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Wstęp  
do wydania polskiego

Książka „Adwentystyczne zbory, które zmieniają społeczeństwo”, 
jak rzadko która publikacja, inspiruje nas do otwarcia się na potrzeby 
drugiego człowieka. Zawiera liczne pomysły i przykłady okazywa-
nia pomocy innym. Jej autorzy pokazują, że wszędzie wokół nas są 
ludzie, którzy potrzebują wsparcia.

Lektura tej niecodziennej publikacji prowadzi do oczywistego 
wniosku, że nie wolno ograniczać naszej misji tylko do działań reli-
gijnych. Sięgnę tu po przykład z codziennego życia. Poznałem kie-
dyś współwyznawcę, który wraz z rodziną był jedynym adwentystą 
w swojej miejscowości. Mimo odmienności wyznaniowej rodzina ta 
cieszyła się dużym uznaniem wśród sąsiadów. Człowiek ten bowiem, 
będąc rolnikiem, często wykonywał za darmo wiele prac dla osób 
będących w potrzebie. Był zdziwiony, gdy wyraziłem podziękowa-
nie za jego postawę.

Nasz Zbawiciel jest dla nas największym przykładem i wzo-
rem kogoś, kto dla ratowania ludzkości poświęcił wszystko. Będąc 
na ziemi, próbował uwrażliwiać swoich uczniów na potrzeby dru-
gich. Ewangelie sprawozdają, że pewnego razu, kiedy utrudzony tłum 
słuchał nauczania Pana Jezusa, ten ,,zlitował się nad nimi i uzdro-
wił chorych spośród nich”, po czym rzekł do apostołów: „Dajcie wy 
im jeść”. W ten sposób Chrystus pozostawił nam przykład, że nie 
należy troszczyć się jedynie o duchowe potrzeby ludzi, ale również 
o ich zdrowie fizyczne. Czy adwentyści w Polsce mogą dzisiaj odpo-
wiedzieć na to wezwanie Pana Jezusa?
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Inny przykład z życia Chrystusa dotyczy Jego odpowiedzi na pyta-
nie uczonego w prawie: ,,Kto jest moim bliźnim?”. Pan Jezus odpo-
wiedział na nie przypowieścią o miłosiernym Samarytaninie. Pod-
kreślił w ten sposób, że bliźnim jest każdy człowiek potrzebujący 
pomocy. Jakże trafnym zatem ujęciem przesłania niniejszej książki 
wydają się się być słowa pastora Davida Marshalla: „Dowodem na to, 
że jesteś chrześcijaninem nie jest tak bardzo to, w co wierzysz, ale 
jak się zachowujesz — czyli jak żyjesz”.

Odwołam się do jeszcze jednego przykładu. Pamiętam pewną sio-
strę z adwentystycznego zboru w Warszawie, która — jeszcze zanim 
powołana została przez Kościół adwentystów Chrześcijańska Służba 
Charytatywna — wraz z innymi współwyznawcami zajmowała się 
wspieraniem osób bezdomnych, które w tamtym czasie skupiały 
się w okolicach Dworca Centralnego. Była to inicjatywa oddolna. 
Z własnych, zaoszczędzonych środków kupowano żywność, goto-
wano zupy i dostarczano na dworzec. Bezdomni byli zaskoczeni, że 
ktoś widząc ich los, ulitował się i postanowił ich wesprzeć. Domy-
ślali się, że pomoc ta nie pochodzi raczej z Kościoła powszechnego 
i postanowili odwiedzić Kościół tej siostry oraz jej przyjaciół. Pewnej 
soboty na naszym nabożeństwie pojawiła się spora grupa bezdom-
nych, a po jakimś czasie niektórzy z nich nawiązali kontakt z lokal-
nym zborem adwentystycznym.

Pragnę gorąco podziękować Zarządowi Chrześcijańskiej Służby 
Charytatywnej za wydanie tej inspirującej publikacji. Mam nadzieję, 
że zachęci ona czytelników do działalności dobroczynnej w ramach 
tej organizacji, która za priorytet stawia sobie wspieranie oddolnych 
inicjatyw z zakresu szeroko rozumianej działalności humanitarnej, 
obejmującej aktywność społeczną, edukacyjną, prozdrowotną i prze-
ciwuzależnieniową.

Pastor Ryszard Jankowski
Przewodniczący Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP
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Wprowadzenie

Pewnego dnia grupka członków Kościoła powiedziała nam:
— Chcielibyśmy, żeby istniała książka opisująca adwentystyczne 

zbory, które wpływają na społeczeństwo.
Przeczytali niedawno wyjątkową pozycję zatytułowaną Churches 

That Make a Difference: Reaching Your Community With Good News and 
Good Works (Zbory, które zmieniają — docieranie do społeczeństwa z dobrą 
nowiną i dobrymi uczynkami) autorstwa Ronalda J. Sidera, Philipa N. 
Olsona i Heidi Holland Unruh1. W solidną biblijną i praktyczną treść 
książki autorzy wpletli historie zborów z wielu różnych chrześci-
jańskich Kościołów — zborów, które wywierały znaczący wpływ 
na lokalne społeczności2. Nie wspomnieli tam jednak o żadnym zbo-
rze adwentystycznym. Powinno to stanowić dla zborów Kościoła 
Adwentystów Dnia Siódmego wyzwanie, aby stały się grupami misyj-
nymi wpływającymi na otaczające je społeczności i zmieniającymi je 
na lepsze, podobnie jak czynią to inne ugrupowania religijne.

Książka, którą trzymasz w rękach, opisuje szereg zborów adwen-
tystycznych i nie nastawionych na zysk organizacji kościelnych, 
a także projektów społecznych na całym świecie, które poprawiają 
jakość życia otaczających ich społeczności3. Służba Jezusa miała cha-

 1 Ronald J. Sidler, Philip N. Olson i Heidi Holland Unruh, Churches That Make a Difference: Reaching Your 
Community With Good News and Good Works, Grand Rapids 2002.

 2 Słowo „społeczność” może oznaczać wewnętrzną społeczność zborową albo grupę poza zborem, 
w sąsiedztwie lub regionie, w którym działa zbór. Jeśli nie zostanie zaznaczone inaczej, w tej książce 
słowo to będzie używane w drugim znaczeniu. Ogół mieszkańców terenu działania zboru będziemy 
nazywać „społeczeństwem”.

 3 Kolejną książkę można by napisać o niesamowitych historiach dotyczących tego, jak ponad 600 
adwentystycznych szpitali, klinik i przychodni lekarskich działa w świecie zgodnie z metodą Chrys-
tusa. Jeszcze następna mogłaby zawierać historie z ponad 7579 (dane z 2013 roku) adwentystycznych 
szkół, które całościowo wpływają na społeczności. Mają one wielki potencjał i funkcjonują w realiach 
sprzyjających wywieraniu silnego wpływu!
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rakter całościowy — odradzała ludzi fizycznie, umysłowo, duchowo 
i społecznie. Jego Kościół został powołany do podobnej działalności. 
Zawarte w książce historie są przeplatane materiałem, który pomoże 
twojemu zborowi efektywniej pełnić służbę metodą Jezusa w celu 
docierania do ludzi przez więzi, sympatię i służenie (Mt 9,35-36)4.

Naszą modlitwą jest, by ta pozycja dokonała zmiany w twoim życiu 
i twojej społeczności lub sąsiedztwie, w miarę jak będziesz czytał 
o mocnych biblijnych podstawach, zasadach, narzędziach i przykła-
dach, które aktywują zbór jako sól i światłość (Mt 5,13-16), skuteczny 
czynnik zmiany w imieniu Jezusa! Świat na to czeka.

 4 Zob. Ellen G. White, Śladami Wielkiego Lekarza, Warszawa 2009, wyd. VI, s. 93-94.
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Rozdział 1

Przywrócenie obrazu Boga

Johnny Barnes — odzwierciedlanie obrazu Boga

Johnny Barnes miał 87 lat lat. Mieszkał na Bermudach i pragnął 
uczynić coś dla Boga. Johnny sądził, że niewiele może zrobić, i źle 
się z tym czuł. Pewnego dnia pomyślał: Mam przecież nogi i ręce, mogę 
chodzić i posługiwać się rękami. Tak więc udał się na bardzo ruchliwe 
skrzyżowanie w swoim mieście, gdzie kierowcy często używali 
klaksonów i wykrzykiwali niemiłe słowa do siebie nawzajem. Każ-
dego ranka o godzinie 5.00 stawał w tym miejscu, machał przyjaź-
nie do kierowców i wołał:

— Bóg Cię kocha i ja też! Życzę ci dobrego dnia!
Początkowo kierowcy wyśmiewali go i szydzili z niego w niewy-

bredny sposób. Byli przekonani, że to jakiś obłąkany staruszek. Cza-
sami rzucali w niego pustymi kubkami po kawie i innymi śmieciami. 
Ale Johnny nie zniechęcał się. Z czasem ludzie przyzwyczaili się 
do codziennych wyrazów miłości, których doświadczali z jego strony.

Pewnego dnia kilka lat później kierowcy zauważyli, że Johnny’ego 
nie ma na skrzyżowaniu. Nagle go zabrakło. Jego obecność stała się 
symbolem przyjaznej atmosfery tej części miasta. Ktoś zatelefonował 
do miejscowej stacji radiowej, aby dowiedzieć się, co się stało z sym-
patycznym staruszkiem. Pojawiła się informacja, że Johnny zacho-
rował i jest w szpitalu. Wielu ludzi wysłało mu kwiaty. Jego postać 
została powszechnie utożsamiona z życzliwością, którą zaczęła się 
wyróżniać lokalna społeczność.

Po latach — w uznaniu wpływu i przesłania tego wytrwałego, miłu-
jącego i radosnego człowieka — władze miasta umieściły na skrzy-
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żowaniu statuę Johnny’ego Barnesa — uśmiechniętego, z wyciągnię-
tymi w pozdrowieniu ramionami. Wydano także pamiątkową serię 
znaczków pocztowych z jego podobizną.

Cała kultura lokalnej społeczności uległa zmianie w wyniku pro-
stego działania jednego człowieka. Zamiast wulgarnych okrzyków, 
wyrazów wściekłości i przeciągłego ryku klaksonów pojawiły się 
uprzejme słowa i miłe gesty powitalne. Dzisiaj ludzie patrzący na sta-
tuę Johnny’ego uświadamiają sobie, że ta społeczność na Bermudach 
ceni dziedzictwo człowieka, który z zapałem przejawiał miłość Bożą 
przez swoją wytrwałą, pełną ciepła i dobroci obecność.

Ludzkość i niebiańskie istoty odzwierciedlające 
podobieństwo do Boga

Władze miasta chciały, aby statua Johnny’ego Barnesa wyrażała 
miłość i gest powitania. Kiedy zaglądamy do sprawozdania stwo-
rzenia w Rdz 1,26, czytamy: „Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka 
na obraz nasz, podobnego do nas”. Bóg pragnął, by to podobień-
stwo odzwierciedlało podstawowy charakter Jego panowania, tak 
jak statua Johnny’ego Barnesa odzwierciedla gest powitania i miłość 
do wszystkich, którzy przejeżdżają przez miasto.

Bóg nie tylko okazuje miłość, „Bóg jest miłością” (1 J 4,8.16). Ta 
podstawowa prawda stanowi sedno wszystkich chrześcijańskich 
zasad wiary. Miłość to najważniejsza część natury Boga. Z definicji 
jest ona nakierowana na innych. Bóg (miłość) jest przede wszystkim 
reprezentowany jako jedność trzech Osób, które od wieczności sta-
nowią wzorzec jedności opartej na miłości i wzajemnych więziach.

Więź miłości od wieczności jednocząca Bóstwo doprowadziła 
do stworzenia niebiańskich istot odzwierciedlających właściwe 
dla Boga światło miłości i jedności. Każda z Osób Bóstwa odegrała 
rolę w stworzeniu niebiańskich zastępów oraz naszego świata. Bóg 
Syn (Słowo) i Bóg Duch Święty uczestniczą razem z Ojcem w spra-
wowaniu opartego na miłości i zaufaniu panowania.
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Ponieważ miłość nie wywyższa siebie, niebiańskie panowanie nie 
ma charakteru hierarchicznego. Anielskie zastępy otrzymały zada-
nie odzwierciedlania miłości, którą zostały obdarzone, oraz wspa-
niałości charakteru swego Stwórcy.

Anioł Lucyfer, którego imię oznacza „noszący światło”, spełniał 
wśród niebiańskich istot rolę zaufanego posłańca, w szczególny spo-
sób odzwierciedlającego Boży charakter miłości. Niestety, wybrał 
drogę samowywyższenia i egocentryzmu. Zamiast poddać się Stwórcy 
i odzwierciedlać światło miłości Boga, Lucyfer, „noszący światło”, 
usiłował zostać panem, stworzycielem i świecić własnym światłem. 
Jedyne, co jednak stworzył, to bunt, który doprowadził trzecią część 
aniołów do przejścia na stronę królestwa ciemności.

Bóstwo podjęło realizację planu zaludnienia ziemi. Planecie zapew-
nione zostało źródło światła i wszystko co niezbędne do istnienia 
zdrowego, rajskiego środowiska. Koronnym aktem stwórczym Bóstwa 
w projekcie ziemskiego stworzenia było uczynienie „człowieka” 
na swoje podobieństwo — jako mężczyzny i kobiety. Ukształto-
wało więc ono człowieka, dając mężczyźnie i kobiecie panowanie 
nad całym ziemskim stworzeniem (Rdz 1,26-28).

Adam i Ewa zostali ubrani w światło i mieli być szafarzami ziemi 
reprezentującej sedno charakteru Stwórcy. Miłość została wple-
ciona w każde włókno nowego świata, a Adam i Ewa mieli panować 
niesamolubnie i z miłością, z radością przyjmując Boże powołanie. 
W ramach stworzenia naszego świata Bóg przeznaczył siódmy dzień 
tygodnia dla Adama i Ewy, aby mogli świętować dokończenie dzieła 
Bożego oraz pogłębiać więź miłości z Bogiem i sobą nawzajem.

Potrzeba odrodzenia Bożego stworzenia

Kiedy Lucyfer zwiódł Ewę do grzechu, a ona pociągnęła za sobą 
Adama, Boże doskonałe stworzenie uległo fatalnemu skażeniu. Potrze-
bowało gruntownego odtworzenia. Podobieństwo do Boga „zatarło 
się”5. Przy stworzeniu nasi prarodzice byli podobni do Stwórcy 

 5 Ellen G. White, Wychowanie, Warszawa 2010, wyd. II, s. 10. 
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pod względem fizycznym, umysłowym i duchowym (w tym także 
społecznym)6. Aby przywrócić to podobieństwo, konieczne jest odro-
dzenie, które ostatecznie nastąpi na nowej ziemi (Ap 21,5).

Należy zauważyć, że w Piśmie Świętym powtarza się wzorzec 
porządku, chaosu i odrodzenia7. Na przykład, na początku stwórcze 
dzieło Boga przyniosło porządek światu, który wcześniej był „pust-
kowiem i chaosem” (Rdz 1,2). Upadek przedstawiony w Rdz 3 to 
opis chaosu, a obietnica Zbawiciela w Rdz 3,15 to przykład Bożego 
odrodzenia. Celem ziemskiej misji Jezusa, obiecanego Odkupiciela, 
było całościowe odrodzenie ludzkości — fizyczne, umysłowe, spo-
łeczne i duchowe; chciał tego dokonać przez cuda uzdrawiania, swoje 
nauczanie i głoszenie Ewangelii. „Celem Jego misji była całkowita 
odnowa człowieka. Przybył obdarzyć go zdrowiem i pokojem oraz 
doskonałością charakteru”8.

Rozpoczęta przez Jezusa misja odrodzenia stanowi powołanie Jego 
Kościoła. Wielokrotnie w swoich pismach Ellen G. White nazywa ją 
„medyczną pracą misyjną”. Na przykład: „Chrystus okazywał oso-
biste zainteresowanie ludziom, gdy był na ziemi. Dokądkolwiek się 
udawał, pełnił dzieło medycznego misjonarza. My także mamy iść 
naprzód, czyniąc dobro podobnie jak On. Zostaliśmy pouczeni, że 
mamy karmić głodnych, przyodziewać nagich, leczyć chorych i pocie-
szać zasmuconych”9. Obecnie „medyczna praca misyjna” jest nazy-
wana „wszechstronną służbą uzdrawiania” i oznacza zupełne odro-
dzenie całego człowieka przy pomocy chrystusowej metody służby. 
W chaosie współczesnego świata mamy przywilej być partnerami 
Chrystusa niosącymi całościowe odrodzenie ludziom w naszych 
społecznościach.

Istnieje współzależność między fizycznym, mentalnym, spo-
łecznym i duchowym aspektem ludzkiej istoty. Każdy element 
wpływa na pozostałe. Poniższe historie ilustrują całościowe podej-
ście do służby.
 6 Tamże.
 7 To spostrzeżenie zawdzięczamy Tiago Costa Arraisowi.
 8 Ellen G. White, Śladami Wielkiego Lekarza, Warszawa 2009, wyd. VI, s. 11.
 9 Ellen G. White Służba dobroczynna, Warszawa 2015, wyd. I, s. 269.
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Adwentystyczna ewangelizacja w Tanzanii wpływa 
na społeczności Masajów

Większa część społeczności Masajów nie jest zainteresowana nawią-
zywaniem kontaktów z innymi plemionami, gdyż ściśle przestrze-
gają zwyczajów swoich przodków. Trudno więc dotrzeć do nich 
z Ewangelią. Jednak Bóg otworzył drogę do ewangelizowania tego 
ludu za pośrednictwem szeregu służb społecznych pełnionych przez 
zbory adwentystyczne w Tanzanii wychodzące naprzeciw potrze-
bom fizycznym, umysłowym, społecznym i duchowym.

W Unii Południowotanzańskiej jedną z podstawowych potrzeb 
Masajów jest zapewnienie wody pitnej na suchych terenach. Zbór 
adwentystyczny Misufini z Morogoro sfinansował wywiercenie 
studni w masajskiej wiosce Mkwajuni. Jeden z członków zboru, inży-
nier Kisaka pracujący dla lokalnej administracji, zorganizował już 
wiercenie kolejnej studni w Mbala, Chalinze i w rejonie wybrzeża. 
Ten projekt rozwoju społeczności otworzył serca odbiorców także 
na rozwój duchowy. Podczas zjazdu namiotowego pięćdziesięcioro 
Masajów (w większości mężczyzn) powierzyło swój los Jezusowi.

W Unii Północnotanzańskiej zorganizowano szkołę podstawową 
w Karao, a grupa masajskich dzieci rozpoczęła naukę w klasie przed-
szkolnej. Pod wpływem tego doświadczenia rodzice, którzy wcześ-
niej woleli wydawać swoje nastoletnie córki za mąż niż posyłać je 
do szkoły, sami poprosili, aby otworzyć gimnazjum dla dziewcząt. 
Troska o rozwój umysłowy przyczyniła się do rozwoju duchowego, 
a liczebność zboru adwentystycznego w Karao w zdumiewający spo-
sób zwiększyła się z piętnastu do siedemdziesięciu osób.

Wpływ ewangelizacji przez edukację stale rośnie. Pastor Sungwon 
Cha i jego żona — misjonarze z Południowej Korei — w wyniku 
swoich działań ewangelizacyjnych w odludnych regionach Diecezji 
Północnowschodniotanzańskiej rozpoczęli kurs języka angielskiego 
dla dorosłych Masajów w Lengijave, wiosce położonej w pobliżu drogi 
z Arushy do Nairobi. Przyczynia się on do umysłowego i społecznego 
rozwoju uczestników, ale sprzyja także ich rozwojowi duchowemu. 
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Działania te wywierają głęboki wpływ na Masajów i pomagają im 
opanować zdolność porozumiewania się w języku angielskim.

Wielu Masajów przyjmuje Jezusa Chrystusa jako swego Zbawi-
ciela dzięki działaniom służącym fizycznemu, umysłowemu, spo-
łecznemu i duchowemu odrodzeniu, tak iż w masajskich społeczno-
ściach w Tanzanii panuje prawdziwe duchowe ożywienie.

Zbór adwentystyczny w Summersville uczestniczy 
w przywracaniu podobieństwa Bożego w lokalnej 
społeczności

Adwentystyczny zbór w Summersville w Zachodniej Wirginii 
w Stanach Zjednoczonych stanowi przykład całościowej służby 
chrześcijańskiej pełnionej w rejonie Appalachów.

Założyli go w 1976 roku Wesley i Judy Olsonowie oraz Jack i Mar-
lys Jacobsonowie. Potem przyłączyło się do nich kolejne małżeństwo 
— Steve i Donna Shankowie. Przed przybyciem do Summersville 
wszyscy oni byli misjonarzami medycznymi — Olsonowie i Shan-
kowie na wyspie Guam, a Jacobsonowie na Okinawie. Zastanawiali 
się, gdzie i jak Bóg posłuży się nimi po powrocie do kraju.

Pełniąc służbę na Guam, Olsonowie zobaczyli w „Adventist 
Review” mapę ukazującą „białe plamy”, czyli miejsca, w których 
nie ma zborów adwentystycznych. Skłoniła ich ona do znalezienia 
takiej „białej plamy”, gdzie mogliby pracować po powrocie do Sta-
nów Zjednoczonych. Ich największym pragnieniem było wykorzy-
stywanie umiejętności medycznych i głoszenie całościowego posel-
stwa adwentystycznego w takim rejonie ojczystego kraju, gdzie jesz-
cze ono nie dotarło.

Kiedy Olsonowie i Jacobsonowie wrócili do Stanów Zjednoczo-
nych, wybrali się w sześciotygodniową podróż po kraju, zaczynając 
od Kalifornii i zatrzymując się w różnych miejscach oznaczonych 
jako ewentualny teren ich nowej misji. Dojechali aż do Silver Spring 
w stanie Maryland, ale nie otrzymali od Boga wyraźnej wskazówki, 
gdzie mają rozpocząć swoją służbę.
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I wtedy spotkali Thomasa Mosterta, przewodniczącego Diecezji 
Mountain View w Zachodniej Wirginii, który powiedział:

— Jedyne, co mogę wam zaoferować w Zachodniej Wirginii, to 
potrzeba waszej służby.

Pastor Mostert skierował Olsonów i Jacobsonów do Summersville.
Po osiedleniu się w społeczności Summersville Jack i Wesley pod-

jęli pracę w miejscowym szpitalu. Otworzyli nocny oddział doraź-
nej pomocy. Wkrótce zaczęli udzielać lekcji biblijnych nowym zna-
jomym i współpracownikom.

W 1978 roku dwaj lekarze założyli społeczną klinikę medyczną, 
która utorowała drogę do działania kolejnych adwentystycznych 
służb społecznych.

Rok po otwarciu kliniki zaczęła funkcjonować adwentystyczna 
szkoła, ponieważ Jacobsonowie i Olsonowie mieli sześcioro dzieci. 
W 2014 roku szkoła funkcjonująca na terenie zboru miała szesnastu 
uczniów, w tym większość spoza zboru. Wielu z nich potrzebowało 
pomocy w opłaceniu kosztów nauki i korzystało z fundowanych 
przez zbór stypendiów. A to przecież nie wszystko...

Kiedy wybudowana została klinika, poczekalnia, a potem także 
piwnica, zostały one przysposobione jako miejsce cotygodniowych 
nabożeństw sobotnich wychodzących naprzeciw duchowym potrze-
bom członków Kościoła, którzy pełnili służbę na rzecz społeczności, 
a także będących okazją do ewangelizacji. W miarę jak grupa zwięk-
szała się, wynajęto miejscowy zbór metodystyczny, a adwentyści 
z pomocą wielu wolontariuszy rozpoczęli budowę własnego zboru.

Jacobsonowie wyjechali z Summersville około 1980 roku. Wkrótce 
potem do grupy w Summersville przyłączył się dr Mark Wantz 
z rodziną, a dwa lata później dr Bruce Grenburg i jego żona Sunita.

W 1986 roku członkowie tego niewielkiego, ale rozwijającego się 
zboru zadali sobie pytanie: „Co jeszcze możemy zrobić dla lokal-
nej społeczności?”. Owszem, wnosili dużo w życie otaczających ich 
ludzi, ale pragnęli uczynić więcej, aby wyjść naprzeciw ich potrze-
bom. Kiedy członkowie zboru zastanawiali się nad tym, jaką pełnić 
służbę, Bóg natchnął ich myślą, by założyć przedszkole. Potrzeba 
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takiej placówki została potwierdzona w rozmowie z przywódcami 
społeczności. Okazało się, że na terenie miasta nie ma tego rodzaju 
miejsca opieki dla dzieci. Tak więc wkrótce w piwnicy zborowej roz-
poczęło funkcjonowanie Dziecięce Centrum Rozwojowe „Przyjaciele 
i Zabawa”, goszcząc ośmioro dzieci w dni powszednie i dwa razy tyle 
w soboty podczas szkoły sobotniej. Dzięki dokonanym przez Boga 
cudom wzniesiono oddzielny budynek, głównie przy udziale wolon-
tariuszy, w tym między innymi organizacji Maranatha10. W kolejnych 
latach budynek był powiększany. W 2014 roku centrum sprawowało 
opiekę nad dwustu dwudziestoma dziećmi w wieku od sześciu tygo-
dni do dwunastu lat. Od samego początku posiada ono licencję sta-
nową, a obecnie także akredytację rządu federalnego. Zatrudnia 
trzydzieści osób na pełny etat lub jego część. Pracownicy w więk-
szości nie są członkami Kościoła adwentystycznego. Centrum służy 
nie tylko umysłowym, fizycznym i społecznym potrzebom dzieci, ale 
także potrzebom duchowym, organizując regularne nabożeństwa 
połączone ze śpiewaniem pieśni i opowiadaniem historii biblijnych.

W 1993 roku — na prośbę kaznodziei metodystycznego — zbór 
adwentystyczny w Summersville przejął prowadzenie spiżarni, którą 
ów kaznodzieja założył w swoim garażu. Początkowo niosła ona 
pomoc żywnościową trzydziestu pięciu, a obecnie pomaga około 
trzystu pięćdziesięciu rodzinom.

Ponieważ ponad jedna trzecia dorosłych mieszkańców okolicy 
nie ukończyła żadnej szkoły średniej, w 1994 roku zbór otworzył 
ogólnokształcące liceum wieczorowe. Teraz rodzice mogli się uczyć 
i zdobywać wiedzę w tym samym miejscu co ich dzieci. Z czasem 
ofertę szkoły poszerzono, tak iż rodzice mogli korzystać z kursów 
rodzicielstwa, żywienia i gotowania itd.

W miarę jak członkowie zboru w Summersville nieśli całościową 
odnowę mieszkańcom miasta i okolic, zwracali także uwagę na kolejne 
potrzeby społeczności. Na przykład, znaczna część mieszkańców nie 

 10 Maranatha Volunteers International to służba pomocnicza Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. 
Jej misja polega na organizowaniu wolontariuszy do budowy pilnie potrzebnych budynków kościel-
nych w różnych miejscach świata.
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posiadała ubezpieczenia zdrowotnego i nie było ich stać na opiekę 
medyczną. Nie kwalifikowali się do uzyskania pomocy państwowej 
czy charytatywnej, ponieważ w większości byli osobami pracującymi. 
Uzyskano jednak federalne wsparcie finansowe na potrzeby opieki 
zdrowotnej w społecznościach wiejskich i lokalni przywódcy spotkali 
się, by przedyskutować sposób jego wykorzystania. Ośrodek opieki 
dla dzieci współpracował ze szpitalem, radą edukacji i wydziałem 
zdrowia, by wystąpić o wsparcie i zadysponować je, kiedy zostanie 
udzielone. Postanowiono, że zbór adwentystyczny i ośrodek opieki 
dla dzieci zorganizują dla lokalnej społeczności programy eduka-
cyjne na temat zdrowia oraz darmową klinikę dla potrzebujących. 
Ta darmowa klinika została zlokalizowana na terenie zboru i działa 
do dzisiaj.

Pojawiła się także potrzeba sali gimnastycznej przeznaczonej 
na zajęcia wychowania fizycznego podczas surowej zimy, zwłasz-
cza że wciąż przybywało dzieci korzystających z ośrodka opieki 
i adwentystycznej szkoły. Od początku postanowiono, że sala będzie 
dostępna zarówno dla grup spośród społeczności, jak i dla zboru. 
Zebrano pieniądze na jej budowę i służy ona do dziś.

Celem członków zboru w Summersville jest nawiązywanie łącz-
ności ze społecznością i odpowiadanie na odkrywane potrzeby. Ofe-
rują oni pomoc, taką jak programy rzucania palenia, pokonywania 
depresji itp.

Członkowie zboru adwentystycznego w Summersville wychodzą 
naprzeciw duchowym potrzebom społeczności, udzielając indywi-
dualnych lekcji biblijnych, kierując się przy tym radą Sidera, Olsona 
i Unruh: „Najważniejszą cechą całościowego podejścia do służby 
społecznej jest poszukiwanie sposobów dzielenia się dobrą nowiną 
o zbawieniu z tymi, którym służymy. Holistyczna służba traktuje 
każdego człowieka jako cenne, wyjątkowe i złożone Boże stworze-
nie obdarzone podobieństwem do Boga”11.

 11 Ronald J. Sidler, Philip N. Olson i Heidi Holland Unruh, Churches That Make a Difference: Reaching Your 
Community With Good News and Good Works, Grand Rapids 2002, s. 90.
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W 2014 roku zbór adwentystyczny w Summersville liczył około 
stu członków, a regularnie na nabożeństwa uczęszczało około sześć-
dziesiąt osób. Jest to stosunkowo niewielka grupa jak na prowadzone 
przez nią służby i projekty ewangelizacyjne. Jedyny sposób, w jaki 
można je realizować, to współpraca z członkami lokalnej zbiorowo-
ści. Okazuje się, że służba społeczna i wydawanie świadectwa to 
pole do działania nie tylko dla tych, którzy służą, ale także dla tych, 
do których ta służba jest skierowana.

Członkowie Kościoła Bożego są stworzeni na obraz Boga. Główną 
cechę tego obrazu stanowi miłość. To ona będzie nas prowadzić 
do uświadomienia sobie, że wszyscy ludzie w naszych społecznościach 
także są stworzeni na obraz Boga. On wzywa nas do współpracy 
z Nim w fizycznym, umysłowym, społecznym i duchowym odro-
dzeniu ludzi, czego przykładem jest zbór adwentystyczny w Sum-
mersville12.

* * *
Zacznij myśleć o takim rozszerzeniu służby twojego zboru dla ludzi 

w jego otoczeniu, aby była ona całościowa — aby była fizycznym, umy-
słowym, społecznym i duchowym odrodzeniem. W kolejnych rozdzia-
łach tej książki dokładniej wyjaśnimy, jak to zrobić.

 12 Więcej informacji na temat historii zboru adwentystycznego w Summersville w: Jean Kellner, From 
Acorn to Oak Tree, „Adventist Review”, 19 VII 2007; http://archives.adventistreview.org/article/1263/archives/
issue-2007-1520/from-acorn-to-oak-tree, dostęp 24 IX 2015.

http://archives.adventistreview.org/article/1263/archives/issue-2007-1520/from-acorn-to-oak-tree
http://archives.adventistreview.org/article/1263/archives/issue-2007-1520/from-acorn-to-oak-tree
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Rozdział 2

Odtworzenie panowania

Odtworzenie obrazu Boga odtwarza panowanie

Kiedy to się zaczęło, zbór liczył dwudziestu czterech członków. 
Cztery lata później należało do niego już sto pięćdziesiąt pięć osób. 
Katalizatorem tego zboru w Delft w Holandii stała się grupa pracow-
ników społecznych. Założyli oni fundację Alivio, która pod egidą 
Kościoła wspiera nastoletnie matki. Są kochane i akceptowane, ale 
mimo to borykają się z trudnościami, usiłując zaakceptować odpo-
wiedzialność za swoje decyzje. Alivio niesie im pomoc w uporaniu 
się z sytuacją, w której się znalazły. Wiele z tych młodych kobiet prosi 
o modlitwę i uczęszcza do zboru. Fundacja Alivio poszerzyła zakres 
wsparcia, oferując również doradztwo dla młodych mężczyzn, którzy 
„także potrzebują nauczyć się odpowiedzialności za swoje postępo-
wanie”, jak komentuje jeden z uczestników. „W miarę jak Fundacja 
Alivio się rozwija, pracownicy mają nadzieję otworzyć schronisko, by 
«udzielać wskazówek i doradzać» kobietom w potrzebie oraz ofero-
wać im umysłową, duchową, społeczną i finansową rehabilitację”13.

Zbór w Delft współdziała z Bogiem, by prowadzić młode kobiety 
do doświadczenia odrodzenia w nich obrazu Boga — pod wzglę-
dem fizycznym, umysłowym, społecznym i duchowym. Pomaga im 
też zrobić kolejny krok — przyjąć odpowiedzialność za ich czyny, 
życie i środowisko.

 13 Rajmund Dąbrowski i Adventist News Network, Antillean Adventists in Delft Assist Teenage Mothers, 
„Biuletyn Adventist New Network”, 11 III 2010; http://news.adventist.org/all-news/news/go/2010-03-11/ 
antillean-adventists-in-delft-assist-teenage-mothers/.
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To działanie jest zgodne z modelem stworzenia — zanim ludzie 
otrzymają panowanie (szafarstwo) nad światem, muszą odzwiercie-
dlać obraz Boga: „Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz nasz, 
podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptac-
twem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem 
pełzającym po ziemi” (Rdz 1,26). Gdy Adam i Ewa zostali stworzeni 
na obraz Boga, otrzymali panowanie (szafarstwo) nad światem, sami 
podlegając panowaniu Boga (w. 27-28). Podobnie jest dzisiaj — zanim 
skutecznie zapanujemy nad naszym środowiskiem i własnym życiem, 
musimy doświadczyć pełni odrodzenia. „W ciele, umyśle i duszy 
został przywrócony obraz Boży”14. Ostateczny etap przywrócenia 
obrazu Boga ma miejsce w następujący sposób: „Kiedy człowiek roz-
myśla o doskonałości charakteru Boga, umysł doznaje odnowienia, 
a dusza zostaje odtworzona na obraz Boga”15.

W książce Wychowanie autorka łączy całościowe odrodzenie z uświa-
domieniem sobie przez człowieka wyznaczonego mu „boskiego celu”: 
„Aby jednak na nowo upodobnić czło wieka do Stwórcy, przywrócić 
go do stanu doskonałości, w jakim został stworzony, doprowadzić 
do zamierzonego pełnego rozwoju umysłu, cia ła i duszy — by cel 
Boży został osiągnięty — musiało się dokonać dzieło odkupienia”16.

Panowanie — boski cel stworzenia człowieka

Kiedy Bóg stworzył ludzkość na swój obraz, by panowała „nad 
całą ziemią” (w. 26), lista podanych przykładów nie obejmowała 
wszystkiego, nad czym ludzie mieli panować czy też czym mieli sza-
fować. Na przykład, nie zostały wymienione rośliny i drzewa, choć 
w Rdz 2,15 czytamy: „I wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogro-
dzie Eden, aby go uprawiał i strzegł”. Jednak wyrażenie „nad całą 
ziemią” obejmuje wszystkie żywe istoty i rośliny na ziemi.

