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Etyka i Kościół
D

okonywanie wyborów moralnych
we współczesnym świecie może być skomplikowane i trudne.
Przy tak wielu pokusach i wpływach pchających nas w różnych kierunkach dobrze jest wiedzieć, że Jezus przez
swoje Słowo błogosławi nas wskazaniami
kierującymi nas ku pełni życia.
To całkowicie zrozumiałe, że nasz
Stwórca, który nas uczynił i zaprojektował tak, byśmy funkcjonowali w odpowiedni sposób, wie, co jest dla nas najlepsze. Ofiarując nam mapę pokazującą
drogę życia, Chrystus dał nam możliwość
uwolnienia się od niemoralności.
W każdym kwartale Przewodnik dla Kaznodziejów Zborowych stara się przedstawiać cenne materiały wyjaśniające nauki
Pisma Świętego w kwestiach etyki i moralności. Dzisiaj chrześcijanie różnych wyznań dyskutują o tym, jak chrześcijań-

ska teologia i praktyka powinny odnosić
się do wielu złożonych dziedzin ludzkiego życia. Te dyskusje mają bezpośredni
wpływ na nasze zrozumienie tego, jakimi
jesteśmy i powinniśmy być w odniesieniu
do Boga i siebie nawzajem.
Dla chrześcijan Biblia jest natchnionym
i nieomylnym Słowem Bożym, pierwszym
i ostatecznym autorytetem w sprawach
wiary i religijnej praktyki. Ale wierzący
żyją w pluralistycznym społeczeństwie,
które nie uznaje formalnie autorytetu
Pisma Świętego. Ponieważ uważamy, że
Biblia jest objawieniem Bożym, dlatego
nauki Pisma Świętego są dla nas najważniejszym czynnikiem kształtującym nasz
etyczny i moralny styl życia. Ludzki rozum, tradycja kościelna oraz nauki przyrodnicze i społeczne mogą dodawać coś
do moralnej refleksji, ale Boże objawienie zawarte w Biblii stanowi podstawę

procesu podejmowania decyzji. Wierzymy, że Pismo Święte jest prawdziwie Słowem Bożym, autorytatywną i wiarygodną regułą wiary i praktyki, a zatem Biblia
jest najwyższym autorytetem w kwestii
zasad wiary i moralności.
Mam nadzieję, że kolejny numer Przewodnika dla Kaznodziejów Zborowych wystarczająco mocno podkreśli centralną
rolę Biblii w naszym życiu.
Życzę miłej i owocnej lektury!
4
Jonas Arrais
[Autor jest zastępcą
przełożonego Stowarzyszenia Kaznodziejskiego przy Generalnej
Konferencji Kościoła
Adwentystów Dnia
Siódmego i redaktorem
naczelnym kwartalnika
Elder’s Digest].
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DUSZPASTERSTWO

Kościół
i jego
krytycy
Ż

yjemy w ostatnich dniach ludzkiej historii, a szatan pała „wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma
niewiele” (Ap 12,12). W walce z ludem ostatków, który „strzeże przykazań
Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie”
(Ap 12,17), szatan używa ludzkich narzędzi wywodzących się spośród ludu Bożego jako swoich najefektywniejszych agentów (zob. Mt 13,24-30), którzy udając, że
są ludem Bożym, i demonstrując ogromny
zapał względem prawdy, z wielkim powodzeniem wprowadzają do Kościoła tego samego wojowniczego ducha, którym zawsze
charakteryzował się „oskarżyciel braci naszych” (Ap 12,10).
Chrystus ostrzegał nas przed osądzaniem ludzkich intencji (zob. Mt 7,1), ale również zachęcał, aby oceniać ludzi pod kątem
tego, czy są rzeczywiście głosicielami prawdy, abyśmy mogli uniknąć zwiedzenia przez
nich (zob. Mt 7,15-23). W książce The Remnant Church (Kościół ostatków) Ellen G. White
zachęca nas, abyśmy mieli się na baczności
przed krytykami Kościoła. Jestem więc przekonany, że powinniśmy przyjrzeć się bliżej
ich głównym cechom i strategiom, aby nie
ulec zwiedzeniu i nie pozwolić na wprowadzanie podziałów w naszych zborach.
W niniejszym artykule używam słowa
krytycy, aby odnieść się nie do tych, którzy wspierają Kościół pozytywnie i starają
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się mu pomóc pokonać stojące przed nim
problemy, ale do tych, którzy przyjmują
negatywną postawę i podkopują zbór.

Cechy krytyka
Niektórzy krytycy Kościoła z pewnością nie mają wszystkich wymienionych
poniżej problemów osobistych, dlatego
błędem byłoby przypisywać im te same
cechy charakterystyczne, co wszystkim
innym krytykom. Jednakże objawiają
przynajmniej niektóre z poniższych cech
charakterystycznych.
1. Oskarżycielski duch. Krytycy z reguły nie są usatysfakcjonowani dyskusjami
o pewnych pomysłach i koncepcjach. Aby
zdobyć posłuch, czują, że powinni oskarżać
wpływowe osoby i przypisywać im negatywną ocenę. Takimi mechanizmami obrony własnej odwracają uwagę od swoich
problemów, a zwracają ją ku rzekomym
problemom innych. Czyniąc to, używają
kłamstw, których słuchacze często nie potrafią zidentyfikować.
2. Osobiste frustracje. Wielu krytyków to również osoby, które są sfrustrowane dlatego, że nie wybrano ich na liderów, nie zdobyły publicznego posłuchu
lub też zostały odwołane z jakiejś ważnej funkcji społecznej. Nie mogąc pogodzić się z taką stratą, wylewają na innych
swoje własne osobiste rozgoryczenie.
3. Problemy moralne i rodzinne. Znaczna grupa krytyków została dotknięta emocjonalnie w rezultacie cudzołóstwa bądź
przeszła przez traumę utraty partnera (czy
to przez śmierć, czy też w skutek separacji).
Bez stabilności, którą daje dobrze ukształtowana rodzina, te osoby często próbują
niszczyć inne segmenty społeczne, włączając w to zbory.
4. Problemy finansowe. Niektórzy najzacieklejsi krytycy to osoby, które miały
kiedyś stabilność finansową, ale popadły w tarapaty finansowe. W wielu przypadkach osoba taka stała się niewierna
w dziesięcinach i darach. Oskarżając kierownictwo Kościoła o korupcję oraz nadużycia finansowe, niektórzy krytycy używają kościelnych środków do finansowania swoich własnych przedsięwzięć.
5. Problemy z poczuciem własnej wartości. Niektórzy ludzie, jako dzieci molestowani lub niedomagający fizycznie czy
emocjonalnie, ciągle szukają czegoś innego, aby podnieść swoje niskie poczucie wartości. Nie mogąc ukazać się w pozytywnym
świetle w lokalnym zborze, używają kryty-

ki jako środka, aby zrekompensować swoje osobiste frustracje. Gdy na przykład nie
pozwala im się przemawiać, często siadają z tyłu zgromadzenia, krytykując mówcę.
6. Samolubstwo. Prawie wszyscy krytycy, których znałem, są egocentrykami,
którzy stawiają siebie i swoje pomysły jako wzór duchowości dla innych. Tych, którzy zgadzają się z nimi, traktują jako dobrych chrześcijan, a tych, którzy z nimi się
nie zgadzają, jako odstępców. Uważają,
że ich pomysły są najlepsze, a ich opinie
najbardziej niezawodne.
7. Indywidualizm i postawa niezależności. Samolubstwo krytyków generuje
w nich indywidualizm i niezależną postawę, którą dystansują się od ogólnej myśli
Kościoła. Dla nich możliwość swoistego
myślenia jest znacznie ważniejsza niż rady ich braci. Z reguły uważają tych, którzy się z nimi nie zgadzają, za mniej ważnych od siebie i tych, którym brakuje demokratycznego ducha.
8. Problemy emocjonalne. Wielu krytyków Kościoła wydaje się cierpieć z powodu zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych. Swoim zachowaniem demonstrują
niekontrolowane agresywno-obsesyjne
reakcje przeciwko wszystkim tym, którzy się z nimi nie zgadzają, których uważają za wrogów i z którymi należy walczyć w imię Boga.
9. Tendencje do uogólniania. Istoty ludzkie mają naturalną tendencję
do uogólniania, ale krytycy osiągnęli
w tym najwyższy poziom. Uważają, że
zachowanie lidera kościelnego lub też jakiejś małej grupy liderów jest złe i uznają je za charakterystyczne dla całego Kościoła. W konsekwencji czynią prawie 20
mln członków Kościoła na całym świecie
odpowiedzialnymi za niegodne zachowanie jednej lub kilku osób (zob. Ez 18,20).
Wymienione powyżej cechy często
można dostrzec wśród krytyków Kościoła. Mając je na uwadze, możemy lepiej zrozumieć, kim jest krytyk. Jednak dostrzeżenie tych poszczególnych cech, które
występują wśród krytyków, nie wyjaśnia,
dlaczego takie osoby pociągają za sobą
rzesze zwolenników. Dlatego powinniśmy
rozważyć niektóre strategie, jakich używają krytycy, aby spopularyzować swoje poglądy.

Strategie krytyków
Strategie, którymi posługują się krytycy, aby rozsiewać swoją krytykę, są zróżni-

cowane tak jak sama charakterystyka poszczególnych krytyków. Wśród najpopularniejszych strategii można znaleźć takie jak:
1. „Głębsze” poznanie Biblii oraz pism
Ellen G. White. W wieku, w którym wielu
członkom Kościoła brakuje ugruntowanej wiedzy biblijnej oraz poznania pism
Ellen G. White, krytycy promują siebie jako tych, którzy tę wiedzę wyłącznie posiadają. Gdy osiągną już taką opinię u innych, nie obawiają się zbytnio podkreślać
tego, co im się podoba w natchnionych pismach, ignorując jednocześnie to, co ich
nie interesuje.
2. Psycho-społeczne manipulacje.
Jedną z najpowszechniejszych metod
zwracania uwagi słuchaczy jest uczenie się na pamięć i publiczne recytowanie tekstów z Pisma Świętego oraz wersetów z pism Ellen G. White. Recytując
wersety, których nikt ze słuchaczy nie
zna na pamięć, krytycy robią wrażenie,
że wiedzą więcej niż inni, a ich wiedza
powinna być przyjęta jako nowe światło, które pochodzi od Boga.
3. Rzekoma unikalność. Wielu krytyków ignoruje lub nawet przeinacza korzenie historyczne swoich idei, pozostawiając wrażenie, że — w końcu! — ktoś
uczciwy pojawił się na scenie, aby przywrócić czystą biblijną prawdę oraz ukazać
zwiedzenia, które obecne są w Kościele.
W ten sposób mniej doinformowani słuchacze nie zdają sobie sprawy z tego, że
to nowe światło nie jest niczym innym
jak starymi wypaczeniami doktrynalnymi, z którymi Kościół musiał zmierzyć się
już w przeszłości.
4. Podkopywanie kierownictwa Kościoła. Nie mogąc przekonać kościelnego zwierzchnictwa do swoich osobistych
poglądów, krytycy zaczynają oskarżać je,
próbując zdobyć naśladowców, którzy
ufaliby bardziej im niż liderom Kościoła.
Apostoł Piotr przestrzegał, że w czasach
ostatecznych ludzie będą zuchwali i aroganccy, którzy „pogardzają władzą (...)
i (...) nie boją się bluźnić przeciwko przełożonym” (2 P 2,10 UPG).
5. Elementy autobiograficzne. Kolejną strategią używaną przez krytyków,
świadomie bądź nieświadomie, jest zarzucanie Kościołowi i jego zwierzchnikom swoich własnych antychrześcijańskich i nieetycznych postaw. Używając
zasady lustra, krytycy oskarżają innych
o zachowywanie się w sposób, w jaki oni
sami się zachowują. Desperacja prowadzi
ich do przypisywania innym swoich osobistych frustracji.
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6. Udają „wybawicieli” Kościoła lub
z Kościoła. Po podkopaniu zaufania do kierownictwa Kościoła krytycy stawiają się
na pozycji jedynych głosicieli prawdy i prawdziwych liderów ludu Bożego. W końcu są
w stanie osiągnąć pozycję kierowniczą, której w innym przypadku Kościół by im nigdy
nie powierzył.
7. Syndrom męczennika. Gdy Kościół
decyduje, aby w sposób właściwy wprowadzić dyscyplinę, krytycy z reguły ukazują siebie jako ofiary eklezjalnego systemu, który uważają za nietolerancyjny tak
samo jak ten, który prześladował Marcina
Lutra. Tą analogią męczennika zdobywają
jeszcze więcej sympatyków, co jest wynikiem naturalnych ludzkich skłonności, aby
promować sprawiedliwość przez ochro-

nę ofiar (czyli w tym przypadku tych, którzy są dyscyplinowani) i przez odpychanie agresorów (tych, którzy tę dyscyplinę wprowadzają).
8. Wprowadzanie podziałów w zborach. Bez względu na to jak atrakcyjne
i przekonujące mogłoby być czyjeś przemówienie, słuchacze powinni oceniać to, co
słyszą, zadając sobie następujące pytania:
— Jakie są owoce poczynań tego
człowieka (zob. Mt 7,20)? Czy jego słowa umacniają wiarę, miłość oraz jedność
wśród wierzących (zob. J 17,21)?
Niestety, działalność tego typu krytyków budzi mocnego krytycznego ducha
i silne poczucie wyższości, co jest bezpośrednio sprzeczne z religią Chrystusa
(zob. Mt 5,43-48).

Krytycy mogą wykorzystywać też inne
strategie, ale te wymienione powyżej są
jednymi z najczęstszych. Jako członkowie
ciała Chrystusa nie powinniśmy pozwolić,
aby takie strategie oddalały nas od wiary, „która raz na zawsze została przekazana świętym” (Jud 1,3).

Wnioski
Wielu krytyków może być wprawdzie
szczerych w swoich twierdzeniach, ale ich
oskarżycielska praca nie umacnia wiary
ani nie promuje jedności Kościoła. Ellen
G. White ostrzega, że tacy ludzie nigdy
nie wejdą do Królestwa Bożego: „Widziałam, że niektórzy słabną duchowo. Żyli oni
od dłuższego czasu po to, aby utrzymywać swoich braci we właściwym kierunku, wyszukując jakiekolwiek wady, i aby
uczynić z tego problem. Czyniąc to, ich
umysły nie skupiają się na Bogu, niebie
i prawdzie, ale tam, gdzie chce je widzieć
szatan — na kimś innym. Ich dusze są porzucone. Rzadko widzą lub czują swoje
winy, dlatego że mają pełne ręce roboty,
szukając wad innych, nie dbając o swoje
własne dusze lub przyglądając się własnym sercom. Zwracają uwagę na to, w jaki
sposób dana osoba jest ubrana, jakie ma
nakrycie głowy, sukienkę. Czują, że muszą porozmawiać z tym czy tamtym i ten
temat zajmuje im kilka tygodni. Widziałam, że cała religia niektórych biednych
dusz składa się z obserwowania ubrania
oraz zachowań innych, jak również znajdywania w nich winy. Dopóki nie przeżyją reformy, nie będzie dla nich miejsca
w niebie, dlatego że znaleźliby błędy u samego Pana”1.
W historii Boży lud ostatków zawsze
zmagał się z walczącymi krytykami i, zbliżając się do czasów końca, będzie takich
przypadków coraz więcej. Jednak Kościół wciąż posiada wspaniałą obietnicę: „Żadna broń ukuta przeciwko tobie
nic nie wskóra, a każdemu językowi, który w sądzie przeciwko tobie wystąpi, zadasz kłam. Takie jest dziedzictwo sług Pana i ich sprawiedliwość ode mnie pochodzi — mówi Pan” (Iz 54,17).
4
Alberto R. Timm
1

Ellen G. White, Testimonies for the Church, Mountain View—Omaha—Portland 1948, t. I, s. 145.

[Tłumaczył Dawid B. Polok. Artykuł pierwotnie
ukazał się w brazylijskim miesięczniku Revista
Adventista 4/2005. Autor jest zastępcą dyrektora Ellen G. White Estate przy Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego].
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DOKUMENT

Stop przemocy
wobec kobiet
i dziewcząt

M

y, członkowie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, mówimy głośno i przyłączamy
się do innych w celu położenia kresu przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Globalne statystyki wskazują, że
we wszystkich społeczeństwach kobiety
i dziewczęta padają coraz częściej ofiarą
przemocy. Działania i traktowanie mogące prowadzić do fizycznego, seksualnego
i psychicznego krzywdzenia czy cierpienia
są niezgodne z biblijną etyką i chrześcijańską moralnością. Takie działania obejmują
między innymi przemoc w rodzinie, gwałt,
genitalne okaleczenie, zabójstwo honorowe i posagowe. Manipulowanie, odbieranie osobistej wolności i przymus to także
akty przemocy i okrucieństwa. Takim zachowaniom Kościół Adwentystów Dnia
Siódmego mówi:
— Dość już tego!
Adwentyści dnia siódmego uznają, że
stworzenie na Boży obraz nadaje godność
i wartość każdej osobie. Miarą tej wartości jest ofiarna śmierć Jezusa Chrystusa w celu zaoferowania życia wiecznego
każdemu człowiekowi. Miłość i współczucie widoczne w ziemskim życiu Jezusa są
dla wszystkich Jego wyznawców przykładem tego, jak powinni odnosić się do bliźnich. Postępowanie podobne do postępowania Chrystusa nie dopuszcza przemocy wobec bliskich ani osób spoza rodziny.
Biblia radzi chrześcijanom, by postrzegali ciało człowieka jako świątynię Bożą.
Celowe wyrządzanie krzywdy innym jest
jednoznaczne ze zbezczeszczeniem tego, co Bóg szanuje, a zatem jest oczywiście grzeszne. Adwentyści dnia siódmego
angażują się jako przywódcy w przerwanie kręgu przemocy przeciwko kobietom
i dziewczętom. Będziemy zabierać głos
w imieniu ofiar, nauczając, głosząc kazania, udzielając lekcji biblijnych i realizując
programy broniące kobiet.

