód, choroby, uwięzienie, samotność
itd.). Miłość to więcej niż uczucie —
to działanie. Miłość jest praktyczna
i konkretna.
Po drugie, nasi bliźni to nie jakaś
wybrana grupa. W kontekście chrześcijańskiej społeczności nasi bliźni to
nasi bracia i siostry w Chrystusie.
Bliźni to także osoby żyjące wokoło
nas. Jednak z biblijnej perspektywy
bliźni to także ludzie, których zazwyczaj nie zauważamy: obcy, więźniowie,
ci, którzy źle nas traktują (nasi wrogowie), osoby o innym pochodzeniu etnicznym i o odmiennej tradycji religijnej, a także ci, którzy nas irytują
i wystawiają naszą cierpliwość
na ciężką próbę.
Tak więc miłowanie naszych bliźnich wymaga obserwacji i poświęcenia. Musimy zwracać uwagę na to, co
dzieje się wokół nas, aby dostrzegać
naszych bliźnich i rozpoznawać ich

potrzeby. Musimy uznawać ich potrzeby jako nie mniej ważne niż nasze. Miłowanie bliźnich to więcej niż przypadkowe uprzejme czyny. To wymaga czasu, energii i poświęcenia. Jest to styl
życia rozwijany w odpowiedzi na Boże przykazania.
Miłowanie bliźnich jest naszym
obowiązkiem, a nie tylko przywilejem.
Jest częścią chrześcijańskiej tożsamości. Nasze życie jest świadectwem naszej miłości do Boga i bliźnich.

Podsumowanie
Chrześcijańskie uczniostwo jest oparte na miłości i łasce Boga oraz doświadczane dzięki Jezusowi Chrystusowi
w mocy Ducha Świętego. Jest naszą reakcją na miłość i łaskę Zbawiciela. ✔
S. Joseph Kidder
[Autor jest wykładowcą wzrostu Koscioła
i przywództwa w Adwentystycznym Seminarium Teologicznym na Uniwersytecie Andrewsa
w Berrien Springs w Stanach Zjednoczonych].
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Człowieczy los
Publikacja stanowi zapis wspomnieñ
Irmy Martens-Berner (1909-2007)
— matki znanej polskiej piosenkarki
Anny German — zarówno z czasów jej
m³odoœci, któr¹ prze¿ywa³a w Rosji
carskiej i póŸniej radzieckiej,
jak i z czasów ostatecznego
osiedlenia siê w Polsce.
Ksi¹¿ka pozostawia wra¿enie harmonii
i szlachetnoœci p³yn¹cych z bogatego
¿ycia autorki i jej córki. Szczególne
uwypuklenie tragicznych momentów
¿ycia Anny German i tego, ¿e nie
by³a ona dzieckiem szczêœcia
dopieszczanym przez los, nadaje
publikacji bardzo osobistego
i wrêcz dramatycznego wymiaru.
Wydanie ksi¹¿ki ma charakter
premierowy. Konsultantami ksi¹¿ki
byli syn oraz m¹¿ Anny German.
320 stron.
Ponad 130 ilustracji.
Cena 49,90 z³.

Irma Martens-Berner (1909-2007), potomkini Holendrów osiad³ych w Rosji
w XIX wieku. W czasie represji stalinowskich straci³a pierwszego mê¿a — Eugeniusza
Germana, ojca œwiatowej s³awy piosenkarki Anny German-Tucholskiej. Nieugiêta
w d¹¿eniach do ocalenia rodziny rozproszonej w wyniku dzia³añ totalitarnej w³adzy.
Po II wojnie œwiatowej przyby³a do Polski, która sta³a siê jej, matki i córki drug¹
ojczyzn¹. W Instytucie Pedagogicznym w Odessie studiowa³a literaturê,
a na Uniwersytecie Wroc³awskim — rusycystykê.
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