 14 Ellen G. White, Wychowanie, Warszawa 2010, wyd. II, s. 11.
 15 Ellen G. White, Education, s. 18.
 16 Ellen G. White, Wychowanie, Warszawa 2010, wyd. II, s. 10-11; aby pełniej zgłębić komentarz do modelu 

stworzenia na obraz Boga i stworzenia do panowania (Rdz 1,26-28), przeczytaj rozdział 1. z książki 
Wychowanie.
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Psalm 8. podkreśla jako podstawę dobrotliwego panowania ludz-
kości fakt, iż Bóg uczynił ludzi niewiele mniejszymi od niebiańskich 
istot i ukoronował ich chwałą i dostojeństwem, aby panowali nad Jego 
dziełami — Bóg wszystko poddał ludziom (zob. w. 6-7). Jednak wypeł-
niając tę wzniosłą rolę, musimy wziąć pod uwagę Iz 43,7, gdzie czy-
tamy o kolejnym celu, dla którego Bóg stworzył ludzi — zostaliśmy 
mianowicie stworzeni dla Jego chwały.

Ekologia i panowanie nad dziełami Bożymi

W biblijnym modelu szafarstwa widzimy, że Bóg miłuje swoje stworze-
nie i troszczy się o nie (Iz 40,12). On zaopatruje zwierzęta lądowe i mor-
skie, ptaki, a nawet samą ziemię (Hi 38,26-27; Ps 104,10-12.14.25.27.28). 
Skoro Bóg tak bardzo troszczy się o swoje stworzenia, to jasne jest, że 
ważną częścią naszej działalności także powinna być dbałość o nie i ich 
środowisko — ziemię i morze. Jednak troszcząc się o przyrodę, musimy 
skupić uwagę na oddawaniu czci Bogu, a nie stworzeniu (Rz 1,25).

Pewien nowo założony zbór w Carnegie w Pennsylwanii nawią-
zał współpracę z lokalną organizacją ekologiczną i przyczynił się 
do upiększenia okolicy, sadząc drzewa. Obok działań na rzecz środo-
wiska zbory i członkowie Kościoła mogą dawać przykład szafarstwa 
ziemi przez segregowanie odpadów, ograniczenie zużycia papieru, 
oszczędzanie energii (rozważcie skontrolowanie zużycia energii 
w zborze), popularyzowanie wegetarianizmu, właściwą utylizację 
śmieci, chodzenie i jeżdżenie rowerem zamiast jeżdżenia samocho-
dem, organizowanie sobotnich nabożeństw poświęconych trosce 
o stworzenie, organizowanie dla członków lokalnej społeczności 
wydarzeń na świeżym powietrzu popularyzujących troskę o przy-
rodę, udzielanie lekcji biblijnych na temat dbania o środowisko, opie-
kowanie się lokalnym parkiem, rzeką czy drogą w celu regularnego 
sprzątania i rewitalizacji; zorganizowanie społecznego lub zboro-
wego ogrodu itp.17.

 17 Ta lista pomysłów została zaczerpnięta z The Green Bible, Nowy Jork 2008. Inne pomysły w kwestii 
szafarstwa ziemi — zob. http://creationcare.org/.
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„Pod stopy jego” a zwycięstwo nad wrogiem

W Ps 8,7 czytamy: „Dałeś mu panowanie nad dziełami rąk swo-
ich, wszystko złożyłeś pod stopy jego”18. Wyrażenie „pod stopy jego” 
nawiązuje także do zwycięstwa nad wrogiem19. „Wrogiem” może 
być cokolwiek w naszym życiu — nałogi, bieda, bezrobocie, zerwane 
więzi — co może nas zniewolić i sprawić, że nie będziemy dobrymi 
szafarzami tego, nad czym Bóg dał nam panowanie, obejmujące nasze 
osobiste życie, a także troskę o ziemię.

Ga 5,23 wymienia „wstrzemięźliwość” jako część owocu Ducha 
Świętego. Słowo „wstrzemięźliwość” jest tłumaczeniem greckiego 
słowa enkráteia pochodzącego „od tematu krat oznaczającego moc 
czy panowanie”. Enkráteia oznacza „panowanie nad sobą lub czymś 
lub kimś innym”20. Najwyraźniej panowanie to musi być kierowane 
przez mieszkającego w człowieku Ducha Świętego.

Hbr 2,6-18 rozszerza znaczenie wyrażenia „wszystkiego” czy 
„wszystkich rzeczy” z Ps 8,7, wykazując, że jeszcze raz, dzięki zwy-
cięstwu Jezusa Chrystusa nad szatanem, ludzkość odzyska utracone 
panowanie. W Seventh-day Adventist Bible Commentary w komentarzu 
do Ps 8,7 czytamy: „Przez Chrystusa człowiek jest zdolny do pano-
wania nad sobą, stworzeniami niższego rzędu oraz bliźnimi we wza-
jemnej uległości wobec panowania Chrystusa”21. Zwróć uwagę, że 
choć ludzkość jest zdolna do panowania nad „bliźnimi”, to jednak 
znajdując się pod panowaniem Chrystusa, nie będziemy nad nimi 
dominować.

Ograniczenia i warunki ludzkiego panowania

Nasi prarodzice nie mieli władzy ani panowania nad „drzewem 
poznania dobra i zła” (Rdz 2,17). Zabroniono im nawet się do niego 

 18 Biblia gdańska tłumaczy ten werset: „Dałeś mu opanować sprawy rąk twoich, wszystkoś poddał 
pod nogi jego”.

 19 Zob. np. Mt 22,44; Ps 110,1; 1 Krl 5,3; Dz 2,34-35; 1 Kor 15,25; Hbr 1,13; 10,13.
 20 Zob. Geoffrey W. Bromiley, Theological Dictionary of the New Testament, red. Gerhard Kittel i Gerhard 

Friedrich, Grand Rapids 1985, hasło „enkráteia”.
 21 The Seventh-day Adventist Bible Commentary, red. F.D. Nichol, Hagerstown 1977, t. III, s. 649.
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zbliżać! Nie posiadali też władzy jedno nad drugim w sensie domi-
nacji czy kontroli.

Nie powinniśmy tracić z oczu faktu, że Adam i Ewa byli poddani 
panowaniu Boga. Byli odpowiedzialni wobec Niego jako suwerena 
w takim stopniu, w jakim przyroda podlegała im.

Rola Kościoła w przywracaniu panowania w życiu 
ludzi

W książce Churches That Make a Difference Sider, Olson i Unruh wyja-
śniają, w jaki sposób Bóg może posłużyć się Kościołem, by pomagać 
ludziom w społeczności lepiej zarządzać lub przywracać panowa-
nie w ich pełnym chaosu życiu22. Kiedy zbór planuje swoje działania 
wśród lokalnej zbiorowości, ważne jest rozważenie rodzaju służby 
społecznej, jakim się posłuży. Sider, Olson i Unruh dzielą służby 
społeczne na cztery podstawowe kategorie:

1. Pomoc.
2. Rozwój osobisty.
3. Rozwój społeczności.
4. Zmiany strukturalne (poparcie).

Pomoc obejmuje bezpośrednie dostarczanie odzieży, żywności 
i dachu nad głową ludziom, którzy znaleźli się w pilnej potrzebie. 
Pomoc jest jak danie głodnemu człowiekowi ryby. Większość zborów działa 
na tym poziomie.

Rozwój osobisty obejmuje służby o charakterze indywidualnym i trans-
formującym, uzdalniające poszczególne osoby do poprawy ich fizycz-
nego, intelektualnego, emocjonalnego, związanego z relacjami lub 
społecznego statusu. Rozwój osobisty jest jak nauczenie ludzi łowienia ryb.

Oznacza to, na przykład, zapewnienie edukacji w celu rozwijania 
umiejętności zawodowych, rodzicielskich, prozdrowotnych itd. Może 
to także być mentorowanie pomagające ludziom w rozwoju osobistym.

 22 Zob. Ronald J. Sidler, Philip N. Olson i Heidi Holland Unruh, Churches That Make a Difference: Reaching 
Your Community With Good News and Good Works, Grand Rapids 2002.
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Rozwój społeczny pomaga zrekonstruować elementy zdrowej społecz-
ności przez działania takie jak odnawianie mieszkań, pomoc w znale-
zieniu pracy, poprawa edukacji i opieki zdrowotnej. Rozwój społeczny jest 
jak dostarczenie wędki. Czasami ludzie doświadczają rozwoju osobistego, 
ale środowisko ich społeczności jest niezdrowe i mimo ich osobistego 
rozwoju ciągnie ich w dół. Rozwój społeczny ma na celu poprawę usług 
i środowiska całej zbiorowości w zakresie odpowiednich warunków 
mieszkaniowych, opieki zdrowotnej oraz edukacji. „Rozwój, który nie 
poprawia bytu całej społeczności, mija się z celem”23.

Zmiany strukturalne oznaczają przekształcanie nieuczciwych, nie-
sprawiedliwych sytuacji, systemów czy instytucji ekonomicznych, 
środowiskowych, politycznych i kulturowych. Zmiany strukturalne są 
jak upewnienie się, że wszyscy w społeczności mają równy dostęp do łowiska.

Czasami oczywiste jest, że w społeczności pojawiają się niespra-
wiedliwe praktyki, takie jak dyskryminacja rasowa czy ekonomiczna, 
korupcja w lokalnych władzach i biznesie czy lekceważenie zasad 
bezpieczeństwa. Czasem Kościół może udać się do władz wyższego 
szczebla i zabrać głos w imieniu tych, którzy go nie mają, by promo-
wać sprawiedliwość, wskazywać potrzebę zmian w celu niesienia 
pomocy ofiarom niesprawiedliwości oraz przyczyniać się do poprawy 
życia społeczności.

Zbór adwentystyczny w Coatesville w Pensylwanii 
realizuje cztery rodzaje służby społecznej

Zimą 1983 roku W.W. Fordham, pastor zboru adwentystycznego 
w Coatesville w Pensylwanii (Stany Zjednoczone), oznajmił swojemu 
małemu zborowi, że nie chce być pastorem zboru, którego drzwi 
są zamknięte w dni powszednie z wyjątkiem środowych wieczo-
rów. Stwierdził, że zbór powinien być najlepszym miejscem, gdzie 
można się wybrać, a więc powinien być otwarty i służyć społecz-
ności przez cały tydzień. Ponieważ w tamtym czasie żaden z tam-

 23 Harvie M. Conn i Manuel Ortiz, Urban Ministry: The Kingdom, the City & the People of God, Downers 
Grove 2001, s. 357.
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tejszych wyznawców nie wiedział, co to znaczy efektywnie służyć 
społeczności, członkowie zboru uznali, że muszą udać się do ludzi 
i po prostu ich o to zapytać.

Po stworzeniu grupy modlitewnej mającej kierować zborem zgod-
nie z wolą Bożą, dokonano oszacowania zasobów, w tym zwłaszcza 
zainteresowań i darów duchowych wyznawców. Następnie grupami 
udawali się oni, by zapytać społeczność o jej potrzeby, zainteresowa-
nia i środki. Wreszcie uformowano niewielki komitet mający osza-
cować oferowane społeczności usługi. Członkowie komitetu zapy-
tali usługodawców, jakie usługi świadczą i jakie potrzeby społecz-
ności wymagają zaspokojenia. To pozwoliło zborowi zapoznać się 
z niszami, które mógłby wypełnić.

Najcenniejszych informacji dostarczyli urzędnicy miejscy, funk-
cjonariusze policji i wydział rozwoju społecznego hrabstwa. Człon-
kowie zboru byli zaskoczeni, gdy dowiedzieli się, że w ich mieście 
potrzebne jest schronisko dla bezdomnych mężczyzn, kobiet i rodzin. 
Jest to dowód na to, jak wielkie znaczenie ma pytanie społeczności 
o jej potrzeby (zamiast próby ich odgadywania), ponieważ bezdomni 
byli niewidoczni dla większości mieszkańców miasta. Niemal nikt nie 
zdawał sobie sprawy, że stanowi to problem w ich hrabstwie, które 
pod względem poziomu życia zajmowało przecież wysokie dwu-
dzieste szóste miejsce na liście hrabstw w Stanach Zjednoczonych.

Dzięki intensywnym działaniom przywódców zboru w Coatesville 
w ciągu trzech tygodni otwarto w budynku zboru schronisko z dwu-
dziestoma pięcioma miejscami dla mężczyzn, kobiet, dzieci i wyko-
lejonej młodzieży. Dla mężczyzn ustawiono łóżka w jednej z więk-
szych sal, a rodziny zakwaterowano w klasach szkoły sobotniej. Zbór 
zapewnił lokatorom schroniska podstawowe artykuły pierwszej 
potrzeby oraz adres i telefon. Zmieniono też informację na automa-
tycznej sekretarce zborowego telefonu, tak aby telefonujący mogli 
się zorientować, że dodzwonili się do schroniska; nie wiedzieli oni 
nawet, że mieści się ono na terenie Kościoła. Dzięki udostępnieniu 
telefonu jego lokatorzy mogli otrzymywać informacje telefoniczne, 
co ułatwiało im między innymi poszukiwanie pracy.
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Jest to bardzo dobry przykład społecznej służby polegającej 
na pomocy. Pracujący w schronisku wolontariusze zauważyli niezwy-
kły trend. Zwłaszcza mężczyźni, gdy doświadczyli pomocy w zaspo-
kojeniu podstawowych potrzeb, szybko zaczynali dążyć do samo-
dzielności. Było to zjawisko dość nieoczekiwane. Kiedy tylko wyeli-
minowano problem z miejscem do spania i wyżywieniem, ludzie ci 
mogli się skupić na znalezieniu pracy, skorzystać z oferowanych im 
możliwości oraz zająć się rodziną.

We wrześniu 1988 roku Diecezja Wschodnia Allegheny Kościoła 
Adwentystów Dnia Siódmego pożyczyła zborowi w Coatesville pie-
niądze na zakup budynku szpitalnego, który od trzynastu lat stał 
pusty24. Zakupiony szpital nazwano Ośrodkiem Pomocy Społecz-
nej im. W.C. Atkinsona na cześć afroamerykańskiego lekarza, który 
w 1936 roku wybudował pierwszą część szpitala.

W styczniu 1992 roku, po sześcioletniej działalności wychodzą-
cej naprzeciw potrzebom bezdomnych mężczyzn, kobiet, rodzin, 
a czasami także młodych ludzi, którzy uciekli lub zostali wyrzuceni 
z domu, ośrodek przeniósł się do odnowionego byłego szpitala, ofe-
rując miejsce i opiekę dla dwudziestu dwóch osób. W ciągu roku 
ośrodek niósł pomoc niemal dwustu osobom.

— Naszą praktyką jest otwarcie drzwi na podobieństwo serca 
Boga — mówi Minnie McNeil, dyrektorka ośrodka i była prezes pro-
wadzącej go fundacji. Z czasem inna organizacja otworzyła w mie-
ście schronisko dla samotnych kobiet i kobiet z dziećmi, odciążając 
w znacznym stopniu ośrodek im. Atkinsona.

Odnowiony szpital zapewnił sporo miejsca dla rozwoju innych 
służb lokalnego zboru, na które zaistniało zapotrzebowanie. W ten 
sposób wypełniany jest cel Kościoła polegający nie tylko na troszcze-
niu się o lud Boży w ramach dobrego szafarstwa, ale także na pod-
noszeniu upadłych, aby i oni mogli stać się dobrymi szafarzami.

 24 Dwadzieścia pięć lat później, w 2013 roku, członkowie niedochodowej fundacji zboru adwentysty-
cznego stali się pełnoprawnymi właścicielami obiektu po spłaceniu półtora miliona dolarów poży-
czki zaciągniętej na jego renowację.
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Ośrodek im. Atkinsona zaoferował możliwość osobistego roz-
woju dającego perspektywę zmiany, a nie tylko uzyskania pomocy. 
Po pierwsze, pozwolił bezdomnym uzyskać stabilność. Jego pracow-
nicy służyli radą, wskazówkami i wsparciem, pomagali bezrobotnym 
w poszukiwaniu pracy, a tym którzy nie mieli średniego wykształ-
cenia, w ukończeniu liceum wieczorowego. Z biegiem lat regularne 
ankiety społecznościowe wygenerowały w ośrodku im. Atkinsona 
szereg programów i służb niosących wsparcie zarówno jego lokato-
rom, jak i lokalnej społeczności w ich osobistych problemach. Orga-
nizowane są regularne spotkania Anonimowych Alkoholików i Ano-
nimowych Narkomanów, grupy wsparcia dla cukrzyków i dla osób 
wychowujących dzieci, kursy komputerowe, kursy języka angiel-
skiego dla obcokrajowców, lekcje gry na pianinie i organach połą-
czone z dorocznymi recitalami, letnie obozy młodzieżowe, ogród 
społecznościowy, warsztaty plastyczne i fotograficzne, korepetycje 
dla dzieci, cotygodniowe seminaria na temat zdrowia, grupy roz-
woju duchowego i wiele innych.

Z czasem na potrzeby schroniska dla mężczyzn nabyto i wyre-
montowano dwa domy w sąsiedztwie szpitala. Mężczyźni z ośrodka 
zmierzający ku samodzielności, ale nadal potrzebujący pomocy są 
przenoszeni do nich jako miejsc przejściowego zakwaterowania. Pra-
cują, płacą czynsz i wykonują pracę na rzecz społeczności, co stanowi 
kolejny element ich osobistego rozwoju.

Od czasu powstania ośrodka dla bezdomnych w zborze 
w Coatesville rozwój lokalnej zbiorowości był realizowany poprzez 
poprawę jej środowiska. Domy przejściowe stanowią przykład roz-
woju społeczności, podobnie jak osiemnaście mieszkań w ośrodku 
im. Atkinsona wynajętych osobom o niskich lub średnich docho-
dach. Ośrodek zainicjował także inne elementy, takie jak wzrost 
bezpieczeństwa okolicy, upiększenie środowiska i projekty reha-
bilitacyjne. Dzięki temu wzrosło poczucie dumy z przynależności 
do tej społeczności.

Przez dwanaście lat ośrodek im. Atkinsona oferował przychod-
nię lekarską, która pomagała budować zasoby lokalnej zbiorowo-
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ści i sprzyjała zdrowiu. Miejscowi lekarze w ramach wolontariatu 
zaoferowali pracę w ośrodku. W ramach jego służby uwzględniona 
została edukacja zdrowotna oparta na ośmiu naturalnych zasadach 
zdrowia25. Po latach inna organizacja otworzyła drugą przychodnię 
lekarską, do której przeniesiono pacjentów z przychodni w ośrodku 
im. Atkinsona.

Częścią misji ośrodka są także zmiany strukturalne. Przez lata wystę-
pował on na rzecz ważnych dla społeczności kwestii, w tym dostęp-
ności pracy, opieki zdrowotnej, należytej opieki nad weteranami oraz 
przystępnych cen wynajmu mieszkań.

Popierając zmiany strukturalne, przyczynił się do wyremontowa-
nia trzech budynków, które wcześniej stanowiły pustostany, a obec-
nie znajdują się w nich mieszkania do wynajęcia. W sprawie ich 
remontu ośrodek interweniował u lokalnych urzędników administra-
cji, a także u władz hrabstwa, a nawet władz federalnych (w departa-
mencie budownictwa i rozwoju miejskiego). Rząd zaoferował wyre-
montowanie obiektów, a miasto ułożyło wokół nich nowe chodniki. 
Nowo wyremontowane budynki są zarządzane przez administrację 
władz federalnych. Mieści się w nich osiem mieszkań i mieszkanie 
administratora. Mieszka tam między innymi kilku byłych bezdom-
nych, którzy znaleźli pracę i wyprowadzili się z ośrodka. Niektórzy 
z mieszkańców są niepełnosprawni, ale pracują albo otrzymują rentę 
i są samowystarczalni finansowo.

Wpływ ośrodka im. Atkinsona przyczynił się do rewitalizacji 
społeczności nie tylko w środowisku Coatesville, ale także w życiu 
ludzi, którzy skorzystali z jego służby. Na przykład, jeden z pierw-
szych lokatorów domów czynszowych, który wcześniej mieszkał 
przez trzy lata w ośrodku, poznał w tym czasie prawdę o Jezusie 
i przyjął chrzest. Został on pierwszym administratorem budynków 
i po piętnastu latach separacji wrócił do żony, która obecnie pobiera 
lekcje biblijne pod kierunkiem pastora zboru w Coatesville (wicedy-

 25 „Czyste powietrze, światło słoneczne, wstrzemięźliwość, spokój, ćwiczenia fizyczne, właściwa dieta, 
używanie wody, zaufanie Bożej mocy — to prawdziwe środki lecznicze” (Ellen G. White, Śladami 
Wielkiego Lekarza, Warszawa 2009, wyd. VI, s. 80).
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rektora ośrodka im. Atkinsona). Razem małżonkowie przygotowują 
się do życia w niebiańskim domu.

— Wciąż zbieramy nagrody w postaci odmienionego życia ludz-
kiego — mówi Minnie McNeil.

* * *
Zacznij myśleć o sposobach poszerzania służby twojego zboru 

dla ludzi w sąsiedztwie z uwzględnieniem czterech rodzajów służby 
społecznej: pomocy, rozwoju osobistego, rozwoju społeczności i zmian struk-
turalnych. Podaj pomysły na każdy z tych rodzajów służby.
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Rozdział 3

Sprawiedliwość społeczna 
w Starym Testamencie  

— część pierwsza

Przekonujące wezwanie do działania

Matri Manohar nigdy nie zapomni tego, co zobaczył pewnego 
popołudnia. Padał wówczas deszcz i wiał porywisty wiatr. Było 
zimno. 22 sierpnia 1999 roku jako adwentystyczny kolporter-ewan-
gelista z Andhra Pradesh w Indiach zmierzał do hotelu, gdzie miał się 
spotkać z jednym z dyrektorów sekretariatu wydawniczego. Kiedy 
wraz z kolegami schronili się pod dachem, Metri spostrzegł młodą 
kobietę, między osiemnastym a dwudziestym rokiem życia, ubraną 
w podartą koszulę i owinięty na biodrach ręcznik. Dziewczyna miała 
potargane włosy, była zaniedbana i brudna.

W strugach deszczu wygrzebywała z kosza na śmieci plastikowe 
torby. Wstrząśnięty do głębi Metri patrzył, jak z kilkoma torebkami 
w ręku kobieta podeszła do betonowego słupa, pod którym leżało 
nagie i zupełnie mokre od deszczu niemowlę. Matka, najwyraź-
niej niespełna rozumu, starała się uspokoić płaczące dziecko, tuląc 
je do siebie z miłością i współczuciem. Zaczęła zawijać je w brudne 
plastikowe torby, aby je ogrzać i ochronić przed przejmującym chło-
dem. Był to niesamowity przejaw matczynej miłości!

Metri Manohar był do głębi poruszony sytuacją matki i dziecka. 
Serce ścisnęło mu się z litości. Zwracając się do jednego z kolegów, 
powiedział:
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— Bracie, zobacz, co się dzieje. Widziałeś coś takiego?
Ten popatrzył przez chwilę i odpowiedział:
— Metri, takich ludzi jest mnóstwo. Nic na to nie poradzimy.
Poklepał Metriego po ramieniu i odwrócił wzrok. Po chwili ode-

szli stamtąd, ale Metri nie był w stanie zapomnieć widoku młodej 
żebraczki i jej dziecka. Nie był w stanie przestać myśleć o bezmia-
rze ich cierpienia. Jak Bóg słyszał jęk Izraelitów w niewoli egipskiej, 
tak Metri w myślał słyszał jęk cierpienia żyjącej na ulicy matki i jej 
dziecka (zob. Wj 2,23-25). Wieczorem opowiedział o tym swojej żonie, 
a ona także była bardzo poruszona losem tych biedaków.

Mijały miesiące, a Metri Manohar nie był w stanie odzyskać 
wewnętrznego spokoju i zadawał sobie pytanie: Czy milczałbym, 
gdyby coś takiego wydarzyło się w mojej rodzinie? Czy byłbym w stanie 
przejść nad tym do porządku dziennego?

Pewnego dnia dotarło do niego, że to on może być odpowiedzią. 
Pomyślał: Dlaczego nie miałbym zrobić czegoś, by ulżyć ludziom, którzy tak 
cierpią? Zaczął aktywnie poszukiwać sposobów niesienia pomocy. 
Całym sercem chciał służyć „maluczkim” (Mt 25,40). Nie wiedział 
jednak, jak skutecznie przyjść im z pomocą. Aby się tego dowie-
dzieć, rozmawiał na ten temat z wieloma ludźmi — przywódcami 
religijnymi, politykami, a także starszymi doświadczonymi osobami. 
Wreszcie powiedział:

— Nie jest łatwo zatroszczyć się o takich ludzi. To bardzo ryzy-
kowne. To sprawa życia i śmierci.

Po wszystkich tych rozmowach zdecydował, że musi zacząć dzia-
łać, nawet jeśli miałby przypłacić to życiem.

To postanowienie skłoniło go do podjęcia nauki na kursie prawni-
czym, aby dogłębnie zapoznać się z tym zagadnieniem. Pilnie studiował 
kwestię chorób psychicznych i spowodowanej nimi nędzy. W swoich 
badaniach poszukiwał odpowiedzi na pytania: jakie czynniki prowa-
dzą do chorób psychicznych? Co je powoduje? Studiując, kontynuował 
pracę ewangelisty-kolportera, utrzymując w ten sposób siebie i rodzinę.

Po długich badaniach Metri Manohar założył adwentystyczną 
organizację pozarządową, której celem jest pomaganie osobom cho-



36

rym psychicznie i biednym — tym, którzy żyją na ulicy pozbawieni 
środków do życia, pokarmu, odzieży i dachu nad głową. W 2013 roku 
ponad sześćset samotnych i opuszczonych w ich chorobach psychicz-
nych osób, żyjących na ulicach w regionie Hajdarabad w Indiach, 
znalazło schronienie w ośrodku i domu przejściowym założonym 
przez Metriego Manohara. Dwieście siedemdziesiąt z nich po okresie 
opieki, leczenia i pomocy psychiatrycznej wróciło do swoich rodzin. 
Wielu przyjęło Jezusa Chrystusa jako swego Zbawiciela.

Tamtego sierpniowego dnia w 1999 roku dwaj ludzie w różny 
sposób zareagowali na widok ubogiej matki i dziecka. Metri Mano-
har podjął działanie, podczas gdy jego kolega uznał, że nic nie da 
się zrobić. „Nabożny zajmuje się sprawą ubogich, lecz bezbożny 
w ogóle na nią nie zważa” (Prz 29,7). Jak wygląda twoje postępowa-
nie w świetle tego wersetu? Metri Manohar i jego współpracownicy 
wyraźnie okazali miłość współczującego Boga, starając się w imie-
niu Jezusa nieść pomoc osobom pokrzywdzonym przez los w spo-
łeczności Hajderabadu.

Boże powołanie, aby być proroczym głosem

W Starym Testamencie widzimy, że wezwanie do sprawiedliwości 
w społeczeństwie wymaga proroczego głosu, który intencjonalnie 
zwraca się do ludu Bożego. Walter Harrelson podsumowuje cztery 
elementy proroczego nauczania:

1. Niektóre prorocze przesłania to ostrzeżenia, które zawsze są 
sprawą życia i śmierci, wezwania do porzucenia zła i poświęcenia 
się Bogu (Pwt 30,15-20).

2. Bóg troszczy się o tych, których społeczeństwo nie chroni — 
wdowy, sieroty, niewolników, dłużników, obcych przybyszy i bez-
domnych (Wj 23,3; Pwt 16,19-20). Jego proroczy głos zakazuje nie-
sprawiedliwego traktowania i stronniczości oraz gromadzenia bogac-
twa tylko dla siebie bez uwzględniania potrzeb cierpiących (Iz 5,8).

3. Bóg wzywa do posłuszeństwa i sprawiedliwości jako waż-
niejszych niż formalne nabożeństwo i ofiary. Etyczne zachowanie 
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musi wypływać z właściwej motywacji — miłowania na wzór Boga 
(Pwt 7,6-11; zob. także Am 5,21-24; 8,4-6).

4. Bóg motywuje swoich proroków do głoszenia współczesnego 
i pełnego nadziei przesłania w świetle eschatologii i apokaliptyki, 
nakierowanego nie tylko na codzienną walkę o przetrwanie, ale także 
ostateczne uznanie Bożego zwycięstwa w planie dla Jego stworzenia 
oraz pokonania zła przez dobro i zbawienia ludu Bożego w sposób 
duchowy i fizyczny26.

Który z aspektów profetycznej roli podkreślają zazwyczaj adwen-
tyści dnia siódmego? Zdravko Plantak stwierdza, że adwentyzm 
podkreśla przeważnie czwarty aspekt roli profetycznej — przepo-
wiednie i interpretowanie proroctw, zwłaszcza w sensie ewangeli-
zacyjnym i teologicznym27. Bóg wzywa swój Kościół do aktywnego 
uczestniczenia w Jego misji przekształcania świata i pełnienia roli 
przekazicieli obfitego życia w Jezusie tu i teraz (J 10,10)! On pragnie, 
abyśmy wnosili królestwo niebios — przedsmak nieba — do naszych 
społeczności już teraz, profetycznie wskazując ludziom pewność, 
a nie tylko nadzieję na to, że królestwo chwały przyjdzie (Mt 6,10).

Plantak wzywa adwentystów, aby pozostali wierni profetycznemu 
powołaniu i brali pod uwagę inne aspekty profetycznej służby. Przede 
wszystkim kieruje uwagę na społeczno-etyczną funkcję proroków. 
Temat troski społecznej pojawia się bardzo często u starotestamen-
towych proroków, zarówno tych większych, jak i tych mniejszych28. 
W 1914 roku Ellen White skierowała do członków Kościoła adwenty-
stycznego zdecydowane napomnienie: „Wielu biada nad przejawami 
zła, które widzą w świecie, ale jednocześnie nie dostrzega własnej 
odpowiedzialności w tej kwestii. Nie może tak być. Każdy wywiera 
wpływ na społeczeństwo”29.

 26 Walter Harrelson, Prophetic Ethics [w:] A New Dictionary of Christian Ethics, red. John Macquarrie i James 
F. Childress, Londyn 1986, s. 508-512.

 27 Zob. Zdravko Plantak, A Prophetic Community Today: Imaginary Visionaries and Social Actionaries for the 
Third Millennium [w:] Exploring the Frontiers of Faith: Festschrift in Honour of Dr. Jan Paulsen, wyd. gratu-
lacyjne, red. Borge Schantz i Reinder Bruinsma, Luneburg 2009, s. 139-155.

 28 Tamże.
 29 Ellen G. White, The Temperance Cause, „Advent Review and Sabbath Herald”, 15 X 1914, s. 1.
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Boże napomnienie i rada skierowana do Jego 
niesprawiedliwego ludu przymierza

Sam Bóg jest Autorem i Wzorcem sprawiedliwości. Psalmista 
oświadcza: „Wiem, że Pan ujmie się za biednym, że ubogim wymie-
rzy sprawiedliwość” (Ps 140,13). Są powody, by twierdzić, że w Sta-
rym Testamencie dwa słowa — miszpat („prawość”) i tsdaqa („spra-
wiedliwość”) — mogą być używane zamiennie. To rodzi pytanie: czy 
skupiamy się tylko na byciu prawymi? Czy jednakowo zabiegamy 
o prawość i zachowywanie sprawiedliwości w naszej społeczności?

W Piśmie Świętym znajdujemy opisy zachowań tych, którzy zos-
tali nazwani prawymi lub sprawiedliwymi. Biblia wskazuje, że róż-
nica między sprawiedliwym a bezbożnym często wyraża się w spo-
sobie traktowania ludzi pokrzywdzonych przez los. Stary Testament 
jest pełen ostrzeżeń i napomnień Boga skierowanych do Jego ludu 
przymierza, Jego „Kościoła” ery starotestamentowej. Lud wybrany 
i jego przywódcy mieli podstawową znajomość Pisma Świętego, 
deklarowali podążanie za Bogiem i zachowywali formę pobożności. 
Ale to nie wystarczało. Prorok Izajasz pisze, na przykład, że samo 
wyznanie wiary i forma pobożności obracają się w obłudę i są dale-
kie od Bożej drogi, a Bóg porównuje obłudników do mieszkańców 
Sodomy i Gomory (Iz 1,10-17).

Boże wezwanie do wyleczenia duchowego zapalenia krtani

Raz po raz Bóg wzywał swój lud do wyleczenia duchowego „zapa-
lenia krtani” i „otwierania ust w obronie niemego i w sprawie wszyst-
kich opuszczonych” oraz „sprawiedliwego sądzenia” i „wymierzania 
sprawiedliwości biednym” (Prz 31,8-9). Może to oznaczać przeciwsta-
wianie się przez Kościół niesprawiedliwym rządom i organizacjom 
w celu obrony bezbronnych i aktywnego angażowania się w trudne 
sprawy społeczne.

Przykładem odpowiedzi na Boże powołanie do „przemawiania 
w imieniu tych, którzy nie potrafią mówić za siebie” jest kampania 
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Zakończ to teraz rozpoczęta w 2009 roku przez Kościół Adwenty-
stów Dnia Siódmego i mająca na celu zwalczanie przemocy wobec 
kobiet. Kampania ta, prowadzona wspólnie przez Adwentystyczną 
Agencję Rozwoju i Pomocy oraz Sekretariat Służby Kobiet Kościoła 
Adwentystów Dnia Siódmego, rozprzestrzeniła się w ponad dwu-
stu krajach. Miała na celu zmobilizowanie adwentystów na całym 
świecie i zaproszenie grup w lokalnych społecznościach do działania 
w zakresie tego trudnego ogólnoświatowego problemu. W ramach 
tego globalnego ruchu dostępne są drogą internetową materiały 
budujące świadomość i proponujące rozwiązania. Globalne działania 
obejmują wiece organizowane pod hasłem Zakończ to teraz, działania 
edukacyjne, występowanie w obronie kobiet, petycje, przemówienia, 
wystawy sztuki, wsparcie finansowe itd.30. Oprócz Zakończ to teraz 
Kościół adwentystyczny organizuje Dzień Zapobiegania Przemocy 
— zazwyczaj w czwartą sobotę sierpnia.

Bóg wypowiada się na temat takich działań w następujący spo-
sób: „Kto chce się chlubić, niech się chlubi tym, że jest rozumny 
i wie o mnie, iż Ja, Pan, czynię miłosierdzie, prawo i sprawiedliwość 
na ziemi, gdyż w nich mam upodobanie — mówi Pan” (Jr 9,23).

Boże wezwanie do porzucenia egocentrycznej religii

58. rozdział Księgi Izajasza wskazuje, że Bóg nie ma żadnego 
pożytku z ludzi, którzy postrzegają spełnianie swoich religijnych obo-
wiązków jako sposób na to, by zwrócić na siebie Jego uwagę. Gniew 
Boży zwraca się przeciwko tym, którzy podejmują religijne praktyki, 
takie jak post, ale myślą przy tym tylko o sobie i swojej pobożności 
(w. 3). Taki post nierzadko służy manipulowaniu innymi i krytyko-
waniu tych, którzy nie stosują się do reguł wymyślonych przez ludzi. 
Taka postawa prowadzi do egocentrycznej religii i nie służy Bogu.

Boże rozwiązanie kieruje nas ponad egocentryzm ku postowi, który 
stawia potrzeby innych ponad naszymi (w. 6-10). Dalsza część Iz 58 
wzywa każde pokolenie wierzących do postrzegania siebie jako Bożego 

 30 Informacja zaczerpnięta z: http://www.enditnow.org/.
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stworzenia i znajdowania radości w Panu jako Stwórcy, Odkupicielu, 
Przewodniku i Zaopatrzycielu w każdej potrzebie (w. 11). W wyniku 
tego „twoi ludzie odbudują prastare gruzy, podźwigniesz fundamenty 
poprzednich pokoleń i nazwą cię naprawiaczem wyłomów, odnowicie-
lem, aby w nich można było mieszkać” (w. 12). Te „wyłomy” to potrze-
bujący ludzie w naszych społecznościach i sąsiedztwie.