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego poszukuje i z wdzięcznością przyjmuje partnerstwo i współpracę z innymi
we właściwym odniesieniu się do tej globalnej kwestii. Wspólny głos wielu może
ocalić dziesiątki tysięcy kobiet i dziewcząt przed krzywdą i cierpieniem, jakie
wynikają z nadużyć i przemocy wobec
nich*.
4

* Zob. także Statement on the Nurture and Protection of Children. Oświadczenie to znajduje oparcie w następujących fragmentach Biblii: J 3,16;
Rdz 1,26; Iz 61,1-3; Ef 5,2-3; 1 J 3,10.15-18; 4,11;
3 J 1,2; 1 Kor 3,16-17; 6,19; Rz 12,1-2. Powyższe
oświadczenie zostało uchwalone przez Radę Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia
Siódmego w dniu 23 czerwca 2010 roku i ogłoszone w dniach od 24 czerwca do 3 lipca 2010 roku
podczas ogólnoświatowego zjazdu Kościoła
w Atlancie w amerykańskim stanie Georgia.
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Instytut Badań
Biblijnych
o ordynacji
kobiet
do służby
pastorskiej

1

Instytut Badań Biblijnych a ordynacja kobiet. Kwestia ordynacji
kobiet do służby pastorskiej jest
dyskutowana w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego od kilkudziesięciu lat.
W ramach kolejnej tury tej dyskusji w bieżącym 5-leciu członkowie Instytutu Badań
Biblijnych zostali zaproszeni do udziału
w różnych komitetach. Niektórzy napisali
artykuły na ten temat, a kilku publicznie
zabrało głos w tej sprawie. W każdym przypadku członkowie Instytutu Badań Biblijnych podzielili się swoimi osobistymi opiniami w kwestii ordynacji kobiet do służby
pastorskiej. Póki co Instytut Badań Biblijnych jako jednostka kościelna nie zajął oficjalnego stanowiska w tej kwestii. Ani nie
sprzeciwia się ordynacji kobiet, ani jej nie
popiera. Ostateczna decyzja w tej sprawie
należy do ogólnoświatowego Kościoła.

2. Obawy. Instytut Badań Biblijnych
wyraża pewne obawy co do kierunków
tej dyskusji. Wydaje się, że po tym, jak
Komitet Teologii Ordynacji zakończył
swoją pracę, dyskusja osiągnęła nowy
poziom, który, w naszej opinii, jest szkodliwy dla Kościoła i jego członków, mianowicie tych, których dyskusja bezpośrednio dotyczy, oraz tych, którzy się jej
przysłuchują. Odnosimy wrażenie, że dyskusja nie jest już toczona na poziomie
biblijno-teologicznym i rzeczowym, ale

osoby i grupy stają się obiektami surowej krytyki i potępienia ze strony innych.
W teologii nazywamy to argumentami ad
hominem 1. Oto kilka możliwych skutków
takiego podejścia:
1. Argumenty ad hominem nie tylko
ranią ludzi, ale mogą także tworzyć wrogość między atakującym a atakowanym,
podkopywać zaufanie i uniemożliwiać
przyszłą współpracę i zespołowe działanie. Ostatecznie może to doprowadzić
do podziału w Kościele — jeśli nie do widzialnego, to do niewidzialnego. Może to
szkodzić jedności i misji Kościoła w przyszłości.
2. Przypuszczalnie będzie to oddziaływać także na osoby przysłuchujące się
dyskusji. Nieadwentystyczni obserwatorzy debaty mogą być zgorszeni, widząc,
co się dzieje w adwentystycznych kręgach i co adwentyści wypisują w interne-
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cie. Wskutek tego dyskusja może wywierać negatywny wpływ na ewangelizację
prowadzoną przez Kościół oraz reputację Kościoła w oczach opinii publicznej.
3. To samo może dotyczyć członków
naszego Kościoła i młodzieży. Dyskusja na temat ordynacji kobiet nie ma nic
wspólnego z podstawowymi naukami Biblii. Nie mieści się w zasadniczych adwentystycznych zasadach wiary. Tym bardziej
kłopotliwe dla członków Kościoła jest to,
że widzą ludzi zaangażowanych w dyskusję, którzy unikają, obrażają i osądzają
jedni drugich tylko dlatego, że zajmują
przeciwne stanowiska w dyskusji na temat ordynacji kobiet. Ci obserwatorzy
nie widzą w tym zbyt wiele miłości Bożej,
jaką zgodnie z wolą Jezusa mają przejawiać Jego uczniowie. Może to rodzić poważne wątpliwości co do Kościoła w umysłach jego członków.

4. Innym istotnym problemem jest
erozja biblijnego autorytetu i hermeneutyki. Zwłaszcza dla młodych ludzi kłopotliwe jest to, że ludzie, którzy wysoko cenią Pismo Święte, dochodzą do różnych
wniosków w wyniku jego studiowania. Widząc to, młodzi ludzie mogą uznać, że Biblia jest nieprzydatna w niektórych, a może nawet wszystkich sprawach, z jakimi
mamy dzisiaj do czynienia, a Kościół nie
jest w stanie przedstawić metodologii,
która prowadziłaby wszystkich do takich
samych wniosków. Jest to bardzo poważna sprawa, gdyż taki wniosek byłby destrukcyjny dla podstaw istnienia Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.
3. Odpowiedź. Odpowiadając na te
wyzwania, zalecamy osobom bezpośrednio zaangażowanym w tę dyskusję zachowanie największej ostrożności w prezentowaniu swoich poglądów oraz poglądów
innych osób. Bądźcie łaskawi i uprzejmi.
Nasi pionierzy byli w stanie zachować różne teologiczne poglądy i współdziałać
ze sobą, okazując sobie wzajemny szacunek. Byli nawet w stanie żyć z nierozwiązanymi kwestiami przez lata, póki nie zostało osiągnięte porozumienie. Tak samo
powinniśmy żyć i my.
Musimy także rozważyć koszty naszych działań. Osoby zaangażowane

w dyskusję muszą patrzeć w przyszłość
i zadać sobie pytanie: Jak to, co prezentuję, może negatywnie wpływać na Kościół
i jego członków, nie tylko tu i teraz, ale także w przyszłości? Co udałoby się zyskać,
gdyby moje stanowisko zostało zaakceptowane, ale ludzie utraciliby wiarę w Boga
i Pismo Święte oraz zaufanie do Kościoła?
Gdy dyskusja się zakończy, potrzeba będzie uzdrowienia. Jak mogę się przyczynić do procesu uzdrowienia już teraz? Czy
kwestia ordynacji kobiet jest naprawdę
tak ważna, iż należy przejść do porządku
dziennego nad jej kosztem?
Przyszedł czas, by porzucić retorykę,
która rani innych. Osoby i instytucje powinny działać na rzecz pokoju i powstrzymać się od dorzucania opału do ognia.
Wszyscy potrzebujemy otwierania się
na innych w duchu szacunku i miłości, nawet jeśli pozostaną pewne różnice między nami.
Obserwatorom dyskusji chcielibyśmy
powiedzieć:
— Nie przejmujcie się.
Pismo Święte jest Słowem Bożym. Biblia nie tylko mówi o przeszłości, ale także o naszych czasach. Zazwyczaj problem
tkwi nie w Piśmie Świętym, ale jego interpretatorach. Ponieważ wszyscy jesteśmy
omylnymi ludźmi, różnice w interpretacji
mogą się pojawić. Jednak istnieją tematy

nieporuszane bezpośrednio w Biblii i fragmenty biblijne, które są trudne do zrozumienia i co do których uzasadnione różnice poglądów nadal istnieją w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego. Na przykład
tak jest z niektórymi fragmentami Księgi
Daniela i Apokalipsy Jana. Duch Święty nadal ma dzieło do wykonania dla nas, a my
powinniśmy pozwolić, by proces ten trwał.
Te fragmenty biblijne i zagadnienia teologiczne, które nie są jeszcze zupełnie jasne
dla nas, nie wpływają na nasze fundamentalne zrozumienie Boga i Jego przesłania
dla nas. To, że zmagamy się z tymi zagadnieniami, jest dobre. To, że nie zgadzamy
się ze sobą nawzajem w niektórych sprawach, też nie jest koniecznie złe. Jednak
Pismo Święte nadal jest ostatecznym autorytetem we wszystkich sprawach wiary
i chrześcijańskiego życia, objawiając nam
wspaniały Boży plan zbawienia oraz ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Odkupiciela, Pana, Wzór i Pośrednika — Jezusa Chrystusa, któremu wszyscy pewnego
dnia oddadzą chwałę.
4
Ekkehardt Mueller
1

Argumentum ad hominem (łac.) — dosłownie: argument do człowieka; odwołanie się do namiętności albo uprzedzeń słuchacza (przyp. red.).

[Autor jest zastępcą dyrektora Instytutu Badań
Biblijnych przy Generalnej Konferencji Kościoła
Adwentystów Dnia Siódmego].

polecamy
Autorka przedstawia zasady,
którymi powinni kierować się
chrześcijańscy rodzice.
Daje szczegółowe rady dotyczące
dyscypliny, budowania charakteru
oraz fizycznego i duchowego
kształcenia dzieci.
Cena 26 zł
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Służba podczas
nabożeństw zborowych
Diakoni i diakonise jako
witający i gospodarze sali

© Fellowshipone.com

Z

godnie z biblijnymi kwalifikacjami
wymaganymi od diakonów i diakonis powinni to być ludzie o wielu
talentach i pełniący rozmaite obowiązki. Według Prawa zborowego Kościoła
Adwentystów Dnia Siódmego do obowiązków diakonów i diakonis należą:
1. Pomoc w nabożeństwach i spotkaniach.
2. Odwiedzanie współwyznawców.
3. Przygotowanie uroczystości chrztu.
4. Pomoc przy uroczystości wieczerzy Pańskiej.
5. Troska o chorych i ubogich.
6. Troska o pomieszczenia zborowe.
Zalecenie dotyczące obowiązku pomagania w organizacji nabożeństw i spotkań
jest następujące: „Diakoni zazwyczaj odpowiedzialni są za witanie wyznawców
i gości, gdy wchodzą do kościoła i — jeśli to konieczne — pomoc w odnalezieniu wolnych miejsc. Współpracują także
z pastorem i starszymi zboru w celu zapewnienia sprawnego przebiegu nabożeństw i innych spotkań w zborze. (...).
W wielu zborach diakonise uczestniczą
w witaniu gości i członków zboru podczas nabożeństw”1. Przypisanie obowiązków witających i gospodarzy sali diakonom i diakonisom jest szczególnie zgodne
z jedną z ról diakonis w pierwszych wiekach Kościoła chrześcijańskiego. Według
starożytnych Konstytucji apostolskich
„w pierwszych pięciu wiekach chrześcijaństwa jednym z rodzajów pomocy pełnio-

nej przez diakonise było towarzyszenie
prezbiterom podczas chrztu kobiet, witanie kobiet przybywających na nabożeństwo, kierowanie ich na ich miejsca oraz
zachowywanie porządku między nimi”2.
Church Resource Consortium przy Wydziale Północnoamerykańskim Kościoła
Adwentystów Dnia Siódmego wymienia
następujące obowiązki gospodarzy sali:
1. Witanie uczestników nabożeństwa
oraz dbanie o to, by dobrze się czuli.
2. Wskazywanie członkom zboru i gościom wolnych miejsc.
3. Rozdawanie materiałów związanych
z nabożeństwem/spotkaniem, takich jak
biuletyny, śpiewniki, ulotki itd.
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4. Przyjmowanie niektórych darów
i przekazywanie ich we właściwy sposób skarbnikowi zboru.
5. Zachowanie czujności na wypadek
nieprzewidzianej sytuacji, która może zaistnieć, niesienie pomocy i kontaktowanie się z osobami potrzebnymi, by udzielić odpowiedniej pomocy.
6. Kierowanie osobami opuszczającymi nabożeństwo/spotkanie w uporządkowany sposób (w większości przypadków
rząd za rzędem) oraz pozostawienie sali przygotowanej na następne nabożeństwo czy spotkanie.
Pierwsze zetknięcie nowo przybywających ludzi ze zborem następuje pod-

czas przywitania przez diakonów. Dlatego witanie uczestników nabożeństwa
i pomaganie im, by czuli się mile widziani, powinno się rozpocząć już na zborowym parkingu. Diakoni służący jako pomoc parkingowa powinni się upewnić, że
jest dość miejsca do zaparkowania samochodów przez osoby przybywające na nabożeństwo. Powinni pomóc osobom niepełnosprawnym, starszym, samotnym
rodzicom z dziećmi itd. Diakoni znajdujący się u drzwi kościoła powinni przywitać uczestników nabożeństwa przyjacielską rozmową i skierować ich do diakonów
witających gości przed salą do nabożeństwa. Gospodarz sali przy wejściu wita
ich i otwiera drzwi, a gospodarz sali wewnątrz prowadzi ich na wolne miejsce3.
Oprócz tego diakoni i diakonise służący jako gospodarze sali powinni przyjrzeć
się współwyznawcom i gościom siedzącym na sali jako swoim podopiecznym.
Powinni starać się poznać te osoby i zatelefonować do nich w środku tygodnia,
gdyby nie było ich na nabożeństwie, wysłać kartkę z jakiejś szczególnej okazji
i zaoferować pomoc tym, którzy potrzebują takiej pomocy, na przykład w opiece nad dziećmi. Proście Boga o prowadzenie, by rozwijać tę służbę w kierunku
tworzenia małych grup, w których można
będzie udzielać lekcji biblijnych i cieszyć
się duchową wspólnotą domową. Służba ta może się także rozwinąć w kierunku działań ewangelizacyjnych w sąsiedztwie współwyznawców i gości w ramach
przygotowania na publiczne spotkania
ewangelizacyjne.
Choć w niektórych zborach nie tylko
diakoni i diakonise pełnią służbę witających i gospodarzy sali, „jest dość oczywiste, że nikt nie potrafi służyć tak skutecznie jako gospodarz sali [czy witający] jak
4
diakon [lub diakonisa]”4.
Vincent E. White
Prawo zborowe Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, Warszawa 2013, wyd. III, s. 96.98.
2
Maurice Riley, The Deaconess: Walking in the
Newness of Life, Newark 1993, wyd. II, s. 1.
3
Zob. Steven Norman, Quinton Fletcher i Shakebra Johnson, Parking Lot to Pew Ministry, SCC
Ushers and Greeters Ministry Department.
4
Robert E. Naylor, The Baptist Deacon, Nashville
1955, s. 84.
1

[Dr Vincent E. White jest emerytowanym pastorem i autorem następujących publikacji: The
Twenty-First Century Deacon and Deaconess: Reflecting the Biblical Model, The Twenty-First Century Deacon and Deaconess: Reflecting the Biblical
Model Workbook, Problem Solvers and Soul Winners: A Handbook for Deacons and Deaconesses
(zob. avasbookpublishers.com)].

polecamy
Autor Frank Holbrook, wytrawny wykładowca
nauk biblijnych posiadający umiejętności
niezbędne w poważnej egzegezie Pisma
Świętego, przedstawia pełne biblijne świadectwo
o miłosiernym akcie zbawienia dokonanym przez
Boga w Jego Synu, i to nie tylko w wymiarze
ziemskim, ale i kosmicznym. W centrum książki
jest Jezus z Jego w pełni ukazanym dziełem
odkupienia. Cena 15 zł.
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Dlaczego nasza
młodzież odchodzi?
K

ościół musi zdać sobie sprawę z tego, że młode pokolenie nie jest tylko tzw. Kościołem przyszłości, ale
jest Kościołem już teraz. To pokolenie młodych ludzi, odważnych i śmiałych
adwentystów dnia siódmego, przedefiniowuje praktykę kościelną w naszych miastach, społecznościach i krajach.
Jak żadne pokolenie przedtem nasza
młodzież ma dostęp do nieograniczonej
ilości informacji. Młodzi żyją dziś w świecie, w którym media społecznościowe
zmieniły sposób, w jaki ludzie kontaktują
się ze sobą. Młodzi znajdują się w świecie
pełnym niezliczonych poglądów, systemów wierzeń i sposobów życia. Ten świat
z pewnością nie odpowie na najważniejsze pytania duszy, ale często ich Kościół
także nie oferuje im właściwych odpowiedzi na te pytania. W książce We Can
Keep Them in the Church (Możemy ich zatrzymać w Kościele) Gary Hopkins i Myrna Tetz zauważają, że młodzież ucieka
z Kościoła adwentystycznego, a przeciętna wieku członków wzrasta. W 1965 roku wynosiła na terenie Wydziału Północnoamerykańskiego 35 lat, podczas gdy
w 1995 aż 65 lat1.
Z badań przeprowadzonych przez Thoma i Sama Rainerów wynika, że młodzież
opuszczająca Kościół „nie odchodzi zupełnie od swej wiary. Rozstaje się raczej
z Kościołem”2. Ich badania amerykańskiej
młodzieży w wieku 18-30 lat uczęszczającej do zborów regularnie przez przynajmniej rok w okresie nauki w szkole
średniej pozwoliły ustalić 7 powodów,
dla których młodzi ludzie opuszczają swoje zbory:
1. Chcą odpocząć od zboru.
2. Czują się odepchnięci przez osądzanie i obłudę w zborze.
3. Przeprowadzili się do innej miejscowości.
4. Ich obowiązki związane z pracą nie
pozwalają im uczęszczać do zboru.

5. Prowadzą intensywne życie towarzyskie.
6. Mają dosyć sposobu postępowania zboru.
7. Uczęszczali do zboru tylko dlatego,
by przypodobać się innym.
Trwające 5 lat badania pod kierunkiem
Davida Kinnamana, dyrektora Barna Group,
pozwoliły ustalić zagadnienia, które stanowią wyzwanie dla rozwoju wiary nastolatków i starszej młodzieży. W swojej książce
pt. You Lost Me: Why Young Christians Are
Leaving the Church and Rethinking Church
(Straciliście mnie. Dlaczego młodzi chrześcijanie porzucają Kościół i rozważają powrót
do niego) Kinnaman wymienia 6 powodów,
dla których „niemal 3/5 młodych chrześcijan (59%) trwale lub na długi czas zrywa
z Kościołem po 15. roku życia”3.
1. Kościoły często bywają nadopiekuńcze, utrudniając młodym ludziom łączność ze światem.
2. Nastolatki i osoby po 20. roku życia
mają płytkie chrześcijańskie doświadczenie. Twierdzą, że Kościół nie jest im potrzebny w ich codziennym życiu i że nie ma
w nim dość głębokiego studium Biblii ani
autentycznej głębokiej więzi i doświadczenia z Bogiem.
3. Kościoły jawią się jako wrogo nastawione do nauki. „Badania wskazują, że
wielu młodych chrześcijan o naukowym
nastawieniu zmaga się, by pozostać wiernymi swoim wierzeniom i jednocześnie
swojemu powołaniu zawodowemu w profesjach związanych z nauką”4.
4. Doświadczenia młodych chrześcijan
w Kościele związane z seksualnością często są nacechowane nadmiernym uproszczeniem czy osądzaniem. Sposoby nauczania, jakich używa Kościół, nie przystają do zdobytych przez młodych ludzi
poza Kościołem seksualnych doświadczeń i wiedzy.
5. Młodzi chrześcijanie zmagają się
z ekskluzywnym charakterem chrześci-
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jaństwa. „Młodsi Amerykanie zostali
ukształtowani przez kulturę, która ceni otwartość umysłu, tolerancję i akceptację”5.
6. Odbierają Kościół jako nieprzyjazny dla tych, którzy zmagają się z wątpliwościami.
To tylko kilka powodów, dla których
obecne młode pokolenie wymyka się tylnymi drzwiami z Kościoła, a badania sugerują, że ci młodzi ludzie przypuszczalnie nie wrócą tam w późniejszym okresie swojego życia. Dlatego coś musi się
zmienić w sposobie, jaki prowadzimy naszą służbę dla młodzieży. Kościół potrzebuje czegoś, co zatrzyma młodych ludzi,
wiążąc ich z Bogiem i współwyznawcami.
Młodzi ludzie potrzebują czegoś więcej
niż zbioru reguł, by nakarmić swoją wiarę. Potrzebują czegoś, co utwierdzi mocne przekonanie i świadomość celu w ich
wierzeniach.
Ponad wszystko nasza młodzież potrzebuje Jezusa w centrum swojego życia. Ponieważ wielkie ewangelizacyjne
zlecenie nakazuje nam nauczać i czynić
ludzi uczniami Chrystusa, musimy zadać
sobie pytanie:
— Co robimy, by uczynić naszą młodzież prawdziwymi i pełnymi zapału
uczniami Zbawiciela?
4
Samuel E. Reyes
Zob. Gary Lee Hopkins i Myrna Tetz, We Can Keep
Them In the Church, Nampa 2004, s. 39.
2
Thom Rainer i Sam S. Rainer, Essential Church?
Reclaiming a Generation of Dropouts, Nashville
2008, s. 30.
3
Barna Group, Six Reasons Young Christians Leave
the Church, 2011, w: barna.org/barna-update/
teens-nextgen/528-six-reasons-young-christiansleave-church#.UfHmwcu9KK2.
4
Tamże.
5
Tamże.
1

[Artykuł ukazał się pierwotnie w Best Pracitice,
9 III 2014, i został w niewielkim stopniu przeredagowany. Autor jest pastorem młodzieży w zborze
w mieście Altamonte Springs na Florydzie].

HOMILETYKA

Ważne rady,

które warto rozważyć

R

Właściwe używanie narządów mowy.
Szczególnie troskliwą uwagę winniśmy
poświęcić organom głosowym, którymi
się posługujemy. Konieczny jest stały trening i ćwiczenie tych organów. Należy je
wzmacniać przez prawidłowe użycie, nie
zapominając, że używane w sposób niewłaściwy ulegną osłabieniu i nadwyrężeniu. Zbyt wyczerpujące wykorzystywanie
tych organów, co ma miejsce przy wygłaszaniu długich kazań, powoduje, że przy
częstym powtarzaniu się tego nie tylko
uszkodzi się organy mowy, ale wywoła
zgubne, nieodwracalne i nieprzewidziane
zgoła rezultaty w całym układzie nerwowym człowieka. Delikatna harfa złożona
z tysiąca strun ulegnie uszkodzeniu, wy
magać będzie naprawy i zamiast harmonijnej melodii wyda fałszywy akord.
Ważne znaczenie dla każdego mówcy
ma właściwy trening organów głosowych,
trening, którego celem jest utrzymanie
ich w stanie sprawności i zdrowia po to,
aby mówca mógł głosić ludowi słowa życia. Każdy człowiek powinien dążyć do tego, aby mógł stać się świadomym i inteligentnym wykonawcą woli Boga oraz aby
mógł w sposób jak najskuteczniejszy posługiwać się talentami danymi mu przez
Pana i stosować w praktyce to, czego się
nauczy. Nie jest wcale konieczne mówić

© Focusmagazine.org

uch po jedzeniu. Wielu ludzi mających wielkie uzdolnienia nie dokonuje i połowy tego, co mogliby,
gdyby potrafili panować nad apetytem. Wielu pisarzy i mówców dopuszcza
się tutaj zaniedbania. Po zjedzeniu obfitego posiłku udają się do swoich zajęć wykonywanych na siedząco: czytania, studiowania albo pisania, żałując czasu na gimnastykę. Następstwem tego są rozbiegane
myśli, brak odpowiednich słów oraz koncentracji koniecznej w przygotowaniu się
do wystąpienia z mocą, aby zdobywać serca. Ich usiłowania są bezowocne1.

głosem silnym lub podnosić go do najwyższych rejestrów. Przynosi to mówcy tylko szkodę i krzywdę. Gwałtowna mowa
psuje bardzo efekt, ponieważ nie można
wymawiać słów dokładnie i wyraźnie, jak
to się dzieje wtedy, gdy mówimy z większą rozwagą, nie śpiesząc się i dając słuchaczowi czas na uchwycenie znaczenia
każdego słowa2.
Troska o siły witalne. Gdy mówca używa narządów mowy we właściwy sposób,
dbając o głębokie i pełne oddychanie oraz
wydając głos czysty i wyraźny, wówczas
cały jego organizm korzysta na tym. Ćwiczenie płuc w celu głębokiego oddychania, gdy zaangażowałam się w publiczne
przemawianie, okazało się dla mnie ratunkiem i pozwoliło mi zachować życie.
Należy zawsze dokładać starań, by nie
przemęczać narządów mowy. Należy je

zachować w możliwie najlepszym stanie.
Gdy przemawiasz przed zgromadzeniem,
niech mięśnie brzucha wykonują największą pracę. Zgodnie ze światłem danym
mi dla ciebie powinieneś więcej przemawiać publicznie, a gdy przemawiasz, masz
się upewnić, że używasz mięśni brzucha.
Twój mózg jest przemęczony. Zwróć uwagę na to, co do ciebie piszę, a przekonasz
się, że moje słowa są prawdą. Gdy angażujesz się w pracę, którą Pan ci wyznaczył, Duch Boży natchnie umysły za pośrednictwem słów wypowiadanych przez
ciebie. Wypowiadane słowo wywrze głęboki wpływ na serca, jakiego nie morze
4
wywrzeć słowo drukowane3.
Ellen G. White
Ellen G. White, Śladami Wielkiego Lekarza, Warszawa 2009, wyd. VI, s. 218.
Taż, Ewangelizacja, Warszawa 2000, wyd. II,
s. 429-430.
3
Taż, Letter 92/1910.
1

2
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Zadzwoń i słuchaj

L

udzie mają dzisiaj więcej sposobów
łączności i więcej środków przekazu przyciągających uwagę niż kiedykolwiek przedtem — od wideoczatów czy wiadomości tekstowych po spersonalizowane aplikacje smartfonowe. Te
narzędzia są atrakcyjne i innowacyjne, ale
wciąż zwiększająca się różnorodność może być także nieco przytłaczająca dla Kościoła, gdy staramy się upewnić, że nasze
przesłanie nadziei dociera do możliwie największej liczby ludzi.
W Adventist World Radio jedną z głównych części procesu planowania służby
jest określenie, jaka metoda nadawania
w ponad 100 językach jest najlepiej dostosowana do różnych odbiorców i miejsc.
Przed kilkoma laty doprowadziło to
do wprowadzenia podcastów internetowych. (W serwisie iTunes Adventist World
Radio oferuje audycje w większej liczbie
języków niż jakikolwiek inny nadawca).

Jednocześnie Adventist World Radio nadal inwestuje spore środki w tradycyjne
mass media, które służą milionom słuchaczy w biedniejszych i bardziej niedostępnych krajach.
Ostatnimi czasy służba Adventist
World Radio może się wydawać nieco staroświecka, ale z pewnością wychodzi naprzeciw istotnym potrzebom ludzi, którzy są poza zasięgiem audycji radiowych,
a jednocześnie nie mają dostępu do podcastów internetowych.
Usługa zadzwoń i słuchaj (ang. call-to-listen), daje ludziom możliwość zatelefonowania na lokalny numer z linii krajowej czy najprostszego telefonu komórkowego i wysłuchania pełnego programu
Adventist World Radio w wybranym języku. Usługa nie wymaga użycia smartfona
ani aplikacji i jest oparta na minutach głosowych, a nie na planie przesyłu danych.
— Współpracując z AudioNow, popu-

larnym światowym dostawcą usługi zadzwoń i słuchaj, możemy w ramach naszej
zasadniczej misji dotrzeć do najbardziej
niedostępnych grup na świecie w ich językach — stwierdził Dowell Chow, dyrektor Adventist World Radio. — Teraz rozproszone grupy ludzi mogą mieć dostęp
do programów Adventist World Radio
przy pomocy telefonu.
Obecnie usługa zadzwoń i słuchaj, oferowana jest przez Adventist World Radio w Stanach Zjednoczonych, Australii
i Meksyku, gdzie najbardziej popularne
języki mają przypisane odpowiednie numery telefonów. Z czasem więcej krajów
będzie mogło korzystać z tej możliwości.
Aktualna lista znajduje się na internetowej stronie awr.org/call-to-listen.
4
Shelley Nolan Freesland
[Autorka jest dyrektorem do spraw informacji
Adventist World Radio przy Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego].

polecamy
W książce tej autor dzieli się swoimi
licznymi doświadczeniami Bożej
skutecznej ingerencji w jego życiu
i życiu osób, za które się modlił.
Cena 20 zł.
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Kazanie I

Lekcje ze zboru w Efezie

G

Ap 2,1-7

dyby Jezus odwiedził wasz zbór,
co by o nim powiedział? Czy byłby
pod wrażeniem tego, co zwykle
podziwiają ludzie? Czy pochwaliłby wasz budynek zborowy? Czy wspomniałby o liczebności zboru? Czy zwróciłby
uwagę na to, ile pieniędzy zostało zebranych w ubiegłym tygodniu? Co pomyślałby
o zborze, do którego uczęszczacie?
Gdy czytamy 2. i 3. rozdział Apokalipsy Jana, to jest tak, jakbyśmy czytali listy
wysłane do kogoś. A zbory opisane w tej
księdze były pełne ludzi, którzy zmagali
się z realnymi problemami. Choć dzielą
nas od tamtych czasów prawie 2 tysiąclecia, problemy tamtych ludzi nie różniły się dużo od naszych.
Zatem czego Jezus szuka, gdy przychodzi do zboru? 7 listów do 7 zborów daje nam odpowiedź na to pytanie.
Pierwszy list został wysłany do zboru
w Efezie, jednego z najważniejszych miast
starożytnego świata. Znajdowała się tam
słynna świątynia Artemidy (Diany) uważana za jeden z 7 cudów starożytnego
świata. To miasto było tętniącym życiem
ośrodkiem o kosmopolitycznym charakterze — miejscem, w którym apostoł Paweł spędził ponad 2 lata i gdzie założył
duży zbór (zob. 19. rozdział Dziejów Apostolskich). Później napisał do tego zboru
jeden ze swoich listów, który znalazł się
w kanonie Nowego Testamentu.
I. POCHWAŁA
List zaczyna się przypomnieniem, że
Jezus posiada pełne prawo, by zwrócić
się do zboru, jako że to On „trzyma siedem gwiazd w prawicy swojej” i przechadza się „pośród siedmiu złotych świeczników” (Ap 2,1). 7 gwiazd to 7 aniołów,
posłańców do 7 zborów. 7 świeczników
to 7 zborów (zob. Ap 1,20). Jest to dobra
nowina dla znękanych pastorów i starszych zborów, którzy czują się tak, jakby nieustannie byli pod presją. Nie bójcie się. Bóg was zna, widzi i nigdy o was
nie zapomina.
Jezus ma dużo do powiedzenia o zborze w Efezie:
— „Znam uczynki twoje” (Ap 2,2).
Efescy chrześcijanie byli pełni zapału
w służbie dla Pana. Ich zbór był pracowity, pełen energii i nakierowany na służbę.

Wierni nie siedzieli na miejscu i nie poklepywali się nawzajem po ramieniu, ale gorliwie służyli Bogu. Ich kalendarz zborowy
był wypełniony programami, spotkaniami
i rozmaitymi inicjatywami ewangelizacyjnymi realizowanymi w społeczeństwie.
Ale to nie wszystko. Nie tolerowali fałszywych nauczycieli (zob. Ap 2,2).
Ich wiarę możemy nazwać efeską wiarą, gdyż właśnie ją Pan chwali w swoim
przesłaniu do tego zboru.
Jakiż wspaniały był to zbór! Ciężko
pracujący, skupiony na Biblii, odważny
i pełen ludzi, którzy nie poddawali się nawet w ogniu walki. Kto nie chciałby należeć do takiego zboru?
II. NAGANA
Gdy Chrystus przygląda się zborowi,
widzi to, co kryje się pod powierzchnią.
W tym przypadku wszelkie dobro, które
czynił zbór w Efezie, zostało przyćmione
smutną rzeczywistością — tamtejsi Jego
wyznawcy utracili swoją pierwszą miłość
(zob. Ap 2,4). Nie miłowali już Jezusa tak,
jak na początku. Jakimś sposobem wśród
wszystkich zbożnych działań i opowiadania się za prawdą gdzieś po drodze zostawili Chrystusa na uboczu. Czy to możliwe?
Najwyraźniej jest to możliwe, gdyż to
właśnie stało się w zborze efeskim. Można się zastanawiać, czy Paweł wyczuwał
ten problem 30 lat wcześniej, gdy pisał
do Efezjan i modlił się za nich:
— „Żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy, wkorzenieni i ugruntowani w miłości, zdołali
pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest
szerokość i długość, i wysokość, i głębokość, i mogli poznać miłość Chrystusową” (Ef 3,17-19).
Jakżeż łatwo jest zastąpić autentyczne poznanie Jezusa i autentyczną więź
z Nim zbiorem suchych faktów na Jego
temat!
W Ap 2,5 Jezus podaje Efezjanom proste, ale jednocześnie trudne wyjście z tej
sytuacji, które można podsumować następująco:
• Pamiętaj, jak było wcześniej.
• Okaż skruchę i zawróć ze złej drogi.
• Postępuj tak jak na początku.
Ten przepis na poprawę sytuacji jawi
się jako naprawdę sensowny, gdyż zakła-

da ważną duchową prawdę: Pierwszej miłości nie odzyskuje się z dnia na dzień. Zapytaj o to małżeństwo, które przeszło
przez kryzys. Małżeństwo nie rozpada
się z dnia na dzień, ale też nie da się go
naprawić z dnia na dzień. Uzdrowienie
wymaga czasu.
Słowa Jezusa przypominają nam, że
choć uzdrowienie jest możliwe, musi się
rozpocząć w sercu i umyśle. Czyny miłości i uczucie miłości pójdą za tym. Doradcy małżeńscy mówią często nieszczęśliwym małżonkom, by postępowali tak,
jakby miłowali się wzajemnie, nawet jeśli tego nie czują.
III. OSTRZEŻENIE
Nie powinniśmy pomijać uroczystych
słów Jezusa w Ap 2,5:
— „Jeśli zaś się nie nawrócisz, zjawię
się u ciebie i usunę twój świecznik z miejsca, na którym się znajduje” (BKR).
W adwentystycznym komentarzu biblijnym czytamy: „Wówczas zbór utraciłby swój status wybranego reprezentanta
Chrystusa. Zbór w Efezie upadł, ale Boże miłosierdzie cierpliwie dało mu okazję
do okazania skruchy”1.
Pozwólcie, że zadam pytanie, na które nie znam odpowiedzi:
— Skąd zbór wie, że jego świecznik został usunięty?
Przypuszczam, że zbór nigdy się tego
nie dowie, gdyż w pewnym sensie z ludzkiego punktu widzenia nic się nie zmienia. Bóg przestaje działać przez zbór,
ale wszystko w zborze toczy się swoim torem. Kaznodzieja będzie przemawiał, chór będzie śpiewał, światła będą
się świecić, system nagłośnienia będzie
działał, klasy szkoły sobotniej będą przerabiać kolejne lekcje, diakoni będą zbierać dziesięciny i dary, a starsi zboru nadal będą prowadzili nabożeństwa. Ale
nie będzie w tym wszystkim Boga. Będzie to religijna fikcja oraz głoszenie pobożności pozbawionej mocy, czyli kościół
bez Jezusa.
To smutny fakt, że zbór w Efezie w końcu przestał istnieć. Po prostu znikł. Ale
być może to było lepsze niż trwanie zboru, w którym nie ma Jezusa.
IV. ZAPROSZENIE
Tak oto dochodzimy do ostatecznego pytania:
— Czy słuchamy tego, co Bóg do nas
mówi?
Każdy z 7 listów zawiera to zdanie:
„Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch
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mówi do zborów” (Ap 2,7). Czy mamy
uszy, które słyszą, czy też jesteśmy zbyt
pochłonięci słuchaniem hałasu świata?
Chrześcijańska wiara wymaga używania
uszu — słuchania słowa Pana. Bóg przemawia, ale czy my słuchamy?
Przesłanie do zboru w Efezie kończy
się taką oto obietnicą dla zwycięzców:
— „Zwycięzcy dam spożywać z drzewa
żywota, które jest w raju Bożym” (Ap 2,7).
Słowo raj oznacza miejsce osobistej
obecności Pana Jezusa.