Szabat jako wezwanie do sprawiedliwości społecznej

Postawa szabatu. Wzorzec Iz 58 ilustruje i wskazuje postawę szabatu 
(w. 13-14) jako nakierowanie uwagi na innych, kiedy wszyscy (bogaci 
i ubodzy) uświadamiamy sobie, że nie jest to coś, co my czynimy, ale 
raczej czego Bóg dokonał i dokonuje, kiedy działamy w Jego mocy 
i wkraczamy do Jego odpoczynku31.

Szabat niweluje różnice. Szabat jubileuszowy — jeden z trzech biblij-
nych szabatów — niwelował różnice między ludźmi, zwracając ziemię 
pierwotnym właścicielom (Kpł 25,8-55). Podobnie siódmy dzień tygo-
dnia pomaga nam uświadomić sobie, że religia to nie nasze dokona-
nia, ale uznanie dokonań Boga i naszej zależności od Niego. Ronald J. 
Sider stwierdza, że „gdyby chrześcijanie przywrócili praktykę świę-
towania szabatu, pomogłoby to nam odwrócić się od obłąkańczego 
konsumeryzmu, który niszczy ludzi i środowisko. (...) W tych cichych 
godzinach w Bożej obecności Bóg ubogich przemienia nasze mate-
rialistyczne serca i czyni nas szczodrymi”32.

Unikając w tym dniu kupowania i sprzedawania, zrównujemy tych, 
którzy mają, z tymi, którzy nie mają — przynajmniej w tym jednym 
dniu tygodnia. Szabat stanowi cotygodniowe przypomnienie tego, 
że Bóg pragnie, abyśmy dzielili się z potrzebującymi.

Szabat jako ruch oporu. Szabat nie tylko niweluje różnice, ale jest 
także formą ruchu oporu wobec „obcych bogów” (Wj 20,3) materia-
 31 Ta postawa wobec szabatu została zilustrowana przez trzy różne rodzaje biblijnych szabatów, w kon-

tekście których sprawiedliwość społeczna jest podkreślona na tle więzi z Bogiem: (1) szabat cotygo-
dniowy (Wj 20; Kpł 23; Pwt 5; Iz 58); (2) lata szabatowe (Wj 23,9-12; Kpł 25; Pwt 15); (3) rok jubile-
uszowy — po siedmiu latach szabatowych (Kpł 25).

 32 Ronald J. Sider, Rich Christians in an Age of Hunger: Moving From Affluence to Generosity, Nashville 2005, 
s. 207 [w:] Dwight K. Nelson, Pursuing the Passion of Jesus, Nampa 2005, s. 86.
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lizmu i nienasyconych pragnień, które wpędzają ludzi w stan cią-
głego zatroskania. Zamiast nieustannego dążenia do pozyskiwania 
coraz większej ilości dóbr materialnych szabat oferuje nam możli-
wość skupienia uwagi na doskonałym dziele Bożym.

Szabat staje się ruchem oporu wobec trosk. Kiedy postanawiamy 
nie męczyć siebie i innych ciągłą, nie kończącą się troską, przerywamy 
krąg zamartwiania się. Służymy wszechmogącemu Bogu wszech-
świata, który odpoczywa i łaskawie zaprasza swój lud — bogatych, 
średnio zamożnych i biednych — aby przyłączył się do Niego.

Szabat jest wezwaniem do oporu wobec przymusu, gdyż przy-
pomina ludowi Bożemu, że ludzie zostali stworzeni, by panować 
nad tym, co Bóg im powierzył (Rdz 1,26-28), a nie znajdować się 
pod władzą kogoś lub czegoś. Zaprzestanie pracy w tym dniu nawet 
przez niewolników to w czasach starotestamentowych rzecz niespo-
tykana, wyraźnie świadcząca o oporze wobec jakiegokolwiek przy-
musu. Szabat pozwala także odrzucić presję ze strony społeczeństwa, 
które zmusza wszystkich do większej wydajności, produktywności 
i konsumpcji. Taki przymus prowadzi do rozdźwięku pomiędzy tymi, 
którzy mają, a tymi, którzy nie mają. Świętowanie szabatu oznacza, 
że wszyscy mogą odpoczywać „tak jak ty” (Pwt 5,14). Wszyscy ludzie 
są jednakowo wartościowi, cenni i zasługują na odpoczynek33.

Szabat staje się także ruchem oporu wobec ekskluzywizmu, gdyż 
pod panowaniem Boga wszyscy otrzymują zaproszenie, aby przyłą-
czyli się do królestwa Bożego. Nikt nie jest z niego wykluczony, jeśli 
tylko wybiera Boga jako swojego Władcę. Iz 58 wskazuje szabat jako 
jedyny wymóg przynależności do tego królestwa. Świętowanie sza-
batu wskazuje na fakt, że każdy, kto szczerze to czyni, jest definio-
wany przez prawość, współczucie i miłosierdzie, a nie współzawod-
nictwo, osiągnięcia, produktywność i stan posiadania.

Szabat to również ruch oporu wobec nadmiaru zadań, gdyż kieruje 
nas ku Bogu. Nakierowanie na Boga zapobiega rozdwojeniu umysłu, 

 33 Richard Rice sugeruje, że każda praktyka, która pozbawia ludzi poczucia godności i wartości jest 
przeciwna przesłaniu szabatu — zob. Richard Rice, The Reign of God: An Introduction to Christian The-
ology From a Seventh-day Adventist Perspective, Berrien Springs 1997, s. 320.
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jakie przejawiają ci, którzy twierdzą, że uczestniczą w nabożeństwie, 
a jednocześnie pozwalają, by ich myśli nadal zajmowały się sprze-
dawaniem i kupowaniem, a co za tym idzie realizacją samolubnych 
dążeń kosztem pomagania potrzebującym (Iz 58; Am 8,4-6)34.

Wreszcie szabat został zaprojektowany w taki sposób, by uwalniać 
nas od chciwości. „Chciwość (...) sprowadza się do dążenia do wygody 
kosztem bliźniego. Szabat stanowi wielkie «nie» dla takiej postawy — 
dla kultu wygody i dążenia do niej. Ale jest także czymś więcej — regu-
larnym, zdyscyplinowanym, widocznym, konkretnym «tak» dla rze-
czywistości opartej na umiłowanej przez Boga społeczności bliźnich”35.

Błogosławieństwo społecznej sprawiedliwości

W odpowiedzi na wezwania proroków przemyśl następujący tekst:

Niechaj Bóg błogosławi cię niezadowoleniem z łatwych odpowiedzi, 
półprawd i powierzchownych relacji, abyś mógł żyć z głębi serca.

Niechaj Bóg błogosławi cię gniewem z powodu niesprawiedliwości, 
ucisku i wyzysku, abyś działał dla sprawiedliwości, wolności i pokoju.

Niechaj Bóg błogosławi cię łzami przelewanymi nad tymi, którzy 
cierpią ból, odrzucenie, głód i wojnę, abyś wyciągał ręce, by ich pocie-
szać i zamieniać ich cierpienie w radość.

Niechaj Bóg błogosławi cię wystarczającą głupotą, byś wierzył, że 
możesz zmienić świat, tak abyś czynił to, co inni uważają za niemoż-
liwe do zrobienia36.

Amen.

* * *
Rozejrzyj się wokół siebie. Poszukaj ludzi w potrzebie przerasta-

jącej twoje możliwości pomocy, a potem zrób coś, aby im pomóc.

 34 Ta część poświęcona szabatowi jako ruchowi oporu została zaczerpnięta z: Walter Brueggemann, 
Sabbath as Resistance: Saying No to the Culture of Now, Louisville 2014.

 35 Tamże, s. 86-87.
 36 Cytat w: Eldin Villafane, Beyond Cheap Grace: A Call to Radical Discipleship, Incarnation, and Justice, Grand 

Rapids 2006, s. 81; modlitwa ta bywa często przypisywana Franciszkowi z Asyżu.
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Rozdział 4

Sprawiedliwość społeczna 
w Starym Testamencie  

— część druga

Casa Amar — nowe życie dla zrozpaczonych bezdomnych

Życie imigranta jest trudne. Ale życie imigranta bez domu, pracy 
i podstawowych środków na utrzymanie jest jeszcze gorsze. Casa 
Amar (Dom Miłosierdzia) to miejsce ucieczki dla bezdomnych i ubo-
gich ludzi w Nuevo Laredo, portowym mieście na północnym krańcu 
meksykańskiego stanu Tamaulipas. Po drugiej stronie rzeki Rio 
Grande, w amerykańskim stanie Teksas, Nuevo Laredo było nie-
gdyś częścią pierwotnej osady Laredo, która obecnie leży w Teksa-
sie. W 1848 roku, po wojnie Stanów Zjednoczonych z Meksykiem, 
Nuevo Laredo zostało oddzielone od Laredo i stało się częścią Mek-
syku. W tym granicznym mieście, gdzie kartele narkotykowe toczą 
wojnę o wpływy na amerykańskim rynku narkotykowym, Casa Amar 
jest domem miłosierdzia oferującym doraźne schronienie imigran-
tom z Hondurasu, Salwadoru, Gwatemali, Meksyku i innych krajów.

Pastor Ervin Ortiz i jego zbór w Laredo w Teksasie sięgają „za granicę”, 
pomagając mieszkańcowi Nuevo Laredo i członkowi Kościoła adwenty-
stycznego Aaronowi Mendezowi spełniać jego marzenie o prowadze-
niu schroniska dla imigrantów w Nuevo Laredo. Na początku Aaron 
zaoferował pomoc czterem osobom. Obecnie schronisko pomaga ponad 
osiemdziesięciu potrzebującym. Początkowo Aaron pracował na pełny 
etat w innym miejscu, a popołudnia poświęcał na pomaganie zrozpa-
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czonym ludziom. Po sześciu miesiącach postanowił przeznaczyć cały 
swój czas na pracę w Ośrodku dla Imigrantów Casa Amar, który w peł-
nieniu tej ważnej służby jest całkowicie zależny od darów i dotacji.

Aaron postrzega Casa Amar jako miejsce, gdzie zaspokaja się fizyczne, 
umysłowe, społeczne i duchowe potrzeby ludzi. Nie tylko stara się on 
zapewnić swoim gościom przejściowy dom, ale pragnie także dać im 
okazję do przygotowania się na zamieszkanie w wiecznym domu.

Plan dnia w Casa Amar jest ściśle ustalony. O godzinie 6.00 nastę-
puje pobudka. O 6.30 zaczyna się poranne nabożeństwo, a o 7.00 
śniadanie. Po śniadaniu lokatorzy opuszczają ośrodek i zajmują się 
swoimi sprawami. Zazwyczaj szukają pracy. Nie wolno im używać 
alkoholu, narkotyków ani palić tytoniu. Celem jest nauczenie miesz-
kańców ośrodka zdrowszego i bardziej odpowiedzialnego trybu 
życia, uczestniczą więc oni w utrzymaniu Casa Amar, pomagając 
w przygotowaniu posiłków i sprzątaniu.

O godzinie 16.00 ośrodek znowu zostaje otwarty i lokatorzy wra-
cają. O 18.30 zaczyna się nabożeństwo wieczorne. Zazwyczaj gościnny 
mówca przedstawia biblijne nauki, a słuchacze modlą się, uczą się 
Dziesięciorga Przykazań i razem czytają Biblię. Dzięki łasce Bożej 
wielu z nich za pomocą tej duchowej dyscypliny doznało przemiany. 
Mieszkańcy Casa Amar i goście odwiedzający ośrodek mówią, że jest 
to miejsce, w którym odczuwają obecność Boga.

Lokatorzy ośrodka wiedzą, że sobota jest dniem Pańskim. 
Na początku istnienia schroniska imigranci w każdą sobotę udawali 
się do lokalnego zboru adwentystycznego. Kiedy ich liczba wzrosła, 
Casa Amar stał się niezależnym zborem. Co trzy miesiące organi-
zowana jest tam uroczystość chrztu. Po tygodniowych spotkaniach 
ewangelizacyjnych większość imigrantów podejmuje decyzję, by 
przyjąć Jezusa jako swego Pana i oddać mu swoje życie.

Obecnie Casa Amar działa już od czterech lat. Osiemdziesięciu imigran-
tów otrzymuje dwa posiłki dziennie, odzież i miejsce do spania. Przyj-
mowane są całe rodziny, a także samotne kobiety, mężczyźni i młodzież. 
W ośrodku urodziło się nawet dziecko. Lokatorzy mogą pozostać tam tak 
długo, jak tego potrzebują, ale przeciętnie mieszkają tam około miesiąca.
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Po dwóch latach ośrodek Casa Amar został zarejestrowany jako orga-
nizacja niedochodowa. Lokalne władze z uznaniem odnoszą się do tej 
działalności i — podobnie jak inne instytucje i lokalne sklepy — pomagają 
ośrodkowi finansowo. Obecnie Casa Amar wynajmuje budynek, powstały 
jednak plany, aby nabyć działkę i zbudować nowy ośrodek. Będzie to moż-
liwe, gdy zostanie zebrana niezbędna suma stu tysięcy dolarów.

Ośrodek Casa Amar wywiera w mieście silny wpływ. Dzięki jego 
działalności los wielu ludzi polepszył się. Jest to miejsce nadziei, gdzie 
imigranci poznają swojego najlepszego Przyjaciela. Wielu ludzi służy 
dzisiaj Jezusowi dlatego, że Casa Amar służyło im w Jego imieniu, 
kiedy najbardziej tego potrzebowali.

Emigranci z Nuevo Laredo w Meksyku byli wyobcowani, bezsilni, 
bezdomni i nie mieli żadnej nadziei, podobnie jak niegdyś Izraelici 
w niewoli babilońskiej uprowadzeni z ojczyzny i pozbawieni rodzin-
nego domu. W Ez 37 uprowadzeni zostali przedstawieni jako mar-
twe, wyschnięte kości bez śladu życia. Bóg przywrócił je do życia 
i ożywił ich do misji! Przejdźmy do Ez 47. Martwe, suche i pozornie 
pozbawione nadziei kości „domu izraelskiego” zostały ożywione. 
Przeczytaj pozostałą część tej historii.

Życie przyniesione dolinie śmierci

Z Jerozolimy uprowadzono dwie grupy Judejczyków. Daniel i jego 
towarzysze znaleźli się wśród uprowadzonych do Babilonu, podczas gdy 
znacznie liczniejsza grupa Judejczyków została wysłana do pracy przy 
budowie kanału Eufratu na południowy wschód od Babilonu. Jeńcy 
utracili swoją ziemię, stolicę, króla, świątynię Bożą i tożsamość jako lud. 
Kiedy uświadamiali sobie, że jako naród niemal przestali istnieć, przy-
tłaczało ich poczucie beznadziei. Bóg słyszał ich rozpaczliwe błagania 
o ratunek i posłał proroka Ezechiela, aby przyniósł nadzieję wygnańcom 
pracującym przy wykopie kanału. Wśród skierowanych do nich prze-
słań znalazła się także wizja doliny wyschłych kości zapisana w Ez 37.

W wizji prorok znalazł się pośrodku doliny pełnej wyschłych, 
porozrzucanych kości. Tam usłyszał pytanie i polecenie. Pytanie było 
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proste, ale niełatwo było na nie odpowiedzieć: „Synu człowieczy, czy 
ożyją te kości?” (Ez 37,3). Prawdopodobnie chcąc uniknąć pomyłki, 
Ezechiel odrzekł: „Wszechmocny Panie, Ty wiesz” (w. 3). Polecenie, 
które wydał wtedy Bóg, musiało go zaskoczyć: „Prorokuj nad tymi 
kośćmi” (w. 4). Nieprawdopodobieństwo tego, by wyschłe kości miały 
usłyszeć prorockie zwiastowanie, podkreśla fakt, że przesłanie to 
zostało skierowane przez Boga, Stwórcę wszechrzeczy.

Ale co może oznaczać to niezwykłe poselstwo skierowane 
do wygnańców w Babilonie, a także do nas? Obietnica w wierszu 
piątym mówi, że Boże tchnienie ożywi wyschłe kości. Ale w jaki 
sposób? Werset szósty zawiera odpowiedź. Bóg mówi: „I dam wam 
ścięgna, i sprawię, że obrośniecie ciałem, i powlokę was skórą, i dam 
wam moje ożywcze tchnienie, i ożyjecie”.

Traktując każdy z elementów tej obietnicy jako istotny do zrozumie-
nia pierwotnych adresatów proroctwa, musimy przyjąć je w ich orygi-
nalnym znaczeniu. Po pierwsze, ścięgna to rodzaj tkanki łącznej. Ich 
rolą jest połączenie mięśni z kośćmi. Czy to możliwe, że Boża formuła 
ożywienia rozrzuconych kości zasadza się na powiązaniu ich razem?

Drugi element proroctwa o ożywieniu stanowi ciało, które najczę-
ściej kojarzy się z mięśniami. Kości, nawet połączone razem, są bez-
użyteczne bez mięśni, które umożliwiają im poruszanie i nadają siłę. 
Dla bezsilnego narodu przekonanego, że doszedł do kresu swojego 
wspólnotowego istnienia, ta obietnica mocy była źródłem pewności, 
iż Bóg ma dla nich cel. Moc i siła dla słabych — oto dar!

Trzeci element proroctwa to skóra, czyli największy organ ciała 
o całkowitej powierzchni wynoszącej około dwóch metrów kwa-
dratowych. Chroni nas ona przed mikrobami i innymi szkodliwymi 
czynnikami, a także pomaga regulować temperaturę ciała i pozwala 
na odczuwanie dotyku, ciepła i zimna. Ten ochronny organ okrywa 
wszystkie części ciała. Chroni delikatną tkankę mięśniową, a ta z kolei 
otacza ważne organy, które w przeciwnym razie byłyby narażone 
na poważne i śmiertelne w skutkach urazy.

Kiedy grzech pojawił się na świecie i skaził ludzką naturę, „uczy-
nił Pan Bóg Adamowi i jego żonie odzienie ze skór, i przyodział ich” 



47

(Rdz 3,21). Czy to możliwe, że okrycie skórą oferowane przez Boga 
wygnańcom w Babilonie jest podobne do okrycia skórą zapewnio-
nego Adamowi i Ewie? Jeśli tak, czy możliwe jest, że Bóg proponuje 
całej ludzkości okrycie ochronną sprawiedliwością? I czy ma ona coś 
wspólnego z „białą szatą”, którą Chrystus oferuje zborowi w Laody-
cei w czasach końca (Ap 3,18)? Czy to możliwe?

Czwartym elementem proroctwa przynoszącego nadzieję roz-
rzuconym w dolinie kościom jest tchnienie Boga — napełnienie 
Duchem Świętym, który stanowi źródło życia. Aby te wyschłe kości 
stały się Bożą armią, Duch musi przywrócić je do życia. Jak Adam 
został ukształtowany z prochu ziemi, a Bóg tchnął w niego tchnie-
nie życia, tak iż człowiek stał się żywą istotą (duszą żyjącą; zob. Rdz 
2,7 w Biblii gdańskiej), tak tchnienie, czyli Duch musi napełnić każ-
dego uczestnika odrodzonej Bożej armii.

Po tym zdumiewającym doświadczeniu Ezechielowi przypomniano, 
że nie tylko Bóg potrafi odpowiedzieć na pytanie, czy te kości ożyją. 
Doświadczenie to sprawia, że fakt, iż Bóg może ożywić to, co uległo 
rozłączeniu i rozkładowi, staje się wiedzą powszechną. Lud Boży w nie-
woli znowu ożyje i wróci do świątyni, aby oddawać cześć Bogu. Prze-
słanie ożywienia w Ez 37 jest warunkową Bożą obietnicą sprowadze-
nia ludu Bożego do ojczyzny i odbudowania świątyni (zob. w. 25-28).

Kiedy wygnańcy w Babilonie otrzymali obietnicę ożywienia i przy-
wrócenia narodowej tożsamości, jak również odbudowania Bożej 
świątyni, pozostawało już tylko jedno pytanie: jaki jest cel tego oży-
wienia? Samo ożywienie to za mało! Jaki cel ma Bóg, sprowadzając ich 
z powrotem do Jerozolimy? W jaki sposób posłuży się swoim ludem, 
który odrodzi (Ez 37) i któremu zaoferuje nowe serca (Ez 36,26)? Ez 47 
pomaga odpowiedzieć na to pytanie.

Rzeka żywota na martwej pustyni i w morzu

W Ez 47 zawarte jest kolejne proroctwo ukazujące przyszłość 
odbudowanej świątyni w Jerozolimie, którą Ezechiel ujrzał w wizji 
i w której znów przejawiała się obecność Boga. Prorok ujrzał, że 



48

ze świątyni wypływa woda: „Potem zaprowadził mnie z powrotem 
do bramy przybytku; a oto spod progu przybytku wypływała woda 
w kierunku wschodnim, gdyż przybytek był zwrócony ku wscho-
dowi, a woda spływała ku dołowi spod bocznej prawej ściany świą-
tyni, na południe od ołtarza” (Ez 47,1).

Jeśli spojrzysz na mapę miejsc, o których pisał Ezechiel, zauważysz, 
że na wschód od Jerozolimy leży Morze Martwe (nazwane tak dla-
tego, iż bardzo wysokie zasolenie uniemożliwia rozwój jakichkolwiek 
organizmów żywych), najniżej położony zbiornik wodny na ziemi.

Między Jerozolimą a Morzem Martwym rozciąga się szeroka 
na ponad dwadzieścia kilometrów pustynia. Ezechiel widział wodę 
wypływającą spod progu świątyni i płynącą przez pustynię do Morza 
Martwego. W przeciwieństwie do niszczycielskich rzek, które wystę-
pują z brzegów, widzimy, że ta płynąca ze świątyni rzeka została przed-
stawiona jako źródło uzdrowienia i obfitości dóbr dla społeczności.

Jednak aby świątynia Boża mogła być źródłem zdrowia i dobro-
dziejstw, wypływająca z niej rzeka, musi mieć wewnątrz zdrowe, 
życiodajne źródło. Po wielu latach od proroctwa Ezechiela prorok 
Zachariasz oświadczył, że „dom Dawida i mieszkańcy Jeruzalemu 
będą mieli źródło otwarte dla oczyszczenia z grzechu i nieczystości” 
(Za 13,1)37. Komentując ten werset, Ellen White napisała: „Wody tego 
źródła mają lecznice właściwości uzdrawiające niemoce zarówno 
fizyczne, jak i duchowe. Z tego źródła wypływa ogromna rzeka, 
którą Ezechiel widział w wizji (Ez 47)”38.

Tysiąc łokci39 od świątyni wypływająca spod jej progu woda jest 
głęboka „do kostek” (Ez 47,3), po kolejnym takim odcinku sięga już 
„do kolan”, a po następnym — „do pasa” (w. 4), aż wreszcie staje się 
zbyt głęboka, by przez nią przejść (w. 5).

 37 Inne fragmenty Biblii wskazują, że kiedy Bóg zamieszka pośród swego ludu, wówczas Jego wierni 
staną się „jak źródło, którego wody nie wysychają” (Iz 58,11). Jezus nazywa wodę, którą daje ludziom 
(za pośrednictwem swojego Kościoła, swojego ludu), „wodą żywą” (J 4,10). Mówi: „Kto wierzy we mnie, 
jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej” (J 7,38).

 38 Ellen G. White, Testimonies for the Church, Mountain View 1948, t. VI, s. 227-228.
 39 Łokieć to pierwsza zapisana w Biblii jednostka miary używana w czasach, kiedy ludzie odmierzali 

odległości czy wymiary przy pomocy części ciała. Łokieć to umownie odległość od końca palców 
do łokcia — innymi słowy, łączna długość dłoni i przedramienia.
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Wersety 6-9 zawierają niesamowitą scenę:

„Wtedy rzekł do mnie:
— Czy widziałeś to, synu człowieczy?
Potem kazał mi iść z powrotem brzegiem potoku. A gdy wracałem, 

widziałem na brzegu potoku bardzo dużo drzew, z jednej i drugiej 
strony. I rzekł do mnie:

— Te wody płyną w kierunku okręgu wschodniego i spływają w dół 
na step i wpadają do Morza, do wody zgniłej, która wtedy staje się 
zdrowa. I gdzie tylko potok popłynie, każda istota żywa i wszystko, 
od czego się tam roi, będzie żyło; i będzie tam dużo ryb, bo gdy ta 
woda tam dotrze, wtedy będzie zdrowa, a wszystko będzie żyć tam, dokąd 
tylko dotrze potok”.

Rzeka ze świątyni płynie do najniższego miejsca na ziemi — Morza 
Martwego. Czy czasami czujesz się tak, jakbyś mieszkał w najniż-
szym miejscu na ziemi? Czy przygniata cię choroba, problemy finan-
sowe, rozwód lub inne nieszczęścia? Rzeka uzdrowienia dociera 
również tam!

A gdzie dotrze rzeka wypływająca z Bożej świątyni, tam jest życie 
(w. 9)! Co za świadectwo roli Kościoła Bożego! Rzeka staje się głębsza 
i szersza, aż wpada do „Morza Martwego”.

Ale „Morze Martwe” nie jest już martwe. Werset dziesiąty sugeruje, 
że na brzegach martwego niegdyś morza pojawili się rybacy. Uzdra-
wiająca rzeka tworzy idealne środowisko dla rozwoju licznych ryb. 
Powiesz: „To niemożliwe! Żadna żywa istota nie przeżyje w Morzu 
Martwym!”. Ale nic i nikt nie jest poza zasięgiem łaski Bożej.

Rybacy stanowią część tej niezwykłej historii. Musimy świado-
mie zadbać o to, aby w służbie naszego Kościoła mieć skutecznych 
rybaków. W przeciwnym razie możemy jedynie wywierać wpływ 
na „ryby”. Ponieważ zostaliśmy powołani, aby być „rybakami ludzi” 
(Mt 4,19), musimy łowić ryby z tego ożywionego morza — zapraszać 
ludzi, aby przyjęli Jezusa, który jest ich Drogą, Prawdą i Życiem (J 14,6).

Dalej czytamy w Ez 47: „Na obu brzegach potoku będą rosły różne 
drzewa owocowe; liść ich nie więdnie i owoc się nie wyczerpie; co 
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miesiąc będą rodzić świeże owoce, gdyż woda dla nich płynie ze świą-
tyni. Owoc ich jest na pokarm, a liście ich na lekarstwo” (w. 12).

Odżywiane przez rzekę drzewa stają się źródłem pokarmu i uzdro-
wienia, przynosząc obfite życie wszystkim wokoło. Prorocze przesła-
nie obiecuje także, że pewnego dnia uzdrowiony i zmartwychwstały 
lud Boży zostanie przeniesiony w miejsce, gdzie będzie płynąć inna 
rzeka — wieczna rzeka wypływająca z tronu Bożego. Nie będzie tam 
pustyń, suszy ani śmierci. Będzie to przywrócony Eden, w którym 
na początku także znajdowała się rzeka żywota (Rdz 2,10).

Dla ludu Bożego na wygnaniu była to wspaniała nowina. My jed-
nak mamy też przywilej wglądu w przyszłość. W objawieniu Jezusa 
Chrystusa spisanym przez apostoła Jana czytamy o rzece wody 
żywota wypływającej z tronu Bożego (Ap 22,1-2).

Mieszkańcy tej wspaniałej krainy są opisani w Ap 7,16-17:

„Nie będą już łaknąć ani pragnąć,
i nie padnie na nich słońce ani żaden upał,
ponieważ Baranek, który jest pośród tronu,
będzie ich pasł i prowadził do źródeł żywych wód;
i otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu”.

Dopóki jednak czekamy na tę błogosławioną rzeczywistość, Bóg 
pragnie, by nasz Kościół stał się „Kościołem-rzeką”, z której wypływa 
uzdrowienie i życie dla egzystujących wokół nas społeczności. On 
pragnie działać przez nas, by ożywiać i przekształcać pustynie i mar-
twe morza na terenie naszego działania. Za naszym pośrednictwem 
Jezus zwraca się do ludzi, wśród których mieszkamy, i przynosi im 
obfite życie (J 10,10) — i to właśnie stanowi w największym skrócie 
przesłanie adwentyzmu!

* * *
Przyjrzyj się dotychczasowej agendzie i protokołom z posiedzeń 

rady twojego zboru. Jeśli są one bardziej nakierowane na podtrzymy-
wanie egzystencji zboru niż „wypływanie na zewnątrz” w celu przy-
noszenia otaczającej was społeczności całościowego uzdrowienia, to 
najwyższy czas, abyście zmienili wasz sposób myślenia i działania!
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Rozdział 5

Jezus a działanie  
na rzecz społeczności

Jezus z Nazaretu stał się tak popularny, że cała okolica schodziła się, 
by Go słuchać. Kiedy „w mocy Ducha” przemierzał Galileę, nauczał 
w synagogach „sławiony przez wszystkich” (Łk 4,14-15). Uzdrawiał 
także wszystkie choroby, a podążał za nim wielki tłum (Mt 4,23-25).

Mieszkańcy Nazaretu nie mogli zlekceważyć faktu, że ich rodak 
stał się znany w całym kraju. Kiedy więc Jezus przyszedł do domu 
i w szabat udał się do synagogi, w której się wychował, miejscowi 
przywódcy nie mogli Go nie zaprosić, by odczytał fragment Pisma 
Świętego i skomentował go. Zaciekawieni wieściami o nauczaniu 
Jezusa, uzdrawianiu i cudownych znakach mieszkańcy miasta mieli 
nadzieję, że dokona wśród nich czegoś nadzwyczajnego, by dowieść, 
że jego sława jest zasłużona.

Kiedy oczy wszystkich były w Niego wpatrzone, Jezus wziął do rąk 
zwój proroka Izajasza, odszukał fragment z rozdziału sześćdziesią-
tego pierwszego i przeczytał:

„Duch Wszechmocnego, Pana nade mną,
gdyż Pan namaścił mnie,
abym zwiastował ubogim dobrą nowinę;
posłał mnie, abym opatrzył tych,
których serca są skruszone,
abym ogłosił jeńcom wyzwolenie,
a ślepym przejrzenie,
abym ogłosił rok łaski Pana” (w. 1-2).
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Jezus przerwał nagle w połowie zdania, opuszczając fragment: „i 
dzień pomsty naszego Boga” (w. 2)40. Wbrew powszechnie przyję-
tej nauce o roli Mesjasza, przyszedł na ziemię po raz pierwszy jako 
Zbawiciel, Uzdrowiciel i Odnowiciel, a nie na czele armii, by poko-
nać Rzymian i wymierzyć im pomstę41. Chrystus przyjdzie powtór-
nie — tym razem także jako Sędzia (2 Tes 1,5-11) i wtedy wypełni 
pozostałą część proroctwa z Iz 61,2.

Ogłaszanie „roku łaski Pana” miało szczególne znaczenie dla ludzi 
w czasach Jezusa. Rok ten, zwany „jubileuszowym” (Kpł 25,10), przy-
padał co pięćdziesiąt lat i był szczególnie święty. Był to czas uwol-
nienia i świętowania, kiedy wszyscy otrzymywali z powrotem pier-
wotne posiadłości rodowe. Wówczas też anulowano długi, niewolnicy 
odzyskiwali wolność, a więźniowie byli wypuszczani z więzienia. 
Jednak „w Biblii ani poza nią nie istnieją żadne zapisy świadczące 
o przestrzeganiu roku jubileuszowego”42. Fragment z Iz 61 był rozu-
miany przez zgromadzonych w szabat w synagodze słuchaczy jako 
mesjanistyczne proroctwo, ponieważ wierzyli oni, że Mesjasz zarzą-
dzi upragniony rok jubileuszowy.

Po odczytaniu fragmentu z Księgi Izajasza, kiedy wszyscy uważ-
nie się w Niego wpatrywali, Jezus usiadł, by przemawiać i w pierw-
szych słowach zapewnił zgromadzonych: „Dziś wypełniło się to 
Pismo w uszach waszych” (Łk 4,21)43. Co dziwne, objawienie faktu, iż 
Jezus przybył, by wypełnić symbolikę roku jubileuszowego, począt-
kowo nie wywołało sprzeciwu ze strony uczestników nabożeństwa. 
W Łk 4,22 czytamy: „I wszyscy przyświadczali mu, i dziwili się sło-
wom łaski, które wychodziły z ust jego”. Jak to możliwe? Kim był ten 
Człowiek, którego, jak im się wydawało, dobrze znali? Zgromadzeni 
tego dnia w synagodze mieszkańcy Nazaretu bili się z myślami, usi-
łując połączyć wieści związane z narodzinami Jezusa z objawieniem 
Jego mesjańskiej roli związanej z rokiem jubileuszowym.

 40 Por. Łk 4,17-20.
 41 Zob. Ellen G. White, Życie Jezusa, Warszawa 2018, wyd. XVI, s. 171.
 42 Siegfried H. Horn, Seventh-day Adventist Bible Dictionary, Hagerstown 1979, s. 625.
 43 W tamtych czasach kaznodzieje przemawiali na siedząco.
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Ich zwątpienie przerodziło się w gwałtowny gniew, kiedy Chry-
stus wspomniał, że w przeszłości Boże błogosławieństwa i uzdrowie-
nie czasami omijały lud Boży i były kierowane do pogan — wdowy 
z Sarepty w Sydonie i Naamana, syryjskiego generała (w. 25-28). 
Nazarejczycy zareagowali wściekłością, kiedy Jezus wskazał przy-
kład wyróżnionych przez Boga „obcych”. A jaka jest twoja postawa 
wobec „obcych”? Czy uprzedzenia powstrzymują cię od wychodze-
nia im naprzeciw? Oto co pewien zbór w Brazylii postanowił uczy-
nić w tej kwestii.

Zbór adwentystyczny w Brazylii pomaga młodzieży 
z zagranicy

W sierpniu 2013 roku członkowie jednego ze zborów adwentystycz-
nych w Rio de Janeiro „okazali chrześcijańską gościnność” po tym, 
jak odkryli, że stu siedemdziesięciu młodych katolików z Włoch przy-
będzie do ich miasta z okazji Światowego Dnia Młodzieży.

Ci młodzi Włosi uczestniczyli w Pielgrzymce Światowego Dnia Mło-
dzieży, w ramach której tysiące młodych katolików z całego świata 
przybyło na tydzień do Rio de Janeiro, by spotkać się z innymi człon-
kami Kościoła rzymskokatolickiego i pogłębiać swoje uduchowienie.

Członkowie centralnego zboru adwentystycznego w Rio de Jane-
iro powitali grupę na lotnisku oraz zapewnili młodzieży transport 
i zakwaterowanie w zborze w ciągu tygodnia pielgrzymki.

— Oczywiście istnieją między nami różnice doktrynalne, ale słu-
żymy Bogu, który dał nam przykład miłowania bliźniego. Poma-
gamy tym młodym ludziom nie ze względu na ich wiarę, ale dlatego, 
że potrzebują pomocy, a my możemy im jej udzielić — powiedział 
Romulo Silva, jeden z liderów zboru.

W ciągu tygodnia (...) miejscowe zbory adwentystyczne skorzy-
stały także z okazji, by modlić się za młodych katolików i zapraszać 
ich na spotkania.

— Kilkoro młodych ludzi zapragnęło wziąć udział w naszych wie-
czornych codziennych nabożeństwach i spodobało im się to, czego 
się dowiedzieli — powiedział Silva, dodając, że uprzejmość i dobroć 
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członków naszego Kościoła może być mocniejszym przesłaniem niż 
najlepsze kazania44.

Członkowie tego zboru zrozumieli, że ich bliźnimi są wszyscy, któ-
rzy potrzebują pomocy. To była jedna z najważniejszych nauk Jezusa.

Dwaj ludzie, jedno pytanie

Przy dwóch różnych okazjach w czasie działalności Jezusa dwaj 
mężczyźni przyszli do Niego z tym samym pytaniem. W Łk 10,25 
spotykamy „uczonego w Prawie” (BT), który zapytał Go: „Nauczy-
cielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?”. Zamiast udzielić 
bezpośredniej odpowiedzi, Jezus zadał mu pytanie, co na ten temat 
mówi prawo. Wówczas ów człowiek poprawnie odrzekł, że prawo 
nakazuje miłować Boga całym sercem, duszą i ze wszystkich sił, a bliź-
niego jak siebie samego. W tym momencie pojawiła się kolejna wąt-
pliwość: „A kto jest moim bliźnim?” (w. 29). W odpowiedzi Jezus opo-
wiedział historię Samarytanina, który postanowił przyjść z pomocą 
rannemu Judejczykowi leżącemu na drodze do Jerycha. Ten Sama-
rytanin, pomimo całej swojej religijnej ignorancji, był bliższy króle-
stwa Bożego niż wysoce wyedukowani religijnie kapłan i Lewita, 
którzy ominęli rannego, nie chcąc się skalać takim dotykiem, jako 
że mieli do wykonania obowiązki religijne. Zapewne zadawali sobie 
pytanie: „Co będzie ze mną, jeśli udzielę pomocy?”. Lepiej by było, 
gdyby zapytali: „Co stanie się z nim (człowiekiem w potrzebie), jeśli 
nie udzielę pomocy?”. Nie chodzi o to, kto jest moim bliźnim. Powin-
niśmy raczej pytać: czy jestem bliźnim dla potrzebujących? Bóg stawia 
miłosierdzie zdecydowanie wyżej niż religijną gorliwość (Prz 21,3).

W Łk 18,18-30 czytamy, że Jezus spotkał pewnego bogatego mło-
dzieńca, który przybiegł do Niego z pytaniem: „Nauczycielu dobry, 
co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?” (w. 18). Jezus odpo-
wiedział: „Znasz przykazania: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie krad-

 44 Adventist News Network, In Brazil, Adventists Demonstrate Christian Hospitality, Biuletyn Adventist 
New Network, 1 VIII 2013; http://news.adventist.org/all-news/news/go/2013-08-01/in-brazil-adven-
tists-demonstrate-christian-hospitality/.
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nij, nie zeznawaj fałszywie, czcij swego ojca i matkę” (w. 20). Bogaty 
młodzieniec ucieszył się, gdyż z czystym sumieniem mógł stwier-
dzić, że tego wszystkiego przestrzega od dzieciństwa. Szczera troska 
o potrzebujących i ubogich to bardzo ważna część podążania za Jezu-
sem, a młody bogacz uznał, że przejawiał taką troskę i zachowywał 
prawo w tej kwestii. Jednak Jezus zauważył, że nadal czegoś mu bra-
kuje (w. 22). W tym momencie bogaty młodzieniec został skonfron-
towany z pierwszą częścią Dekalogu — miłowaniem Boga całym 
sercem i odrzuceniem fałszywych bożków stojących temu na prze-
szkodzie. Dla niego imitowanie miłości do bliźniego było łatwiejsze 
niż prawdziwe miłowanie Boga ponad wszystko — w tym ponad 
swoje bogactwo.

Uczony w prawie i bogaty młodzieniec zadali to samo pytanie. Ten 
pierwszy miał problem ze zrozumieniem, że bliźnim jest każdy, kto 
potrzebuje pomocy, w tym także nieznajomy i obcokrajowiec, a co 
za tym idzie, nie naśladował Jezusa w służbie poza własnym kręgiem 
etnicznym i religijnym. Z drugiej strony bogaty młodzieniec miał 
problem z całkowitym poświęceniem się Chrystusowi. Aby dojść 
do pełnego zrozumienia tego, co to znaczy miłować Boga całym ser-
cem, powinien okazać całkowite poddanie — sprzedać wszystko, co 
miał, i rozdać pieniądze ubogim.

W sprawozdaniu Mateusza Jezus rzekł do bogatego młodzieńca: 
„Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubo-
gim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną!” 
(Mt 19,21). W Kazaniu na górze w kontekście okazywania miłości 
wszystkim ludziom — nawet obcym i nieprzyjaciołom — Jezus powie-
dział: „Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski dosko-
nały jest” (Mt 5,48). Równoległy fragment z Łk 6,36 mówi: „Bądźcie 
miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz”. Tak więc miłosierdzie 
łączy się z doskonałością.
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Dobrzy sąsiedzi w Waszyngtonie — zbór 
adwentystyczny okazuje miłość i miłosierdzie

Każdej niedzieli przed wschodem słońca wolontariusze przyby-
wają do naleśnikarni w zborze adwentystycznym przy Czwartej Alei 
w Waszyngtonie, siedem przecznic od Kapitolu, gdzie przygotowują 
smaczne śniadanie dla bezdomnych i ubogich z całej okolicy.

W 1973 roku Jesse Reaves i jego żona Mary założyli jadłodajnię, 
aby uczynić zbór miejscem przystępnym i otwartym dla lokalnej 
społeczności. Serwują posiłki w niedzielę, kiedy większość chary-
tatywnych jadłodajni jest zamknięta.

Po pewnym czasie od otwarcia tego miejsca Louis Williams wpadł 
na pomysł, aby zorganizować służbę pod nazwą Chleb Żywota dzia-
łającą wśród klientów naleśnikarni. Dzięki temu goście otrzymują 
nie tylko strawę fizyczną, ale także pokarm Słowa Bożego. Obecnie 
ta służba społeczna zainicjowana w zborze adwentystycznym stała 
się działalnością międzykościelną, w której wielu wolontariuszy 
udziela się już od kilkudziesięciu lat.

Zbór z Czwartej Alei stawia sobie za cel całościowe pomaganie 
ludziom — fizyczne, umysłowe, społeczne i duchowe. Specjaliści 
w dziedzinie zdrowia fizycznego i umysłowego prowadzą służbę 
medyczną powiązaną z seminariami dotyczącymi edukacji medycz-
nej. W ramach tej działalności funkcjonują też grupy wsparcia dla osób 
uzależnionych od nałogów.

Dzięki wsparciu finansowemu Sekretariatu Służb Społecznych 
Wydziału Północnoamerykańskiego zbór zorganizował kurs kom-
puterowy oferujący szkolenie w zakresie podstawowych umiejęt-
ności posługiwania się komputerem. Uczestnicy otrzymują dostęp 
do internetu, dzięki czemu mają większe możliwości poszukiwa-
nia pracy, a także mogą korzystać z poczty internetowej lub szukać 
mieszkania, aby odzyskać samodzielność ekonomiczną.

Od czasu powstania tej służby ponad czterdzieści lat temu zbór 
wywarł pozytywny wpływ na los tysięcy ludzi. Przykładem takiej 
osoby jest Larry Bryant, narkoman mieszkający niegdyś w schroni-
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sku dla bezdomnych. Dwadzieścia lat temu kolega z sąsiedniej pryczy 
w schronisku zaprosił go na śniadanie do zborowej jadłodajni. W ten 
sposób Larry dowiedział się o Jezusie i jego życie uległo przemianie. 
Obecnie pracuje, ożenił się i mieszka w wiejskiej okolicy w stanie 
Maryland. Od piętnastu lat jest wolny od narkotyków i pełni funk-
cję pierwszego diakona w zborze przy Czwartej Alei. Raz w miesiącu 
w ramach Służby Chleb Żywota wygłasza kazanie motywacyjne.

Ostatnio społeczność w okolicy zboru przy Czwartej Alei wyraźnie 
się starzeje; zbór dostosowuje więc swoją służbę do potrzeb miesz-
kańców i bardziej skupia się na technologii niż dystrybucji żywności 
(choć niedzielne śniadania nadal są wydawane). Sfinansował instala-
cję wieży antenowej dającej lokalnej społeczności darmowy dostęp 
do szerokopasmowego internetu bezprzewodowego. Warunkiem 
korzystania z tego udogodnienia jest odbieranie informacji o spotka-
niach w zborze. Obecnie ponad półtora tysiąca okolicznych miesz-
kańców korzysta z oferowanego dostępu do internetu i zapoznaje 
się z ofertą zboru, tak iż Andrew Harwood, pierwszy pastor zboru, 
stwierdza: „Musimy myśleć w kategoriach szczególnej przydatności. 
Wcześniej chodziło bardziej o zupę i kanapki. Dzisiaj chodzi raczej 
o technikę”.

Ponieważ w Waszyngtonie działa bardzo wiele różnych Kościo-
łów, zbór adwentystyczny z Czwartej Alei czuje się zmotywowany 
do „oferowania czegoś, czego nie oferują inne Kościoły”. Pastor Har-
wood mówi: „Teraz możemy dotrzeć wprost do domów” i dodaje, że 
dzięki oferowanej usłudze ma na swoim koncie na Twitterze kilku 
nowych znajomych45.

 45 Zaczerpnięto z: Washington, D.C., Church Provides Wi-Fi to Neighborhood, „Columbia Union Visitor”, 
26 III 2014, http://www.columbiaunionvisitor.com/washington-d-c-church-provides-wi-fi-to-neigh-
borhood/, dostęp 29 VIII 2015; Adventist Community Services, To Touch a Life, film w internecie, 6.06, 
z udziałem Fourth Street Friendship, prod. North American Division Adventist Community Services, 
http://www.communityservices.org/featured-videos/, dostęp 29 IX 2015.
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Przykłady innych nauk, które głosił i praktykował 
Jezus

Zbór z Czwartej Alei w Waszyngtonie naśladuje Jezusa, który prak-
tykował własne nauki przy pomocy swoich metod służby (Mt 9,35-38).  
Na przykład, kiedy Jezus przebywał wśród ludzi, okazywał sympa-
tię i wychodził naprzeciw ich potrzebom, wówczas okazywał sens 
swojego nauczania o soli ziemi (Mt 5,13), światłości świata (w. 14), 
a także złotą regułę postępowania (Mt 7,12), sens przypowieści o rol-
niku, który posiał ziarno na rożnych glebach (Mt 13) i wielu innych46.

Sól ziemi. W tym fragmencie Jezus wzywa swoich wyznawców, aby 
byli „solą”, która jest czynnikiem przekształcającym. Sól poprawia 
smak pokarmu, topi lód, konserwuje (ratuje), powoduje pragnienie, 
uzdrawia itd. Kościół to „solniczka” zawierającą „sól ziemi” (Mt 5,13). 
Jezus stanowił wzór tego pojęcia, kiedy spędzał czas poza sferą kom-
fortu swojego judejskiego dziedzictwa — z różnego rodzaju grzesz-
nikami i obcokrajowcami. Poprawiał jakość ich życia (J 10,10), „topił 
lód” między Nim a pozornymi wrogami, tworzył pragnienie cze-
goś lepszego (jak w rozmowie z Samarytanką w J 4) oraz uzdrawiał 
i ratował ludzi całościowo, jak w przypadku paralityka (Mk 2,1-12). 
„Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zgi-
nęło” (Łk 19,10).

Jezus powołuje nas nie tylko do tego, abyśmy byli solą, ale także 
abyśmy mieli jej smak (Mt 5,13). Sól zwietrzała pozornie wygląda 
jak dobra. Ci, którzy utracili smak, utracili łączność ze Zbawicie-
lem i należą do świata, na co wskazuje Ps 106,35-36. Lud Boży, Izra-
elici „zmieszali się z poganami i nauczyli się ich czynów. Oddawali 
cześć ich bałwanom, które stały się dla nich pułapką”. Aby wpływać 
na świat, musimy odróżniać się od innych w pozytywny, zrówno-
ważony i chrześcijański sposób.

Światłość świata i złota reguła postępowania. Jezus ukazywał zna-
czenie swojej nauki o byciu światłością świata, kiedy przebijał się 
przez spowijającą ludzi ciemność — czasami dosłownie, gdy uzdra-

 46 Zob. Ellen G. White, Śladami Wielkiego Lekarza, Warszawa 2009, wyd. VI, s. 94.
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wiał niewidomych. Otwierał także oczy duchowych ślepców, aby 
ujrzeli światło, i zwracał im uwagę na otoczenie — oczywiste zjawi-
ska wokół nich, których wydawali się nie dostrzegać. Mówił: „Ubo-
gich zawsze macie pośród siebie” (Mk 14,7). Innymi słowy, wzywał 
do tego, abyśmy nie zlekceważyli oczywistej rzeczywistości. Ubo-
dzy są wokół was, a wy ich nie widzicie. Zawsze będą biedni ludzie, 
którym będziecie mogli pomagać47.

Dwight K. Nelson, nawiązując do Jezusowej złotej reguły postę-
powania zapisanej w Mt 7,12, pyta: „Czy nie jest tak, że ubodzy są 
dla nas złotą okazją do realizacji złotej reguły postępowania?”48. To złote 
echo w Kazaniu na górze wywiera silny wpływ na współczesny Kościół 
Boży: „Jeżeli ci, którzy wyznają imię Jezusa, zachowywać będą tę złotą 
regułę, wówczas Ewangelii będzie towarzyszyła taka sama moc, jak 
w czasach apostolskich”49.

Zakładanie zborów i przypowieść o siewcy. zapisana w Mt 13 przypo-
wieść o siewcy siejącym ziarno na różnego rodzaju glebie ilustruje 
rolę Kościoła Chrystusowego. Tak, naszą rolą jest siać ziarno („słowo 
o Królestwie” [w. 19]) na wszystkich glebach (ludziach). Jednak siewcy 
Ewangelii mają skłonność do narzekania, że pole w ich zasięgu ma 
nieodpowiednią, zbyt twardą, kamienistą i ciernistą ziemię. A prze-
cież taka niezbyt dobra gleba stanowi dla Kościoła wyzwanie, aby 
aktywnie zmieniać jej jakość w społeczności! Służba społeczna może 
lepiej przygotować dobrą glebę, zmiękczając twardy grunt oraz usu-
wając kamienie (przełamując bariery, zmiękczając twarde serca itd. 
przez nawiązywanie więzi zaufania ze społecznością) i ciernie (usu-
wając troski, zmartwienia i czynniki rozpraszające uwagę (w. 22) 
przez pomaganie ludziom w uporaniu się z problemami i wskazy-
wanie im lepszego niebiańskiego skarbu). Wówczas będzie więcej 
dobrej gleby dla „słowa o Królestwie”.

Często mówimy o zakładaniu nowych zborów. Zamiast skupiać się 
jedynie na tworzeniu ich na dobrej glebie, lepiej jest prowadzić jakiś 

 47 Zob. Mark R. Gornik, To Live in Peace: Biblical Faith and the Changing Inner City, Grand Rapids 2002, s. 6.
 48 Dwight Nelson, Pursuing the Passion of Jesus, Nampa 2005, s. 56.
 49 Ellen G. White, Nauki z Góry Błogosławienia, Warszawa 1998, wyd. IV, s. 127.



60

inny rodzaj służby i na jej bazie rozwijać zbór. Taka służba powinna 
być poświęcona przygotowaniu dobrej gleby tam, gdzie ziemia jest 
twarda, kamienista i ciernista. Kiedy skupiamy się jedynie na zakła-
daniu zboru, często kładziemy akcent tylko na tym. Kiedy najpierw 
organizujemy służbę dla społeczności, powstający zbór jest nakie-
rowany na służenie.

Sekretariat Służby Społecznej Wydziału 
Południowoazjatycko-Pacyficznego

Kultura służby na rzecz lokalnej społeczności może się przejawiać 
nie tylko w zborze, ale także w innych ciekawych miejscach. Na przy-
kład, w siedzibie rozległego Wydziału Południowoazjatycko-Pacyficz-
nego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Silang na Filipinach 
zatrudniono Luz Villanuevę jako pełnoetatową dyrektorkę Adwen-
tystycznej Służby Społecznej, by kierowała sekretariatem, służąc 
potrzebom społeczności w okolicy siedziby Wydziału. Oferowane 
usługi obejmują obecnie opiekę dzienną dla dzieci, program doży-
wiania, doradztwo małżeńskie w urzędzie miejskim w Silang, służbę 
więzienną, służbę na rzecz seniorów, dostarczanie potrzebującym 
wózków inwalidzkich i wiele innych działań. Kiedy Luz odwiedza 
biuro mera miasta, ten mówi: „Lubię, kiedy pani do nas przychodzi, 
bo przynosi pani pomoc, a nie problemy”.

Niechaj Bóg dopomoże wszystkim adwentystycznym instytucjom 
i zborom, by cieszyły się taką reputacją w społecznościach! A będzie 
tak, jeśli będziemy służyć ludziom tak jak Jezus — „sławiony przez 
wszystkich” (Łk 4,15).

* * *
Pomyśl o kimś poza twoją sferą komfortu. Postaraj się nawiązać 

łączność z tą osobą tak, jak uczyniłby to na twoim miejscu Jezus.
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Rozdział 6

Jezus przebywał wśród ludzi

Kreatywne przebywanie wśród ludzi — brazylijska 
społeczność surferów i skaterów

Pastor Vinicius Metzker lubi surfować na wybrzeżu stanu São 
Paulo w Brazylii. Przebywa wśród surferów i dzięki wspólnej pasji 
nawiązuje z nimi przyjaźnie. Ale spędzając czas w tym środowisku, 
nie tylko poluje na fale. Stara się także zwracać uwagę swoich przy-
jaciół surferów na Słowo Boże, kiedy siedząc na desce surfingowej 
czyta im wybrane wersety ze swojej specjalnej wodoodpornej Biblii. 
To surfingowe „zgromadzenie” zbiera się wokół pastora Viniciusa 
na głębokich wodach, a on udziela lekcji biblijnych, przekazując 
swoją wodoodporną Biblię od jednej osoby do drugiej. Potem zapra-
sza pływających przyjaciół do swojego zboru.

Innym razem pastor Vinicius jeździ na deskorolce z młodymi 
ludźmi ze swojej społeczności — surfuje na suchym lądzie. Zało-
żył też klub motocyklowy. Między surfowaniem, skateboardingiem 
i jazdą na motocyklu spędza z ludźmi czas w nowy i twórczy sposób, 
pozyskując podczas „misyjnej zabawy” wielu przyjaciół.

Zbór pastora Viniciusa jest zlokalizowany w pobliżu wybrzeża 
i liczy ponad dwustu wyznawców — w większości surferów i ska-
terów. Około dziesięciu surferów już przyjęło chrzest. Podobnie jak 
Jezus pastor Vinicius stara się nawiązywać łączność z ludźmi tam, 
gdzie się znajdują, aby zaprzyjaźnić się z nimi i przyprowadzić ich 
do Chrystusa.
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Jezus — mistrz przebywania wśród ludzi

Jak by to było siedzieć sobie na rynku miasta i stać się świadkiem 
poruszenia wywołanego przybyciem Jezusa? Matki biegnące z dziećmi 
na ręku, pragnące, aby Jezus je pobłogosławił. Przyjaciele pomagający 
chorym dostać się do stóp Jezusa. Rabini obmyślający kolejne pułapki, 
by przyłapać Go na jakimś nieopatrznym słowie w kwestii doktryny, 
przepisu czy zwyczaju. Wyrzutki społeczeństwa pragnący przekonać się, 
czy rzeczywiście Człowiek ten przyjmuje nawet ludzi z marginesu. Jak 
by to było ujrzeć i dzielić ekscytację ze spotkania z Tym, któremu zależy 
na ludziach do tego stopnia, iż zamiast ich osądzać, woli ich ratować? Jak 
by to było spotkać się z Tym, który jest gotowy poświęcić ci czas, nawet 
jeśli wszyscy wokoło ostrzegają Go, by nie skalał się twoim dotykiem? 
Takiego Jezusa spotykamy w Łk 15,1-2 — Człowieka otoczonego przez 
celników i oskarżanego o to, że przyjmuje grzeszników i jada z nimi.

W Mt 9,35-38 czytamy o tym, że Jezus służył we „wszystkich mia-
stach i wioskach”, ze współczuciem przebywając wśród ludzi, naucza-
jąc i uzdrawiając. Po tym, jak polecił swoim uczniom, by modlili się 
o większą ilość pracowników50 wysłanych na Jego żniwo, widzimy, 
jak On sam wysyła pracowników. W Mt 10,5-10 Jezus radzi swoim 
uczniom, by: (1) zaczęli działać tam, gdzie obecnie się znajdują (nie 
idźcie do pogan ani Samarytan, póki nie wykonacie służby w naj-
bliższej okolicy)51; (2) głosili błogosławieństwa królestwa niebios roz-
poczynające się tu i teraz; (3) uzdrawiali ludzi i wyrzucali demony; 
(4) nie zabierali ze sobą nic, co gwarantowałoby im niezależność, bo 
jeśli nie zabiorą ze sobą zapasów, będą zależni od ludzi w kwestii 
zaspokojenia swoich podstawowych potrzeb. Służba Jezusa i Jego 
uczniów zaczynała się od przebywania wśród ludzi przy każdej oka-
zji i w każdych okolicznościach.

 50 Na marginesie mówiąc, nie tylko „żniwiarzy”.
 51 Innym powodem, dla którego Jezus polecił swoim uczniom, by nie szli do pogan i Samarytan, było 

pragnienie uniknięcia wywołania uprzedzeń ze strony Żydów w tamtym okresie Jego działalności. 
Ponadto uczniowie nie byli przygotowani do pracy wśród pogan. Rok później, kiedy Jezus wysłał 
siedemdziesięciu, zaczęli oni pracę wśród Samarytan — zob. Ellen G. White, Życie Jezusa, Warszawa 
2018, wyd. XVI, s. 364; zob. także Seventh-day Adventist Bible Commentary, red. F.D. Nichol, Hagerstown 
1980, t. V, s. 375.
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Uczeni w Piśmie i faryzeusze uważali za dziwne to, że Jezus, który 
przypisywał sobie najwyższy duchowy autorytet, zniżał się do tego 
stopnia, iż utożsamiał się z najniższymi klasami społecznymi. Więk-
szość tzw. autorytetów usiłuje wynieść się ponad tłum. W kulturze 
rzymskiej i greckiej przedstawiciele władzy, zabiegając o szacunek 
dla siebie, dbali o stworzenie barier wyraźnie odgradzających ich 
od pospólstwa. Jezus natomiast zyskiwał szacunek, utożsamiając się 
ze zwykłymi ludźmi.

Czy powinno ich dziwić, że Ten, który twierdził, iż został posłany 
przez Boga, zachowuje się w ten sposób? Bóg zawsze pragnął być 
pośród swojego ludu. Spotykał się i przechadzał po ogrodzie z Ada-
mem i Ewą. Kiedy pierwsi ludzie zgrzeszyli, przyszedł do nich tam, 
gdzie się znajdowali, chociaż oni usiłowali się przed Nim ukryć. 
Pokolenie po pokoleniu wierni Boży chodzili z Bogiem (np. Henoch; 
Rdz 5,24). Prowadząc swój lud do ziemi obiecanej, Bóg objawiał swoją 
obecność w słupie obłoku za dnia i słupie ognia nocą. Na pustyni 
polecił im zbudować świątynię, aby mógł zamieszkać pośród nich 
(Wj 25,8). Plan zbawienia objawiony w świątynnym rytuale uświada-
miał ludowi Bożemu, iż Bóg pragnie oczyścić ludzi z grzechu przez 
wyznanie i zastępczą ofiarę, aby usunąć dzielącą ich od Niego barierę 
grzechu. Boży plan zakładał dokonanie odkupienia przez zastępczą 
śmierć niewinnego Baranka Bożego. W czasie niewoli babilońskiej 
Bóg udzielił swojemu ludowi obietnicy: „Będziecie moim ludem, a Ja 
będę waszym Bogiem” (Ez 36,28). Boże obietnice i cudowne prowa-
dzenie w trakcie odbudowy świątyni w Jerozolimie świadczą o sta-
łym pragnieniu Boga, by zamieszkać wśród Jego ludu.

Cztery wieki później, „gdy nadeszło wypełnienie czasu”, anioł ogłosił 
Józefowi, że Maria urodzi syna (Ga 4,4). Jezus miał przyjść zgodnie z pro-
roctwem Iz 7,14: „Oto panna pocznie i porodzi syna, i nazwie go imie-
niem Immanuel [Bóg z nami]”. W ewangelicznej historii życie i służba 
Jezusa odzwierciedlają Boże pragnienie przebywania wśród ludzi oraz 
udostępnienia im łaski i przebaczenia grzechów. Chrystus przeby-
wał wśród grzeszników i zapraszał wszystkich zmęczonych i obcią-
żonych, aby przyszli do Niego i znaleźli odpoczynek (zob. Mt 11,28).  
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„Bóg posłał Syna na świat, aby z własnego doświadczenia poznał 
potrzeby ludzkości”52.

Jezus, oskarżony przez nieprzyjaciół o to, że przyjmuje grzeszników 
i jada z nimi (Łk 15,1-2), opowiedział trzy przypowieści, aby pomóc 
egocentrycznym krytykom zrozumieć, czym się kieruje. Pasterz 
ze współczuciem szuka zagubionej owcy, bo „większa będzie radość 
w niebie z jednego grzesznika, który się upamięta, niż z dziewięćdzie-
sięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują upamięta-
nia” (w. 7). Kobieta uważnie przeszukuje dom, by znaleźć zagubioną 
monetę, gdyż „taka, mówię wam, jest radość wśród aniołów Bożych 
nad jednym grzesznikiem, który się upamięta” (w. 10). Ojciec czeka 
z utęsknieniem na marnotrawnego syna i świętuje z okazji jego przy-
bycia, bo „ten (...) był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się” (w. 32). 
Bóg czyni wszystko, co niezbędne, aby odszukać zgubionych, któ-
rzy odłączyli się od Niego. Nie ma znaczenia to, gdzie się znaleźli. 
Być może odeszli od Kościoła (przypowieść o zagubionej owcy); być 
może nadal są w domu (Kościele), a mimo to są zagubieni (przypo-
wieść o zgubionej monecie); a może w buncie opuścili Boga i odeszli 
do świata (przypowieść o synu marnotrawnym).

W J 17 czytamy, że Jezus modlił się za swoich uczniów: „Nie pro-
szę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. (...) 
Jak mnie posłałeś na świat, tak i ja posłałem ich na świat” (w. 15.18). 
Komentując ten fragment, pewien teolog doszedł do wniosku, że 
każdy uczeń Chrystusa potrzebuje dwóch nawróceń: (1) od świata 
do Chrystusa i (2) z powrotem do świata z Chrystusem53.

Bóg powołał swój Kościół, aby kontynuował misję, dla której Jezus 
przyszedł na świat — przebywać wśród ludzi w sposób ukazujący 
miłość Boga, który posłał Chrystusa na ziemię (J 3,16). Potrzebujemy 
Jego postawy celowego przybliżenia się do ludzi w naszym otocze-
niu, otwarcia drogi dla łaski Bożej, by działała w bezpośrednim kon-
tekście społecznym. Musimy uczynić coś więcej niż tylko z daleka 
się modlić:

 52 Ellen G. White, Ministry to the Cities, Hagerstown 2012, s. 59.
 53 Cytat czasami przypisywany Johnowi Stottowi.
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Ten, kto tylko się modli, w końcu zaprzestanie również i tego albo 
jego modlitwy staną się czystą formalnością. Gdy ludzie wycofują się 
z życia społecznego i odgradzają się od sfery chrześcijańskiego obo-
wiązku i niesienia krzyża, gdy przestają gorliwie pracować dla Mistrza, 
który z gorliwością pracował dla nich, znika przedmiot ich modlitw 
i nie mają żadnej zachęty do wielbienia Boga. Ich modlitwy skupiają 
się na nich samych, są egoistyczne. Nie mogą modlić się o potrzeby 
swoich bliźnich, o rozwój królestwa Chrystusa i o moc, w której mog-
liby wykonać to dzieło54.

Przebywając wśród tych, którzy jeszcze nie znają Chrystusa, każdy 
z nas musi pamiętać, kim jesteśmy i do kogo należymy. Jesteśmy solą, 
która nie może tracić swojego szczególnego smaku (Mt 5,13). Jesteśmy 
światłem, które najpełniej jaśnieje w ciemnościach (w. 14). „Czyńcie 
wszystko bez szemrania i powątpiewania, abyście stali się nienagan-
nymi i szczerymi dziećmi Bożymi bez skazy pośród rodu złego i prze-
wrotnego, w którym świecicie jak światła na świecie” (Flp 2,14-15).

Jezus przebywał wśród ludzi. Nie oznacza to, że chce, by Jego 
wyznawcy przebywając wśród ludzi, dostosowali się do świeckiego 
sposobu postępowania55. Wzywa nas raczej, abyśmy świadomie nawią-
zywali z Nim łączność, by światło i atmosfera nieba jaśniały przez 
nas w pełnym ciemności świecie.

Centralny Zbór Społeczności Wybrzeża — zbór 
inkarnacyjny56

Centralny Zbór Społeczności Wybrzeża (Central Coast Community 
Church; CZSW) w Wyong w Nowej Południowej Walii w Australii 
jest zaangażowany w służbę inkarnacyjną, będącą jasnym światłem 

 54 Ellen G. White, Pokój, za którym tęsknisz, Warszawa 2011, wyd. III, s. 100.
 55 Ps 106,35-39 to przykład tego, jak nie należy przebywać wśród ludzi.
 56 Zbór inkarnacyjny — czyli stosujący inkarnacyjny model służby Jezusa. Określenie „inkarnacyjny” 

nawiązuje do przyjęcia przez Syna Bożego ciała (wcielenie, inkarnacja) i stania się człowiekiem w celu 
realizacji planu zbawienia ludzkości. Taki model służby misyjnej polega na zanurzeniu się w loka-
lnej kulturze, służbie bliskiej i osobistej, gdzie miłość Boga i Ewangelia Chrystusa są ucieleśnione 
w osobie usługującej. Tak jak Syn Boży przyjął ludzkie ciało i przyszedł na nasz świat, powinniśmy 
przyjąć kulturę, w której służymy, i „stać się Jezusem” dla żyjących w niej ludzi [przyp. red.].
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w ciemnej okolicy, poprzez otwarte nawiązywanie łączności z ludźmi, 
którzy nie uczęszczają do Kościoła i prowadzenie ich do Chrystusa. 
Ten adwentystyczny zbór spotyka się na sobotnie nabożeństwa 
w ośrodku społecznym, do którego przylega park skateboardowy. 
Ośrodek został zbudowany przez lokalne władze w celu ograniczenia 
bezrobocia oraz wysokiej liczby samobójstw za pomocą stworzenia 
miejsca, gdzie dotknięta problemami i sprawiająca kłopoty młodzież 
mogłaby spędzać czas. Kilku wyznaniom chrześcijańskim zaofero-
wano możliwość korzystania z ośrodka w celu wywierania moral-
nego wpływu. Jedynym ugrupowaniem, które przyjęło tę ofertę, był 
CZSW. Do takiej właśnie grupy społecznej CZSW pragnął dotrzeć, 
więc z radością przyjął możliwość organizowania nabożeństw w tym 
miejscu. Członkowie zboru są szczerze przekonani, że „to dzięki kon-
taktom społecznym chrześcijanin wchodzi w kontakt ze światem”57.

Zarówno wyznawcy, jak i pastor Wayne Krause są przekonani, 
że praca w społeczności i ze społecznością jest tak samo ważna jak 
działanie w zborze. Pastor Krause mówi:

— Mój zbór jest miejscem także dla tych, których jeszcze w nim 
nie ma.

Kiedy ludzie z lokalnej społeczności odwiedzają zbór, są tam mile 
widziani, otrzymują miłość i przebaczenie — tak, nawet „grzesznicy”!

Trzech członków CZSW kiedyś zajmowało się czarami, jeden był 
kapłanem satanistycznym, a pewna niedawno ochrzczona kobieta 
pracowała jako prostytutka. W zborze jest też klasa szkoły sobotniej 
dla palących. Powstała przez przypadek dla ludzi, którzy czuli się dobrze 
w zborze, mimo że nadal palili. Ponieważ ośrodek społeczny, w którym 
zbiera się zbór, to teren publiczny (gdzie palenie jest dozwolone), palacze 
gromadzą się na ławkach na zewnątrz. Ktoś to zauważył i zaczął prowa-
dzić wśród nich lekcje szkoły sobotniej. Wielu byłych członków klasy 
dla palaczy już rzuciło ten nałóg i przyłączyło się do zboru.

Nathan, uzależniony od heroiny narkoman, podszedł kiedyś 
do dwóch członkiń CZSW i poprosił, aby pomogły mu skorzystać 

 57 Ellen G. White, Śladami Wielkiego Lekarza, Warszawa 2009, wyd. VI, s. 369.
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z odwyku prowadzonego za pomocą kuracji metadonem. Po wizy-
cie w klinice jedna z kobiet zabrała go do domu i poczęstowała obia-
dem. CZSW pomógł mu wynająć mieszkanie, a członkowie zboru 
wspierali go, jak tylko mogli. Jakiś czas później Nathan został aresz-
towany. W sądzie jego matka spotkała się z trzema osobami z CZSW 
wspierającymi jej syna. Podziękowała im za to, co dla niego zrobili.

Bliscy Nathana pragnęli spotkać się z pastorem CZSW. Na spo-
tkanie przybyło sześcioro członków rodziny, którzy należeli wcześ-
niej do heavymetalowego zespołu muzycznego — wytatuowani, 
z kolczykami w uszach, nosach i na twarzach, ubrani w skórzane 
kurtki. Chcieli zobaczyć, co to za Kościół, który pomaga ich bratu. 
Kiedy zaczynało się nabożeństwo, przeszli przez salę i zajęli miejsca 
w jednym z pierwszych rzędów. Nikt w zgromadzeniu nie okazał im 
cienia niechęci. Pastor Wayne zmienił swoje kazanie i opowiedział 
o wielkim boju między dobrem a złem. Po kazaniu bliscy Nathana 
powiedzieli:

— Nigdy wcześniej nie byliśmy w kościele.
Kazanie pastora Wayne’a o wielkim boju wyraźnie ich poruszyło. 

Uświadomili sobie, że uczestniczą w walce, która toczy się o nich 
samych. Wayne podarował każdemu z nich Biblię. Jeden z nich, woka-
lista, wziął ją w dłonie i ostrożnie otworzył. To była pierwsza Biblia, 
jaką trzymał w rękach. Pod koniec rozmowy zapytali:

— Jak możemy dowiedzieć się więcej na temat tych spraw?
— Przyjdźcie za tydzień — odpowiedział pastor.
Od tego momentu regularnie uczestniczyli w nabożeństwach. 

Obecnie studiują lekcje biblijne i przygotowują się do chrztu.
Założony przez trzy osoby zbór w ciągu pięciu lat rozrósł się 

do trzystu pięćdziesięciu wyznawców. Około dwudziestu procent 
uczestników sobotnich nabożeństw to osoby, które nie są członkami 
Kościoła. Członkowie CZSW założyli sześć nowych zborów. Wszyscy 
wyznawcy, zarówno ci, którzy przyszli z innych zborów, jak i nowo 
ochrzczeni, podpisali przymierze zaangażowania w działalność 
zboru. Częścią tego przymierza są: zobowiązanie do przynależno-
ści do małej grupy, powstrzymanie się od osądzania uczęszczają-
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cych do zboru członków społeczności oraz zaangażowanie w służbę 
na rzecz lokalnej zbiorowości. Przywódcy zboru zachęcają wyznaw-
ców do przyłączania się do istniejących w społeczeństwie organizacji 
stwarzających okazję do przebywania wśród ludzi.