PODSUMOWANIE
Tym, którzy są Mu wierni, Chrystus obiecuje wieczną i bliską więź w raju oraz życie
wieczne podtrzymywane przez spożywanie
owoców drzewa żywota. Oby nasze uszy słyszały i obyśmy z wiarą odpowiadali na słowa
pochwały, nagany, ostrzeżenia i zaproszenia
skierowane do nas w Słowie Bożym!
4
The Seventh-day Adventist Bible Commentary,
Hagerstown 1980, t. VII, s. 745.

1

Kazanie II

Lekcje ze zboru w Smyrnie
Ap 2,8-11

C

zęsto w naszym życiu jest tak, że
jakaś potężna fala uderza w naszą
wiarę w Boga. Doświadczamy niesprawiedliwości. Mamy problemy
ze zdrowiem. Nasi bliscy umierają nagle.
Gdy znajdujemy się w takich sytuacjach,
często pytamy:
— Czy Pan naprawdę nas miłuje?
Jak Bóg odnosi się do takich sytuacji?
Bywa czasami tak, że życie staje się
dla nas nieznośne. List Jezusa do zboru
w Smyrnie (zob. Ap 2,8-11) pomaga nam
spojrzeć z biblijnej perspektywy na życiowe zmagania, zwłaszcza te, które stają się naszym udziałem z powodu naszej
chrześcijańskiej wiary.
List do zboru w Smyrnie mówi nam coś
o tym zborze i jeszcze więcej o samym
Panu. W tych krótkich słowach znajdujemy wielkie wsparcie w naszych życiowych zmaganiach.
I. JEZUS ZNA NASZE KŁOPOTY
— „Znam ucisk twój” (Ap 2,9).
Słowo ucisk nie oznacza zwyczajnych
życiowych problemów, ale odnosi się raczej do tego, co możemy nazwać katastrofalnym naciskiem/naporem. W innym
kontekście zostało użyte w odniesieniu
do człowieka zmiażdżonego przez wielki
kamień. Gdy wszystko wali się nam na głowę, gdy wszelka nadzieja znika, gdy ciemność otacza nas, a wrogowie przypierają
nas do muru, Jezus mówi:
— Znam ucisk twój.
II. JEZUS ZNA NASZE UBÓSTWO
— „Znam twoje (…) ubóstwo — wiedz
jednak, że jesteś bogaty” (Ap 2,9 BKR).

Te słowa mają tu swoje znaczenie.
Chrześcijanie w Smyrnie pochodzili z ubogich klas społecznych. Nawet jeśli kiedyś obfitowali w ziemskie dobra, to te
dni dawno minęły. Nic dziwnego, że wielu straciło pracę w zakładach rzemieślniczych, bo nie chcieli wyznawać, że cesarz
jest bogiem. Tym nękanym biedą chrześcijanom Chrystus mówi:
— Lecz tyś bogaty!
Czyżby Jezus kpił z nich? To zależy
od tego, jak oszacowujemy wartość doczesności w porównaniu z wiecznością.
Jeśli to życie jest wszystkim, co się dla nas
liczy, to słowa Jezusa będziemy odbierać
jako pobożny nonsens. W końcu, co dobrego przychodzi z mówienia ludziom,
którzy nawet nie mogą najeść się do syta, że są bogaci?
III. JEZUS ZNA NASZYCH WROGÓW
— „Wiem, że bluźnią tobie ci, którzy
podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są
synagogą szatana” (Ap 2,9).
Kim są ci, którzy zostali nazwani synagogą szatana? Ten przerażający termin odnosi się do tych Żydów w Smyrnie, którzy połączyli siły z poganami, by
oskarżać chrześcijan o zdradę przeciwko
Rzymowi. Gdy zajęli stanowisko przeciwne Kościołowi Jezusa, tym samym stanęli
po stronie przeciwnej do samego Jezusa.
Ponieważ chrześcijanie nie oddawali czci bożkom, ale czcili Niewidzialnego
Boga, czasami byli nazywani ateistami.
Nie bądźcie zaskoczeni, gdy pozornie
religijni ludzie was znienawidzą. Tak samo nienawidzili Jezusa. To religijni ludzie
domagali się, by Go ukrzyżować.
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IV. JEZUS MÓWI: NIE LĘKAJ SIĘ
— „Nie lękaj się cierpień, które mają
przyjść na cię. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli poddani próbie, i będziecie w udręce przez
dziesięć dni” (Ap 2,10).
W tym wersecie znajdujemy cenne
pouczenie. Po pierwsze nasz Pan dobrze
wie, co się z nami dzieje. To, co nas zaskakuje, nie jest zaskoczeniem dla Niego. Po drugie Pan czasami dopuszcza,
by diabeł mocno nas atakował. Po trzecie Pan ogranicza nasze cierpienia. Jezus mówi zborowi, że straszne prześladowanie będzie trwać 10 dni. Niektórzy z nas mogą pomyśleć: Nie brzmi to
najgorzej. Ale jak byście się czuli, gdybyście zostali wyrzuceni z pracy, zbici
do nieprzytomności, wasze domy zostałyby splądrowane, żony i córki zgwałcone, a wasze małe dzieci sponiewierane?
Czy 10 dni wydawałoby się wam wtedy
dość znośne?
Nie potrafię wyjaśnić, dlaczego niektórzy ludzie cierpią więcej niż inni. Choć
prawdą jest, że każdy kiedyś musi zmoknąć na deszczu, niektórzy przeżywają
jedną ulewę za drugą i przemakają do suchej nitki. Zastanawiałem się nad tym
przez wiele lat i doszedłem do wniosku,
że wszelkie nasze spekulacje w tej kwestii są jedynie przypuszczeniami i na niewiele się zdadzą. Powinniśmy znaleźć
pocieszenie w zapewnieniu, że nie będziemy kuszeni ponad to, co jesteśmy
w stanie znieść (zob. 1 Kor 10,13). Pomyśl
o tym w ten sposób: Skoro Jezus mówi,
że będziemy cierpieć przez 10 dni, żadna
siła na ziemi nie przedłuży naszego cierpienia do 11 dni! Cierpienie nie skończy
się wcześniej, ale nie potrwa też ani jednego dnia dłużej. Pan określił limit czasowy naszej próby — czy będzie to 10
dni, czy 10 tygodni, czy 10 miesięcy, czy
10 lat, czy 10 dekad.
Dlatego mówi do nas:
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— Nie lękaj się.
Pan wie, co czyni. On zrealizuje swoje
zamierzenia wobec nas.
V. JEZUS MÓWI: BĄDŹ WIERNY
— „Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci
koronę żywota. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzca nie dozna szkody od drugiej śmierci”
(Ap 2,10-11).
O jednym ważnym fakcie musimy pamiętać, mianowicie iż Jezus nigdy nie
obiecał, że ustrzeże nas od wszystkich
życiowych prób. Nigdy nie powiedział
do zboru w Smyrnie:
— Tylko wierz we mnie, a wszystko
będzie dobrze.
Jezus nie głosił ewangelii sukcesu i dobrobytu. Ta błędna nauka skaziła Kościół
na całym świecie i stworzyła pokolenie
chrześcijan o materialistycznym nastawieniu, zeświecczonych i słabych duchowo. Ponieważ odrzucili oni teologię cierpienia, nie są gotowi, gdy przychodzi cierpienie, a więc nie mają siły, by sprostać
trudnym życiowym wyzwaniom.
Jezus nigdy nie mówi:
— Wierz we mnie, a ja dam ci łatwe
życie.
Mówi natomiast:

— Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci
koronę żywota.
Wielu wierzących w Smyrnie zapłaciło
najwyższą cenę za swoją wiarę. Szli za Jezusem w doczesnym życiu i poszli za Nim,
gdy nadeszła śmierć. Na tym tle lepiej
pojmujemy znaczenie tytułu Chrystusa,
jakim przedstawił się w Ap 2,8:
— „Pierwszy i ostatni, który był umarły, a ożył”.
Ten tytuł opisuje skrajności. Jezus poniósł drugą śmierć, ale powrócił do życia!
Dlatego śmierć nie ma mocy nad człowiekiem wierzącym, który pozostaje wierny
Jezusowi (zob. J 11,25).
My wszyscy możemy umrzeć, i jeśli Jezus wkrótce nie przyjdzie, wszyscy umrzemy! Nie ma co do tego wątpliwości. Czy
pozostaniemy Mu wierni bez względu
na wszystko? Nie lękajcie się! Bądźcie wierni! Śmierć może nas spotkać, ale nie może
nam odebrać tego, co otrzymaliśmy od Boga. Świat daje ordery i odbiera je. Nic to.
Możemy być bogaci dzisiaj, a biedni jutro.
Możemy mieć dobrą pracę i zostać jej pozbawieni z dnia na dzień. Możemy być zdrowi, a następnego dnia zachorować. Możemy mieć szczęśliwą rodzinę, która mimo
to się rozpadnie. Możemy mieć wielu przyjaciół, którzy opuszczą nas w potrzebie.

Kazanie III

Lekcje ze zboru w Pergamie

K

Ap 2,12-17

ierując list do zboru w Pergamie,
w Ap 2,12-17 Chrystus zwraca się
do zgromadzenia, które stało się
zbyt otwarte na nowe poglądy.
Czego uczymy się, czytając ten list Jezusa?
I. ŻADEN ZBÓR NIE MOŻE ŻYĆ
PRZESZŁOŚCIĄ
Zbór w Pergamie z pewnością miał
wspaniałe dziedzictwo. W czasach intensywnych prześladowań przywódca
imieniem Antypas zapłacił najwyższą
cenę za swą wiarę (zob. Ap 2,13). Nie
wiemy o nim nic więcej poza tym, co
jest tutaj napisane. Liczy się to, że Jezus zna jego imię i wie, że on nie podda się naciskom. Choćby został zapomniany na ziemi, będzie zapamiętany
w niebie.
Tak samo jest ze wszystkimi odważnymi męczennikami, z których większość
jest bezimienna i nieznana szerzej Ko-

ściołowi. Ich krew stała się zasiewem
Kościoła na świecie. Ale gdzie jest szlachetność i odwaga, tam czai się także
niebezpieczeństwo. Zbór o tak wspaniałej przeszłości może zakładać, że z pewnością sprosta wyzwaniom współczesności. Ale czy zbór w Pergamie, czcząc
pamięć Antypasa, nie zaniedbywał naśladowania jego dobrego przykładu?
Dobrze jest, gdy zbór pamięta o swoich
przodkach. Ale czy zachowuje ich bohaterską postawę?
II. ŻADEN ZBÓR NIE MOŻE ŻYĆ SAMĄ
ODWAGĄ
Nie powinniśmy przeoczyć dobrych
słów, jakie Chrystus miał do powiedzenia o tym zborze (zob. Ap 2,13).
Pergam znajdował się ponad 100 km
na północ od Smyrny. Jako starożytna
stolica Azji Mniejszej był pełen pięknych
budynków i pogańskich świątyń. W środ-

PODSUMOWANIE
Dla tych, którzy trwają mocno wśród
prób, najlepsze dopiero nadejdzie. Otrzymamy koronę żywota i będziemy panować
z Jezusem na zawsze.
Bądźcie dobrej myśli, dzieci Boże! Zapnijcie pas prawdy i zabierzcie się do dzieła. Nie bójcie się życiowych trudności. Jesteście bogatsi, niż się wam wydaje.
Jezus przychodzi wkrótce! On zna wasze problemy. On zna wasze ubóstwo. On
wie, jakich macie wrogów. Jezus mówi:
— Nie lękaj się! Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota.
Czy jesteście gotowi dochować wierności Jezusowi?
4

ku miasta znajdował się ogromny ołtarz
Zeusa, boga bogów. Pergam cechował
się toksycznym połączeniem politycznej
władzy, pogańskich rytuałów, greckiej
filozofii i kultu cesarza. Raz w roku każdy obywatel musiał ofiarować kadzidło
przed posągiem cesarza i oświadczyć,
że cesarz jest bogiem. Żaden chrześcijanin nie mógł tego zrobić z czystym sumieniem. Stało się to podłożem duchowego konfliktu.
Gdy Jezus mówi, że szatan ma tam
swój tron, ma na myśli to, że szatan znalazł tam miejsce, gdzie może wywierać
swój diaboliczny wpływ na cały region.
Przez połączenie bałwochwalczego kultu
ze zmysłową rozwiązłością szatan dzierżył władzę nad miastem. Nad całym regionem zaległy szatańskie ciemności.
Dzisiaj szatan też ma takie swoje trony.
Nie było łatwo być chrześcijaninem w Pergamie i niełatwo jest być chrześcijaninem
w wielu miejscach świata także dzisiaj.
Wielki bój toczy się między bogiem
tego świata, a Bogiem Biblii. W tym boju wierzący w Pergamie jeszcze nie oddali pola wrogowi. Na czym więc polegał ich upadek?
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III. ŻADEN ZBÓR NIE MOŻE ŻYĆ,
TOLERUJĄC POWAŻNE BŁĘDY
WŚRÓD SWOICH CZŁONKÓW
Jezus wskazuje wielką słabość tego
zboru. Chrześcijanie w Pergamie zaniedbali zborową dyscyplinę. W imię błędnie
pojmowanej miłości nie wykluczyli tych,
„którzy trzymają się nauki Balaama (...)
i (...) nauki nikolaitów” (Ap 2,14-15). Oba
określenia najwyraźniej odnoszą się do tej
samej ogólnej tendencji. W zborze tym byli tacy, którzy bronili rozwodnionych doktryn, a nawet rozwodnionej moralności.
Utrzymywali oni, że Kościół chrześcijański powinien być otwartą społecznością.
Takie twierdzenie jest zwodnicze i niebezpieczne. Wszyscy lubimy ideę otwartego zboru:
— Przychodźcie. Przychodźcie wszyscy. Przychodźcie tacy, jacy jesteście...
Jednak gdy to pojęcie jest rozciągane nad miarę, Kościół staje się mieszaniną prawdy i kłamstwa, czystości i nieczystości, a więc prędzej czy później zło się
szerzy, tak iż grzech przestaje się jawić
jako coś złego. Skutek jest taki, że zbór
otrzymuje jednocześnie pochwałę i surowe napomnienie od Pana.
IV. ŻADEN PODZIELONY
ZBÓR NIE MOŻE ISTNIEĆ
W NIESKOŃCZONOŚĆ
To prowadzi nas do wezwania Pana
zawartego w Ap 2,16. Chrystus odbiera
to jako osobistą zniewagę, gdy Jego Kościół hołubi niemoralność wśród siebie.
Grozi, iż złoży osobistą wizytę w Pergamie i będzie walczył przeciwko fałszywym nauczycielom.
Ten werset nasuwa ciekawe pytanie:
— Kto właściwie ma się opamiętać?
Z pewnością fałszywi nauczyciele potrzebują opamiętania.
W imię fałszywie pojmowanej otwartości i tolerancji, a nawet jedności wiele
zborów stopniowo idzie na kompromis
w kwestii zasad ewangelii. Myślę, że Pan