Zbór zainicjował także wiele różnych służb na rzecz lokalnej 
społeczności. Na przykład, po oszacowaniu jej potrzeb odkryto, że 
do pobliskiej szkoły uczęszcza wiele dzieci, które w domu nie jadają 
śniadań. Przez kilka lat CZSW — we współpracy z Sanitarium Foods 
i Czerwonym Krzyżem — dostarczał śniadania dla uczniów. Później, 
kiedy władze Australii postanowiły wprowadzić kapelanat w publicz-
nych placówkach edukacyjnych, szkoła ta zwróciła się do CZSW, by 
oddelegował do niej kapelana, na co zbór ochoczo przystał. Nadal 
przybywa służb na rzecz społeczności, np. zorganizowano program 
Więzi Plus — jest to grupa wsparcia pomagająca jednostkom i mał-
żeństwom uporać się z nałogami i problemami w związku. Z kolei 
grupa strongmanów Valiant Man pomaga mężczyznom w kwestii 
seksualności i dostarcza męskich wzorców osobowych.

Pastor Krause prowadzi swój „gabinet” w kawiarni w lokalnym 
centrum handlowym. Spędza tam sporo czasu, udzielając rad, lekcji 
biblijnych i prowadząc spotkania małej grupy. Osoby prowadzące ten 
lokal umawiają zainteresowane osoby z pastorem, a on udziela ślubów 
w środowisku jego pracowników i ich znajomych. Jeden z pracow-
ników uczęszcza do CZSW, a właściciel kawiarni z humorem mówi, 
że niewiele brakuje, a kawiarnia zmieni się w kościół.

Członkowie CZSW przebywają wśród ludzi z marginesu i omija-
nych przez innych — podobnie jak czynił to Jezus.

Choć był Żydem, Chrystus przebywał wśród Samarytan, odrzuca-
jąc w ten sposób faryzejskie zwyczaje swojego narodu. Bez względu 
na ich uprzedzenia przyjmował gościnę u ludzi powszechnie wzgar-
dzonych. Sypiał pod ich dachem, jadał przy ich stołach, przyjmując 
pokarm przygotowany ich rękami. Nauczał na ulicach i traktował 
ludzi z największą uprzejmością i grzecznością58.

 58 Ellen G. White, Selected Messages, Hagerstown 1980, t. III, s. 238.
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Czy w twojej okolicy są jacyś „Samarytanie”, z którymi powinie-
neś się spotkać? Czy kiedy dzięki temu, że ich zauważyłeś, poznają 
Jezusa, powtórzą za apostołem Janem następujące słowa?

A Słowo ciałem się stało
i zamieszkało wśród nas,
i ujrzeliśmy chwałę jego,
chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca,
pełne łaski i prawdy (J 1,14).

* * *
Starannie opracuj plan misyjny zakładający przebywanie wśród 

ludzi w twojej społeczności, z którymi wcześniej nigdy się nie spo-
tykałeś, a potem go zrealizuj!
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Rozdział 7

Jezus pragnął ludzkiego dobra

Bunt, świętowanie i bunt przeciwko świętowaniu

Juda przeorał kolejną bruzdę i spoglądając na pole, otarł pot. Myślał 
o tym, ile czasu spędzał każdego dnia, pracując w gospodarstwie 
ojca, a właściwie prowadząc je od dobrych kilku lat. Jego młodszy 
brat Jakub kilka lat wcześniej zażądał podziału ojcowskiego majątku, 
sprzedał swoją część i wyruszył w świat. Od tej pory nie dawał znaku 
życia. Nie bez satysfakcji Juda przyjął fakt, że miejscowa społeczność 
w większości uznała Jakuba za zmarłego, skazanego na wygnanie 
zgodnie z tradycją cherem wykluczającą go poza zgromadzenie wier-
nych Izraelitów.

Ojciec nadal tracił czas, codziennie na darmo wyglądając z dachu 
domu i wypatrując na horyzoncie smukłej sylwetki powracającego 
młodszego syna. Czy ojciec nie rozumie, że powinien o nim zapomnieć 
i uświadomić sobie, że Jakub nigdy nie wróci jako jego syn? Czy nie może 
po prostu cieszyć się, że już więcej nie przyniesie mu wstydu i nie zhańbi 
jego nazwiska? Juda zdziwił się nawet, że sam jeszcze czasem myśli 
o swoim bracie. Tak czy siak, Jakub albo nie żyje, albo jest dla nas jak umarły!

Słońce chyliło się nad horyzontem, dzień pracy dobiegł końca, 
więc Juda włożył pług i brony na wóz, zaprzągł woły i powoli poje-
chał w stronę domostwa. W połowie drogi wydało mu się, że sły-
szy dźwięki muzyki i radosne okrzyki. Nie mógł uwierzyć własnym 
uszom. Podjechał do zagrody i rzucając lejce parobkowi, zapytał, co 
się dzieje w domu — skąd to nagłe świętowanie w środku tygodnia 
i bez żadnej zapowiedzi. To, co usłyszał, wstrząsnęło nim jak niespo-
dziewany cios obuchem:
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— „Brat twój przyszedł i ojciec twój kazał zabić tuczne cielę, że go 
zdrowym odzyskał” (Łk 15,27).

Rozgniewany i oburzony tą jawną niesprawiedliwością, tym cał-
kowitym lekceważeniem cherem, które stawiało pod znakiem zapy-
tania reputację rodziny, tym publicznym przejawem słabości i kom-
promisu Juda postanowił nie brać udziału w świętowaniu.

Zatrzymał się przy studni, zdjął koszulę i wylał na siebie wiadro 
zimnej wody, aby się obmyć i ochłonąć z oburzenia. Słońce zaszło 
i zapadał zmrok. Na podwórzu przed domem parobek zapalał lampy 
oliwne. Kiedy ojcu doniesiono, że Jakub wrócił, ale nie chce wejść 
do domu, wyszedł czym prędzej na podwórze z wyrazem troski 
na twarzy, podszedł do syna i utkwił błagalne spojrzenie w jego peł-
nych gniewu oczach, jakby chciał zapytać o powód jego zachowania.

Juda podniósł rękę, jakby spodziewał się, co powie ojciec. Nie chciał 
tego słuchać. Uważał, że to raczej on ma prawo wyrzucić z siebie 
od dawna wzbierającą frustrację.

— Przez wszystkie te lata byłem przy tobie! Robiłem, co mi kaza-
łeś! A ty nigdy nie urządziłeś dla mnie żadnego przyjęcia! Ale oto 
kiedy ten twój syn wrócił, ty urządzasz świętowanie? On na to nie 
zasługuje! Czy już zapomniałeś, co zrobił? Jeśli tak ci go żal, trzeba 
było przyjąć go jako parobka! On już nie jest twoim synem ani moim 
bratem!

Zraniony do głębi ojciec usiłował znaleźć właściwe słowa. Kiedy 
Juda przerwał, dysząc ciężko z gniewu, staruszek odezwał się cicho:

— „Synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoim. 
Należało zaś weselić się i radować, że ten brat twój był umarły, a ożył, 
zaginął, a odnalazł się” (w. 31-32).

* * *
Przed laty Kacper i jego przyjaciele zwiedzali synagogę podczas 

wycieczki. W jednym z pomieszczeń zauważyli grupkę ludzi zebra-
nych na uroczystości, która wyglądała jak pogrzeb. Kacper zapytał 
jednego z przyjaciół:

— Czy ktoś umarł?
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Przyjaciel wyjaśnił mu, że to ceremonia cherem (podobna 
do pogrzebu) odprawiana dla żydowskiej dziewczyny, która fizycz-
nie nadal żyła, ale dla rodziny była jak umarła. Dlaczego? Bo poślu-
biła poganina.

Czy życzymy grzesznikom śmierci? A może raczej staramy się 
prowadzić ich do Jezusa, który pragnie ich ożywić (Ef 2,5) i dać im 
życie w obfitości (J 10,10)?

Wartość duszy

Bóg bezwarunkowo miłuje i ceni ludzi — zarówno wiernych, jak 
i zbuntowanych. Zamiast obłożyć nas cherem, kiedy się buntujemy, 
On świętuje, kiedy do Niego wracamy (Łk 15,7).

Każdy człowiek jest dla Boga cenny co najmniej z dwóch powodów. 
Po pierwsze, Bóg stworzył ludzkość (a On nie robi niczego bezwarto-
ściowego) na swój obraz (Rdz 1,26-27; 2,7). Po drugie, zapłacił wysoką 
cenę, by nas odkupić (J 3,16). Ponieważ nas miłuje, „Bóg, który jest 
bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiło-
wał, i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystu-
sem — łaską zbawieni jesteście” (Ef 2,4-5). Co za przeciwieństwo — 
„ożywił nas”, zamiast uznać nas za martwych, obłożyć nas cherem.

Starszy syn nie pragnął dobra dla swego marnotrawnego brata, ale 
uważał go za bezwartościowego i nawet gorzej niż umarłego. Ten 
pozornie „niezbuntowany” młodzieniec nadal posiadał w rodzinie 
dobry status, ale w najmniejszym stopniu nie troszczył się o to, co 
stało się z jego zbuntowanym bratem, którego uznał za straconego. 
Jednak kiedy młodszy brat wrócił skruszony, starszy zbuntował 
się z powodu radosnego świętowania tego wydarzenia, które było 
dla niego przeciwieństwem cherem, jakim obłożył znienawidzonego 
marnotrawcę.

A jak jest w przypadku współczesnych członków Kościoła, którzy 
trwają w rodzinie Bożej? Wstrząsające jest uświadomienie sobie, że 
„wielu uważających się za wyznawców Chrystusa zapomniało, iż 
chrześcijanie powinni być Jego przedstawicielami. Jeśli w praktyce 
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nie poświęcamy się dla dobra innych — czy to w gronie rodziny, czy 
wśród sąsiadów, w Kościele czy wszędzie tam, gdzie się znajdujemy 
— to bez względu na wyznanie, nie możemy nazywać się prawdzi-
wymi chrześcijanami”59.

Pragnienie dobra ludzi w Kościele

Czy wysoko cenimy ludzi — innych i samych siebie? Czy niesamo-
lubnie pragniemy dobra tych, którzy należą do kościelnej rodziny, 
nawet jeśli czasem błądzą? „Jak Chrystus ich umiłował, tak ucznio-
wie mieli miłować się nawzajem. Mieli okazywać wszystkim ludziom 
mieszkającą w ich sercu miłość przez czynienie tego co w ich mocy 
dla zbawienia bliźnich. Szczególnie czułą miłość mieli jednak okazywać 
braciom i siostrom w wierze”60.

Dwight K. Nelson wskazuje, że to stanowiło tajemnicę gwałtow-
nego rozwoju Kościoła wczesnochrześcijańskiego. Niesamolubna 
miłość i wzajemna troska stały się „ich najmocniejszą strategią ewan-
gelizacyjną”61. Wewnętrzna chrześcijańska społeczność była żywym 
dowodem wpływu łaski Bożej i sprawiała, że ludzie w społeczeń-
stwie poza Kościołem pragnęli się do niego przyłączyć. „Zobaczcie, 
jak ci adwentyści miłują się i troszczą się o siebie nawzajem”. „Szcze-
gólnie czułą miłością dla braci i sióstr w wierze”62. Kto nie chciałby 
przyłączyć się do takiego Kościoła?63.

Zbór adwentystyczny „Triadelphia” w Clarksville w stanie Mary-
land (Stany Zjednoczone) okazuje młodym ludziom niesamolubna tro-
skę, wysyłając na początku każdego roku szkolnego paczki do wszyst-
kich uczniów uczęszczających do szkoły poza miejscem zamieszka-
nia. Członkowie zboru fundują przybory szkolne, domowe ciasteczka 

 59 Ellen G. White, Życie Jezusa, Warszawa 2018, wyd. XVI, s. 374.
 60 Ellen G. White, komentarz w: Seventh-day Adventist Bible Commentary, t. V, s. 1140.
 61 Dwight Nelson, Pursuing the Passion of Jesus, Nampa 2005, s. 57.
 62 Ellen G. White, komentarz w: Seventh-day Adventist Bible Commentary, t. V, s. 1140.
 63 Ta sama postawa emanowała z wnętrza Kościoła wczesnochrześcijańskiego na życie pogan na zewnątrz 

Kościoła, sprawiając, że Kościół wczesnochrześcijański przejął imperium rzymskie. Historyk Rodney 
Stark dochodzi do wniosku, że członkowie Kościoła wczesnochrześcijańskiego troszczyli się nie tylko 
o ubogich wewnątrz, ale także o ubogich pogan, co stanowiło główny powód szybkiego liczebnego 
rozwoju Kościoła (zob. Rodney Stark, Cities of God, Nowy Jork 2006, s. 31).
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oraz wyrażające miłość i troskę upominki. Uczniowie w internatach 
z radością przyjmują te prezenty. Ich koledzy i koleżanki zazdrosz-
czą im, że należą do takiego Kościoła. W zborze działa także grupa 
Modlitwy i Narzuty, która przygotowuje specjalne narzuty na łóżko, 
aby okazać troskę i miłość ludziom chorym i zniechęconym zarówno 
w Kościele, jak i poza nim. Kiedy członkinie grupy wiążą supełki 
na frędzlach narzuty, modlą się za ludzi, którzy ją otrzymają. Ci, któ-
rzy następnie dostarczają gotowe narzuty potrzebującym, mówią im, 
że każdy supełek symbolizuje jedną modlitwę.

Pragnienie dobra ludzi poza Kościołem

Mieszkańcy Sodomy i Gomory z pewnością byli ludźmi z zewnątrz. 
Nie znalazłby się chyba nikt inny, kto pozostawałby jeszcze bardziej 
na zewnątrz ludu Bożego niż obywatele Sodomy i Gomory. Ogrom 
nieprawości mieszkańców tych „miast na równinie” (Rdz 19,29) 
i wstawiennictwo Abrahama za tymi obcymi bezbożnikami zostały 
opisane w Rdz 19,16-33 i Rdz 19. Bratanek Abrahama Lot mieszkał 
tam z żoną i dziećmi. Ale Abrahamowi zależało na dobru nie tylko 
jego krewnych. Zaczął od prośby o ocalenie Sodomy, jeśli znajdzie się 
w niej pięćdziesięciu sprawiedliwych (Rdz18,23-24). Bóg także pra-
gnął dobra ludzi w występnej Sodomie i był gotowy ich ocalić. „Jeśli 
znajdę w mieście Sodomie pięćdziesięciu sprawiedliwych, przebaczę 
całemu miejscu ze względu na nich” (w. 26). Aby dać Sodomczykom 
lepszą szansę na ocalenie przed zagładą, Abraham negocjował dalej, 
aż obniżył wymaganą liczbę sprawiedliwych do dziesięciu (w. 32).

„Miłość do ginących ludzi inspirowała Abrahama do modlitwy. 
Choć brzydził się grzechami tego zepsutego miasta, pragnął, żeby 
grzesznicy zostali uratowani. Jego głębokie zainteresowanie losem 
Sodomy pokazuje, jaką troskę powinniśmy odczuwać, myśląc o nie-
pokutujących ludziach. Powinniśmy żywić nienawiść do grzechu, 
ale okazywać litość i miłość do grzesznika”64.

 64 Ellen G. White, Wybrańcy Boga, Warszawa 2018, wyd. II, s. 94.
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Bóg okazywał także troskę o inne pogańskie ludy wymienione 
w Piśmie Świętym, takie jak mieszkańcy Niniwy (J 4,11) i Babi-
lonu, kiedy wzywał swój uprowadzony do Babilonu lud: „Staraj-
cie się o pomyślność [hebr. szalom] miasta, do którego skazałem was 
na wygnanie, i módlcie się za nie do Pana” (Jr 29,7). Szalom oznacza 
zupełny pokój, pełnię pod każdym względem — fizycznym, umy-
słowym, społecznym i duchowym.

Co musi się stać w twoim sercu i twoim zborze, abyś prawdziwie 
pragnął dobra ludzi mieszkających wokół ciebie w twojej wsi, mia-
steczku czy mieście, nawet jeśli można ich uznać za bezbożnych, 
przestępców itd.? Słowa pieśni mówią: „Cieszę się, że Jezus podniósł 
mnie!”. Czy śpiewając tę pieśń, skupiamy uwagę wyłącznie na sobie, 
czy też pragniemy, by Jezus podnosił także innych? Poniżej opisane 
są trzy przykłady adwentystycznych grup, które niesamolubnie trosz-
czyły się o dobro bliźnich.

Niesamolubna troska Zboru Adwentystycznego 
„Spokojne Wody”

Zbór Adwentystyczny „Dalekie Wzgórza” założony pod koniec dzie-
więtnastego wieku był pierwszym zborem w okolicy Dayton w stanie 
Ohio (Stany Zjednoczone). Niestety na początku lat osiemdziesiątych 
dwudziestego wieku właściwie przestał istnieć. Resztka tego adwenty-
stycznego zgromadzenia przeniosła się do nowej lokalizacji na przed-
mieściu Dayton, by służyć tam rodzinom zgodnie z demograficznymi 
badaniami przeprowadzonymi przez Monte Sahlina. Zbór zmienił 
nazwę na Zbór Adwentystyczny „Spokojne Wody”. Jego członkowie 
niesamolubnie zwrócili wzrok na zewnątrz ku otoczeniu. Początkowo 
nie mieli gdzie się zbierać, więc wynajmowali salę, dopóki nie wybu-
dowano budynku zborowego, z którego korzystają aż do dzisiaj. Ich 
priorytetem było dobro innych, więc najpierw oddali tę część budynku, 
która służyła wspólnocie i lokalnej społeczności.

Otworzyli ośrodek dziennej opieki dla dzieci, aby wyjść naprzeciw 
potrzebom pracujących rodziców. Początkowo uczęszczało do niego 
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sześcioro dzieci, a obecnie opiekuje się on ponad setką dzieci, z któ-
rych dziewięćdziesiąt pięć procent to osoby spoza zboru.

Zbór rozwijał się i w 2005 roku dokończył drugą fazę budowy 
budynku zborowego o łącznej powierzchni użytkowej 2400 metrów 
kwadratowych, zawierającego nową salę, pomieszczenia klasowe 
i pokój socjalny. Zmieniając miejsce działania, zbór liczył sześćdzie-
sięciu pięciu wyznawców, a w 2014 roku liczba ta wzrosła już do stu 
pięćdziesięciu pięciu.

Zaangażowanie w działalność na rzecz społeczności stanowi jego 
priorytet, co przejawia się między innymi we współpracy z szere-
giem lokalnych służb oraz udziale w wielu działaniach społecznych. 
Projekty te obejmują między innymi działalność Domu Oazowego, 
który służy kobietom pracującym w klubach nocnych w Dayton. Pro-
jekt Wandalia polega na działaniach resocjalizacyjnych w domach 
dotkniętych patologią. Ośrodek Artemida niesie pomoc kobietom 
będącym ofiarami przemocy. Członkowie zboru odwiedzają dzieci 
w Szpitalu Dziecięcym w Dayton, dostarczając małym pacjentom i ich 
rodzicom różnego rodzaju smakołyki. Uczestniczą też w narodowych 
projektach odbudowy na terenie Dayton, współorganizują społeczne 
pikniki, sponsorują doroczne targi zdrowia, prowadzą kursy zdro-
wego stylu życia dla diabetyków i kursy antystresowe, a także w razie 
potrzeby służą w ośrodku Czerwonego Krzyża. Zbór współdziała 
z Domem Dobrego Bliźniego, ośrodkiem Adwentystycznej Służby 
Społecznej w centrum Dayton, wysyłając wolontariuszy, udzielając 
wsparcia finansowego i współkierując radą ośrodka.

Zbór Adwentystyczny „Betel”

Kolejnym przykładem niesamolubnej troski o dobro bliźnich jest 
Zbór Adwentystyczny „Betel” w mieście Jersey w stanie New Jer-
sey (Stany Zjednoczone). Od początku jego członkowie przejawiali 
wysoką gotowość do służby. Stali jednak przed sporym wyzwaniem 
— potrzebowali budynku zborowego. Zgromadzenie postanowiło 
nie kupować samodzielnego budynku, a zamiast tego nabyto duże 
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pomieszczenie sklepowe znajdujące się w pobliżu miejsca zamiesz-
kania większości wyznawców, dzięki czemu mogli oni lepiej służyć 
lokalnej społeczności.

Zbór jest częścią społeczności, a społeczność jest częścią zboru. 
Pragnieniem wyznawców jest, aby był on otwarty przez siedem 
dni w tygodniu, a nie tylko w szabat. Dla nich życie zborowe to nie 
tylko uczęszczanie na sobotnie nabożeństwa. Chcą być znani nie 
tylko z praktykowania religii. Pragną przez cały tydzień wpływać 
na swoich sąsiadów. Dla nich zbór to społeczność wierzących, która 
istnieje nie tylko dla samej siebie65.

Członkowie zboru „Betel” oferują różnego rodzaju pomoc — dostar-
czają potrzebującym żywność, odzież i środki czystości, które prze-
chowują w magazynie urządzonym na piętrze nad zborem. Na dru-
gim piętrze znajdują się pomieszczenia klasowe, w których prowa-
dzone są kursy komputerowe, kurs księgowości, kursy dla rodziców 
i inne. Na trzecim piętrze zorganizowano dzienną opiekę dla osób 
starszych. Zbór organizuje także akcje pomocy społecznej. Pod koniec 
dnia wyznawcy odbierają dzieci ze szkoły i pomagają im w odrabia-
niu lekcji. Bardzo potrzebna jest świetlica, gdyż większość rodziców 
wykonuje dodatkową pracę, aby się utrzymać. W budynku odbywają 
się regularne nabożeństwa, na które uczęszczają osoby korzystające 
z pomocy w dni powszednie.

W wynajętym lokalu niedaleko swojej siedziby zbór prowadzi także 
sklep ze zdrową żywnością. Sklep udziela dużych rabatów osobom 
uczestniczącym w kursach zdrowego stylu życia i zdrowego gotowa-
nia, tak aby uczestnicy mogli sobie pozwolić na zakup produktów, 
o których uczą się podczas kursów.

Zbór „Betel” uczestniczy też w usługiwaniu w więzieniu. Opie-
kuje się rodzinami więźniów, ucząc je, jak przetrwać, i prowadząc 
nauczanie zawodowe. Kiedy więźniowie wychodzą na wolność, zbór 
oferuje im szkolenia zawodowe.

 65 Zaczerpnięto z definicji „Kościoła” według Wayne’a Krausego.
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Trzy lata po powstaniu tej grupy lokalne władze pochwaliły zbór 
za jego działalność i przydzieliły mu do pomocy trzech pracowników 
socjalnych. Zbór nie tylko przebywa wśród ludzi, ale także współ-
pracuje z lokalną społecznością.

Adwentystyczna Służba Społeczna w Portland

Adwentystyczna Służba Społeczna w Portland (ASSP) znajduje 
się w Portland w stanie Oregon (Stany Zjednoczone) i stanowi część 
ogólnoświatowej sieci ośrodków Adwentystycznej Służby Społecz-
nej, które są zlokalizowane w zborach adwentystycznych albo dzia-
łają jako osobne instytucje. Nie ma dwóch jednakowych ośrodków 
ASS, ponieważ ich działalność opiera się na potrzebach lokalnych 
społeczności, którym służą.

Modlitwa pracowników ASSP za tych, którym służą, jest podobna 
do modlitwy apostoła Jana: „Modlę się o to, aby ci się we wszystkim 
dobrze powodziło i abyś był zdrów tak, jak dobrze się ma dusza twoja” 
(2 J 1,2). Służba ośrodka obejmuje prowadzenie dobrze zaopatrzo-
nego sklepu z tanimi artykułami, przychodni lekarskiej dla rodzin 
o niskich dochodach, spiżarni dla potrzebujących w formacie sklepu 
samoobsługowego oraz objazdowej spiżarni dla osób, które nie mogą 
wychodzić z domu. ASSP planuje także otwarcie gabinetu stomato-
logicznego dla osób, których nie stać na leczenie zębów.

Początkowo ASSP dystrybuowało żywność w tradycyjny sposób 
— robiąc paczki żywnościowe i wydając odzież i środki czystości 
osobom przychodzącym do ośrodka po pomoc. Odbiorcy nie mogli 
wybierać, jaką żywność otrzymują. Rhonda Whitney, była dyrektor 
ośrodka, oraz jego personel zauważyli jednak, że wielu z tych, któ-
rzy przychodzą po pomoc, nie jest zadowolonych z tego, co otrzy-
mali, zwłaszcza jeśli chodzi o żywność. Rhonda i pozostali pracow-
nicy modlili się w tej kwestii i postanowili wprowadzić możliwość 
wyboru rozdawanej żywności, organizując coś w rodzaju samoob-
sługi. Pracownicy ostrożnie podeszli do tego projektu, ponieważ nie 
wiedzieli, jak będzie to działać.
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— Chcieliśmy, aby ludzie przychodzący do nas po pomoc, czuli 
się tak, jakby otrzymali ją od samego Jezusa — powiedziała Rhonda.

Pracownicy zorganizowali samoobsługową dystrybucję i czekali, 
jak sprawdzi się ten pomysł. Ci, którzy przychodzili po pomoc, byli 
zadowoleni, że okazano im szacunek, pozwalając wybrać to, czego 
potrzebują. Pracownicy z entuzjazmem stwierdzili, że nie wrócą 
do poprzedniego systemu dystrybucji żywności. ASSP troszczy się 
o dobro tych, którym służy, nawet jeśli wymaga to zdecydowanych 
zmian poprzednio stosowanych metod.

Ani nitki egoizmu

„Zbawiciel obcował z ludźmi jako ten, kto pragnie dać im to, co naj-
lepsze”66. To jest właściwa motywacja do przebywania wśród ludzi. 
Powód, dla którego to robimy, ma zasadnicze znaczenie. Mamy prze-
bywać wśród ludzi dla ich dobra, a nie ze względu na to, czy nam 
się to opłaca. Przykłady wspomnianych zborów dobrze to ilustrują.

„Jezus pełnił dzieło medycznego misjonarza, które obecnie zleca 
swojemu ludowi. Był skromny, uprzejmy, wrażliwy i litościwy. Cho-
dził i czynił dobro, karmiąc głodnych, podnosząc upadających oraz 
pocieszając zasmuconych. Każdy, kto przyszedł do Niego po pomoc, 
nie odchodził z niczym. Ani jedna nitka egoizmu nie była wpleciona 
we wzór tkaniny, który pozostawił swoim dzieciom do skopiowania. 
Żył tak, jak oczekuje tego od wszystkich, którzy wierzą w Niego”67.

Czy postępujesz zgodnie z tym wzorcem?
* * *

Kiedy twój zbór organizuje spotkania ewangelizacyjne, zapla-
nuj służbę nie tylko w celu przyciągnięcia na nie ludzi, ale po to, by 
stale służyć społeczności — w ramach ewangelizacji czy bez niej — 
ze względu na pragnienie czynienia dobra i troskę o bliźnich!

 66 Ellen G. White, Śladami Wielkiego Lekarza, Warszawa 2009, wyd. VI, s. 94.
 67 Ellen G. White, Służba dobroczynna, Warszawa 2015, wyd. I, s. 96.
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Rozdział 8

Jezus okazywał współczucie

Bezimienna kobieta

Wlokła się piaszczystą drogą ku Jezioru Galilejskiemu. Wieść gło-
siła, że Jezus z Nazaretu wraca z Dekapolu do Kafarnaum. Co on tam 
robił? Przecież to pogańska kraina — pomyślała. Konsekwentna w dążeniu 
do celu bezimienna kobieta ostrożnie powłóczyła nogami, aby nie naru-
szyć bandaży. Wokół Jezusa zawsze gromadził się tłum, a On zawsze 
wracał tą samą drogą do miasteczka z rybackiej osady nad jeziorem. 
Przejęta oczekiwaniem kolejny raz przemyślała swój plan.

Słyszała, że Jezus nauczał z wielką mocą. Nie tylko uzdrawiał cho-
rych, ale także nawracał grzeszników. Dlatego uznała, że uda się w drogę 
i odnajdzie Go, choć było to niezgodne z ciążącymi na niej społecz-
nymi ograniczeniami. Od dwunastu lat cierpiała na krwotok. Począt-
kowo myślała, że to nieregularne menstruacje, ale krwotok nie usta-
wał. Od dwunastu lat nie wychodziła poza przydomowe podwórze. 
Żydowskie prawo zakazywało jej udawać się w miejsca publiczne, 
takie jak rynek, zgromadzenia czy nawet nabożeństwa w synagodze. 
Jej intymne pożycie z mężem stało się niemożliwe. Straciła też łączność 
z przyjaciółkami i krewnymi. Stała się wyklętą. Wiedziała, że Jezus nie 
może jej dotknąć, bo sam stałby się nieczysty. Ale wiedziała także, że 
jest On wielkim uzdrowicielem, bo przechodząc przez wioski, nie pozo-
stawiał w nich żadnego chorego, który nie zostałby uzdrowiony. Doszła 
do wniosku, że wystarczy, iż dotknie Jego szaty, a zostanie wyleczona.

Otaczał Go tłum. Kobieta wiedziała, że On jest gdzieś tam między 
ludźmi, ale nie wiedziała, jak ma się do Niego dostać, nie ściągając na sie-
bie powszechnej uwagi. Kiedy obmyślała, jak przecisnąć się przez tłum, 
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nagle zgromadzeni rozstąpili się przed Jairem, przełożonym synagogi. 
Znała go. Wszyscy w okolicy wiedzieli, kim jest. Czego on chce od Jezusa?

Jair dotarł do Nauczyciela i padł do Jego stóp, błagając, aby Chry-
stus udał się do jego domu i położył ręce na jego umierającej córce. 
Jezus zgodził się i tłum ruszył w stronę domu Jaira. O, Panie, co mam 
czynić? — modliła się w duchu bezimienna kobieta. Przeciskając się 
między idącymi ludźmi, postanowiła zrealizować swój zamiar, padła 
na kolana i wyciągnęła rękę, by dotknąć szaty Jezusa. Ledwie widziała 
w kurzu wzbijanym z drogi przez sandały idących. Wiedziała, że 
Nauczyciel będzie przechodził tuż obok niej. Musiała jeszcze tylko 
przeczekać kroki tych, którzy omijali ją w ostatniej chwili, zdziwieni 
jej widokiem. Nadzieja wezbrała w jej sercu, kiedy wreszcie ujrzała 
stopy Zbawiciela i... dotknęła Jego szaty! Musnęła palcami rąbek Jego 
odzienia! Co to za uczucie? Poczuła drżenie wewnątrz swego łona. 
Ogarnęła ją pewność uzdrowienia. Westchnęła z ulgą, nie czując 
nawet ocierających się o nią stóp.

Nagle Jezus zatrzymał się i zapytał donośnym głosem:
— Kto mnie dotknął?
Ci, którzy Go otaczali, roześmiali się, bo tłum napierał na Niego 

i ludzie ciągle Go dotykali. Ale Jezus odwrócił się, a ludzie wokół 
Niego rozstąpili się. Niewiastę ogarnęło nagłe przerażenie. Tego się 
nie spodziewała! Spoczęło na niej Jego spojrzenie. Jednak w Jego twa-
rzy nie było cienia irytacji. To, co się stało, nie wytrąciło Go z równo-
wagi. Towarzyszący Jezusowi tłum zamarł w milczeniu. Bezimienna 
kobieta spodziewała się, że Jezus jak najszybciej uda się do domu 
Jaira, aby ratować jego córkę. Ale On się nie spieszył. Wiedząc, że 
została zdemaskowana, zaczęła wyjaśniać Mu, dlaczego ośmieliła się 
przyjść do Niego i uczynić to, co uczyniła (Łk 8,47). Spojrzenie Jezusa 
budziło jej ufność. Wiedziała, że rozumie jej rozpacz. Zrozumiała, że 
może powiedzieć Mu wszystko bez lęku i pośpiechu. Pomimo zde-
nerwowania Jaira i niecierpliwości tłumu Jezus nie zamierzał odejść.

W tłumie rozległo się szemranie, a Jair zaczął szlochać. Patrząc ze współ-
czuciem na kobietę, Jezus powiedział łagodnie: „Córko, wiara twoja uzdro-
wiła cię, idź w pokoju i bądź uleczona z dolegliwości swojej” (Mk 5,34).



82

Jair był zrozpaczony. Posłaniec przybiegł z wieścią, że jego córka 
umarła. Z tą samą wrażliwością, z jaką przed chwilą przemawiał 
do niewiasty, Jezus zwrócił się teraz do Jaira i wyszeptał: „Nie bój 
się, tylko wierz, a będzie uzdrowiona” (Łk 8,50). Kiedy bezimienna 
kobieta patrzyła na odchodzący tłum, myślała: Zatrzymał się dla mnie, 
choć czekał na niego ktoś ważniejszy ode mnie. Wysłuchał mnie i sprawił, 
że poczułam się najważniejszą osobą na świecie. Troszczy się o mnie tak, iż 
zatrzymał się, wysłuchał mnie i okazał mi współczucie!

Okazywanie współczucia

Jezus nie tylko zdefiniował współczucie, ale także je okazał. Właśnie 
z tej perspektywy patrzył na ludzi i tak ich traktował. Słowa zwią-
zane ze współczuciem, takie jak „litość” i „empatia”, wiążą się także 
ze słowem „sympatia”. Dacher Ketltner stwierdza, że podstawowymi 
narzędziami współczucia są „dostrzeganie cierpienia ludzi oraz pra-
gnienie niesienia ulgi w cierpieniu”68. Jezus pokazał tę zasadę, kiedy 
nakarmił wielotysięczny tłum: „I wyszedłszy, ujrzał mnóstwo ludu 
i zlitował się nad nimi, i uzdrowił chorych spośród nich” (Mt 14,14).

Wyznawcy Jezusa nie zadowalają się jedynie odczuwaniem współ-
czucia, ale dążą także do jego okazywania. Greckie słowo eleēmosunē 
oznacza „okazywać współczucie”. Wskazuje ono na czyny wykraczające 
poza emocje. Dotyczy dobroczynnego działania i często jest łączone 
z pomaganiem i udzielaniem jałmużny. W Dz 9,36 czytamy, że Tabita 
zawsze czyniła dobro i „okazywała współczucie” (eleēmosunē) ubogim.

Kiedy Tabita rozglądała się wokoło, widziała cierpiących ludzi. Nie 
postrzegała ich jako problemu, ale — podobnie jak Jezus — widziała 
ich człowieczeństwo i reagowała współczuciem. Poniżej opisane są 
historie członków Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, którzy 
wyszli ponad przyglądanie się ludziom i ich zmaganiom jako „nie-
rozwiązywalnym” problemom.

 68 Dacher Keltner, The Compassionate Instinct, Greater Good, 1 III 2004, http://greatergood.berkeley.edu/
article/item/the_compassionate_instinct, dostęp 1 X 2015.
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Okazywanie współczucia złamanym na duchu 
i uciskanym dzieciom

Członkowie zboru adwentystycznego w Newport w stanie Tennes-
see (Stany Zjednoczone) okazują współczucie i niosą pocieszenie oraz 
emocjonalne uzdrowienie dzieciom, które doświadczyły złego trakto-
wania w rodzinach zastępczych69. We współpracy ze zborami innych 
Kościołów w regionie członkini zboru w Newport, Carole Colburn, 
kieruje służbą pod nazwą It’s My Very Own (To Należy Do Mnie; 
IMVO). Około piętnastu kobiet z różnych Kościołów przyłączyło się 
do członków zboru adwentystycznego w Newport i w poniedział-
kowe poranki w ramach służby IMVO przygotowuje Torby Miłości. 
Oprócz wolontariuszy inne zbory oferują także wsparcie finansowe.

Kobiety z miłością wykonują piękne narzuty, a także duże kolorowe 
torby, do których wkładają je wraz z zabawkami, maskotkami i osobi-
stymi przyborami, takimi jak grzebienie, szczotki do włosów, szczoteczki 
i pasta do zębów itp., książki itd. Potem prezenty te dostarczane są dzie-
ciom w ośrodkach dla młodzieży w dziesięciu okolicznych hrabstwach. 
Kiedy dzieci są zabierane z domów, w których spotykały się z przemocą, 
zazwyczaj nie mogą ze sobą nic zabrać do rodziny zastępczej. Kiedy 
otrzymują Torbę Miłości, wiedzą, że mają coś swojego. Do każdej koł-
dry przymocowana jest metka z napisem: „To należy do mnie — Torba 
Miłości wykonana dla mnie z serca i rękami ludzi z mojej społeczności, 
sponsorowana przez Kościół Adwentystów Dnia Siódmego”.

Obecnie kobiety wykonały i rozdały ponad tysiąc sześćset takich 
narzut i toreb. Ze względu na poufność informacji nigdy niczego się 
nie dowiedzą na temat większości młodych ludzi, którzy je otrzymali. 
Jednak dotarło do nich kilka pozytywnych komentarzy. „Te torby bar-
dzo dużo znaczą dla tych dzieciaków. Przyjeżdżają one do naszego 
ośrodka śmiertelnie przerażone. Ale kiedy otrzymują taki prezent, 
czują się tak, jakby były święta”. „Nawet nastoletni chłopcy przycho-
dzą do biura z przewieszonymi przez ramię narzutami”. Pewna matka 

 69 Ta część została zaczerpnięta z: May-Ellen Colón, Where Is God Already Active in Your Community and 
How Can You Join Him?, „Elder’s Digest” 10-12/2014, s. 20-21.
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z rodziny zastępczej zatelefonowała do Carole Colburn i powiedziała: 
„Cieszę się, że mogę poznać kogoś, kto uczestniczy w przygotowaniu 
tych narzut i toreb. Niedawno przyjęliśmy do naszej rodziny dwoje 
dzieci — sześcioletniego chłopca i dziewięcioletnią dziewczynkę. 
Kiedy przyjechali do nas, przywieźli ze sobą torby. Nie rozstają się 
ze swoimi narzutami, a chociaż jest ciepło, upierają się, by pod nimi 
spać. Chłopiec najwyraźniej tęskni za ojcem, bo nazwał swojego 
misia «Tatuś» i śpi z nim każdej nocy”.

Ta zastępcza matka ciągle powtarzała: „Nie zdajecie sobie sprawy, 
ile te torby znaczą dla tych dzieci. To naprawdę wspaniały pomysł! 
Dzięki temu mają coś, co mogą uważać za swoje”.

Niektóre kobiety zaangażowane w IMVO regularnie uczęszczają 
do zboru w Newport. Jak one okazują miłosierdzie uciskanym dzieciom 
w ich społeczności, tak Pan okazuje im swoje miłosierdzie. Carole cieszy 
się, że Pan natchnął Barbarę Neher w stanie Kentucky, aby przed kil-
koma laty rozpoczęła działalność IMVO i popularyzowała ją za pośred-
nictwem ASI70. W innych zborach także powstały podobne grupy IMVO.

W Iz 61 prorok Izajasz opisał misję Mesjasza: „Abym opatrzył tych, 
których serca są skruszone (...) abym pocieszył wszystkich zasmuco-
nych, abym dał płaczącym (...) pieśń pochwalną zamiast ducha zwąt-
pienia” (w. 1-3). Wyznawcy Jezusa powinni postępować podobnie.

Okazywanie współczucia ofiarom AIDS

Bezimienna kobieta była uważana za nieczystą, a mimo to dotknęła 
Jezusa (Mt 9,20). Trędowaci byli uważani za nieczystych, ale Jezus ich 
dotykał (Mt 8,3). W naszych czasach ludzie chorzy na AIDS noszą 
stygmat nieczystości. Ofiary tej choroby i ich rodziny rozpaczliwie 
potrzebują współczucia i troski. Lekarze Oscar i Eugenia Giordano 
postrzegają AIDS nie tylko jako poważny problem społeczny. Kieru-
jąc Adventist AIDS International Ministry (AAIM; Międzynarodową 

 70 ASI czyli Adventist-laymen’s Services & Industries (polska nazwa: Adwentystyczne Stowarzyszenie 
Inicjatyw). Na stronie internetowej ASI czytamy: „Adventist-laymen’s Services & Industries jest siecią 
współpracy laikatu, profesjonalistów, biznesmenów i służb wspólnie wspierających globalną misję 
Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego” (zob. www.asiministries.org).
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Adwentystyczną Służbą na rzecz ofiar AIDS), widzą także twarze 
ludzi dotkniętych tą chorobą. AAIM to szczególna służba Kościoła 
Adwentystów Dnia Siódmego mobilizująca sieć zborów i instytucji 
adwentystycznych do działania na rzecz osób dotkniętych AIDS. 
Powstała ona w 2004 roku i służy chorym w kilku krajach Afryki.

Działalność AAIM jest prowadzona za pośrednictwem zborów, 
które pełnią rolę ośrodków nadziei i uzdrowienia. W ramach tej 
działalności organizowane są programy edukacyjne dotyczące AIDS, 
udzielane jest wsparcie dla babć wychowujących osierocone przez 
rodziców wnuki (kluby babć), realizowane są programy dożywiania, 
opieka domowa, zbiórki darów, kursy krawieckie i szkolenia zawo-
dowe, programy rozwoju społeczności, prowadzenie ogrodów, opieka 
nad sierotami oraz dystrybucja odzieży i obuwia. Ponadto zbory pro-
wadzą specjalne programy edukacyjne dla młodzieży poświęcone 
odrzuceniu ryzykownych zachowań i zapobieganiu im.

Okazywanie współczucia więźniom — służba 
więzienna w Panamie

„Byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie” (Mt 25,36). Człon-
kowie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego na całym świecie odpo-
wiadają na słowa Jezusa wzywające do służby na rzecz uwięzionych. 
Poniżej opisano kilka przykładów takiej służby.

W Panamie Dona Rosa Tamburrelli otrzymała od swojej społecz-
ności specjalną honorową odznakę za pozytywny wkład w życie 
kobiet odbywających wyroki pozbawienia wolności w miejscowym 
więzieniu oraz za wysiłki w celu integrowania byłych więźniarek 
ze społeczeństwem. Co roku prowadzi ona spotkania ewangeliza-
cyjne w ośrodku rehabilitacyjnym. Dzięki nim około czterystu pięć-
dziesięciu więźniarek powierzyło swój los Bogu. Ponadto każdego 
tygodnia Dona Rosa dostarcza kobietom w więzieniu środki czy-
stości, lekarstwa i inne potrzebne rzeczy71. Codziennie stara się żyć 

 71 Zaczerpnięto z: Prison Ministries: Moldova and Panama, „Adventist World”, 6/2011, s. 19, http://issuu.
com/adventistworldmagazine/docs/awl006_junll_english, dostęp 1 X 2015.
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zgodnie z radą Ellen G. White: „Jeśli ukorzymy się przed Bogiem 
i będziemy uprzejmi, grzeczni, czuli i litościwi, setki ludzi będą się 
nawracać ku prawdzie tam, gdzie teraz nawracają się jednostki”72.

Okazywanie współczucia chorym i zniechęconym

Vernon Luthas, anestezjolog z Centrum Medycznego w Kettering 
w stanie Ohio (Stany Zjednoczone), okazuje współczucie, odwiedzając 
pacjentów i modląc się z nimi w nocy przed planowanymi operacjami. 
Pewnego razu starsza kobieta odwiedziła go w szpitalu i powiedziała: 
„Od dawna chciałam to panu powiedzieć — modlitwa, którą modlił 
się pan za mnie przed operacją, sprawiła, że zostałam chrześcijanką. 
Dzisiaj jestem adwentystką dnia siódmego i chciałam, żeby pan o tym 
wiedział”. Od jej operacji minęło dwadzieścia pięć lat. Adwentystyczne 
szpitale, kliniki i przychodnie medyczne na całym świecie wraz z ich 
personelem medycznym, kapelanami i innymi pracownikami są prze-
kazicielami współczucia i miłości Jezusa Chrystusa73.

Okazywanie współczucia pogrążonym w żałobie

Smutek to naturalny i normalny stan psychiczny po stracie kogoś 
lub czegoś bliskiego. Żałoba, czyli odczucie głębokiego smutku i bólu 
z powodu tej straty, stanowi okazję do wyrażenia żalu i dążenia 
do uzdrowienia. Therese A. Rando opisuje żałobę jako „proces pozwa-
lający nam rozstać się z tym, co było, i przygotować się na to, co 
nastąpi”74.

Hiob w ciągu kilku dni stracił rodzinę (oprócz żony), majątek i zdro-
wie. W swojej głębokiej żałobie potrzebował serdecznego współczu-
cia i wsparcia. Zyskał jedynie „wsparcie” trzech „przyjaciół”, którzy 
mieli dobre intencje, ale nie mieli pojęcia o okazywaniu współczu-
cia (Hi 2,11).

 72 Ellen G. White, Testimonies for the Church, t. IX, s. 189.
 73 Ta historia została zaczerpnięta z: Kettering Medical Center: Fifty Years of Caring and Innovation, Heritage 

Edition, 2014, DVD.
 74 Therese A. Rando, Grief, Dying, and Death: Clinical Interventions for Caregivers, Champaign 1984, s. 17. 

Inna książka Therese Rando to How to Go on Living When Someone You Love Dies, Nowy Jork 1991.
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Musimy wiedzieć, jak pocieszać zasmuconych, aby doprowadzić 
do ich uzdrowienia. Jeśli nie jesteśmy ostrożni, możemy wyrządzić 
więcej szkody niż dobra. Powinniśmy zrozumieć, jakie emocjonalne 
reakcje mogą przejawiać ludzie, kiedy są w żałobie, abyśmy umieli 
okazywać współczucie w sposób, który im pomaga, a nie szkodzi.

Opisy przebiegu procesu żałoby są powszechnie dostępne i mogą 
pomóc nam go zrozumieć. Jego różne elementy zostały nazwane 
i zdefiniowane. Jednym z najważniejszych przykładów takiego opisu 
jest książka dr Elisabeth Kübler-Ross zatytułowna On Death and 
Dying z 1969 roku, w której autorka wyszczególnia pięć etapów 
żałoby (tzw. model Kübler-Ross). Według dr Elisabeth Kübler-Ross 
są to wskazówki dotyczące normalnych reakcji na głębokie poczucie 
straty. Mają one na celu pomóc tym, którzy przechodzą przez takie 
doświadczenie, zidentyfikować to, co odczuwają. Poznanie tych pię-
ciu etapów może także pomóc przyjaciołom i bliskim pogrążonej 
w żałobie osoby lepiej zrozumieć ten proces.

Te pięć etapów to: (1) wyparcie, (2) gniew, (3) negocjacje (dąże-
nie do zrobienia czegokolwiek, aby uniknąć straty lub ją odwrócić), 
(4) przygnębienie, (5) akceptacja. Wielu cierpiących i tych, którzy 
usiłowali im pomóc, stwierdziło, że model Kübler-Ross okazał się 
pomocny w sytuacjach dotkliwej straty, takich jak śmierć bliskiej 
osoby, rozwód, utrata majątku, utrata pracy itp.

Etapy żałoby to pięć powszechnie występujących reakcji, które nie-
koniecznie stanowią obowiązkową formułę. Ludzie reagują na stratę 
w swój wyjątkowy sposób, więc nie każdy przechodzi przez wszystkie 
pięć etapów i niekoniecznie w tej samej kolejności. Żałoba to osobisty 
proces, który nie ma żadnych ograniczeń czasowych. Może trwać kró-
cej lub dłużej na każdym z etapów i przebiegać z różnym natężeniem. 
Czasami emocje są jak górska kolejka — wzmagają się i słabną. Ludzie 
mogą odczuwać żałobę w związku z przeszłością, teraźniejszością, 
a nawet przyszłością. W tym przypadku nie ma wyraźnej linii mety. 
Akceptacja nie zawsze jest ostateczna — czasami ustępuje i się zmienia.

Zrozumienie żałoby może nam pomóc w okazywaniu prawdzi-
wego współczucia. Oto kilka dodatkowych sugestii:
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• Bądź obecny w odpowiedniej chwili. W zależności od okoliczności 
może się okazać, że pogrążona w żałobie osoba potrzebuje, abyś ją 
odwiedził i zaprosił do udziału w twoich codziennych zajęciach.

• Ważne jest, by słuchać tego, co pogrążeni w żałobie chcą nam 
powiedzieć na temat swoich potrzeb. Niech mówią o wszystkim, 
co chcą wyrazić. Nie oceniaj ich i nie osądzaj (Mt 7,1).

• Okazywanie współczucia nie jest jedynie intelektualnym ćwicze-
niem. Ma także ważne aspekty emocjonalne i fizyczne. Po śmierci 
Łazarza „zapłakał Jezus” i „rozrzewnił się” (J 11,35.38).

• Odczuwanie żałoby nigdy nie jest złe. Nie mów nikomu, że nie 
powinien odczuwać tego, co odczuwa. Nie używaj taniego pocie-
szenia: „Będzie dobrze! Ufaj Bogu!”.

• Uważaj, w jaki sposób okazujesz empatię (utożsamiasz się z odczu-
ciami czy sytuacją innego człowieka). Nie staraj się „rywalizować” 
z pogrążonymi w żałobie (np. „Bardzo mi przykro z powodu 
śmierci twojej babci. W ubiegłym roku moja babcia i matka zmarły 
niemal w tym samym czasie”).

• Rozważ odbycie kursu przygotowującego do zarządzania kry-
zysem w formie emocjonalnego i duchowego wsparcia dla tych, 
którzy kroczą ścieżką żałoby75.

• Pastorzy powinni służyć opieką duszpasterską nie tylko swoim zbo-
rom, ale także lokalnym społecznościom. Przygotowanie do zarzą-
dzania sytuacjami kryzysowymi pomoże im realizować to powołanie.

• Kiedy identyfikujesz się z innymi i okazujesz im współczucie, 
zachowuj równowagę i ostrożność.

• Sporządź księgę pamięci zmarłej osoby i podaruj ją pogrążonemu 
w żałobie współmałżonkowi czy rodzinie jako prezent od serca.

• Czytaj w lokalnej prasie informacje na temat tragedii, jakie 
dotknęły społeczność. Wyślij kartkę z wyrazami współczucia 
albo w inny motywowany miłością bliźniego sposób wyraź 
współczucie w imieniu swoim i zboru.

 75 Kurs Zarządzania Kryzysowego Adwentystycznej Służby Społecznej Wydziału Północnoamerykań-
skiego edukuje i szkoli wolontariuszy niosących emocjonalną i duchową opiekę osobom z traumą, które 
przeżyły nieszczęścia i inne ciężkie wypadki. Więcej informacji: http://www.communityservices.org/.
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• Wiele adwentystycznych zborów na świecie posiada specjalną 
grupę do radzenia sobie z żałobą zarówno w zborze, jak i wśród 
lokalnej społeczności. W tej służbie mogą one korzystać z dostęp-
nych materiałów, takich jak Grief Share76.

• Znaj swoje ograniczenia. W razie potrzeby skieruj ludzi do pro-
fesjonalnych doradców.

Okazuj wszystkie aspekty współczucia

W tym rozdziale przedstawiliśmy współczucie głównie w powią-
zaniu ze smutnymi sytuacjami. Dodatkowa definicja współczucia to 
„harmonia lub zgodność w odczuciach między dwiema lub więcej 
osobami”77. Ktoś powiedział: „Radość dzielona jest radością pomno-
żoną, a dzielony smutek jest o połowę mniejszy”. W Biblii czytamy: 
„Weselcie się z weselącymi się, płaczcie z płaczącymi” (Rz 12,15). Tak 
więc okazywanie współczucia może także oznaczać radowanie się 
z radującymi się.

„Konieczne jest osobiste zbliżenie się do ludzi. (...) Powinniśmy pła-
kać z płaczącymi i cieszyć się z tymi, którzy mają powód do radości. 
Jeśli będzie nam towarzyszyć siła perswazji, moc modlitwy i miłości 
Bożej, niemożliwe jest, aby ta praca nie przyniosła owoców”78.

* * *
Cierpienie (i radość) są wszędzie wokół nas — pośród ubogich, 

średnio zamożnych i bogatych. Idź do kogoś i okaż współczucie, 
modląc się wcześniej, by Bóg kierował tobą, pomógł ci dobrać słowa 
i wskazał, kiedy lepsze od słów jest milczenie79. Idź i bądź z tymi, 
którzy się smucą albo radują.

 76 Informacje na temat Grief Share — zob. www.griefshare.org/.
 77 Dictionary.com, hasło „sympathy”, http://dictionary.reference.com/browse/sympathy?s=t, dostęp 

18 VIII 2015.
 78 Ellen G. White, Śladami Wielkiego Lekarza, Warszawa 2009, wyd. VI, s. 94.
 79 Zob. Ellen G. White, Poselstwo do młodzieży, Warszawa 2011, wyd. I, s. 68.
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Rozdział 9

Jezus służył potrzebom ludzi

„Nieudana” podróż misyjna — wielkim sukcesem

Mężczyzna w stroju klauna usiadł na fotelu w salonie fryzjerskim 
w niewielkim australijskim miasteczku80.

— Poproszę trwałą ondulację! — oświadczył.
Klienci w salonie wybuchnęli śmiechem. Ktoś zawołał:
— Oho! StormCo wrócili!
Wszyscy serdecznie witali klauna Crunchy, a w rzeczywistości 

Chrisa Martina, lidera StormCo i członka Zboru Adwentystycznego 
„Avondale” w Cooranbong w Nowej Południowej Walii (Australia).

StormCo, projekt misyjny powstały w Australii, którego pełna nazwa 
brzmi Service to Others Really Matters Company (Służba dla innych 
naprawę się liczy), to efekt planowanej podróży misyjnej, która w ostat-
niej chwili nie doszła do skutku. Ponad dwadzieścia lat temu Jerry Unser 
starał się gorliwie wymyślić jakąś atrakcyjną przygodę dla grupy roz-
czarowanych młodych ludzi, gotowych wyruszyć w długo planowaną 
i w ostatniej chwili odwołaną podróż misyjną. Unser telefonował do pasto-
rów w okolicy, aż znalazł takiego, który zaprosił grupę do swojego zboru 
w niewielkim mieście, gdzie młodzi ludzie mogli poczuć się użyteczni.

Grupa zaczęła odwiedzać szkoły i lokalne zbory, prowadząc kursy goto-
wania i organizując spotkania z mieszkańcami lokalnych społeczności. 
Kiedy jej członkowie wrócili do domu, postanowili, że muszą to powtórzyć.

Po latach projekt ten stał się popularnym międzynarodowym ruchem. 
Grupy liczące z reguły od piętnastu do dwudziestu osób są wysyłane co 

 80 Ta część została zaczerpnięta z: Sandra Blackmer, From Australia’s Outback: Service to Others Really Mat-
ters, „Adventist World”, 2/2014, s. 16-20.
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roku w trwającą od siedmiu do dziesięciu dni podróż misyjną. Co stanowi 
tajemnicę sukcesu StormCo? Otóż jest nią podejście zespołów misyjnych 
do lokalnych społeczności: (1) Zespoły misyjne starają się rozwijać silne 
więzi oparte na zaufaniu, aby co roku powracać do tej samej społeczno-
ści. (2) Zamiast udawać się do społeczności z ustalonym z góry programem dzia-
łania, wyruszają bez wcześniejszej agendy i zapytują lokalnych liderów o potrzeby 
i sposób, w jaki StormCo może się zaangażować w działalność na danym terenie.

Takie oszacowanie potrzeb społeczności prowadzi różne zespoły 
misyjne do różnego rodzaju niezaplanowanych działań i programów, 
które są prawdziwą przygodą — w zależności od tego, co doradzają 
im lokalni liderzy. Na przykład, w pewnym mieście zespół prowadzi 
Klub dla Dzieci, gdzie śpiewa się chrześcijańskie pieśni, wystawia 
przedstawienia kukiełkowe, odgrywa się scenki z historii biblijnych, 
a dzieci uczestniczą w grach zręcznościowych i zabawach.

Kolejne zespoły misyjne obserwują dobre zmiany u wielu uczęszcza-
jących do klubu dzieci z trudnych środowisk. Jedna z matek ze wzru-
szeniem przyjęła fakt, iż jej dwie córki dowiedziały się o Jezusie i teraz 
śpiewają w domu pieśni o Nim. Inny zespół StormCo został poproszony 
o przejęcie miejscowej stacji radiowej, obsługiwanie sprzętu, odczytywa-
nie ogłoszeń i wiadomości oraz prezentowanie muzyki chrześcijańskiej. 
Kierownictwo stacji z wielkim uznaniem wyraziło się o pomocy ze strony 
StormCo. Ten sam zespół po południu prowadzi szereg służb na rzecz 
społeczności, takich jak malowanie, naprawa budynków, porządkowa-
nie dziedzińców kościelnych; sfinansował nawet wymianę cieknącego 
zbiornika na wodę w parafii katolickiej. Inny zespół zorganizował gry 
terenowe i wieczorne ogniska dla młodzieży, podczas których opowia-
dano o tym, czego Bóg dokonał w życiu młodych ludzi.

Liderzy StormCo doszli do wniosku, że stosowana przez nich 
metoda, polegająca na spotykaniu się z przywódcami lokalnych spo-
łeczności i pytaniu o potrzeby oraz o to, jak zespół młodych ludzi 
może pomóc w ich zaspokajaniu, okazała się punktem zwrotnym 
w postawie wielu ludzi wobec działalności StormCo i całego Kościoła 
Adwentystów Dnia Siódmego. StormCo przygotowuje drogę do dzie-
lenia się miłością Chrystusa i Jego zbawieniem.
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StormCo stara się odzwierciedlać postawę Chrystusa w czasie Jego 
ziemskiej misji, ponieważ Jego metoda także polegała na przebywa-
niu wśród ludzi, odkrywaniu ich potrzeb, a następnie działaniu dla ich 
zaspokojenia. Jezus był otwarty na wszystko, co spotykał na swojej 
drodze. Wiele Jego doświadczeń polegających na zaspokajaniu ludz-
kich potrzeb było wynikiem serii nieprzewidzianych zdarzeń. Bez 
względu na to, przez co przechodził — nawet w żałobie po bliskiej 
osobie (Janie Chrzcicielu) — niesamolubnie wychodził naprzeciw 
potrzebom ludzi, których spotykał wokoło.

Podwójne błogosławieństwo pozostałości

Zdumiewająca historia nakarmienia przez Jezusa wielotysięcz-
nego tłumu (pięć tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci) została 
zapisana we wszystkich czterech Ewangeliach (Mt 14,13-21; Mk 6,30-
44; Łk 9,10-17; J 6,1-14). Wyobraź sobie, że tamtego dnia znajdujesz 
się w owym tłumie. Niedługo wcześniej uczniowie Jana przybyli 
z tragiczną wieścią. Jednym tchem opowiedzieli, jak szwagierka 
i kochanka Heroda, Herodiada, przy pomocy swojej córki Salome 
nakłoniła króla do zamordowania Jana. Jezus, głęboko poruszony 
śmiercią Jana, swojego krewnego81 i zwiastuna, polecił uczniom 
popłynąć łodzią na północny skraj Jeziora Galilejskiego w pobliże 
miasteczka Betsaida. Po takiej smutnej wieści Jezus i Jego ucznio-
wie pragnęli spędzić nieco czasu na rozmyślaniu i modlitwie, z dala 
od innych ludzi.

Jednak po okolicy szybko rozeszła się wiadomość o ich przybyciu. 
Tłum czekał już na pogrążonych w żałobie podróżników na brzegu 
jeziora w pobliżu wioski rybackiej, a choć Jezus i Jego uczniowie prag-
nęli spokoju i ciszy, ludzie chcieli Go zobaczyć. Przybywali grupkami 
na miejsce, a ich twarze jaśniały na widok Nauczyciela, ponieważ wie-
dzieli, że uzdrowi On chorych i pragnęli słuchać Jego nauczania o kró-
lestwie Bożym. Po raz kolejny Jezus znalazł się wśród wielotysięcz-
nego tłumu. Dlaczego? Bo wychodził naprzeciw ludzkim potrzebom.

 81 Zob. Łk 1,36.
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Czas mijał szybko. Zbliżał się wieczór, a tłum słuchaczy nie zamie-
rzał odejść. Wiedząc, że to niezaplanowane spotkanie na pustkowiu 
musi się wkrótce skończyć, aby ludzie mogli udać się do miasteczka 
i nabyć żywność, uczniowie poinformowali o tym Jezusa. W odpowie-
dzi On uśmiechnął się tajemniczo i polecił im, aby to oni nakarmili 
tysiące głodnych ludzi. Potrzeba była oczywista, a środki niewystar-
czające. Tylko jeden mały chłopiec zaoferował podzielenie się posił-
kiem, w który zaopatrzyła go zapewne zapobiegliwa matka (J 6,8-9).

Uczniowie zaczęli od ustalenia dostępnych środków. Ponieważ 
były one znikome, Chrystus w cudowny sposób zaspokoił potrzebę 
tłumu, tak iż nazbierano jeszcze dwanaście koszy chleba i ryb, które 
pozostały po posiłku. Smutek, jaki ogarnął Jezusa i Jego uczniów 
po śmierci Jana Chrzciciela, został złagodzony. Zakłócony odpoczy-
nek nad jeziorem okazał się okazją do przekazania błogosławieństwa 
tysiącom ludzi. Jak wspaniały jest Bóg (zob. Ef 3,20-21)!

Praktyczne wskazówki dotyczące stosowania podejścia 
Chrystusa do zaspokajania ludzkich potrzeb

Naturalnym postępowaniem w działalności Jezusa było przeby-
wanie wśród ludzi, odkrywanie ich potrzeb i zaspokajanie ich. Wiele 
współczesnych zborów sądzi, że znają już potrzeby ludzi w swoich 
społecznościach i sąsiedztwie, choć nawet wśród nich nie przebywają. 
Nawet jeśli takie zbory pełnią służbę społeczną i mogą pochwalić 
się dobrymi uczynkami, Robert Linthicum nazywa taką postawę 
„fatalną wadą” w służbie82. Wdrażanie programów bez konsulto-
wania się z ludźmi jest jak „pal! cel! ładuj!” zamiast „ładuj! cel! pal!”. 
Linthicum określa taką postawę zboru wobec potrzeb społeczności 
jako postawę „zbór do miasta [społeczności]”83.

 82 Robert C. Linthicum, Empowering the Poor: Community Organizing Among the City’s „Rag, Tag and Bobtail”, 
Monrovia 1991, s. 22.

 83 Tamże. Linthicum przedstawia dwa dodatkowe podejścia do wychodzenia naprzeciw potrzebom 
społeczności — (1) zbór w społeczności (zbór ignorujący potrzeby otoczenia i skupiający się jedynie 
na podtrzymaniu swojego istnienia — jak forteca); (2) zbór ze społecznością (zbór przyłączający się 
do społeczności w jej zmaganiach, określający jej potrzeby i współdziałający z nią w ich zaspokaja-
niu); zob. tamże, s. 21-24.
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Zamiast usiłować wedrzeć się do społeczności czy sąsiedztwa 
ze świadectwem o Jezusie, musimy najpierw dołożyć starań, by 
porozmawiać z ludźmi o ich potrzebach. To pozwoli im zrozumieć, 
że troszczymy się o nich, a nam da wiedzę, w jaki sposób możemy 
służyć, aby nasza pomoc została przez nich doceniona. Poza tym, 
zaprzyjaźniając się z innymi, mamy okazję uświadomić im potrzebę, 
której być może jeszcze nie odczuwają — potrzebę Jezusa (tę kwestię 
omówimy dokładniej w rozdziale jedenastym). Obok analizy potrzeb 
ważne jest także odkrywanie mocnych stron społeczności, na któ-
rych zbór może budować i w których może liczyć na współpracę.

Aby skutecznie odkrywać potrzeby i mocne strony społeczno-
ści, zbór musi zaangażować się w celowy proces. W celu rozpoczęcia 
tego procesu zapoznaj się z efektywnymi krokami, jakie podejmują 
inne zbory:

1. Twój zbór musi sobie zadać pytanie: jak możemy pomóc? Co 
musimy zaoferować naszej społeczności? Aby to odkryć, niech każdy 
członek zboru wypełni formularz, w którym wskaże, na czym się zna 
i w czym ma doświadczenie oraz jaki czas w tygodniu może przezna-
czyć na służbę. Kiedy Jezus polecił uczniom nakarmić wielki tłum, 
zapytał ich: „Ile macie chlebów?” (Mk 6,38). Dzisiaj także zadaje nam 
pytanie: Jakiego „drugiego śniadania małego chłopca” może użyć twój zbór, 
aby wyjść naprzeciw potrzebom społeczności?

2. Następnie wyznacz zespół liczący od czterech do sześciu osób, 
mający za zadanie systematycznie badać społeczność i mobilizować 
wszystkie działy i wyznawców do odpowiadania na odkrywane 
potrzeby. Niektóre zbory nazywają tę grupę „zespołem kierowania 
aktywnością społeczną”84.

3. Zawęźcie terytorium misyjne waszego zboru. Skorzystajcie 
z mapy waszego regionu i narysujcie krąg ze zborem albo ośrodkiem 
służby społecznej jako centrum. Monte Sahlin zaleca krąg o promie-
niu pięciu kilometrów w środowisku miejskim (gdzie zaludnienie 
jest gęste; na początek wystarczy znacznie mniejszy teren), piętnastu 

 84 Ang. social action leadership team (SALT). Inne grupy językowe mogą opracować inny odpowiedni 
akronim lub skrót.
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kilometrów w terenie podmiejskim, a dwudziestu pięciu kilometrów 
w okolicy małego miasteczka lub w terenie wiejskim.

4. Kiedy określicie terytorium misyjne, niech wasza grupa symbo-
licznie nałoży „misyjne okulary” i wybierze się na spacer lub prze-
jażdżkę po tym terenie — w grupkach albo po dwie osoby, dzie-
ląc między siebie terytorium na odpowiednie części. Sporządźcie 
notatki, zapisując pomysły na służbę, jakie przyjdą wam do głowy, 
gdy będziecie patrzeć przez wasze „misyjne okulary”. Na terenach 
wiejskich możecie wykonać wybiórczy rekonesans. Po kilku godzi-
nach spotkajcie się na naradę. Jezus czasami przemierzał terytorium 
misyjne, by przyjrzeć się otoczeniu i poznać potrzeby ludzi. Apostoł 
Paweł rozumiał tę metodę. Zanim przemawiał w Atenach na Wzgó-
rzu Marsowym (Areopagu), obszedł miasto i uważnie mu się przyj-
rzał (Dz 17,22-23).

5. Kolejnym ważnym krokiem w przygotowaniu do służby 
na waszym terenie jest uzyskanie informacji demograficznych w miej-
scowej bibliotece, urzędzie lub w internecie. Pozwoli wam to ustalić 
liczbę ludności, średni wiek, przekrój etniczny, religię, status ekono-
miczny, poziom wykształcenia itd. W czasach Jezusa władze w celach 
podatkowych zarządzały spis ludności (Łk 2,1-3), który dostarczał 
tego typu informacji. Jako Bóg Jezus nie potrzebował takich działań 
— Jego wszechwiedza sprawiała, że wiedział o ludziach, którym słu-
żył, wszystko, czego potrzebował (np. J 1,47-49).

6. Po wcześniejszej praktyce zespół kierowania aktywnością spo-
łeczną (najlepiej dwójkami) powinien przeprowadzić rozmowę z naj-
ważniejszymi liderami społeczności, takimi jak biznesmeni, eduka-
torzy, lokalne władze, kierownictwo placówek medycznych i służb 
społecznych, kierownictwo mediów i organizacji religijnych (przepro-
wadźcie rozmowy z dwunastoma-osiemnastoma osobami). Zadajcie 
im następujące pytania: (1) Jakie są mocne strony tej społeczności? 
(2) Jakie są najważniejsze potrzeby tej społeczności? (3) Co nasz zbór 
czy organizacja mogą zrobić, by wyjść naprzeciw niektórym z tych 
potrzeb? (4) Co wiesz o naszym Kościele (dobrze jest wiedzieć, jak 
zbór jest postrzegany w społeczności, aby móc poprawić ten obraz)? 
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Członkowie zespołu powinni sporządzać staranne notatki i uporząd-
kować odpowiedzi na każde pytanie. Następnie powinni wskazać 
najważniejsze kwestie, jakie się z nich wyłaniają85.

Po tych pierwszych sześciu krokach mających na celu oszacowa-
nie społeczności możecie odkryć okazje do służby, jakich się nie spo-
dziewaliście — potrzeby zarówno zamożnych, jak i ubogich. „Dużo 
mówi się o naszych obowiązkach wobec biednych, czyż nie należa-
łoby zwrócić uwagi na zaniedbanych pod tym względem bogatych? 
(...) Wielu wśród nich troszczy się o swoje zbawienie”86. Inna okazja 
do służby może obejmować ludzi mających szczególne potrzeby, 
takich jak niesłyszący, niewidomi i niepełnosprawni w inny spo-
sób. Wasz zbór może np. tłumaczyć nabożeństwa na język migowy 
dla osób niesłyszących albo pomagać niewidomym w uzyskaniu 
przeznaczonych dla nich materiałów, takich jak Christian Record 
Services for the Blind87.

7. Sporządźcie sprawozdanie obejmujące odkrycia dokonane 
na podstawie kroków oszacowania społeczności niezbędne do opra-
cowania strategicznego planu służby zboru. Powinien on być oparty 
na zasadach biblijnych, współpracy ze społecznością oraz wizji służby, 
jaką mają członkowie waszego zboru.

W celu uchwycenia tej ostatniej niektórzy liderzy korzystają z pozy-
tywnego oszacowania88. Aby je zastosować, poproś wyznawców, by 
wzięli udział w zebraniu poświęconym przypomnieniu i analizie ich 
dawnych i aktualnych życiowych doświadczeń w zborach adwen-
tystycznych. Następnie wymieńcie pozytywne pomysły i propozy-
cje zmian na lepsze. Poproś uczestników zebrania, aby nie skupiali 

 85 Więcej informacji na temat oszacowania społeczności — zob. Monte Sahlin, Understanding Your Com-
munity, Milton-Freewater 2001.

 86 Ellen G. White, Śladami Wielkiego Lekarza, Warszawa 2009, wyd. VI, s. 146.
 87 Więcej informacji na temat materiałów dla niewidomych na stronie internetowej Christian Record 

Services for the Blind: http://www.christianrecord.org/.
 88 „Pozytywne oszacowanie” to proces poszukiwania tego, co najlepsze w ludziach i organizacjach. 

Oto trzy zagadnienia pozytywnego oszacowania do rozważenia przez twój zbór: (1) Przemyślenie 
najbardziej energetycznych i życiodajnych doświadczeń związanych z Kościołem Adwentystów Dnia 
Siódmego. Co dzieje się w twoim życiu i życiu twojego zboru? (2) Co najbardziej cenisz w swoim 
zborze i jak przyczynia się on do twojego duchowego życia? (3) Jakie zmiany chciałbyś zobaczyć? 
(unikaj negatywizmu).
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się na problemach, ale raczej na zborowych marzeniach — marze-
niach, których powodzenie zależy od Bożej interwencji! Zapiszcie 
pozytywne pomysły i podzielcie je tematycznie. Opracujcie pięcio-
letni strategiczny plan służby uwzględniający sugestie uczestników 
spotkania. W każdym roku skupcie się na realizacji innego aspektu 
waszego projektu.

Po zatwierdzeniu przez zebranie zborowe i radę zboru wprowadź-
cie plan służby w życie. Jego powodzenie zależy bowiem od jego 
zastosowania! Co roku należy oszacować jego realizację podczas 
zebrania zborowego i dokonać odpowiednich poprawek. W piątym 
roku zbierzcie się ponownie, aby opracować wizję na kolejnych pięć 
lat. Kontynuujcie coroczne przeglądy realizacji planu aż do powtór-
nego przyjścia Jezusa!