Jezus kieruje swoje ostrzeżenie bardziej
do przywódców zboru niż do fałszywych
nauczycieli. Pastorzy, starsi zborów i diakoni oraz pozostali wyznawcy potrzebują
opamiętania, skruchy i nawrócenia.
Zbór musi zdecydować, czym chce być.
Jezus ostrzega, że jeśli zbór nie podejmie
zdecydowanych działań naprawczych, to
On sam to uczyni. Ten sam Jezus, który
mówi: Przyjdźcie do mnie, mówi także:
— Idźcie precz ode mnie.
To przerażające, gdy Jezus mówi:
— Będę z nimi walczył.
V. ŻADEN ZBÓR NIE MOŻE ŻYĆ BEZ
SŁOWA NADZIEI
Przesłanie Chrystusa kończy się serią wspaniałych obietnic dla tych, którzy zwyciężają przez wiarę (zob. Ap 2,17).
W przeciwieństwie do pogan, którzy oferowali tajemne misteria, Jezus oferuje
coś znacznie większego tym, którzy idą
za Nim. Ukryta manna to osobista więź
z Panem. Jezus mówi:
— Ja jestem większy niż wszystkie rzeczy tego świata. Ci, którzy spożywają Żywy Chleb i piją Żywą Wodę, nigdy więcej
nie będą łaknąć ani pragnąć.
Biały kamyk oznacza niewinność i czystość. Ale czym jest „na kamyku tym wypisane nowe imię, którego nikt nie zna, jak
tylko ten, który je otrzymuje” (Ap 2,17)?
Nie wiemy tego, bo jeszcze nikt nie otrzymał tego białego kamyka z nowym imieniem. Czeka on na nas w niebie.
Ten werset zawiera wspaniałe zapewnienie. Jezus wezwie nas po imieniu, które tylko my sami będziemy znali. W niebie nikt nigdy nie zgubi się w tłumie. Pomimo ogromnej rzeszy ludzi każdy z nas
będzie mógł powiedzieć:
— Należę do Jezusa, a Jezus moim
jest!
PODSUMOWANIE
Nie wystarczy zachowywać prawowierną postawę w kwestiach teologicz-

Kazanie IV

Lekcje ze zboru w Tiatyrze

Z

Ap 2,18-29

7 miast wymienionych w 2. i 3. rozdziale Apokalipsy Jana Tiatyra była najmniej ważna. Miasto to było znane z wysokiej jakości brązu,
z którego wytwarzano broń, która nale-

nych. Nie wystarczy odważnie stawiać
czoło opozycji w społeczeństwie. Musimy
czynić coś jeszcze ponad to, mianowicie
nie wolno nam tolerować w zborze tych,
którzy stwarzają zagrożenie dla czystości jego świadectwa w świecie.
Nie wolno nam pomagać grzesznikom
przez wmawianie im, że ich grzech nie jest
aż tak wielki, by musieli się go pozbyć.
Chrystus przyszedł, by zbawić grzeszników, ale jeśli zbór nie wierzy w zbawienie od grzechu, to nie mamy co zaoferować światu. Gdzie przymyka się oczy
na grzech, gdzie próbuje się wymyślać
niewinne nazwy dla niego i gdzie zbór
patrzy przez palce na moralne kompromisy członków, tam zbór popełnia duchowe samobójstwo proporcjonalne do skali tego zjawiska.
To jest przesłanie naszego Pana
do zboru w Pergamie i Jego przesłanie
do naszego Kościoła dzisiaj. Jeśli ludzie
złośliwie twierdzą, że mamy zawężone
horyzonty myślowe, przyjmijmy to jako komplement i trzymajmy się Bożych
przykazań i wiary Jezusa. Bądźmy tak zawężeni, jak zawężona jest Boża prawda
i tak otwarci, jak otwarta jest Boża łaska!
Niech Bóg pomoże nam trwać mocno przy
wiecznej ewangelii Jezusa w czasach moralnego kompromisu.
4

życie wypolerowana błyszczała jak złoto. Było także znane z produkcji czerwonych tkanin. W Dz 16,14 czytamy o Lidii,
sprzedawczyni purpury z Tiatyry, którą
Paweł spotkał podczas pobytu w Filippi.
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Pod względem ekonomicznym miasto było
zdominowane przez cechy rzemieślnicze,
a pod względem duchowym było oddane
pogaństwu i niemoralności.
I. JEZUS ZNA PRAWDĘ O KOŚCIELE
Przesłanie do zboru w Tiatyrze Jezus
Chrystus zaczyna od przedstawienia swojej osoby (zob. Ap 2,18). Tylko raz w całej
Apokalipsie Jana Chrystus przedstawia
się jako Syn Boży. W naszym pluralistycz-

nym społeczeństwie jest to stwierdzenie w największym stopniu prowadzące
do podziałów. Zgodnie ze Słowem Bożym
wierzymy, że od wieczności Bóg istnieje
jako Ojciec, Syn i Duch Święty. Stwierdzenie, że Jezus jest Synem Bożym, oznacza, że gdy oddajemy Mu cześć, czcimy
samego Boga. Tak więc to sam Bóg mówi do zboru w Tiatyrze.
II. JEZUS CHWALI DOBRO W ZBORZE
Najpierw otrzymujemy dobrą nowinę. Pod wieloma względami zbór w Tiatyrze jest najlepszym z 4 zborów, które
poznaliśmy do tej pory. Zwróć uwagę, co
Jezus mówi o nim (zob. Ap 2,19). Ten zbór
ma dobre uczynki zboru w Efezie oraz
miłość, której brakowało zborowi w Efezie. Ma wytrwałość zboru w Smyrnie i dobrą teologię większości zboru w Pergamie. Cokolwiek jeszcze możemy powiedzieć o zborze w Tiatyrze, Pan wyraźnie
mówi, że wciąż czyni on duchowe postępy. To wspaniałe należeć do zboru, który
wzrasta w miłości i poznaniu Chrystusa
oraz gorliwości dla Niego. Tak więc nasz
Pan wysoko ceni ten zbór, który tak dużo czyni dla ewangelii w tak nieprzyjaznym miejscu.
III. JEZUS OBNAŻA ZŁO W ZBORZE
Ta pochwała sprawia, że reszta listu
brzmi tym bardziej niepokojąco. W jakiś
sposób przy całym swoim rozwoju wierzący w Tiatyrze dopuścili do tego, by
bezbożna kobieta panoszyła się w zborze i wywierała przemożny wpływ na jego duchowy stan (zob. Ap 2,20).
Mamy tu do czynienia z licznymi tajemnicami, których tekst nie wyjaśnia. Kim
była ta kobieta i jak osiągnęła swoją dominującą pozycję w tak dobrym pod wieloma względami zborze? Nasz Pan wyraźnie nawiązuje do realnej osoby, choć imię
Izebel przypuszczalnie nie jest jej prawdziwym imieniem, ale raczej nawiązaniem
do występnej żony króla Achaba (zob.
1 Krl 16,29-33; 18,13; 19,1-2; 21,5-16.23-25;
2 Krl 9,30-37). Przebiegła Izebel stała się
symbolem podstępnego zła, które nie tylko dopuszczało do bałwochwalstwa, ale
także je promowało — nie tylko dopuszczało do cudzołóstwa, ale także zachęcało do niego i nagradzało je. W adwentystycznym komentarzu biblijnym czytamy:
„Wygląda na to, że jak Izebel popularyzowała kul Baala w Izraelu (zob. 1 Krl 21,25),
tak w czasach Jana pewna fałszywa prorokini usiłowała sprowadzić zbór w Tiatyrze na manowce”1.

Ale jak to możliwe, że taka kobieta
doszła do władzy w zborze w Tiatyrze?
Myślę, że odpowiedź tkwi w słowie prorokini. Twierdząc, że przemawia w imieniu Boga, uzyskała ona posłuch naiwnych
i niedouczonych chrześcijan. Można sobie
wyobrazić, że taka kobieta musiała łączyć
mocną osobowość z przekonującym sposobem mówienia, uwodzicielską powierzchownością i jawną pogardą wobec tych,
którzy próbowali ją krytykować. Niewątpliwie była przebiegła, energiczna, zręczna w kłamaniu i niebezpieczna.
Swoje paskudne dzieło wykonywała
pod płaszczykiem dobrej chrześcijanki.
Nic dziwnego, że wśród członków zboru
w Tiatyrze znalazła wielu zwolenników.
Taka taktyka zdała egzamin w przypadku pierwszej starotestamentowej Izebel,
więc podziałała skutecznie także w przypadku jej naśladowczyni w Tiatyrze.
IV. JEZUS OSĄDZA ZŁO W ZBORZE
(zob. Ap 2,21-23)
Gdy Jezus mówi: „Dałem jej czas, aby
się upamiętała” (Ap 2,21), przypuszczalnie ma na myśli to, że przywódcy zboru
przeciwstawili się jej grzesznemu postępowaniu, a ona nie zareagowała na to tak,
jak powinna. Choć prawdą jest, że cierpliwość Boga ma nas prowadzić do skruchy,
to jednak prawdą jest także to, że Boża
cierpliwość ma granice.
W tym przypadku sąd został ogłoszony. Po pierwsze nastąpi dotkliwe cierpienie (zob. Ap 2,22). Po drugie jej zwolennicy umrą (zob. Ap 2,23a). Po trzecie
wszystkie zbory poznają, że Bóg poważnie traktuje grzech w Kościele (zob. Ap
2,23b).
Możecie być pewni, że niewyznany
i nieporzucony grzech wreszcie nas dopadnie. Co czynicie w skrytości, zostanie ogłoszone na dachach. Co czynicie
w ciemności, zostanie ukazane w świetle południa.
V. JEZUS WSPIERA SWOICH
WIERNYCH WYZNAWCÓW
(zob. Ap 2,24-25)
Wyrażenie „jak mówią, szatańskich
głębin” (Ap 2,24), daje nam wgląd w to,
co działo się w zborze. Izebel usidlała
swoich zwolenników, obiecując im wiedzę i doświadczenie, które pochodziły
z połączenia pogańskiej obrzędowości,
chrześcijańskiej symboliki i rozwiązłości,
a to wszystko pod sztandarem poznania głębokich tajemnic, których nie znają
zwykli ludzie. Zwróćcie uwagę, że w tym

przypadku Jezus nie mówi im, by podjęli działania w celu usunięcia zwodzicielki ze zboru. Najwyraźniej Izebel była tak
mocno powiązana z życiem zboru, iż Chrystus postanowił uporać się z nią osobiście.
VI. JEZUS OBIECUJE PODZIELIĆ SIĘ
Z NAMI SWOIM ZWYCIĘSTWEM
Oto obietnica, którą Chrystus składa
tym, którzy nie poddają się w Tiatyrze
(zob. Ap 2,26-28):
— Ci, którzy pozostaną wierni, pewnego dnia będą panować ze mną. Jeśli
jesteście wierni, będziecie uczestniczyć
w moim zwycięstwie. Jeśli pragniecie,
możecie zostać przemienieni. Jeśli pragniecie, możecie zostać oczyszczeni. Jeśli
pragniecie, możecie otrzymać nowe życie. Jeśli pragniecie, wasze grzechy mogą zostać zmyte.
Wszyscy jesteśmy zbawieni w taki sam
sposób — przez łaskę Boga. Ci, którzy zostali zranieni wskutek złych wyborów dokonanych w przeszłości, mogą otrzymać
przebaczenie i zostać oczyszczeni, jeśli
tego pragną. Być może nadal będziecie
zmuszeni żyć z konsekwencjami waszej
przeszłości, ale ciężar winy może zostać
zdjęty z waszych serc.
„Jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym
jest stworzeniem” (2 Kor 5,17).
PODSUMOWANIE
Pomyślcie o tym w ten sposób, że możecie mieć w zborze Izebel albo Jezusa,
ale nie Izebel i Jezusa razem. Kogo wybieracie? Jeśli pragniecie Jezusa, musicie się
odwrócić od Izebel i zwrócić serca ku Synowi Bożemu. Powierzcie Mu siebie całkowicie, razem ze swoimi grzechami, które kładą się cieniem na waszej przeszłości.
Ufajcie Mu jako swemu Panu i Zbawicielowi. Przyjdźcie do Chrystusa tacy, jacy jesteście, a On nie odepchnie was. On was
miłuje. Przyszedł z nieba, by was zbawić.
On umarł za was na krzyżu. On zaprasza
was, byście przyszli do Niego.
Nowe życie czeka na tych, którzy mówią tak Jezusowi, ale musicie przyjść
do Niego, aby to życie przyjąć.
4
1

The Seventh-day Adventist Bible Commentary,
Hagerstown 1980, t. VII, s. 751.
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TEOLOGIA

PRZYWÓDCY ZBORÓW A

P

ewien ojciec miał 3 synów. Gdy się
zestarzał, przywołał swoich synów,
by podzielić majątek. Miał 17 wielbłądów, co w tamtych czasach stanowiło spore bogactwo. Dla najmłodszego
syna przeznaczył 2/3 stada. Dla drugiego
— 1/6, a najstarszemu, jako że był w stanie sam zadbać o siebie, ojciec przekazał
1/9. Gdy ojciec zmarł, 3 bracia zebrali się,
by podzielić majątek. Jednak gdy próbowali wykonać niepraktyczne polecenie wydane przez ojca, by podzielić stado wielbłądów, wpadli w osłupienie i przerażenie:
— Jak mamy podzielić zwierzęta?
Czyżby ojciec pomylił się w obliczeniach?
Wtedy przypomnieli sobie, że stary
przyjaciel ojca mieszka opodal. Postanowili zasięgnąć jego rady.
— Być może on pomoże nam rozwiązać nasz dylemat?

Jako stary i doświadczony człowiek,
przyjaciel ojca, posiadał mądrość, której
poszukiwali.
— Weźcie jednego mojego wielbłąda,
dodajcie go do waszego stada w celach
rachunkowych, a gdy skończycie liczyć,
oddajcie mi go.
Teraz, gdy mieli 18 wielbłądów, formuła testamentowa miała sens! Najmłodszy
syn otrzymał 2/3 stada, czyli 12 wielbłądów. Drugi syn, który otrzymał 1/6 stada,
dostał 3 wielbłądy. Najstarszy syn, który otrzymał 1/9 stada, dostał 2 wielbłądy. Gdy je zsumowali, wyszło 17 wielbłądów, a jednego oddali przyjacielowi ojca.
Ich dylemat został rozwiązany i wszyscy
byli szczęśliwi.
Co było kluczowe w tej historii? Otóż
kluczowym elementem był ów „brakujący” wielbłąd. Bez tego wielbłąda mate-
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matyczny dylemat 3 synów nie mógł być
rozwiązany. W podobny sposób wartość
tego, czego brakuje, została wskazana
przez Jezusa w 15. rozdziale Ewangelii
Łukasza. W Królestwie Bożym jeden brakujący grzesznik jest bezcenną wartością.
Starsi zborów ponoszą ogromną odpowiedzialność za zgubione dusze.

Zabłąkana owca
Zwróć uwagę na przypowieść o pasterzu i jego owcach w Łk 15,4-7. Tylko
jedna owca ze stada pasterza zagubiła się. Jedna brakująca owca w przypowieści symbolizuje nie tylko zagubionego grzesznika na ziemi, ale cały zgubiony świat we wszechświecie. W Bożym
wszechświecie, w którym wszystko zo-

stało stworzone w doskonałej harmonii
z Bożymi zamierzeniami, jedna planeta
zboczyła z drogi1. Na świecie pojawiło się
nieszczęście (zob. Rdz 3,6-7), a ludzkość
znalazła się w niewoli grzechu i śmierci
(zob. Hbr 2,14-15). Podobnie jak ta jedna
brakująca owca, która zupełnie się zagubiła, także ziemia i jej mieszkańcy znaleźli się w rozpaczliwym położeniu. Będąc skażeni przez grzech, wszyscy, którzy urodzili się na tej ziemi, byli skazani
na śmierć (zob. Rdz 6,23). Otoczeni przez
grzech i jego skutki (zob. Rz 1,29-31; 5,12)
ludzie stali się istotami wyobcowanymi
od siebie nawzajem (zob. Rdz 3,7.11-13),
stworzenia (zob. Rdz 3,17-19.24) i Boga
(zob. Rdz 3,10). Gdyby nie Boża inicjatywa (zob. Łk 15,4) grzesznik i świat byłyby na zawsze zgubione. Ale Dobry Pasterz wyruszył na poszukiwanie zagubionej owcy, a gdy ją znalazł, uradował się
wielce (zob. Łk 15,6).
Zastanów się przez chwilę nad niezwykłym wzrostem populacji świata.
W pierwszych 3 miesiącach 2014 roku
na świecie urodziło się ok. 30,2 mln dzieci
i nastąpiło ok. 12,4 mln zgonów. To znaczy, że populacja przyrosła netto o 17,8
mln w tym okresie2. Całkowita populacja
świata wynosi obecnie ponad 7,4 mld2a,
z czego 41,7% to ludzie, do których nie
potrafimy dotrzeć. W samym oknie 10/40
żyje 4,7 mld ludzi, z których 63,4% na terenach, gdzie nie słyszano ewangelii Jezusa Chrystusa3.
Jaką rolę odgrywają starsi zborów
w szukaniu zgubionych? Cała ludzkość
zbłądziła jak owce (zob. Iz 53,6) i musi być
odnaleziona przez Miłującego Pasterza.
Nawet gdybyś był jedynym grzesznikiem
we wszechświecie, Jezus, twój Miłujący
Pasterz, przyszedłby na świat dla twojego zbawienia. Wielu ludzi w tym świecie tęskni za czymś lepszym i odpowiada
na głos Ducha Bożego, który przemawia
do ich sumień. Ci ludzie odczuwają potrzebę Boga i szukają odpowiedzi na pytanie o zbawienie. Mnóstwo ludzi w różnych krajach świata i różnych religiach,
być może nawet w naszym sąsiedztwie,
uświadamia sobie, że potrzebują oni Boga, ale nie wiedzą, co czynić. Dla takich
ludzi pastorzy i starsi zborów powinni
pracować, aby ich odnaleźć.

Zgubiona moneta
Podobnie jak przypowieść o zagubionej owcy Chrystus opowiedział przypo-

wieść o zgubionej drachmie w Łk 15,8-10.
W przeciwieństwie do owcy ci, którzy są
symbolizowani przez zgubioną monetę,
nie zdają sobie sprawy z tego, że są zgubieni. Zgubiony grzesznik jest bezradny i rozpaczliwie potrzebuje zbawienia.
Przypowieść ta przypomina nam o surowych realiach życia ludzi. W przeciwieństwie do zagubionej owcy moneta została zgubiona w domu. Miejsce, w którym powinna być bezpieczna, stało się
dla niej miejscem duchowego zagubienia.
Ta przypowieść uderza w czułe i osobiste
struny. Czy są wśród nas tacy, nawet w zaciszu naszego zboru, którzy są zgubieni,
ale nie zdają sobie z tego sprawy? Czy to
możliwe, by osoby uczęszczające do zboru były zgubione? Czy może być tak, że
niektórzy bywają w zborze tylko po to, by
spotkać się z przyjaciółmi albo żeby się
pokazać innym? Czy nasze dzieci szczerze uczęszczają do zboru w sobotę, czy
raczej uczęszczają tam tylko po to, by się
nam przypodobać, podczas gdy w głębi
serca brak im żywej więzi z Dawcą Życia?
Benjamin L. Corey wskazuje 10 powodów, dla których ludzie opuszczają Kościół4:
1. Nie znajdują Jezusa.
2. Czują się samotni.
3. Szukają czegoś autentycznego.
4. Mają dosyć słuchania o tym, jak powinien głosować dobry chrześcijanin.
5. Czują się przymuszani do naśladowania innych, aby mogli zostać w pełni
zaakceptowani i przyjęci do wspólnoty.
6. Odpychają ich karierowiczostwo, kliki przywódcze oraz faworyzowanie krewnych i przyjaciół przy obsadzaniu wysokich stanowisk przez osoby wpływowe.
7. Przywódcy zachowują się jak władcy, a nauczyciele wykazują poważne braki w przygotowaniu.
8. Nie potrafią rozwiązać konfliktów
ze współwyznawcami.
9. Razi ich życie na pokaz.
10. Nie są w stanie znaleźć społeczności, w której dobrze by się czuli.
Starsi zborów mają obowiązek szukać takich ludzi. Podobnie jak kobieta
w przypowieści także Bóg przejmuje inicjatywę, by szukać i ratować tych, którzy
są symbolizowani przez zgubioną monetę. Boża inicjatywa może także wskazywać ważność duchowego kierownictwa.
Jak kobieta w przypowieści przeszukuje
dom, by znaleźć zgubioną monetę, tak rodzice, pastorzy i starsi zborów mają święty obowiązek troski o zbawienie swoich
duchowych dzieci. Nie wolno tolerować

żadnej przeszkody, która mogłaby stać
na drodze do zbawienia w domu, zborze czy szkole kościelnej. Każda bariera
na drodze do zbawienia musi być usunięta. Nasi wyznawcy potrzebują środowiska
sprzyjającego chrześcijańskiemu wzrastaniu i rozwojowi oraz miejsca, w którym czystość i miłość do Boga są podtrzymywane. Radość ze skruszonego grzesznika, który przyjmuje zbawienie (zob. Łk
15,9-10), jest zdecydowanym przeciwieństwem braku przebaczenia przejawianego przez duchowych przywódców, do których zwracał się Jezus.

Syn marnotrawny
Przypowieść o synu marnotrawnym
jest zdumiewającym objawieniem łaski
Bożej. Celem Jezusa przyświecającym
przedstawieniu tych 3 przypowieści było zilustrowanie faryzeuszom i uczonym
w Piśmie (zob. Łk 15,2-3) kontrastu między
nimi — nieprzebaczającymi i nieakceptującymi — a Bożym przebaczeniem i akceptacją okazywanymi grzesznikom w działalności Jezusa. O Jezusie mawiali oni:
— „Ten grzeszników przyjmuje i jada
z nimi” (Łk 15,2).
Chrystus odpowiedział na to oskarżenie tymi 3 przypowieściami. Sednem
tych przypowieści była nie tyle skrucha grzesznika, ale raczej miłość i przebaczenie Boga okazywane skruszonemu grzesznikowi. W przeciwieństwie
do dwóch pierwszych przypowieści ojciec w trzeciej przypowieści nie wyszedł
w poszukiwaniu syna. Gdy zagubiła się
owca, pasterz opuścił 99 owiec, by odnaleźć zagubioną. Gdy zginęła moneta,
kobieta szukała jej gorliwie, aż ją znalazła. Jednak w przypowieści o synu marnotrawnym ojciec po prostu czekał... i czekał. Ta przypowieść przedstawia istotę
zbawienia ludzkości. Choć Bóg stara się
zbawić wszystkich ludzi, nie zbawi nikogo wbrew woli człowieka. Bóg chroni wolność ludzi, w tym wolność wyboru
zbawienia albo odrzucenia go. Syn miał
dostęp do wszystkich błogosławieństw
i dóbr w domu, ale postanowił go opuścić.
Sam zdecydował, że odejdzie, więc sam
musiał zdecydować, że powróci. Dopiero gdy poczuł odór grzechu, otrzeźwiał
i postanowił wrócić do Boga. Ta historia
przypomina nam o niebezpieczeństwie
traktowania łaski Bożej jako należącej
się nam wręcz automatycznie. Nie wolno nam odseparowywać się od Boga. Bóg
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mówi do nas: „Dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych”
(Hbr 3,15). Dzieje się to wtedy, gdy Jego
Duch przemawia do nas. Jeśli odwracamy
nasze serca od Niego i jeśli lekceważymy
tak wielkie zbawienie, które zostało nam
zaoferowane (zob. Hbr 2,3), jak usprawiedliwimy to w dniu rozliczenia?
Choć miłość Boga jest najważniejszym
punktem przypowieści o synu marnotrawnym, przypowieść ta nie kończy się na powrocie syna marnotrawnego. Kończy się
wzmianką o starszym synu, który sądził,
że jest wierny ojcu (zob. Łk 15,25-32).
Przecież przypowieści zostały skierowane do faryzeuszów, aby ukazać im kontrast między nimi (symbolizowanymi
przez starszego syna) a miłującym i przebaczającym Ojcem, który przyjął zarówno młodszego marnotrawnego syna, jak
i starszego zbuntowanego syna.

Osobista perspektywa
Wspólnym wątkiem w tych 3 przypowieściach jest niezmierzona wartość
osoby ludzkiej w oczach Boga. Boża misja w świecie nie jest oparta na współ-

czesnych zasadach biznesowych. Liderzy biznesu zamkną każdy projekt, który
nie przynosi zysków. Jeśli jakiś projekt
zagraża finansowej stabilności firmy, należy niezwłocznie przestać go finansować. Menedżerowie nie będą tracić czasu na przedsięwzięcia nieprzynoszące
korzyści. W tym sposobie kalkulowania
poszukiwanie jednej zagubionej owcy,
zgubionej monety czy marnotrawnego
syna może nie mieć ekonomicznego sensu. To, co zgubione, lepiej pozostawić samemu sobie, niż wyczerpywać środki, które można przeznaczyć na korzystniejsze
projekty. Po co tracić czas, energię i zasoby na poszukiwanie jednej owcy, skoro ma się 99 owiec pod opieką? Jeśli zgubiłeś jedną monetę, ale masz jeszcze 9,
to czy będziesz przetrząsał dom, by znaleźć jedną monetę? Jednak Boże przedsięwzięcie działa na niebiańskich zasadach. W rachunku nieba jeden człowiek
ma bezcenną wartość. Ceną za życie każdego człowieka jest drogocenne życie
Jezusa Chrystusa (zob. Rz 5,8). Tu mamy
do czynienia ze specyficznym aspektem
ewangelii — Chrystus umarł za wszystkich, ale także za każdego z osobna. Gdybym był jedynym grzesznikiem na świe-

cie, Chrystus przyszedłby, aby mnie zbawić. Gdyby wszyscy inni byli sprawiedliwi,
a tylko ja nie, Chrystus zaoferowałby mi
swoją zbawienną łaskę. Gdybym był najbardziej nikczemnym człowiekiem, miłość
Boża i tak pragnęłaby mojego zbawienia.
Nawet gdyby cały świat nienawidził mnie
i odrzucił, Chrystus miłowałby mnie tak
bardzo, iż przyszedłby, aby mnie zbawić
(zob. J 3,16).
Jak liderzy w naszych zborach naśladują miłość Chrystusa, wskazując Jego
łaskę i zbawienie innym?
4
Limoni Manu O’Uiha
Zob. Ellen G. White, Highways to Heaven, s. 164.
Zob. worldometers.info/world-population/, 11 V
2014.
2a
Zob. worldometers.info/pl/, 6 IV 2016 (przyp.
red.).
3
Zob. joshuaproject.net/global_statistics, 11 V
2014.
4
Zob. Benjamin L. Corey, 10 Reasons Why People
Leave Church, w: patheos.com/blogs/formerlyfundie/10-reasons-why-people-leave-church/,
11 V 2014.
1
2

[Artykuł pochodzi z czasopisma Record, 4 VIII
2007, wydawanego przez Wydział Południowopacyficzny Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Autor mieszka w mieście Palmerston North
w Nowej Zelandii].

polecamy
Jako syn milionera Doug Batchelor
miał wszystko, co można kupić
za pieniądze — wszystko prócz
szczęścia. Zażywał narkotyki,
wszczynał bójki i miał skłonności
samobójcze. Zniechęcony sobą
i przekonany o bezcelowości
istnienia postanowił bawić się
życiem, póki zupełnie się nim
nie znudzi, a potem odejść
z fasonem. Cena 22 zł.

sklep.znakiczasu.pl
22 • PRZEWODNIK dla kaznodziejów zborowych 3/2015 (42)

ZDROWIE

Unikaj spożywania
zbędnych
suplementów
C
zy jesteś zdeklarowanym zwolennikiem suplementów żywieniowych? Jeśli tak, to nie jesteś jedyny. Według amerykańskiego
tygodnika Forbes jednym z najszybciej rozwijających się działów przemysłu na świecie jest ten, który wytwarza suplementy
żywieniowe: witaminy, minerały, olej rybi,
probiotyki i antyoksydanty.
Ponadto wśród światowych populacji
starzejących się i zmagających się z problemami zdrowotnymi charakterystycznymi dla zwiększonej długości życia (np.
zaburzeniami wzroku i ograniczoną mobilnością) rynek suplementów rośnie
gwałtownie (glukozamina dla poprawy
ruchomości stawów, luteina dla zdrowia
oczu, probiotyki dla poprawy trawienia)1.
Jednak amerykański Urząd Ochrony
Konsumenta przy Federalnej Komisji Handlu ostrzega, że bezpodstawne i przesadne twierdzenia dotyczące działania suplementów są bardzo częste. Fałszywe
reklamy skłaniają ludzi do wiary, że suplementy pozytywnie wpłyną na ich zdrowie.
Według najnowszego raportu o stanie
zdrowia z 2015 roku dotyczącego suplementów żywieniowych2 połowa Amerykanów korzysta z suplementów diety regularnie w celu poprawy stanu zdrowia,
wydając na nie 28 mld dolarów rocznie!
Na świecie wydaje się na tego rodzaju
produkty około 68 mld dolarów rocznie.
Te pieniądze są wydawane na zioła, witaminy, minerały, hormony i inne tabletki
kupowane bez przepisu lekarza. Według
amerykańskiego Urzędu ds. Żywności
i Leków na rynku w Stanach Zjednoczonych sprzedaje się ponad 29 tys. różnych
suplementów żywieniowych.
Sprzedawcy suplementów diety i przemysł farmaceutyczny wydają się toczyć
wojnę o miliardy dolarów z dochodów
ze sprzedaży pigułek. Z jednej strony

prawdą jest, że firmy farmaceutyczne
rzadko podkreślają potrzebę zachowania zdrowego stylu życia i zdrowego odżywiania w walce przeciwko chorobom.
Z drugiej strony reklamy suplementów
diety często przedstawiają przemysł farmaceutyczny jako imperium zła, oskarżając go o to, że dla miliardowych zysków
truje swoich klientów drogimi i niebezpiecznymi chemikaliami, których ludzie
nie powinni zażywać, podczas gdy w rzeczywistości leki mogą ratować życie, gdy
są używane zgodnie z przeznaczeniem
i przy zachowaniu odpowiednich środków osłonowych.
Oto pewne mity i półprawdy, które
kosztowne reklamy suplementów żywieniowych zaszczepiają w umysłach społeczeństwa, w tym także wielu adwentystów:
Mit I: Suplementy diety są znacznie
bezpieczniejsze niż leki na receptę, gdyż
są naturalne.
Prawda: Fakt, iż suplement pochodzi
z zioła czy innej rośliny, a więc jest naturalny, niekoniecznie oznacza, że jest on
bezpieczny. Gdyby wszystkie substancje
pochodzenia roślinnego były bezpieczne, nie musielibyśmy unikać spożywania
niektórych jagód czy grzybów znajdowanych w lesie. Chciałbyś zażywać arszenik
albo cykutę?
Mit II: Suplementy diety są rygorystycznie badane, a ich skuteczność została ustalona w wyniku różnego rodzaju badań i naukowych dowodów.
Prawda: Aby uzyskać aprobatę Urzędu ds. Żywności i Leków na rynku w Stanach Zjednoczonych, każdy nowy lek musi przejść serię ściśle określonych badań
klinicznych. Suplementy diety są sprzedawane bez akceptacji tego urzędu. Co
gorsza, nie są one wcale badane albo badania, którym zostały poddane, zazwy-

czaj nie spełniają naukowych standardów. Na przykład pewien suplement jest
reklamowany jako zioło stosowane od tysiąca lat w Azji. Jednak w rzeczywistości
niektóre chińskie zioła mogą powodować
uszkodzenia wątroby i inne groźne skutki.
Mit III: Producenci suplementów są rycerzami na białych koniach spieszącymi
nam na ratunek, podczas gdy przemysł
farmaceutyczny to czyste zło.
Prawda: Zarówno przemysł farmaceutyczny, jaki i przemysł suplementów diety
wydają miliony dolarów, by przekonać nas
do zakupienia swoich produktów.
Zastanów się dwa razy, zanim wydasz
środki powierzone ci przez Boga na fiolki z tabletkami. Biblia przypomina nam,
że pierwotna dieta człowieka to rośliny czerpane z naturalnych źródeł (zob.
1. i 2. rozdział Księgi Rodzaju). Najlepszą
radą jest czerpanie składników odżywczych — w tym także witamin — wprost
ze źródeł roślinnych, o ile to możliwe.
Czasami potrzebujemy suplementów witaminowych, jeśli poziom witamin w organizmie jest niewystarczający. Weganie powinni zadbać o uzupełnianie witaminy B12. W wielu miejscach na świecie
należy korzystać dodatkowo z witaminy
D, gdyż większość ludzi ma poważne jej
niedobory. W tej kwestii dobrze jest zasięgnąć porady lekarza.
Tak więc kwestia sprowadza się do tego, komu i czyim produktom zaufasz. 4
Katia Reinert
1

2

Zob. reportlinker.com/ci02037/Vitamin-andSupplement.html.
Zob. berkeleywellness.com/supplements, 2/2015.

[Autorka jest dyrektorem Sekretariatu Zdrowia Wydziału
Północnoamerykańskiego Kościoła Adwentystów Dnia
Siódmego].
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PYTANIA I ODPOWIEDZI

Operacja
zmiany płci
Czy istnieje jakiś dokument
przygotowany przez Instytut
Badań Biblijnych dotyczący
operacji zmiany płci?

OPERACJA ZMIANY PŁCI —
AKTUALNE STANOWISKO
KOMISJI ETYKI INSTYTUTU
BADAŃ BIBLIJNYCH
Z PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU

W

zrost zainteresowania w społeczeństwie kwestiami transgenderycznymi (transpłciowymi, międzypłciowymi)
rodzi ważne pytania dla Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. W szczególności
kwestia operacji zmiany płci stawia Kościół wobec delikatnych pytań. Choć zagadnienie transgenderyczności jest istotne, zakres tego dokumentu ogranicza się
do pewnych wskazówek w kwestii operacji
zmiany płci. Uznajemy, że kwestie związane z operacją zmiany płci dotyczą nie tylko
problematyki klinicznej, ale dotyczą istot
ludzkich doświadczających głębokiego
emocjonalnego nieszczęścia, gdy starają
się uporać ze swoją osobistą tożsamością
płciową. Ludzie ci potrzebują naszej miłości, modlitwy, wsparcia i kierownictwa.
Istnieją 2 rodzaje pytań, jakie wierzący zadają sobie w związku z operacją
zmiany płci. Pierwszy: Czy osoby będące
członkami Kościoła i doświadczające na-

pięć związanych z tożsamością płciową
powinny poddać się operacji zmiany płci?
Drugi rodzaj pytań dotyczy tych osób,
które już przeszły operację zmiany płci,
a następnie przyjęły Chrystusa i przyłączyły się do Kościoła.