Proces nakierowania zboru na potrzeby społeczności opiera się 
na przekonaniu, że aby skutecznie prowadzić służbę, jej strategia 
„musi być lokalnie wymyślona i opracowana”89.

Zbór adwentystyczny w Zwelitsha obdarowuje uczniów 
szkoły podstawowej

Zbór adwentystyczny w Zwelitsha w Republice Południowej Afryki 
odkrył w swojej okolicy potrzebę i zwrócił się do społeczności o środki 
na jej zaspokojenie. Wraz z partnerami zaopatrzył w stroje szkolne 
dwudziestu czterech potrzebujących uczniów miejscowej szkoły 
podstawowej. Każde z dzieci otrzymało pełny zimowy ubiór szkolny 
składający się z butów, koszuli z długim rękawem, szkolnych skar-
pet, krawatu, swetra i pary szarych spodni lub szkolnej sukienki.

Zakup ten został w znacznym stopniu sfinansowany przez Adwen-
tystyczną Służbę Kobiet i Adwentystyczny Klub Mężczyzn w zborze 
w Zwelitsha. Ponadto kilku biznesmenów i lekarzy z King William’s 
Town i Zwelitsha wsparło to charytatywne przedsięwzięcie. Uroczy-
stość wręczenia strojów była dla mieszkańców Zwelitsha wydarze-

 89 Monte Sahlin, Understanding Your Community, Milton-Freewater 2001.
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niem szczególnym, na które zaproszono przedstawiciela kuratorium 
oświaty, a także przedstawicieli lokalnych władz.

Podczas uroczystości jeden z nich zobowiązał się do wspierania 
potrzebujących pomocy uczniów, których zbór adwentystyczny nie 
mógł wspomóc z uwagi na ograniczone środki. Wspomniał także 
o wymagających natychmiastowej interwencji wyzwaniach w zakre-
sie infrastruktury oraz zapewnił, że wyśle delegację, aby formalnie 
rozeznać się w potrzebach i zarekomendować ewentualne interwen-
cje ministerstwu edukacji i jego strategicznym partnerom.

Przemówienie urzędnika była bardzo inspirujące dla rodziców 
dzieci, które otrzymały pomoc. Zachęcał ich do kontynuowania 
wysiłków w celu zapewnienia dzieciom edukacji pomimo ogra-
niczonych środków i bezrobocia, którym dotknięta jest większość 
rodzin. W pięknych słowach zauważył, że wielu rodziców — nie-
rzadko za cenę licznych wyrzeczeń — każdego dnia wysyła swoje 
dzieci do szkoły. Zachęcił także obywateli kraju, takich jak członko-
wie zboru adwentystycznego w Zwelitsha, do kontynuowania wysił-
ków w celu wspierania dzieci, dla których zdobycie wykształcenia 
to najlepszy sposób wyrwania się z kręgu biedy.

Ta historia stanowi znakomity przykład tego, co może się stać, kiedy 
różne działy zboru wspólnie nawiązują współpracę z partnerami, 
takimi jak biznesmeni, personel medyczny i urzędnicy państwowi, 
aby wychodzić naprzeciw potrzebom i budować mocne strony spo-
łeczności oraz pomnażać jej zasoby.

* * *
Zaplanuj oszacowanie społeczności, a następnie ułóż plan zaspo-

kajania odkrytych potrzeb oparty na mocnych stronach i zasobach 
społeczności90.

 90 Więcej informacji o budowaniu mocnych stron i zasobów społeczności zob. rozdział 10.
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Rozdział 10

Jezus zdobywał zaufanie

Droga do prawdziwego sukcesu

W naszym dążeniu do zrozumienia Chrystusowej metody docie-
rania do ludzi przyjrzeliśmy się temu, w jaki sposób On przebywał 
wśród nich, okazywał im współczucie i służył (wychodził naprzeciw 
ich potrzebom). Oczywiste jest, że to następstwo prowadzi do zdoby-
cia zaufania, które wiąże się bezpośrednio z pojęciem ufności (wiary). 
Pierwsze trzy kroki w metodzie służby Jezusa można przedstawić 
jako arytmetyczne działanie dodawania:

przebywanie + współczucie + służenie = zaufanie

Pogański wojskowy okazuje zaufanie Jezusowi

Jezus przyciągał do siebie ludzi. Choć kazanie wygłoszone przez 
Niego na zboczu góry było zamierzone jako instrukcje dla uczniów, 
wysłuchał go także liczny tłum (Mt 5—7). Ludzie cenili obecność 
Jezusa, a także Jego współczucie i służbę i lgnęli do Niego ze względu 
na Jego autentyczność stanowiącą przeciwieństwo obłudnego i osten-
tacyjnego zachowania ówczesnych przywódców religijnych.

Kiedy Jezus wkraczał do Kafarnaum, wysoko postawiony rzym-
ski oficer wysłał do Niego posłańca (Mt 8,5-13). Ów oficer uważ-
nie rozmyślał o tym, co mówiono o dokonaniach Jezusa w służbie 
dla potrzebujących. Kiedy jeden z jego służących zachorował, setnik 
bardzo się zmartwił. Sługa był sparaliżowany i bliski śmierci. Jedyny 
ratunek dla niego setnik widział w uzdrowieniu dokonanym przez 
Jezusa. Ufał, że spełni On jego prośbę, więc nie zawahał się zwró-
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cić do Niego ze swoim problemem. Jezus zaproponował, że uda się 
do domu setnika i uzdrowi jego sługę, ale setnik ufał Mu do tego 
stopnia, iż był przekonany, że wystarczy, by Jezus powiedział słowo, 
a sługa zostanie uzdrowiony. Być może ten rzymski żołnierz na tyle 
dobrze znał żydowską tradycję, by wiedzieć, że Żydzi (a zatem według 
niego także Jezus) uważają wizytę w domu poganina za powodującą 
rytualne skalanie. Być może jednak chciał publicznie wyrazić swoje 
zaufanie do Jezusa. Tak czy inaczej, wszyscy, którzy byli świadkami 
tej sceny, zrozumieli, że setnik ufa Chrystusowi.

Autentyczni chrześcijanie, którzy przebywają wśród ludzi, okazują 
im współczucie w ich potrzebach i niesamolubnie im służą, zdobędą 
ich zaufanie. Chrystus jaśnieje przez swoich wyznawców, ukazując 
autentyczność, która pociąga ludzi zamiast ich odpychać. Mahatmie 
Ghandiemu przypisuje się następujące słowa: „Lubię Cię Chrystusie, 
ale nie lubię Twoich chrześcijan, gdyż są tak niepodobni do Ciebie”. 
Czy w imię Chrystusa zdobywamy zaufanie innych, czy też stwier-
dzenie Ghandiego odnosi się także do nas?

Chiński urzędnik państwowy (niechrześcijanin) 
okazuje zaufanie wyznawcom Jezusa

W Chinach chrześcijański pastor i jego żona wynajęli mieszkanie 
w pobliżu kampusu uniwersyteckiego. Często zapraszali do siebie stu-
dentów — zarówno chrześcijan, jak i niechrześcijan. Czasami opowia-
dali historie biblijne i śpiewali chrześcijańskie pieśni, a czasami zapra-
szali ich po prostu na kolację. Podczas chińskich świąt większość stu-
dentów udawała się do rodzinnych domów, ale niektórzy mieszkali 
zbyt daleko, więc zostawali na święta na terenie kampusu. Pastor i jego 
żona przygotowywali dużo smacznego pożywienia i zapraszali do sie-
bie tych, którzy zostali i nie mieli co ze sobą zrobić. Służba dla studen-
tów trwała wiele lat, aż do czasu, kiedy pastor i jego żona wyjechali 
stamtąd, by podjąć działalność misyjną w nowym miejscu.

Po latach w południowo-zachodnich Chinach doszło do katastrofy. 
Ten sam pastor skierował na ten teren chrześcijański zespół medyczny, 
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który miał uczestniczyć w działaniach ratunkowych i głosić Ewan-
gelię mieszkańcom regionu. Zazwyczaj lokalne władze z powodów 
ideologicznych nie pozwalały działać grupom chrześcijańskim. Tym 
razem jednak, ku zaskoczeniu misjonarzy, kierowany przez pastora 
zespół bez problemu otrzymał pozwolenie na działalność. Dowie-
dzieli się, że zawdzięczają taką przychylność przedstawicielowi miej-
scowych władz, który powiedział: „Chrześcijanie to dobrzy ludzie. 
Niech działają, jeśli tylko chcą”. Jakiś czas później pastor spotkał 
się z tym urzędnikiem i zapytał go, dlaczego pozwolił, by chrześci-
jańscy misjonarze działali na jego terenie. Urzędnik uśmiechnął się 
i odpowiedział: „Przed laty wiele razy gościłem w domu chrześci-
jan i jadałem przy ich stole, będąc biednym studentem. Pamiętam te 
przysmaki, którymi częstowali nas w porze świąt”. Zdumiony pastor 
chwalił Boga za tego człowieka, wiedząc, że jest to jeden ze studen-
tów, którego przed laty gościł w swoim domu.

Kapitał społeczny cenniejszy niż pieniądze

Wspomniany chiński pastor zyskał kapitał społeczny. Zdobycie 
zaufania wiąże się z pojęciem kapitału społecznego i jest kwestią 
budowania więzi. Jak lokaty kapitałowe przynoszą zyski, tak inwe-
stowanie w więzi w społeczności sprawia, że rośnie twój kapitał spo-
łeczny, który jest cenniejszy niż pieniądze — dzięki niemu można 
dokonać tego, co w inny sposób byłoby niemożliwe.

Kapitał społeczny jest szczególnie ważny dla Kościoła Bożego 
w czasach końca, ponieważ Kościół działa często w oparciu o ogra-
niczone środki i w swojej działalności polega głównie na wolonta-
riuszach. Kiedy twój zbór powiększa „konto” kapitału społecznego, 
staje się on najważniejszym środkiem pomagającym wam osiągać 
ważne cele, które bez niego nie byłyby możliwe do zrealizowania. 
Aby twój zbór mógł powiększać to konto, mądrze jest wiedzieć, jaki 
kapitał społeczny jest dostępny w waszym otoczeniu. Jaki jest stan 
waszego konta? Innymi słowy, na jakich potencjalnych partnerów 
możecie liczyć w realizacji pozytywnych zmian? Nie musicie prze-
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cież wymyślać od nowa wszystkich waszych projektów ewangeliza-
cyjnych i działań społecznych!

Zanim będziecie mogli skorzystać z dobrodziejstw kapitału spo-
łecznego dostępnego w waszym otoczeniu, wasz zbór musi uzyskać 
wyraźny obraz jego więzi, sieci działania i powiązań. James Krile 
w książce The Community Leadership Handook sugeruje, że dobrym 
pierwszym krokiem jest stworzenie „mapy kapitału społecznego”91.

Jeden ze sposobów stworzenia takiej mapy polega na sporządze-
niu tabeli z następującymi kolumnami (zob. poniższy przykład): 
(1) W nagłówku pierwszej kolumny wpiszcie „Organizacje/osoby” 
i wymieńcie w tej kolumnie tych w waszej społeczności, z którymi 
wasz zbór ma więzi. Zostawcie miejsce na nazwiska, adresy e-mail 
i numery telefonów. (2) Drugą kolumnę oznaczcie „Siła więzi”. Zapisz-
cie, czy więzi są „silne” czy „słabe”, starając się określić siłę waszych 
relacji z wymienionymi organizacjami czy osobami. (3) W nagłówku 
trzeciej kolumny wpiszcie „Zasoby”, a w tabeli wymieńcie szczególne 
zasoby każdej grupy lub osoby, jakie możecie wykorzystać w okre-
ślonych projektach i celach realizowanych w ramach wychodzenia 
naprzeciw potrzebom społeczności. (4) W nagłówku ostatniej kolumny 
wpiszcie „Kolejne kroki”.

Wypełniając pierwszą kolumnę, pamiętaj, by uwzględnić w swoim 
planie zaangażowanie całej społeczności. W celu wdrożenia istotnych 
projektów służby społecznej ważne jest nawiązanie szerokiego wachla-
rza więzi. Wymień osoby i organizacje ze wszystkich sektorów społecz-
ności: publicznego, prywatnego, organizacji niedochodowych i religii.

W drugiej kolumnie koncepcja siły więzi z potencjalnymi partne-
rami w społeczności dotyczy stopnia wzajemnego zaufania (uczciwo-
ści, szczerości, wiarygodności), wzajemności (wzajemnych korzyści) 
oraz trwałości (trwania z upływem czasu pomimo stresów i zmien-
nych okoliczności)92.

 91 James Krile, The Community Leadership Handbook: Framing Ideas, Building Relationships, and Mobilizing 
Resources, Saint Paul 2006, s. 123-129.

 92 Zob. Monte Sahlin, CS 02 Community Assessment and Social Capital, Sabbath School and Personal Min-
istries Department, http://www.sabbathschoolpersonalministries.org/cs-02-community-assess-
ment-and-social-capital, dostęp 5 X 2015.
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Mapa kapitału społecznego —  
potencjalni partnerzy w społeczności

 ORGANIZACJE/OSOBY SIŁA WIĘZI ZASOBY KOLEJNE
 (Imię i nazwisko,  silne/słabe  KROKI
 e-mail, telefon)

Publiczne  
(władze)

Prywatne  
(biznes/organizacje)

Niedochodowe/ 
humanitarne

Inne religie
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Dalsze kroki

Przejrzyj swoją listę. Podejmij celowe kroki zmierzające do podtrzy-
mywania i rozwijania więzi z wymienionymi organizacjami i oso-
bami. Wzmacniaj więzi i zwiększaj w ten sposób zaufanie w twoim 
zborze. Nie tylko powinieneś pragnąć kapitału społecznego dla swo-
jego zboru, ale powinieneś także być w twoim sąsiedztwie kapitałem 
społecznym organizacji i osób, których funkcje i działania są zbieżne 
z waszą misją. Taka postawa znacznie przyczyni się do zyskania 
zaufania otoczenia i społeczności naszych zborów.

Historie zdobywanego zaufania

Halifax, Nowa Szkocja — Bank Żywności i Sprzętu na ulicy Parkera. 
Bank Żywności i Sprzętu na ulicy Parkera, projekt zboru adwenty-
stycznego w Halifax, karmi tysiące potrzebujących, dostarcza mnó-
stwa elementów wyposażenia mieszkań, organizuje szkolenia zawo-
dowe i zapewnia uczniom darmowe komputery. Kolejny projekt 
to utworzenie funduszu dla osób czasowo przechodzących kryzys 
finansowy. Melvin Boutilier (lepiej znany jako Mel) jest członkiem 
zboru w Halifax i pomysłodawcą tej charytatywnej służby działają-
cej na rzecz społeczności od 1983 roku. Służba ta zyskała zaufanie 
i zwróciła uwagę nie tylko społeczności, ale całego narodu kanadyj-
skiego. Działalność ośrodka została nagrodzona ponad dwadzieścia 
razy wyrazami uznania lokalnych władz i organizacji.

W wywiadzie z Adventist News Network Mel wyjaśnił, że zbór 
w Halifax od lat prowadził zbiórkę darów na cele charytatywne. 
Wspominał: „Zbieraliśmy fundusze (...) a ludzie pytali: «Co robicie 
dla tej społeczności?». Mówiłem, że podejmujemy starania, ale potem 
odchodziliśmy i ludzie widzieli nas dopiero za rok”.

Mel przedstawił zborowi w Halifax swoje spostrzeżenia związane 
ze zbiórką darów, a zbór postanowił wybrać go na kierownika służby 
społecznej. Objęcie przez niego nowej funkcji doprowadziło do powsta-
nia w 1983 roku Banku Żywności z ulicy Parkera w niewielkim garażu, 
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bez funduszy i z ograniczonym zasobem żywności. Przedsięwzięcie 
rozwijało się szybciej, niż ktokolwiek mógł się spodziewać. Szybko oka-
zało się, że potrzeby obejmują także wyposażenie mieszkań. Doda-
nie nowej służby zainspirowane zostało przez pewną samotną matkę, 
która wraz z dzieckiem sypiała na rozkładanym na podłodze prze-
ścieradle. Dla matki i córki znaleziono materac, a potem okazało się, 
że potrzeby są znacznie większe, więc w 1996 roku w udostępnio-
nym za darmo magazynie powstał bank sprzętów domowych. Aby 
rozszerzyć działalność banku żywności tak, by lepiej służył klientom, 
w latach 1999-2000 po intensywnej zbiórce darów organizacja nabyła 
odnowiony magazyn w centrum miasta. Budynek ten pomieścił oba 
banki i zapewniał wysoką skuteczność działania.

W sobotni poranek 13 stycznia 2001 roku, trzy miesiące po prze-
niesieniu do nowego magazynu, Mel podczas nabożeństwa w zborze 
dowiedział się, że w budynku wybuchł pożar. Kiedy wraz z kilkoma 
przyjaciółmi dotarł na miejsce, zastali tam strażaków, którzy wycinali 
otwory w dachu. Z okien budynku buchał dym. Piętro było zupełnie 
zalane wodą, a ogień i woda poważnie uszkodziły również parter. 
Mel wiedział, że jeśli budynek uległ dużemu zniszczeniu, pieniądze 
z ubezpieczenia nie wystarczą, aby go odbudować. Wcześniejsza kam-
pania zbiórki darów na zakup i renowację magazynu została pobło-
gosławiona sukcesem, ale te fundusze zostały już wydane.

Jednak Boże środki nigdy się nie wyczerpują, a Bóg pobłogosła-
wił kontynuację swojego dzieła. Bez żadnej prośby ze strony Mela 
media podjęły wyzwanie zebrania funduszy na odbudowę. Stacje 
telewizyjne i radiowe oraz prasa spopularyzowały tę historię w całej 
Kanadzie. Wydarzenie to odbiło się szerokim echem, co — zwa-
żywszy na fakt, że w pożarze nikt nie zginął ani nawet nie został 
ranny — było naprawdę niezwykłe. Wsparcie finansowe napłynęło 
ze strony organizacji, Kościołów, firm i osób prywatnych. Wielu 
zaoferowało materiały budowlane i darmową pomoc przy odbudo-
wie. Firma ubezpieczeniowa wykazała znaczne zainteresowanie tą 
sprawą i z nawiązką wywiązała się z umowy. Jeśli działasz dla spo-
łeczności, społeczność będzie działać dla ciebie!
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Pożar był nieszczęściem, ale to, co nastąpiło potem, okazało się wiel-
kim błogosławieństwem. Budynek został przeprojektowany w taki 
sposób, że utworzono obszerniejsze pomieszczenia klasowe, wymie-
niono instalację elektryczną i hydrauliczną oraz system alarmowy. 
Podczas remontu pojawiła się nowa potrzeba — szkolenie zawodowe 
w celu zapewnienia samowystarczalności. W nowo powstałych kla-
sach rozpoczęto kursy zawodowe. We współpracy z miejscową uczel-
nią w 2003 roku powstał Ośrodek Rozwoju Zawodowego. Na jego 
potrzeby zakupiono budynek przylegający do magazynu. Ośrodek 
wyszkolił wielu uczniów w różnych zawodach, a także pomógł 
im w znalezieniu zatrudnienia. Bóg wielce błogosławi działalność 
organizacji. Obecnie dysponuje ona dwoma dwukondygnacyjnymi 
budynkami, czterema samochodami ciężarowymi i dwoma sklepami 
z tanimi towarami (jako sposobem pozyskiwania środków), a przy 
tym nie ma żadnych długów.

Spotkania modlitewne i nabożeństwa odbywające się w banku 
żywności wychodzą naprzeciw duchowym potrzebom ludzi. Nie-
którzy zaufali nie tylko wyznawcom Jezusa w zborze adwentystycz-
nym w Halifax, ale także postanowili zaufać Jezusowi i podążając 
za Nim, przyłączyli się do zboru93.

Całościowa ewangelizacja w Namibii dociera do tych, którzy nie słyszeli 
o Jezusie. W Namibii, we wschodnich regionach Zambezi i Wschod-
niego Kavango, Towarzystwo Tabity94 i Adwentystyczna Organizacja 
Mężczyzn (AOM) zaplanowały i przygotowały kampanię ewangeli-
zacyjną pod nazwą „Dorcamo Rally”, która miała miejsce w wioskach 
w pobliżu Siya, czterdzieści kilometrów na zachód od Rundu, stolicy 
Wschodniego Kavango. Członkowie Kościoła zebrali fundusze, poży-
wienie, pościel i odzież, przygotowując się do tygodniowej ewange-

 93 Zaczerpnięto z: Mark A. Kellner i Adventist News Network, Canada: Adventist Volunteer Receives National 
Honor in Ottawa Ceremony, 27 IV 2006, biuletyn Adventist News Network, http://news.adventist.org/
all-news/news/go/2006-04-27/canada-adventist-volunteer-receives-national-honor-in-ottawa-cere-
mony/1962/. Dodatkowe informacje do tej historii zostały dostarczone przez Thelmę Boutilier i Adwen-
tystyczną Służbę Społeczną Wydziału Północnoamerykańskiego.

 94 „Towarzystwo Tabity” to pierwotna nazwa nadana organizacji służby społecznej w zborach adwen-
tystycznych. Choć nazwa ta została zmieniona w 1972 roku na Adwentystyczną Służbę Społeczną, 
w niektórych częściach świata nadal funkcjonuje nazwa Towarzystwo Tabita.
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lizacji w tej społeczności. Grupy wolontariuszy udały się do okolicz-
nych wiosek, aby oszacować potrzeby. Odwiedzili wszystkie osoby 
obecne w domach w rejonie Siya w promieniu około dziesięciu kilo-
metrów od miejsca, gdzie miały odbywać się spotkania ewangeliza-
cyjne. Modlili się za chorych, wykonywali proste zabiegi lecznicze 
i oferowali pomoc potrzebującym.

Kiedy rozpoczęły się spotkania ewangelizacyjne, wszystko, co 
zostało przeznaczone do rozdania, przyniesiono na miejsce spotkań 
i rozdzielono między poszczególne grupy celem rozdania potrzebu-
jącym. Dary zostały przyjęte z wielkim zadowoleniem, gdyż więk-
sza część pościeli i ubrań dostarczonych przez Tabitę i AOM była 
nowa. Zazwyczaj potrzebujący otrzymują rzeczy używane, ale tym 
razem — pomimo skromnych możliwości — darczyńcy ofiarowali 
nowe rzeczy.

Poprzednie spotkania ewangelizacyjne na tym terenie nie budziły 
zbyt dużego zainteresowania. Kiedy jednak ludziom okazano troskę 
i zaspokojono ich potrzeby, w wyniku ewangelizacji dwadzieścia sześć 
osób zgłosiło pragnienie studiowania Biblii pod kierunkiem pioniera 
Misji Globalnej. Ewangelizacja metodą Chrystusa naprawdę działa! 
Umiłowanie Jezusa stanowi ważną część całościowego odrodzenia. 
Kiedy ma ono miejsce w przypadku tych, którym służymy, mamy 
powody do radości (Łk 15,7)95.

Zdobycie zaufania otwiera drzwi Kościoła katolickiego w Kolumbii. Naśla-
dując metodę Chrystusa, przywódcy Kościoła Adwentystów Dnia 
Siódmego w Diecezji Górnej Magdaleny w Kolumbii i Adwenty-
styczna Agencja Rozwoju i Pomocy (ADRA) postanowili połączyć siły 
i działać wspólnie. Motywowali wszystkich członków Kościoła, bez 
względu na wiek, by przeznaczyli dla Boga jeden tydzień w okresie 
świąt wielkanocnych, poświęcając czas, talenty i środki pomaganiu 
społecznościom w ramach akcji pod hasłem „Zbawienie i służba”. 
Na wezwanie odpowiedziało ponad pięć tysięcy wolontariuszy. Przy-
 95 Informacje na temat tej historii zostały dostarczone przez Ebena E. Greeffa, dyrektora Globalnej Misji 

oraz Sekretariatu Szkoły Sobotniej i Sekretariatu Ewangelizacji Diecezji Namibijskiej, jak również 
przez Gideona Reyneke, dyrektora Misji Adwentystycznej i Misji Globalnej oraz Sekretariatu Szkoły 
Sobotniej i Sekretariatu Ewangelizacji Unii Południowoafrykańskiej.
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wódcy poprosili o rozmowę z lokalnym przedstawicielem władzy, aby 
wyjaśnić mu plan szeroko zakrojonej pomocy. Gubernator był zasko-
czony, gdy dowiedział się, jak przemyślany projekt opracowano i jak 
wiele talentów zaangażowano w jego realizację, ale odpowiedział:

— Niestety, nie mamy pieniędzy, by to wszystko zrealizować.
— Panie gubernatorze, to nic nie będzie kosztować — odpowie-

dzieli liderzy.
Gubernator natychmiast wezwał swojego sekretarza:
— Choć tu szybko, zanim się rozmyślą!
Podyktował i podpisał osiemdziesiąt dziewięć listów do władz 

poszczególnych miast, prosząc, aby każda społeczność w okresie 
świąt wielkanocnych otworzyła drzwi dla Kościoła Adwentystów 
Dnia Siódmego oraz organizacji ADRA, ponieważ „mają oni plan 
służący dobru naszych społeczności. Jeśli ktoś będzie się sprzeciwiał, 
zapewnijcie im eskortę”. W tygodniu wielkanocnym w osiemdzie-
sięciu dziewięciu miastach i społecznościach zaczęły dziać się cuda. 
Kilkoro młodych ludzi, którzy przybyli, by służyć Jezusowi w mie-
ście Socorro, zapytało miejscowego proboszcza katolickiego, co mogą 
zrobić, po czym posprzątało miejscowy cmentarz. Członkowie spo-
łeczności ze zdumieniem patrzyli, jak grupa wolontariuszy z radością 
wykonuje tę pracę, a także inne zadania, nie oczekując za to żadnej 
zapłaty. Choć młodzi ludzie nie wygłosili ani jednego kazania, poru-
szyli wiele serc. Potem wolontariusze udali się do księdza i zaofero-
wali, że pomalują za darmo wnętrze kościoła; i tak też zrobili. Ksiądz 
był szczerze wzruszony i powiedział młodym adwentystom:

— W tę Wielkanoc skrócę trochę każdą mszę, żebyście w moim 
kościele mogli opowiedzieć o Jezusie.

Tak też się stało. Gleba została tak dobrze przygotowana metodą 
Chrystusa, iż gdy ludzie dowiedzieli się, że adwentyści będą prze-
mawiać, przybyli tak licznie, że nie mogli się pomieścić w kościele. 
Młodzi ludzie umieścili więc mównicę przed budynkiem i co wie-
czór przemawiali do tysięcy słuchaczy zgromadzonych na dzie-
dzińcu kościelnym. Ponieważ metoda Chrystusa nigdy nie zawo-
dzi, drzwi dla głoszenia Ewangelii zostały otwarte. Od tej pory die-
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cezja co roku stosuje ten sam plan, który za każdym razem przynosi 
wspaniałe rezultaty96.

Jeszcze raz: dlaczego tłumy podążały za Jezusem?

Historia licznego tłumu w Kolumbii przypomina tę z czasów dzia-
łalności Jezusa: „I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w ich syna-
gogach i głosząc ewangelię o Królestwie i uzdrawiając wszelką cho-
robę i wszelką niemoc wśród ludu. I rozeszła się wieść o nim po całej 
Syrii. I przynosili do niego wszystkich, którzy się źle mieli i byli 
nawiedzeni różnymi chorobami i cierpieniami, opętanych, epilep-
tyków i sparaliżowanych, a On uzdrawiał ich. I szły za nim liczne 
rzesze z Galilei i z Dziesięciogrodu, i z Jerozolimy, i z Judei, i z Zajor-
dania” (Mt 4,23-25). Jezus zdobył ich zaufanie dzięki swemu moc-
nemu, autorytatywnemu i autentycznemu nauczaniu, kazaniu i życiu. 
Tworzył On więzi z ludźmi, okazywał im współczucie i w sposób 
całościowy zaspokajał ich potrzeby. Dzisiaj wielu pójdzie za Nim, 
jeśli Jego uczniowie będą stosować zawsze skuteczną metodę służby, 
przebywając wśród ludzi, okazując współczucie, służąc ich potrze-
bom i zdobywając ich zaufanie.

* * *
Sporządź mapę kapitału społecznego, uwzględniając wszystkie 

osoby i organizacje w otoczeniu twojego zboru, które darzą was zaufa-
niem i z którymi możecie współpracować w sąsiedztwie i lokalnej 
społeczności. Jeśli trudno ci wskazać kogoś, kogo mógłbyś wymie-
nić w tabeli, poszukaj sposobów zdobycia zaufania w imieniu Jezusa, 
a następnie przystąp do działania!

 96 Informacje na temat tej historii zostały dostarczone przez Roberta Costę, zastępcę sekretarza Stowa-
rzyszenia Kaznodziejskiego Generalnej Konferencji.
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Rozdział 11

Jezus wzywał ludzi:  
„Pójdź za mną!”

Wszystko działo się tak szybko, że uczniowie nie nadążali emocjonal-
nie za tym, co miało miejsce każdego dnia. Koniec tygodnia przyniósł 
zdarzenia, których się nie spodziewali. Właściwie cały poprzedni tydzień 
podważył wszystkie założenia, jakie wcześniej uważali za pewne. 
W pierwszym dniu tego tygodnia widzieli triumfalny wjazd Jezusa 
i oczyszczenie świątyni z kupców i rozmieniających pieniądze. Wów-
czas ich nadzieja na ustanowienie królestwa przez Chrystusa była jesz-
cze silna. Z dumą patrzyli, jak kapłani, którzy kwestionowali autorytet 
ich Mistrza, w obawie przed ludem nie odważyli się Go aresztować.

Uczniowie drżeli z przejęcia, kiedy Jezus objawiał im znaki końca 
świata. Uważnie słuchali, kiedy wygłosił przypowieści o oczekiwaniu 
i gotowości na Jego przyszłe królestwo chwały. Byli zmieszani, słysząc 
podczas ostatniej wieczerzy ponowną zapowiedź, że Jezus zostanie 
zabity — Jego ciało zostanie uśmiercone, a krew przelana. Ostatnie 
dni stały się koszmarem, z którego pragnęli się obudzić. Aresztowanie, 
biczowanie, ukrzyżowanie i pogrzeb Nauczyciela wywołały w nich 
taką traumę, że nie byli w stanie wyjść z przygnębienia.

Ale oto stało się coś dziwnego. Maria Magdalena przyniosła im 
wiadomość, że Jezus zmartwychwstał. Widzieli pusty grób. W oba-
wie przed żydowskimi przywódcami schronili się w swojej ulubio-
nej sali na piętrze i starannie zamknęli drzwi.

I wtedy to się stało! Choć drzwi były wciąż zamknięte, nagle mię-
dzy nimi pojawił się Jezus. Ogarnęła ich radość, kiedy wypowiedział 
pozdrowienie, które tak wiele razy słyszeli: „Pokój wam!” (J 20,19). 
Jezus pokazał im swoje rany i zapewnił ich, że to On. Następnie 
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powiedział jeszcze raz: „Pokój wam!”, a potem dodał: „Jak Ojciec 
mnie posłał, tak i Ja was posyłam” (w. 21). Wreszcie tchnął na nich 
i rzekł: „Weźmijcie Ducha Świętego” (w. 22).

Pomyśl o tym! Podążanie za Jezusem nieodłącznie wiąże się z tym, 
że zostajemy posłani, aby służyć, tak jak On służył swemu Ojcu. Bliska 
łączność, jaką Jezus miał ze swoim Ojcem, będzie znajdować odzwiercie-
dlenie w łączności, jaką Duch Święty zapewnia tym wszystkim, którzy 
zostają posłani przez Jezusa. Jak On był posłuszny władzy Ojca i repre-
zentował Go, tak my zostaniemy uzdolnieni do posłuszeństwa wobec 
Jego władzy i do reprezentowania Go. Musimy jednak zawsze pamiętać, 
że ta władza jest Jego władzą. Tuż przed swym wniebowstąpieniem Jezus 
wyraźnie oświadczył: „Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. 
Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody” (Mt 28,18-19).

Ktoś powiedział, że uczeń to ten, kto przyjął Jezusa jako Zbawi-
ciela i Pana i w konsekwencji staje się podobny do Jezusa, podąża-
jąc za Nim w rzeczywistym świecie. Stawanie się uczniem obejmuje 
między innymi pogłębianie więzi ludzi z Jezusem, pomaganie im 
w zrozumieniu Jego Słowa — Biblii, szkoleniu ich do głoszenia innym 
Jego miłości i Jego Słowa oraz wysyłaniu ich, aby czynili innych Jego 
uczniami, czyli zdobywali dla Niego kolejnych wyznawców.

Wezwanie Jezusa: „Pójdź za Mną!” dotyczy nie tylko tych, którzy 
są jeszcze na zewnątrz Kościoła, ale także tych, którzy już się w nim 
znajdują. Ci, którzy podążają za Jezusem, to nie tylko ci, którzy po raz 
pierwszy odpowiadają na Jego wezwanie. Podążanie za Jezusem to 
nie tylko poznanie właściwych zasad wiary i radowanie się ze zba-
wienia. Zostaliśmy zbawieni, aby służyć. Podążanie za Jezusem to 
działanie, reagowanie i pełnienie służby w Jego imieniu. Odwiedźmy 
zbory stanowiące przykłady pełnienia takiej służby.

Zbór adwentystyczny w Aldergrove

W pewien sobotni poranek dr David Jamieson, pastor zboru adwen-
tystycznego w Aldergrove w Kolumbii Brytyjskiej (Kanada), skierował 
do zgromadzonych apel podczas kolejnego kazania z serii Zadania 
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Królestwa. Zachęcał ich do przyjęcia misji królestwa Jezusa poprzez 
naśladowanie Jego metody służby w docieraniu do ludzi. Pastor Jamie-
son wygłosił kazanie oparte na przypowieści o talentach i zaprosił 
członków swojego zboru, aby wyszli do przodu i przyjęli po sto dola-
rów jako środki przeznaczone na rozpoczęcie wykonywania zada-
nia królestwa. Trzydzieści osób przyjęło tę sumę, aby pomnażać ją 
i pełnić czyny miłosierdzia poza murami zboru. W swojej serii kazań 
pastor skierował do wyznawców także dwa inne wyzwania. Po pierw-
sze, zachęcał do sprzedania czegoś za sumę stu dolarów lub więcej 
i oddania środków na projekt Zadania Królestwa. Po drugie, wzywał 
do poświęcenia dziewięćdziesięciu minut swojego czasu w okresie 
trzech miesięcy na pełnienia czynów miłosierdzia.

Tak narodziła się szeroko zakrojona służba CM (Czyny Miłosier-
dzia) w Aldergrove. CM podjęła dwanaście społecznych inicjatyw, 
które obecnie są finansowane przez lokalną społeczność. Oto kilka 
przykładów:

• Klub Śniadaniowy (zapewnianie zdrowych śniadań w miejsco-
wej szkole podstawowej każdego dnia w roku szkolnym).

• Partnerstwo z Klubem Rotariańskim w celu wybudowania parku 
skateboardowego dla młodzieży.

• Sfinansowanie wymiany oleju w samochodzie oraz myjni samo-
chodowej samotnym matkom (dwa razy w roku).

• Minivany dla matek (dostarczanie za darmo wyremontowanych 
samochodów samotnym matkom użytkującym stare, zużyte auta).