Wierzący a operacja
zmiany płci
Identyfikacja płciowa zazwyczaj pokrywa się z płcią człowieka po urodzeniu. Jednak czasami czynniki genetyczne,
chromosomalne, hormonalne i płodowe
mogą spowodować niejednoznaczność
anatomicznego rozróżnienia płciowego.
W takich sytuacjach anatomiczny rozwój
narządów płciowych może doprowadzić
do szeregu zaburzeń od definitywnie żeńskich do wyraźnie męskich. Osoby urodzone z niejednoznacznymi narządami
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płciowymi mogą skorzystać z operacji
chirurgicznej.
Jest także inna grupa osób, których
anatomiczna tożsamość płciowa jest wyraźnie męska albo żeńska, ale które utożsamiają się z płcią przeciwną do swojej
płci biologicznej. Takie osoby czasami
zgłaszają chęć przejścia operacji chirurgicznej w celu zmiany posiadanych narządów płciowych na genitalia odpowiednie
dla przeciwnej płci. Tych osób dotyczą poniższe rozważania.
1. Choć trudności i wyzwania napotykane przez tych, którzy identyfikowani
są jako osoby transgenderyczne, mają
pewne elementy wspólne z trudnościami wszystkich ludzi, to jednak uznajemy ich szczególną sytuację egzystencjalną i ograniczenia naszej wiedzy w takich
kwestiach.
2. Jako chrześcijanie poszukujemy
wskazówek w Słowie Bożym. Po pierwsze z biblijnego punktu widzenia istota

ludzka jest psychosomatyczną jednością.
To znaczy, że seksualna tożsamość nie może być całkowicie niezależna od ciała, jak
to się często twierdzi. W Piśmie Świętym
nasza tożsamość płciowa jest w znacznym
stopniu określona przez płeć urodzenia,
a Bóg jest autorem tożsamości płciowej
(zob. Rdz 1,27; 5,1-2; Mk 10,6; Ps 139,13-14).
Po drugie Biblia przypomina nam, że każda
osoba wraz ze swoim umysłem i psychiką
jest częścią stworzenia skażonego przez
grzech (zob. Rz 3,9; 7,17; 8,20-23; Jr 17,9;
Ga 5,17) i wymaga odnowienia przez Boga
(zob. Rz 12,2). Nasze emocje, uczucia i nasza percepcja nie są w pełni wiarygodnymi wskaźnikami Bożych planów, ideałów
i prawdy (zob. Prz 14,12; 16,25). Potrzebujemy kierownictwa od Boga przez Pismo
Święte, by określić, co służy naszemu dobru (zob. 2 Tm 3,16).
3. Człowiek ma być niepodzielną całością seksualną. Twierdzenie, że niektórzy ludzie doświadczają psychicznej tożsamości płciowej niezgodnej z ich płcią
biologiczną, świadczy o poważnej psychicznej dychotomii (dwudzielności). Takie zaburzenie czy rozdarcie psychiczne
jest wyrazem niszczących skutków grzechu ludzkości. Jednak pozostaje niejasne, czy to zaburzenie lub rozdarcie może
zostać pokonane przez operację zmiany
płci. Taka operacja może doprowadzić pacjenta do jeszcze większego zaburzenia.
4. Jak dotąd operacje zmiany płci są
nieodwracalne. Osoby, które przeszły taką operację, muszą zażywać środki hormonalne do końca życia, co wskazuje, że
pełna tożsamość seksualna nie zostaje
osiągnięta przy pomocy operacji. Operacja nie rozwiązuje problemu całkowicie. Sytuację dodatkowo zaostrza fakt,
że operacja jest nieodwracalna, podczas
gdy ludzie mogą doświadczać zmian psychicznych, w miarę jak rozwijają się i dojrzewają, tak iż mogą dążyć do odmiennej tożsamości.
5. W niektórych przypadkach operacja
zmiany płci może być motywowana zakamuflowanym pragnieniem zachowań
homoseksualnych. Poddanie się operacji
zmiany płci w celu zaspokajania pragnień
homoseksualnych przez kontakty z osobą
tej samej płci jest pogwałceniem etycznych i moralnych zasad biblijnych rządzących aktywnością seksualną, a ograniczających ją wyłącznie do heteroseksualnego małżeństwa.
6. Pismo Święte wzywa ludzi do radzenia sobie ze swoimi emocjami i namiętnościami przez poddawanie ich panowa-

niu Chrystusa (zob. Ga 5,24; Jk 4,7). Popęd seksualny i tożsamość seksualna nie
powinny być zaspokajane według twierdzenia, że skoro są uważane za normalne i naturalne, powinniśmy pozwolić naturze działać. Grzech i zło spowodowały
zepsucie ludzkiej natury, w tym także tożsamości płciowej i seksualności. Podczas
gdy samodyscyplina jest niezbędna w doprowadzaniu ich do zgodności z biblijnymi
wartościami i zasadami, Bóg obiecał nam
pomoc Ducha Świętego w stawianiu czoła naszym grzesznym skłonnościom i pokusom do grzechu.
7. Ponieważ operacja zmiany płci nie
rozwiązuje problemu, osoba doświadczająca go znajdzie pełnię i uzdrowienie
raczej w nauczeniu się, jak żyć ze swoim stanem seksualnym realnej czy urojonej dychotomii tożsamości seksualnej, polegając na Bogu i Jego nieustającej pomocy.
Dlatego Komisja Etyki Instytutu Badań Biblijnych stanowczo przestrzega
przed takimi radykalnymi i nieodwracalnymi sposobami postępowania oraz zaleca pastorom i pozostałym członkom Kościoła, by okazywali troskę i poszanowanie
osobom zmagającym się z tą trudną kwestią. Jednak jeśli ktoś stara się posługiwać
operacją zmiany płci jako sposobem obejścia biblijnych zasad dotyczących ludzkiej
seksualności i właściwego sposobu zaspokajania pragnień seksualnych, to postępuje wbrew objawionej woli Boga. Kościół musi dochować wierności woli zmartwychwstałego Pana objawionej w Piśmie
Świętym, a więc okazywać miłość wszystkim ludziom.

Nowo nawróceni, którzy
wcześniej przeszli
operację zmiany płci
Sytuacja staje się jeszcze bardziej złożona w przypadku osób, które przeszły
operację zmiany płci, zanim przyjęły Jezusa jako swego Zbawiciela i Pana. Jak
Kościół powinien postępować wobec tych
osób, gdy wyrażają one pragnienie przyłączenia się do społeczności wierzących?
Aby odpowiedzieć na to ważne pytanie,
podajemy następujące zalecenia:
1. Powinniśmy traktować takie osoby z miłością i szacunkiem, okazując nasze szczere zainteresowanie ich dobrem.
Osoby rozmawiające z nimi powinny sta-

rannie unikać zaostrzania stanu emocjonalnego nowo nawróconych. Przydawanie bólu osobom, które cierpiały przez
większość życia, nie jest wyrazem chrześcijańskiej miłości.
2. Powinniśmy uznać, że Bóg powołał
te osoby do zbawienia w takim stanie,
w jakim się znajdują, pozbawione pełni,
ale będące w stanie przyjąć wezwanie
do zbawienia.
3. Nie powinniśmy nakłaniać tych
osób do odwrócenia dokonanej operacji. Ktoś mógłby argumentować, że choć
Pan znajduje nas w stanie rozkładu, to
jednak pragnie nas przekształcać i odradzać, a zatem nowo nawróceni powinni
rozpocząć proces medycznego odwrócenia, które doprowadzi ich możliwie
najbliżej do stanu sprzed operacji. Takie
stanowisko pociągałoby za sobą istotne
problemy, gdyż pełne odwrócenie chirurgicznych zmian jest niemożliwe, a nawet
częściowe ich odwrócenie może poważnie zagrozić zdrowiu tych osób.
4. Nie powinniśmy odmawiać członkostwa w Kościele osobom, które przeszły
operację zmiany płci, ale są oddane Panu
i Jego woli. Jedyne, czego możemy wymagać od nich na biblijnej podstawie, to
to, czego Biblia wymaga od nas wszystkich — byśmy pozwolili Duchowi Świętemu dokonać w nas wewnętrznego uzdrowienia oraz żyli w moralnej i seksualnej
czystości, oczekując czasu, gdy Pan przywróci pełnię każdemu z nas1.
Nieodwracalny charakter operacji
zmiany płci, fakt, iż Pan porusza serca
osób transgenderycznych i przyjmuje je
jako swoje dzieci, oraz świadomość, że
ciała nas wszystkich nie zostały jeszcze
przywrócone do ostatecznego stanu odkupionych (zob. Rz 8,23), sprawiają, że powinniśmy zachować znaczną ostrożność
w postępowaniu z takimi osobami. Nasz
szacunek i troska o te osoby są zgodne
z przykładem Chrystusa, który służył innym, a jednocześnie był w pełni oddany
Bogu i Jego objawionej woli.
4
Omówienie zagadnienia małżeństwa osób, które przeszły operację zmiany płci, znajdziesz w dokumencie wyrażającym stanowisko Komisji Etyki
Instytutu Badań Biblijnych (zob. Małżeństwo osób,
które przeszły operację zmiany płci, w: Przewodnik
dla Kaznodziejów Zborowych 2/2015, s. 12).

1

[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 tej rubryce. Nasz e-mail: garciamarenkoa@
gc.adventist.org].
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HOMILETYKA

Lekcje z 2. rozdziału

Księgi Daniela
Czy interesujesz się przyszłością? 2. rozdział Księgi Daniela jest jednym z najlepiej
znanych fragmentów Pisma Świętego dotyczących przyszłości. Zawiera zdumiewające
proroctwo sięgające od czasów Daniela do końca świata.
I. TREŚĆ ROZDZIAŁU
A. Królewski sen niemożliwy do wyjaśnienia?
1. Dn 2,1. Nebukadnesar, władca imperium babilońskiego,
otrzymał szczególne objawienie od Boga.
2. Dn 2,2. Daniel i jego przyjaciele
nie zostali zaproszeni do grona
mędrców mających wyłożyć królowi jego sen.
3. Dn 2,3-12. Kontrast między królem a mędrcami.
Król...
• nie opowiedział im snu;
• był nieufny i obawiał się fałszywej interpretacji;
• z jednej strony naciskał na nich,
a z drugiej oferował zaszczyty i dary;

• jego nieufność wzrastała;
• popadł w gniew i wydał rozkaz
zgładzenia ich.
Mędrcy...
• domagali się poznania treści
snu;
• przejawiali jedynie ludzką mądrość i mogli przedstawić dowolną interpretację;
• ponownie zażądali opowiedzenia snu, okazując swoją niepewność i zwodniczość;
• odmówili spełnienia żądania
króla, wymawiając się tym, że
to niemożliwe dla ludzi.
4. Dn 2,13. Choć Daniel i jego przyjaciele nie byli obecni, królewski rozkaz obejmował także ich.
5. Dn 2,14-15. Daniel otrzymał więcej informacji.
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6. Dn 2,16. Dlaczego król przystał
na prośbę Daniela o dodatkowy
czas, skoro odmówił tego mędrcom (zob. Dn 2,8)?
• Król nadal był zaniepokojony
snem i oczekiwał jego wyjaśnienia.
• Daniel nie znalazł się pomiędzy mędrcami, gdy król zażądał po raz pierwszy wyjaśnienia snu. Przypuszczalnie król
uznał, że dobrą rzeczą będzie,
by pozwolić Danielowi na próbę rozwiązania problemu.
• Mędrcy domagali się poznania szczegółów snu. Daniel
poprosił jedynie o dodatkowy czas.
• Za kulisami Bóg był zaangażowany w wyjaśnienie snu.

B. Modlitwa i jej wysłuchanie
1. Dn 2,17-23. Czego dowiadujemy się o pobożności Daniela,
a zwłaszcza o jego praktyce modlitewnej (zob. także 6. i 9. rozdział Księgi Daniela)?
• Daniel przyszedł do Boga, prosząc o pomoc. Nie narzekał,
ale zaufał Mu.
• Modlił się wraz ze swoimi przyjaciółmi.
• Nie zapomniał o wyrażeniu
wdzięczności i chwały Bogu.
• Daniel modlił się usilnie każdego dnia.
• Ryzykował życie, by przychodzić regularnie do Boga
w modlitwie.
Co Daniel wiedział o Bogu?
• Bóg jest wszechmogąc y
i wszechobecny.
• Bóg panuje nad historią.
• Bóg jest światłością (zob.
J 8,12).
Daniel uważał siebie za sługę.
Był pokorny.
C. Daniel przed królem
1. Dn 2,24-30. Czego możemy się
dowiedzieć z tych wersetów
o charakterze Daniela i jego filozofii życiowej?
• Daniel troszczył się nie tylko
o siebie. Starał się też pomóc mędrcom i swoim przyjaciołom. Poparł stanowisko
mędrców wyrażone w Dn
2,10-11.
• Wskazał na Prawdziwego Boga i stał się Jego świadkiem
przed królem imperium babilońskiego, które panowało nad ówczesnym światem
(zob. także Dn 2,37).
• Taka postawa wymagała wiary i odwagi.
• Daniel nie chełpił się, ale uważał się za narzędzie w rękach
Boga.
Daniel stał się mężem Bożym,
gdyż rozumiał potrzebę modlitwy i był zdecydowany nie iść
na kompromis w sprawach dotyczących woli Bożej. To zaangażowanie pozwoliło mu przeżyć wielkie doświadczenia z Bogiem.
2. Dn 2,29. Sen Nebukadnesara dotyczył przyszłości.

D. Sen Nebukadnesara
1. Dn 2,31-35. Te wersety zawierają treść snu Nebukadnesara.
Nawet nie znając interpretacji
snu, możemy zauważyć, że ziemskie rzeczy są przemijające i nietrwałe.
E. Interpretacja snu
1. Dn 2,36-45. Jakie są ramy czasowe snu?
• Zaczyna się on od królestwa
Nebukadnesara.
• Kończy się na Królestwie Bożym.
Sen opisuje historię świata
od czasów Babilonii do końca świata. Posąg składający
się z różnych kruszców symbolizuje królestwa/imperia.
Złoto — Babilonia (606-539
p.n.e.)
Srebro — Media i Persja
(539-331 p.n.e.)
Brąz — Grecja (331-168 p.n.e.)
Żelazo — Rzym (168 p.n.e.-476 n.e.)
Żelazo i glina — państwa Europy Zachodniej (476 n.e.-koniec świata)
Niektórzy identyfikują państwa z żelaza i gliny następująco:
Alemanowie — Niemcy
Anglosasi — Wielka Brytania
Burgundowie — Szwajcaria
Frankowie — Francja
Herulowie — wytępieni
Longobardowie — Włochy
Ostrogoci — wytępieni
Swewowie — Portugalia
Wandalowie — wytępieni
Wizygoci — Hiszpania
Ostatnia część snu dotycząca kamienia jest opisana najbardziej szczegółowo.
Co zostało powiedziane
o mieszaninie żelaza i gliny?
• Jest to podzielone królestwo,
które już nigdy nie stanie się
światowym imperium.
• Nadal zawiera coś z twardości
żelaza. W jakimś stopniu duch
Rzymu nadal istnieje w tych
narodach.
• Wszystkie wysiłki, by zjednoczyć te narody, zawiodły.
Europejskie rody królewskie
zawierały małżeństwa między sobą, ale nie zdało się to

na wiele. Próby zjednoczenia
Europy podejmowane przez
Karola Wielkiego (VIII w.), Karola V (XVI w.), Ludwika XIV
(XVII-XVIII w.), Napoleona
(XIX w.) cesarza Wilhelma II
(XX w.) i Hitlera (XX w.) okazały się nieskuteczne. Obecna próba — Unia Europejska
— jest bliska rozpadu.
Zwieńczeniem proroctwa jest kamień. W Starym i Nowym Testamencie kamień jest symbolicznym
obrazem Boga/Jezusa (zob. 2 Sm
22,2; 1 P 2,4-8; Mt 21,42.44). Nasze przeznaczenie zależy od tego,
jak potraktujemy Chrystusa. On
przyjdzie wkrótce i założy swoje
niezniszczalne wieczne królestwo
(zob. Ap 11,15).
F. Reakcja króla i Daniela
1. Dn 2,46-49. Dzięki wierności
Daniela i jego zaufaniu do Boga Nebukadnesar zwrócił uwagę na prawdziwego Boga. Daniel po raz kolejny okazał troskę
o swoich przyjaciół.
II. ZASTOSOWANIE
• Nie rozumiemy w pełni historii świata. Nie widzimy, co dzieje się za kulisami. Jesteśmy kuszeni, by patrzeć
na historię tylko z ludzkiego punktu widzenia, jakby Bóg nie był w nią
zaangażowany.
• Ale historia zmierza do celu — powtórnego przyjścia Chr ystusa
i ustanowienia Jego królestwa.
• Bóg jest zaangażowany w historię
ludzkości. Choć ludzie podejmują
decyzje, kierując się swoją wolnością wyboru, to Bóg wciąż realizuje swoje plany.
• Jak Bóg kieruje historią ludzkości, tak
pragnie kierować moim życiem, by
wieść mnie ku chwalebnemu przeznaczeniu.
PODSUMOWANIE
Ponieważ Bóg jest Panem Historii,
nasz los przekażmy w Jego ręce. Zaufajmy Mu i oczekujmy Jego wspaniałej przyszłości.
4
Ekkehardt Mueller
[Artykuł pochodzi z biuletynu Reflections, wydawanego przez Instytut Badań Biblijnych. Autor
jest zastępcą dyrektora Instytutu Badań Biblijnych przy Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego].

PRZEWODNIK dla kaznodziejów zborowych 3/2015 (42) • 27

PRZYWÓDZTWO

To jest
nasza służba
C

zy pamiętasz, jak ostatnio byłeś
z wizytą w innym zborze? Gdy zaparkowałeś samochód, już byłeś
pod wrażeniem tego miejsca. Otoczenie było uprzątnięte i schludne, a budynek zborowy wyglądał ładnie, ale nie
to było najważniejsze. Wewnątrz zostałeś
ciepło powitany i znalazłeś wolne miejsce
na sali. Być może kazanie bardzo poruszyło
twoje serce, a może nie, ale mimo to odjechałeś z tego miejsca z przekonaniem, że
w tym zborze jest coś dobrego. Co zrobiło na tobie tak dobre wrażenie?
Rozważ wizytę w innym zborze. Ten
nie pozostawia pozytywnego wrażenia. Między płytami na parkingu rośnie
nieskoszona trawa. Krzewy otaczające
zbór są przerośnięte, a wnętrze budynku zborowego źle urządzone. Lampa przy
wejściu do kaplicy nie świeci się, ponieważ ma przepaloną żarówkę. Przewody
od nagłośnienia walają się między rzędami krzeseł. Korytarz służy jednocześnie jako składzik rupieci. Widziałeś i takie zbory.
Co jest nie w porządku z tym drugim
zborem? Ten zbór potrzebuje, by ktoś
tam wkroczył i zatroszczył się o zaniedbane szczegóły. Ktoś musi się tym zająć.
Szereg pozornie nieuchwytnych rzeczy może wpływać na to, jak człowiek
czuje się podczas wizyty w danym zborze. Mogą to być zarówno drobne szczegóły dotyczące utrzymania otoczenia
i wnętrza kaplicy, jak i przyjazna postawa wiernych. Choć czynniki te są czasami trudne do zidentyfikowania, mogą mieć spore znaczenie dla współwyznawców i gości.
Czy zauważyłeś, że o wiele przyjemniej
odwiedza się miłe oraz dobrze zorganizowane i utrzymane miejsca? Taka reakcja
jest uzasadniona. Nasz mózg rozpoznaje (czy sobie to uświadamiamy, czy nie)

wskazówki, które świadczą, czy jesteśmy
w bezpiecznym miejscu, czy nie.
W wielu zborach wybiera się lub wyznacza urzędnika, który dba o to, by budynek zborowy był bezpieczny. Jednak
wszyscy przywódcy zborowi mogą i powinni dbać o to, by kaplica czy kościół były bezpiecznymi i przyjemnymi miejscami. Oto kilka docelowych spraw, które
należy rozważyć.
1. Wejście do zboru. Czy przestrzeń
przed wejściem do zboru jest czysta? Czy
zewnętrzne światła są sprawne i w należytym stanie technicznym? Czy krzewy i żywopłoty są przycięte, tak by nie ograniczały
nadmiernie widoczności? Czy poręcze i barierki są mocno i pewnie przytwierdzone?
Czy oznakowanie jest aktualne i wyraźne?
2. Parking. Czy na parkingu są pęknięcia i wyrwy, o które ktoś może się potknąć? Czy skraj i narożniki parkingu są
dobrze oświetlone, by zniechęcić potencjalnych włamywaczy i złodziei samochodów? Czy pojazdy zborowe znajdują się
na uboczu placu, tak by łatwo było manewrować autem?
3. Wewnętrzne pomieszczenia. Czy
wnętrze kaplicy jest dobrze oświetlone
i czyste? Czy sprzęt do sprzątania i środki
czystości są zamknięte na klucz, a odświeżacze powietrza zainstalowane tak, by były niedostępne dla dzieci? Czy w drzwiach
do klas szkoły sobotniej zamontowane
są szyby, a aktualny plan ewakuacji został wywieszony we właściwym miejscu
w każdym pomieszczeniu?
4. Sala główna. Czy dywany są pomarszczone lub poprzecierane? Czy przewody są przymocowane taśmami do podłogi i oznaczone, aby nikt się o nie potykał? Czy wszystkie wejścia są łatwo
dostępne i odpowiednio oznaczone?
Na takie rzeczy należy zwrócić uwagę
w ramach troski o bezpieczeństwo tych,
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którzy będą korzystać z pomieszczeń.
Ktoś musi o to zadbać.
Gdy ojciec uczył mnie coś robić, podawał mi zasadę, którą miałem na zawsze
zapamiętać. Jego słowa mądrości były
takie, że cokolwiek robimy, powinniśmy
robić pilnie i najlepiej, jak potrafimy. Powiedział mi, że każde zadanie powinienem traktować tak, jakby było zlecone
przez Boga, a mój wysiłek włożony w jego wykonanie — jak służbę dla Boga. Nie
ma takiej pracy wykonywanej dla Boga,
która nie zasługiwałaby na nasze najlepsze starania.
Jeśli stosujemy tę zasadę do służby
urzędnika zborowego odpowiadającego
za bezpieczeństwo kaplicy czy kościoła,
być może nie dostrzegamy bezpośrednich rezultatów tak, jak wtedy, gdy ewangelista wzywa nawrócone osoby, które
pragną przyjąć chrzest, albo gdy pastor
udziela lekcji biblijnych i przygotowuje
kandydatów do chrztu. Przecież najlepsze
rezultaty przynosi służba takiego urzędnika zborowego odpowiadającego za bezpieczeństwo miejsca zgromadzeń, gdy nie
dochodzi do żadnych niebezpiecznych
wypadków.
Jeśli znasz osobę, która w twoim zborze wykonuje taką służbę, poświęć chwilę, by jej podziękować. A może tą osobą jesteś ty?! W takim razie ja dziękuję
ci! Twoja praca to coś więcej niż zachowanie porządku i dobrego wrażenia. Pozwala ona ludziom czuć się bezpiecznie
i dobrze. Twoja wierna służba i spełnianie obowiązków świadczy wobec ludzi
odwiedzających zbór, że poważnie traktujecie swoją misję docierania do świata.
Ci, którzy odwiedzają nasze zbory, będą
widzieli, że zależy nam na nich.
4
David Fournier
[Autor jest kierownikiem obsługi klienta w Adventist Risk Management].
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PRZYWÓDZTWO

Potrzeba nam więcej
przywódców

D

zisiaj jak nigdy wcześniej Kościół
potrzebuje więcej przywódców.
Przywódców całkowicie poświęconych Bogu i Jego sprawie.
Przywódców wyszkolonych w chrześcijańskiej filozofii przywództwa przeciwnej
polityce oraz filozofii związków zawodowych i innych świeckich organizacji (zob.
Mt 20,25-28).
Potrzebujemy duchowych przywódców wiernych Bogu, Jego Kościołowi
i Jego wyznawcom. Potrzebujemy przywódców posiadających moralny kręgosłup oraz zdolnych trwać zdecydowanie
w obronie prawdy i prawości bez względu na wszystko. Potrzebujemy pogodnych przywódców mających wizję i wiarę oraz gotowych iść naprzód z przesłaniem ewangelii i bronić Bożych interesów
wbrew trudnościom, przeciwnościom
i opozycji. Potrzebujemy przywódców
mających duchowe rozeznanie oraz gotowych przeciwstawić się zepsuciu, nieprawości i nadużyciom w naszych szeregach, aby zachować Kościół „bez zmazy
lub skazy, lub czegoś w tym rodzaju” (Ef
5,27). Potrzebujemy przywódców, którzy nie boją się utraty popularności, gdy
zdecydowanie, ale z łagodnością bronią
interesów Pana i Jego Kościoła.
Obecnie jak nigdy wcześniej, gdy zbliżamy się do wydarzeń czasów końca i rychłego powtórnego przyjścia naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, potrzebujemy przywódców, którzy będą dość
odważni, by karcić wygodnictwo pobłażliwego postmodernistycznego społeczeństwa, stojąc wiernie przy zasadach Królestwa Bożego. Potrzebujemy przywódców
uczciwych, którzy mogą wywierać pozytywny wpływ na społeczeństwo, a zwłaszcza dzieci i młodzież, zachowując przy tym
szczerość i otwartość. Potrzebujemy przywódców, którzy bez względu na wiek staną się wzorcami osobowymi dla młodzieży
i będą inspirować młodych ludzi do podążania za Największym Przywódcą Wszechczasów — Jezusem Chrystusem!
Wraz z apostołem Pawłem możemy
zapytać:

— „A do tego któż jest zdatny?” (2 Kor
2,16).
Sam Paweł — przywódca godny naśladowania — odpowiada:
— „Nie jakobyśmy byli zdolni (...) sami
z siebie i tylko z siebie, lecz zdolność nasza jest z Boga” (2 Kor 3,5).
Wymagania są wysokie, ale każdy, kto
jest gotowy poświęcić się służbie Panu
i Jego Kościołowi, znajdzie sposób, by
osiągnąć taką kompetencję od Boga. Oto
niektóre wymagania:
1. Osobiste spotkanie z Bogiem i świadome pragnienie czynienia Jego woli.
2. Trwała więź z Bogiem podtrzymywana przez modlitwę, studiowanie Biblii
i codzienne przyjmowanie chrztu Ducha
Świętego.
3. Osobiste zaangażowanie w powołanie przez autentyczne ożywienie i reformację.
4. Świadome dążenie do doskonałości
w działaniu dzięki motywacji wewnętrznej i fachowemu szkoleniu.
5. Postawa akceptacji stałych wyzwań
przywódczych, „w gorliwości nie ustawając” (Rdz 12,11), ale „służąc dobrą wolą jako Panu” (Ef 6,7).
6. Poleganie na Panu i postanowienie
wspierania Jego Kościoła bez względu
na wszystko.
7. Gotowość znoszenia opozycji z właściwą postawą oraz patrzenie na rzeczywistość z Bożej perspektywy i przez szkło
powiększające proroctwa.
Tak, potrzebujemy więcej przywódców odważnych, uczciwych i poświęconych. Obyśmy uchwycili wizję z nieba, gdy
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czytamy następujące natchnione słowa
przeznaczone dla chrześcijańskich przywódców:
• „Bóg wzywa ochotnych współpracowników, którzy nie poddadzą się zniechęceniu i nie tracą serca wskutek poczynań opozycji. Pan prowadzi nas, więc
możemy iść naprzód odważnie, pewni, że
będzie z nami, jak był w minionych latach,
gdy pracowaliśmy w naszej słabości, ale
jednocześnie w mocy Ducha Świętego”1.
• „Stać w obronie prawdy i sprawiedliwości, gdy większość nas opuści, oraz
walczyć w bitwach Pana, gdy bohaterów
jest niewielu — oto nasza próba. W tym
czasie musimy czerpać ciepło z oziębłości
innych, odwagę z ich tchórzostwa, a wierność z ich zdrady”2.
Przywódcy są potrzebni. Potrzebujemy więcej przywódców podobnych do Jezusa — mających wizję Jezusa, filozofię
Jezusa i ducha Jezusa — aby kierowali Jego Kościołem zgodnie z Jego wolą.
Czy jesteś gotowy przyjąć Jego najwyższe powołanie i zapraszać innych do takiego przywództwa?
4
Alfredo Garcia-Marenko
Ellen G. White, Słudzy ewangelii, Warszawa 2004,
s. 178.
2
Taż, Testimonies for the Church, Mountain
View—Omaha 1948, t. V, s. 136.
1

[Autor pełnił wiele ważnych funkcji zborowych
i kościelnych. Jest międzynarodowym mówcą
o dużym doświadczeniu w zakresie przywództwa
młodzieży i życia rodzinnego. Obecnie jest zastępcą redaktora naczelnego kwartalnika Elder’s
Digest w Stowarzyszeniu Kaznodziejskim przy Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia
Siódmego].

PRZYWÓDZTWO

Historie zmieniające życie (cz. I)

Służba modlitwy

G

dy myślimy o roli starszego zboru, przychodzą nam na myśl pewne zadania takie jak: wygłaszanie
kazań, planowanie, wspieranie pastora i organizowanie nabożeństw. A jednak rola starszego zboru może obejmować
znacznie więcej rzeczy. Każdy starszy zboru powinien poznać dane mu duchowe dary
i znajdować sposoby używania ich w służbie
Panu. Paweł stwierdza, że różnorodność darów duchowych służy dobru Kościoła (zob.
1 Kor 12,12-31). Czy jesteś starszym zboru,
który stara się docierać do nieaktywnych
współwyznawców? Być może jesteś starszym zboru, który koordynuje szkolenie
i nauczanie? Duch Święty udziela darów
przeznaczonych do użytku. Staraj się zrozumieć, jak dary, które otrzymałeś, mogą
najlepiej posłużyć dla dobra twojego zboru i społeczeństwa.
Wybraliśmy inspirujące historie z rozmów z licznymi starszymi zborów, którzy
postrzegają służbę Bożą jako część swojego codziennego życia. Będziemy się dzielić nimi w 3 kolejnych artykułach i mamy
nadzieję, że będziesz zainspirowany i zachęcony do wzrastania w swojej roli starszego zboru.

Wzrastanie w miłości
i poznaniu Jezusa
Chrystusa
Wszyscy starsi zborów, z którymi rozmawialiśmy, odczuwali, że jest to naprawdę bardzo odpowiedzialne stanowisko. Starsi zboru zazwyczaj chcą widzieć ożywienie
duchowe w swoim zborze. Chcą widzieć
rozwój Królestwa Bożego. Niedawno otrzymałem1 e-mail od Toma, starszego zboru,
który uczestniczył w konferencji modlitewnej, którą prowadziłem. Po pierwszym dniu
postu i modlitwy doznał on przeżycia, które go zmieniło. Jego kamienne serce zostało zastąpione nowym, otwartym sercem. Naprawił oraz wzmocnił swoje więzi
ze współpracownikami i bliskimi. I od tej
pory był innym człowiekiem. Świadomość
tego, że Duch Święty go prowadzi, jest te-

raz zasadą jego życia. Tom zatelefonował
do mnie później i powiedział mi o swoim
pragnieniu, by cały jego zbór doświadczył
tego samego. Rozumie on, że aby takie ożywienie było możliwe, przywódcy zboru muszą dawać przykład działania codziennej
więzi z Jezusem.

Noszenie ludzi na sercu
Jedną z najważniejszych rzeczy, jakie
możesz uczynić, jest modlenie się za tych,
którym przewodzisz. Módl się za poszczególne osoby i za cały zbór. Rozmawialiśmy
ze Stanem, starszym w zborze, który organizuje poranne spotkania modlitewne
w godzinach od 5.30 do 7.00 w powszednie dni tygodnia. Ta mała grupa prowadzona przez starszego zboru, a licząca zwykle
od 2 do 8 osób, poświęca czas dzień po dniu,
by modlić się za każdego z członków zboru. Gdy skończą modlić się za wszystkich
z listy, zaczynają modlitwę od nowa. Stan
wspomina, że zauważył wyjątkową jedność
w zborze, w którym wcześniej panowała
niezgoda z powodu planowanego projektu budowlanego. Uważa, że te modlitwy
są jednym z czynników, który przyczynił
się do duchowej zmiany.
Pewien zbór był pozbawiony pastora
przez 9 miesięcy. W tym czasie starsi zboru
spotykali się, by modlić się i omawiać potrzeby zboru. Przedstawiali owe potrzeby i pragnienia zboru Bogu, powołując się na obietnicę z Prz 3,5-6: „Zaufaj Panu z całego swojego
serca i nie polegaj na własnym rozumie! Pamiętaj o nim na wszystkich swoich drogach,
a On prostować będzie twoje ścieżki!” Modlili się w ten sposób także o nowego pastora. Zaprosili do współpracy 3 pastorów,
ale zaproszenia nie zostały przyjęte. W tym
trudnym czasie podtrzymywała ich ufność
w Boże prowadzenie. W końcu trafił do nich
pastor, którego nie brali nawet pod uwagę.
Był to człowiek skromny, ale pełen ufności
oraz zdecydowany poświęcić czas, by wysłuchać zbór i poznać go. Obecnie, po upływie
ponad roku, zbór przekonał się, że Bóg dał
im pastora, jakiego potrzebowali.
Zmartwiony stanem podupadającego
zboru pewien starszy zboru czuł, że po-

winien się modlić za swojego pastora. Zaczął się spotykać z innymi wiernymi raz
w tygodniu, by modlić się przez 2 godziny i poszukiwać Pana. Wkrótce inni starsi
zboru przyłączyli się do niego. Z czasem
ich przeżywający trudności zbór rozrósł
się z około 125 do ponad 500 osób. Czas
spędzony na modlitwie nie był stracony!
Elizabeth, pierwsza starsza zboru, zainspirowała się przykładem najwyższego kapłana w czasach starotestamentowych. Wówczas to Bóg zaprojektował specjalny napierśnik z imionami plemion izraelskich wyrytymi
na kamieniach, a noszony przez najwyższego
kapłana na sercu (zob. Wj 28,29). W ten sposób kapłan symbolicznie nosił lud na sercu
przed Bogiem w modlitwie. W Dz 14,23 czytamy, że przywódcy Kościoła regularnie modlili się i pościli w intencji innych współwierzących oraz poruczali ich Panu.

Wytrwałość
Starszy zboru musi być przede wszystkim wytrwały w swoim osobistym duchowym życiu. Paweł wzywał przywódców:
„Miejcie pieczę o samych siebie i o całą
trzodę, wśród której was Duch Święty
ustanowił biskupami, abyście paśli zbór
Pański nabyty własną jego krwią” (Dz
20,28). Rolą starszego zboru jest napominać innych, ale jak masz to robić, jeśli
nie jesteś ugruntowany w Słowie Bożym
i otwarty na działanie Ducha Świętego?
Starszy zboru jest żywym przykładem
dla zgromadzenia. Codzienny czas spędzany w ciszy z Bogiem, regularne uczęszczanie do zboru, rodzinne nabożeństwa
i studiowanie Biblii to sposoby podtrzymywania duchowego rozwoju. Pomogą ci
one stać się przykładem tego, co to znaczy, że Chrystus ma żyć w nas.
4
S. Joseph Kidder, Kristy L. Hodson
Aby uniknąć nieporozumień, będziemy odniesienia do S. Josepha Kiddera oznaczać zaimkiem
ja, a do Kristy — jej imieniem.

1

[S. Joseph Kidder jest wykładowcą wzrostu Kościoła i przywództwa w Adwentystycznym Seminarium
Teologicznym przy Uniwersytecie Andrewsa
w Berrien Springs w amerykańskim stanie Michigan. Kristy L. Hodson jest studentką na Uniwersytecie Andrewsa].
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