• Współfinansowanie użytecznych projektów społecznych.
• Wyremontowanie co roku domu dla jednej rodziny, której nie 

stać na remont (Ekstremalne Remonty Domów).
Kiedy członkowie zboru podjęli decyzję, by podążać za Jezusem 

w głębszy, bardziej aktywny i praktyczny sposób, wielu ludzi z ota-
czającej zbór społeczności postanowiło oddać Mu swoje życie. Obec-
nie czterdzieści do sześćdziesięciu procent członków zboru adwen-
tystycznego w Aldergrove uczestniczy w służbie społecznej, dzięki 
czemu w ciągu dziesięciu lat liczba wyznawców wzrosła ponad dwu-
krotnie (z trzystu pięćdziesięciu do ośmiuset dwudziestu pięciu osób), 
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a w szabat odbywają się dwa nabożeństwa — jedno dla adwentystów, 
drugie dla nieadwentystów, to znaczy dla tych, którzy oficjalnie nie 
należą jeszcze do Kościoła.

W sierpniu 2015 roku zbór adwentystyczny w Aldergrove (który 
przyjął nazwę „Zbór w dolinie”) otworzył nową siedzibę w pobli-
skim Langley w Kolumbii Brytyjskiej. Znajduje się tam dom modli-
twy na dziewięćset miejsc, powiększony ośrodek CM oraz ośrodek 
młodzieży. Od tej pory CM wywiera jeszcze większy wpływ na ota-
czających go ludzi!

Jak wskazuje rozwój liczebny „Zboru w dolinie”, efektywna służba 
społeczna motywuje tych, którzy są jej odbiorcami do skorzystania 
również z duchowych zasobów oferowanych przez Kościół. „Każde 
uzdrowienie wykorzystywał Zbawiciel jako okazję do wszczepienia 
boskich zasad w umysł i duszę. Był to cel Jego pracy. Rozdawał bło-
gosławieństwa ziemskie, by móc skłonić serca ludzkie do przyjęcia 
Ewangelii łaski”97. Na tym polega ostateczna misja Kościoła — rato-
wanie zgubionych i przygotowywanie ludzi w Kościele i poza nim 
na powtórne przyjście Chrystusa.

Podążanie za Jezusem w mieście siedmiu jezior

Trzy adwentystyczne zbory w San Pablo w prowincji Laguna 
na Filipinach szczerze pragnęły pomagać społeczności i prowadzić 
ludzi do podążania za Jezusem. Po wielu modlitwach i rozmowach 
członkowie Kościoła z San Pablo postanowili podjąć inicjatywę, 
choć mieli do dyspozycji niezwykle skromny fundusz — zaledwie 
sześćdziesiąt peso98. Najpierw znaleźli budynek do wynajęcia, który 
mogli wykorzystać jako ośrodek ASS (Adwentystycznej Służby Spo-
łecznej). Posiadane pieniądze przeznaczyli na opłacenie wynajmu 
za pierwszy miesiąc.

Mieszkańcy San Pablo byli poruszeni służbą pełnioną przez ośro-
dek ASS, który wychodził naprzeciw ich potrzebom, dostarczając 

 97 Ellen G. White, Śladami Wielkiego Lekarza, Warszawa 2009, wyd. VI, s. 13.
 98 60 filipińskich peso to odpowiednik ok. 4,13 zł.
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żywność i odzież. Dwadzieścia osób postanowiło pójść za Jezusem 
i zostało ochrzczonych pod koniec serii spotkań ewangelizacyjnych.

Służba ośrodka ASS w San Pablo rozwijała się. Ośrodek rozpo-
czął program Adoptuj sąsiedztwo. Dzięki lekarzom, którzy zaoferowali 
poświęcenie swojego wolnego czasu, zapewnił też potrzebującym 
pomoc medyczną i chirurgiczną. Wprowadzono także darmowe bada-
nie ciśnienia, usługi stomatologiczne oraz niedzielną klasę aerobiku. 
Inne zajęcia obejmowały wycieczki dla młodzieży i wieczorne sobot-
nie spotkania młodzieżowe, klasy zdrowego gotowania oraz służbę 
weselną. Zbory w San Pablo zaoferowały swoje budynki, pastorów 
i pomoc dla młodych ludzi pragnących się pobrać, a nie mających 
środków, by zorganizować ślub i wesele. Dzięki temu wiele par mogło 
urządzić piękną ceremonię ślubną i przyjęcie dla gości.

We wrześniu 2006 roku członkowie Kościoła w San Pablo zorga-
nizowali w ośrodku ASS kolejną serię spotkań ewangelizacyjnych, 
posługując się formatem seminarium na temat zdrowia i rodziny. 
Tym razem siedemdziesiąt dwie osoby przyjęły Chrystusa i zostały 
ochrzczone. Niektóre z nich utworzyły nową grupę pod nazwą 
„Adwentystyczna grupa nad jeziorem”, która w ciągu sześciu mie-
sięcy rozrosła się z dwudziestu pięciu do stu czterdziestu członków.

Po dwóch latach aktywności społecznej tej grupy przeprowadzono 
dwanaście adopcji sąsiedzkich, dwanaście seminariów Rodzina i zdro-
wie, założono pięć nowych zborów. Oto kolejny dowód, że „niemoż-
liwe jest, aby ta praca nie przyniosła owoców”99.

Równowaga

Potrzeba równowagi, aby zbory nie angażowały się wyłącznie 
w służbę społeczną, zaniedbując pozyskiwanie ludzi dla Chrystusa. 
Choć jest ona bardzo ważna, świadome oferowanie ludziom, którym 
służymy, możliwości podążania za Jezusem stanowi nieodłączną 
część stosowania całościowej metody Jezusa w działaniu na rzecz 
zmieniania lokalnej zbiorowości. Prawdziwe odrodzenie i przemiana 

 99 Ellen G. White, Śladami Wielkiego Lekarza, Warszawa 2009, wyd. VI, s. 94.
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całej społeczności są możliwe tylko wtedy, kiedy Jezus odradza serca 
poszczególnych osób. Świadome tworzenie przez nasze zbory okazji 
do tego odrodzenia obejmuje udzielanie lekcji biblijnych, prowadzenie 
małych grup dla katechumenów, publiczne spotkania żniwne oraz 
zakładanie nowych zborów. Pamiętaj, że lepiej najpierw wprowadzić 
służbę społeczną, a potem na jej podstawie tworzyć nowy zbór. Stu-
dium na temat czterdziestu jeden wyznań i ugrupowań religijnych, 
w tym adwentystów dnia siódmego, wskazuje, że „rozwijające się 
zbory są bardzo aktywne w ewangelizacji publicznej, ewangelizacji 
w małych grupach i ewangelizacji osobistej. Są także zaangażowane 
w służbę społeczną. Zbory zanikające to te, które wystrzegają się służby 
społecznej i skupiają się wyłącznie na ewangelizacji albo unikają ewangeliza-
cji i pełnią wyłącznie służbę społeczną”100.

Służba społeczna jest jak próbowanie i przygotowywanie gleby 
na polu. Pamiętaj, że prowadzi ona ludzi, których spotykasz w spo-
łeczności, do poznania Jezusa i Jego Słowa. Ewangelizacja w małych 
grupach i ewangelizacja osobista (dzielenie się wiarą, dostarczanie 
literatury, udzielanie lekcji biblijnych101 itd.) są siewem ziarna Słowa 
Bożego (Łk 8,11). Żniwo następuje, kiedy ludzie zostają wezwani 
do przyjęcia Jezusa i Jego Słowa. Następnie należy podjąć celowe 
środki w celu zachowania żniwa (czynienia ludzi uczniami Jezusa). 
Można to czynić, kontynuując studium biblijne i przyjacielskie wspar-
cie w małych grupach, jak również indywidualne duszpasterstwo, 
na przykład nowo ochrzczonym wyznawcom można przydzielić men-
torów spośród członków zboru. Pamiętaj, że każdy nowy wyznawca 
powinien zaprzyjaźnić się co najmniej z sześcioma osobami ze zboru, 
aby mieć odpowiednie wsparcie w nowym życiu z Jezusem.

Jak jest w twoim zborze?

Czy stosujecie całą metodę Chrystusa w docieraniu do ludzi 
w waszej społeczności? Kiedy wychodzisz naprzeciw uświadomio-
 100 Monte Sahlin, Adventist Congregations Today: New Evidence for Equipping Healthy Churches, Milton-Free-

water 2003, s. 20.
 101 Przeczytaj w Dz 8,26-40 przykład Filipa udzielającego lekcji biblijnych.
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nym potrzebom innych, masz szansę odkryć sposoby zaspokojenia 
ich najważniejszej potrzeby, której być może jeszcze nie odczuli — 
potrzeby przyjęcia Jezusa!

W królestwie Bożym nasz owoc nie pojawia się od razu. Często 
jeden sieje, inny podlewa, a jeszcze ktoś inny zbiera (zob. J 4,37-38). 
Kiedy twój zbór wychodzi naprzeciw uświadomionym potrzebom 
ludzi, zaplanuj działanie małych grup, udzielanie osobistych lekcji 
biblijnych i regularne spotkania żniwne, a podsumuj to wszystko 
zaproszeniem do pójścia za Jezusem i potwierdzonego przez chrzest 
przyjęcia Jego nauki. Pamiętaj, że zachowanie żniwa musi być tak 
samo świadomie realizowane jak siew i żniwo102. Podążanie za Jezu-
sem polega na ciągłej aktywności trwającej do końca życia. Jezus 
powiedział: „Trwajcie we mnie, a Ja w was. Jak latorośl sama z sie-
bie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak 
i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie” (J 15,4)103.

Małe grupy są efektywnym sposobem przygotowania ludzi do pój-
ścia za Jezusem i podtrzymania ich w tej decyzji przez całe życie. 
Poniżej wymienione są różne rodzaje małych grup.

Małe grupy służące do ogólnego studiowania Biblii przeznaczone dla osób 
pozyskanych w wyniku programów społecznych. Gerson Santos104 opisuje 
proces tworzenia małych grup z nieadwentystów uczestniczących 
w programach społecznych: (1) Uprzejmie zapraszaj ludzi do studio-
wania Biblii w celu zaspokajania ich duchowych potrzeb. (2) Orga-
nizuj spotkania grup w dogodnych porach, np. podczas przerwy 
obiadowej. (3) Podczas spotkań nie prowadź serii wykładów teolo-
gii systematycznej — jeśli ktoś przyłączy się do grupy może trafić 
na trudny temat, np. znamię bestii. Zamiast tego studiuj Biblię w spo-
sób bardziej ogólny — np. życie Jezusa. Serendipity Bible105 to przykład 
użytecznego narzędzia służącego prowadzeniu małych grup o ogól-
 102 Na temat efektywnych narzędzi do czynienia ludzi uczniami i opieki duszpasterskiej nad nimi zob. 

https://www.growingfruitfuldisciples.com.
 103 Zob. także w. 16.
 104 Gerson Santos był wówczas dyrektorem Ośrodka Szkolenia Służby Miejskiej należącego do Biura 

Misji Adwentystycznej.
 105 Serendipity Bible for Groups, Littleton 1988. Dostępna jest także The NIV Serendipity Bible for Study Groups, 

Grand Rapids 1989.
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nym przeznaczeniu. Ich działania, przełamywanie barier i pytania 
do dyskusji uzupełniają tekst Pisma Świętego. (4) Jeśli ktoś w gru-
pie zada pytania o biblijne zasady wiary, lider grupy może zachęcić 
do umówienia się na indywidualne studium konkretnego biblijnego 
tematu. Takie osobiste spotkanie z tą osobą może być także okazją, 
aby przed przestudiowaniem Jego nauki (tematycznym wykładem) 
zawartej w Piśmie Świętym zaprosić ją do przyjęcia Chrystusa jako 
Zbawiciela106. (5) Istnieje wiele możliwości tematycznego studiowa-
nia lekcji biblijnych, np. przewodnik Odkrycia, przewodnik Amazing 
Facts Bible czy Filary Wiary (autorstwa Gersona Santosa). Jaka jest naj-
lepsza seria lekcji biblijnych? Pastor Santos twierdzi, że „to ta, którą 
stosuje się w praktyce”. (6) Osoby ochrzczone powinny przyłączyć 
się do małej grupy w zborze spotykającej się w domach wyznawców. 
Jeśli nie macie jeszcze w zborze takich grup, powinniście zacząć je 
formować na bazie istniejących klas szkoły sobotniej. Celem małych 
grup jest nie tylko studiowanie Biblii, ale także działania ewangeli-
zacyjne, wspólnota itd.

Klasa szkoły sobotniej dla nowych wyznawców. Sekretariat Szkoły 
Sobotniej i Ewangelizacji Generalnej Konferencji opracował New 
Mem bers’ Bible Study Guide (Przewodnik do lekcji biblijnych dla nowych 
wyznawców) zatytułowany In Step With Jesus (Śladami Jezusa) służący 
czynieniu ludzi uczniami Jezusa. Zawarte w nim pięćdziesiąt dwie 
lekcje to cenny materiał pomagający nowym wyznawcom nawią-
zać więź z Bogiem i Kościołem. Pomagają im one zrozumieć Słowo 
Boże i podążać za nim, wskazują, jak służyć innym oraz wprawiają 
w uczniostwie w bardzo ważnym pierwszym roku po przyłączeniu 
się do Kościoła107.

 106 W celu prowadzenia ludzi do Chrystusa Del Dunavant sugeruje posługiwanie się prezentacją Ewan-
gelii według następującej sekwencji określanej skrótem „PRP”: (1) problem grzechu (Rz 3,23); (2) roz-
wiązanie — dar Boży (Rz 6,23); (3) potrzeba przyjęcia daru (Ef 2,8-9), np. w prostej modlitwie takiej jak: 
„Drogi Jezusie, wiem, że jestem grzesznikiem i zasługuję na śmierć. Przyjmuję Twój dar wiecznego 
życia. Pragnę, abyś był moim Panem i Zbawicielem. Dziękuję Ci za Twój dar. Amen”. Następnie spo-
tkaj się z tą osobą, by pomóc jej umiłować Jezusa przez studiowanie Biblii i modlitwę. Zaczerpnięto 
od Dela Dunavanta, dyrektora Sekretariatu Ewangelizacji i Wzrostu Kościoła Diecezji Północnej 
Kalifornii.

 107 Zaczerpnięto z: In Step With Jesus, Sekretariat Szkoły Sobotniej i Ewangelizacji, http://www.sabbath-
schoolpersonalministries.org/in-step-with-jesus, dostęp 5 X 2015.
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Regularne klasy szkoły sobotniej. Jeśli klasy szkoły sobotniej są duże, 
możesz rozważyć podzielenie ich na mniejsze grupy. Każda z nich 
powinna nie tylko studiować Biblię, ale także wyznaczyć koordyna-
tora duszpasterstwa, który organizuje opiekę duszpasterską, zwłasz-
cza dla tych członków klasy, którzy z jakiegoś powodu przestają 
uczęszczać do zboru. Każda klasa powinna też realizować jakiś pro-
jekt służby społecznej i ewangelizacji108.

Pokolenia wyznawców Chrystusa

Kiedy przebywamy wśród ludzi, okazujemy im współczucie, 
wychodzimy naprzeciw ich potrzebom, zdobywamy ich zaufanie 
i wzywamy ich do pójścia za Jezusem, tworzymy za pomocą metody 
Chrystusa nowe pokolenia Jego wyznawców. Każdy etap tej metody 
jest skuteczny — nie tylko etap „pójdź za Mną”. Aby jednak w pełni 
ją realizować, musimy uwzględnić wszystkie etapy i czynić ludzi 
uczniami Jezusa po tym, jak przyjmą Go jako swego Zbawiciela.

„Kto mówi, że w nim mieszka, powinien sam tak postępować, 
jak On postępował” (1 J 2,6). „Nie musimy jednak jechać do Naza-
retu, do Kafarnaum lub Betanii, aby iść Jego śladami. Znajdziemy je 
bowiem przy łóżku chorych, w ruderach biedoty, na zatłoczonych 
ulicach wielkiego miasta i wszędzie tam, gdzie ludzkie serce ocze-
kuje pocieszenia. Śladami Zbawiciela idziemy zawsze wtedy, kiedy 
postępujemy tak, jak On postępował podczas swego życia na ziemi”109.

* * *
Praktykuj przedstawianie ludziom Ewangelii (zob. przyp. 10). Módl 

się i wypatruj okazji do głoszenia jej ludziom gotowym ją usłyszeć.

 108 Cztery cele szkoły sobotniej to: studiowanie Biblii, wspólnota, akcentowanie misji światowej i ewan-
gelizacja.

 109 Ellen G. White, Życie Jezusa, Warszawa 2018, wyd. XVI, s. 476.
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Rozdział 12

Służba w miastach  
w czasie końca

Model służby w miastach

Różne adwentystyczne zbory i instytucje są przykładem stosowa-
nia zrównoważonego modelu służby w miastach. Należą do nich: (1) 
misyjne społeczności zborowe, (2) ośrodki wpływu, (3) małe grupy 
i (4) służba społeczna służąca zakładaniu nowych zborów110. Poniżej 
przedstawione zostały dwa przykłady, ale potrzebujemy ich znacz-
nie, znacznie więcej.

Ośrodek Ewangelii Joong-ang w Seulu

Ośrodek Ewangelii Joong-ang w Seulu to miejski zbór w bizneso-
wej dzielnicy Seulu, stolicy Korei Południowej. Przed laty, kiedy jego 
pastorem był Kim Dae Sung, natrafił on w pismach Ellen G. White 
na pomysł otwarcia w sąsiedztwie restauracji wegetariańskiej. Zanim 
przystąpił do działania, postanowił porozmawiać z liderami społecz-
ności na terenie działania zboru, aby określić, jakie są potrzeby i czy 
ten pomysł jest z nimi zbieżny, a jeśli tak, to czy uzyska wsparcie.

Pastor Kim Dae Sung odwiedził także okoliczne firmy i wyjaśnił 
swój pomysł, prosząc o pomoc. W trakcie tych rozmów uzyskał obiet-
nicę wsparcia finansowego na założenie restauracji, ponieważ roz-
mówcy wyrazili potrzebę powstania takiego lokalu. W tej okolicy 
mieszkało i pracowało wielu buddystów, którzy potrzebowali dobrej 

 110 Zaczerpnięto od Gersona Santosa.
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wegetariańskiej restauracji, w której mogliby zjeść dobry posiłek. 
Buddyjska świątynia po drugiej stronie ulicy także potrzebowała 
restauracji i obiecała wsparcie oraz ofiarowała pieniądze.

W 2002 roku członkowie Ośrodka Ewangelii Joong-ang w Seulu 
założyli w budynku zborowym wegetariańską restaurację, którą 
nazwali klubem wegetariańskim. Goście restauracji płacili z góry — 
na zasadzie składek klubowych. Ten ośrodek wpływu111 jest otwarty 
od poniedziałku do piątku, a jego głównym celem jest zapewnienie 
stałej łączności zboru z lokalną społecznością. Dwieście osób codzien-
nie korzysta z oferowanych tam posiłków. Ku wielkiemu zadowoleniu 
klientów zbór przeznacza zyski z działalności klubu na wspieranie 
lokalnej zbiorowości. Obok dobrej żywności goście mogą zakupić 
także publikacje dotyczące całościowej troski o zdrowie (fizycznej, 
umysłowej i duchowej). Dzięki łasce Bożej kilka osób przyjęło Jezusa 
i przyłączyło się do Jego Kościoła.

Za pośrednictwem tego wegetariańskiego klubu zbór realizuje 
proces uprawy Ewangelii: przygotowanie gleby, siew ziarna i troska 
o plon. Żniwo odbywa się głównie w powiązaniu z inną służbą spo-
łeczną Ośrodka Ewangelii Joong-ang, mianowicie służbą na rzecz 
osób w starszym wieku.

Studium tego regionu miasta wykazało, że zbór został zlokalizo-
wany w pobliżu zajezdni autobusów i pociągów miejskich. Ponieważ 
starsze osoby mają zapewnione darmowe przejazdy komunikacją 
publiczną, w pobliżu pojawia się wielu starszych ludzi. W związku 
z tym wyznawcy rozpoczęli służbę na rzecz tych osób.

Zbór organizuje dwa osobne nabożeństwa — jedno dla ludzi star-
szych (na parterze), w którym uczestniczy około trzystu osób, a dru-
gie dla pozostałych członków zboru (na piętrze), w którym także 
uczestniczy około trzystu osób. Pastor asystent jest odpowiedzialny 
za opiekę nad zgromadzeniem seniorów.

W szabat nabożeństwo dla seniorów wygląda następująco: w cza-
sie przeznaczonym na szkołę sobotnią przedstawiany jest materiał 

 111 Przykład rad Ellen G. White w kwestii ośrodków wpływu — zob. Ellen G. White, Testimonies for the 
Church, t. VII, s. 112-115; Medyczna praca misyjna, Mszczonów 2009, s. 308.



121

tematyczny — zazwyczaj film edukacyjny na temat zdrowia. Wła-
ściwa część nabożeństwa odbywa się od godziny 10.00 do 11.00. 
Od 11.00 do 11.30 oferowane są cztery różne rodzaje zajęć: (1) stu-
dium biblijne, (2) śpiewanie pieśni ewangelicznych, (3) klasa języka 
angielskiego, (4) klasa zdrowia. Następnie seniorzy jedzą smaczny 
posiłek w restauracji wegetariańskiej. Ponadto w każdą pierwszą 
sobotę miesiąca oferowane są darmowe usługi medyczne (wizyty 
lekarskie itp.) i zabiegi upiększające (darmowe strzyżenie itp.). W trze-
cią sobotę każdego miesiąca zbór oferuje darmowe zastrzyki dla tych, 
którzy tego potrzebują.

Dwa razy do roku zbór organizuje spotkania żniwne dla tych, 
którym służy. Odbywają się one po posiłku w cztery kolejne szabaty 
w okresie żniwnym, a w piąty szabat ma miejsce chrzest. Ośrodek 
Ewangelii Joong-ang w Seulu chrzci średnio dziewięćdziesiąt osób 
rocznie, przy czym około osiemdziesiąt osób starszych. Rosnąca grupa 
seniorów pozyskuje dla Jezusa kolejnych seniorów i prowadzi stałą 
klasę studium biblijnego dla nowych wyznawców.

Ośrodki wpływu

Ośrodek Ewangelii Joong-ang w Seulu stanowi przykład ośrodka 
wpływu. Ponad sto lat temu Ellen G. White powiedziała przywód-
com kościelnym, że Kościół zaniedbuje miasta. Rozumiała ona, że ist-
nieją pewne klasy ludzi, do których nie można dotrzeć przy pomocy 
publicznych wykładów ewangelizacyjnych. Tak więc radziła: „Powin-
niśmy tworzyć we wszystkich miastach niewielkie zalążki zborów, 
które staną się ośrodkami wpływu”112. Mają one być ośrodkami cało-
ściowej służby, które łączą członków Kościoła z ich społecznościami 
i „umieszczają ich tam, gdzie mają bezpośredni kontakt z ludźmi 
potrzebującymi pomocy”113. „Poprzez stosunki społeczne chrześci-
jaństwo nawiązuje łączność ze światem”114. Te ośrodki umożliwiają 
żywotną łączność.
 112 Ellen G. White, Testimonies for the Church, t. VII, s. 115.
 113 Ellen G. White, Testimonies for the Church, t. VIII, s. 76.
 114 Ellen G. White, Życie Jezusa, Warszawa 2018, wyd. XVI, s. 109.
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Ośrodki wpływu mają oferować szeroki zakres zajęć, takich jak 
edukacja w kwestii stylu życia, zabiegi lecznicze, księgarnie, czytel-
nie, restauracje wegetariańskie, kolportaż literatury, wykłady, małe 
grupy, kursy zdrowego gotowania itd.115. Zajęcia w poszczególnych 
miejscach mogą się różnić w zależności od oszacowania potrzeb 
lokalnej społeczności.

Biuro Misji Adwentystycznej Generalnej Konferencji nadało tej 
koncepcji nową markę: Ośrodki Żywej Nadziei. Jak ukazuje historia 
z Seulu, ośrodki wpływu, czyli Ośrodki Żywej Nadziei, to platformy, 
na których można stosować Chrystusową metodę służby. Mogą one 
powstawać w wielu miejscach, takich jak zbory, wynajęte lokale 
czy centra miejskie. Powinny być rezultatem zespołowego działa-
nia adwentystycznego personelu, działów zboru, służb i instytucji. 
Mogą oferować różnego rodzaju wkład w działanie społeczności zbo-
rowej: (1) edukowanie, szkolenie i mentorowanie przez seminaria poświę-
cone zdrowiu, rodzinie, finansach, mikrobiznesowi, technice, nauce 
muzyki, nauce języka itd.; (2) oferowanie aktywności — zajęć fitness, 
opieki nad zwierzętami, badań lekarskich, prowadzenia społecznych 
ogrodów, opieki nad dziećmi, grup zainteresowań; (3) organizowa-
nie wydarzeń takich jak koncerty społeczne, wystawy na temat zdro-
wia, przygotowania do klęsk naturalnych i koordynacja kryzysowa, 
międzynarodowe targi zdrowej żywności itd.; (4) prowadzenie biznesu 
nakierowanego na misję, np. restauracje wegetariańskie, ośrodki 
fitness, sklepy z tanimi artykułami, sklepy specjalistyczne, kliniki, 
ośrodki opieki dziennej; (5) bycie podstawą różnych służb społecz-
nych — banków żywności, dystrybucji odzieży, sprzątania parków, 
edukacji dla dorosłych, w tym zwalczania analfabetyzmu i szkole-
nia zawodowego. Niektóre służby społeczne mogą być prowadzone 
przez ośrodek, a niektóre przez inne organizacje z udziałem ośrod-
ków lub przy ich wsparciu.

 115 Na przykład, pod koniec XIX wieku Ellen G. White z entuzjazmem wyrażała się o zborach adwenty-
stycznych w San Francisco i Oakland ze względu na szeroki zakres pełnionej przez nie służby. Nazy-
wała te dwa zbory „dwoma ulami”. Były one ośrodkami wpływu w wyniku wielu różnych działań; 
zob. Notes of Travel—No. 3: The Judgments of God on Our Cities, „The Advent Review and Sabbath Her-
ald”, 5 VII 1906, s. 7.



123

Jedną z głównych jakościowych cech Ośrodków Żywej Nadziei 
jest stabilność ich funkcjonowania. Organizatorzy muszą zapla-
nować stałe współdziałanie ze społecznością w pomocnej służbie 
chrześcijańskiej i ewangelizacji, a nie jedynie podejmowanie spora-
dycznych działań116.

Z tych ośrodków często wyrastają grupy studiujące Biblię, gdyż 
odbiorcy miłości i troski, doznając pomocy i uzdrowienia, często pra-
gną poznać swojego Uzdrowiciela. W Dżakarcie w Indonezji ośrodki 
wpływu — sklepy ze zdrową żywnością w mieście i placówki w kraju 
— niosą swoim klientom uzdrowienie fizyczne, umysłowe, społeczne 
i duchowe. Wyraźnie prowadzą tych, którym służą, do Uzdrowiciela.

Chiński Ośrodek Służby

W 1997 roku podczas kryzysu finansowego, który dotknął połu-
dniowo-wschodnią Azję, wielu chińskich buddystów w Indonezji 
nawróciło się na chrześcijaństwo. W 2003 roku z potrzeby służenia 
tej mniejszościowej grupie wyrósł Chiński Ośrodek Służby w Dża-
karcie (COS)117.

COS posługuje się ewangelizacją zdrowotną jako główną metodą 
docierania do społeczności i skutecznie trafia do ludzi z wyższej 
klasy średniej. Klub Sehat — sieć sklepów spożywczych prowadzo-
nych przez COS w Dżakarcie — jest dobrze znany wśród jej miesz-
kańców jako miejsce, gdzie można kupić zdrową żywność i dowie-
dzieć się więcej na temat zdrowego stylu życia. W 2014 roku istniały 
cztery sklepy Klubu Sehat, a ich działalność doprowadziła do powsta-
nia w tym mieście trzech zborów. Zbór powstał także w Surabaya, 
we wschodniej części wyspy Jawa, a obecnie tworzony jest jeszcze 
jeden na przedmieściach Dżakarty. Wszystkie one zostały założone 
bezpośrednio w wyniku chrystocentrycznej ewangelizacji zdrowot-

 116 Ta informacja została dostarczona przez Garyego Krause i Biuro Misji Adwentystycznej Generalnej 
Konferencji.

 117 Profile: Chinese Ministry Center Jakarta, Outpost Centers International, http://www.outpostcenters.org/
ministry/cmc-jakarta/, dostęp 5 X 2015.
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nej prowadzonej przez COS. Ponadto ważną rolę w ich tworzeniu 
i wzmacnianiu odgrywają grupy studiujące Biblię.

COS prowadzi także prężnie działające placówki w regionie gór-
skim poza Dżakartą. Trzy razy do roku organizuje obóz zdrowotny 
i wczasy NEWSTART118. Jego placówki prowadzą także różne semi-
naria zdrowotne i kursy gotowania. Tam mieszkańcy miasta otrzy-
mują nie tylko pomoc w życiu fizycznym, ale także duchowym.

Ostatnio rozwija się ośrodek stylu życia Źródła Wody Żywej poza 
Dżakartą, który także będzie służył jako ośrodek społeczny. Miesz-
kający tam pacjenci, będą uczestniczyć w programie NEWSTART. 
W tym miejscu powstaje również ośrodek szkolenia ewangelizacyj-
nego, ośrodek medialny i organiczne gospodarstwo rolne.

COS nadaje trzy audycje radiowe o zdrowiu i uduchowieniu, jak 
również telewizyjne programy o zdrowiu, zwłaszcza dla mieszkań-
ców Dżakarty.

Ta medialna działalność przyciąga klientów do czterech sklepów 
z żywnością. W Indonezji odczuwa się płynący z tych ośrodków 
wpływ Ewangelii.

Placówki

Model placówek, którego przykładem są sklepy z żywnością w Dża-
karcie i ośrodki szkoleniowe w górach poza miastem, został wielo-
krotnie przedstawiony w pismach Ellen G. White. Oto jeden z wielu 
przykładów: „Pan po wielokroć pouczył nas, że mamy pracować 
w miastach z placówek położonych poza miastami. W miastach tych 
mamy prowadzić domy modlitwy jako Boże pomniki, ale instytucje 
publikujące naszą literaturę, placówki medyczne i edukujące pracow-
ników powinny być zakładane poza miastami”119. Oczywiste jest, że 
Ellen G. White wskazywała taki model placówek jako dobry dla insty-
tucji, ale nie zalecała go dla zborów. Czasami opowiadała się także 

 118 NEWSTART oznacza Nutrition (odżywianie), Exercise (ruch), Water (woda), Sunlight (światło słonec-
zne), Temperance (wstrzemięźliwość), Air (powietrze), Rest (odpoczynek) i Trust in divine power 
(zaufanie w moc Bożą). Więcej informacji o programie NEWSTART zob. http://newstart.com/.

 119 Ellen G. White, Country Living, Waszyngton 1946, s. 31.
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za tym, aby zakładać w miastach szkoły dla dzieci, które nie mogą 
uczęszczać do szkoły poza miastem. Typowo dla jej zrównoważonego 
podejścia w tych kwestiach, pisała na ten temat zarówno przedsta-
wiając ideał, jak i praktyczne podejście do istniejącego stanu rzeczy120.

Na przestrzeni ostatnich lat powstało kilka placówek wspierają-
cych Kościół jako służby zdrowotne i edukacyjne. Pionierzy w tego 
rodzaju służbie, tacy jak John Tindall i Wilmont „Bill” Frazee, prze-
cierali szlak. Outpost Centers International (OCI) to sieć wspierająca 
adwentystyczne służby pomocnicze na całym świecie. Ten zorgani-
zowany ruch ewangelizacyjny jest kierowany głównie przez laikat 
i wraz z placówkami kościelnymi służy zorganizowanemu Kościo-
łowi Adwentystów Dnia Siódmego.

Historyczne przykłady adwentystycznej działalności 
w miastach

Pierwotna adwentystyczna misja w miastach. Obok silnego nacisku 
na model placówek Kościół Adwentystów Dnia Siódmego zakładał 
także misje w miastach. Pierwsze misje miejskie zostały utworzone 
w latach 1883-1893. Raport Generalnej Konferencji z 1886 roku donosi 
o istnieniu trzydziestu sześciu takich misji zatrudniających stu dwóch 
pracowników Kościoła i dwustu dwudziestu czterech wolontariuszy.

Medyczna praca misyjna w miastach. W latach 1897-1904 położono 
nacisk na działalność zdrowotną i społeczną w miastach połączoną 
z działalnością pracowników biblijnych i ewangelistów. Przykładem 
dużej, dobrze zorganizowanej misji w tamtym czasie, była działalność 
prowadzona w tym czasie przez dr. Johna H. Kellogga w Chicago121.

Ellen G. White od początku ją wspierała. Jednak w miarę rozwoju 
misji w Chicago pisała do dr. Kellogga listy z napomnieniem, ponie-
waż w działalności tej celowo unikano prowadzenia ludzi do Jezusa122. 
Nawiązywała w nich także do działalności Armii Zbawienia. Napi-

 120 George R. Knight,Another Look at City Mission, „Adventist Review”, 6 XII 2001, s. 27.
 121 Monte Sahlin, Mission in Metropolis: The Adventist Movement in an Urban World, Milton-Freewater 2007, 

s. 8.
 122 Więcej na ten temat zob. Richard W. Schwarz, John Harvey Kellogg, M.D., Nashville 1970, s. 170ff.
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sała między innymi: „Pan wyznaczył nam sposób działania. Jako 
lud nie powinniśmy naśladować metod działania Armii Zbawienia 
i wpadać w ich pułapkę. Nie taką pracę zlecił nam Pan do wykonania. 
(...) Pan wyraźnie wskazał dzieło, które mają pełnić adwentyści dnia 
siódmego. Należy organizować zjazdy namiotowe. Prawda na obecny 
czas ma być głoszona. Należy składać zdecydowane świadectwo”123.

Niektórzy wykorzystywali powyższy cytat dotyczący metod Armii 
Zbawienia jako uzasadnienie, aby nie pomagać biednym za pośred-
nictwem służby społecznej. Na czym jednak polegają „metody” Armii 
Zbawienia? W 1984 roku w artykule w „Signs of the Times” Ellen G. 
White wyjaśniła, co miała na myśli:

„Musimy studiować metody głoszenia Ewangelii ubogim, poniżo-
nym i zdegradowanym ludziom. Ale niech nikt nie sądzi, że Bóg pochwali 
działanie, które wymaga, by człowiek odgrywał klauna albo zachowywał się jak 
obłąkany. Takie metody są zupełnie zbyteczne i niestosowne.

Pracownicy Armii Zbawienia stosowali takie metody, ale lepiej by zrobili, 
studiując i głosząc Słowo, zamiast wzbudzać sensację, by przyciągnąć uwagę 
ludzi”124.

W tym samym artykule podkreśliła potrzebę pomagania ubogim 
przez wszystkich chrześcijan. Widzimy więc, że nie powinniśmy 
pochopnie wyciągać wniosku z jednego zdania, ale rozważyć całe 
biblijne przesłanie i rady Ellen G. White w tej kwestii125.

Misja Haskellów w Nowym Jorku. W latach 1900-1902 Stephen i Hetty 
Haskellowie zamieszkali w Nowym Jorku i prowadzili tam misję. 
Organizowali programy medyczne, a także prowadzili ewangeliza-
cję osobistą i wydawanie świadectwa126. Haskellowie wykazali, że 
w pewnych warunkach właściwą rzeczą jest, by rodziny działały 
w miastach, jednocześnie w nich mieszkając127. Ellen G. White pod-

 123 Ellen G. White, Testimonies for the Church, t. VIII, s. 184-185.
 124 Ellen G. White, The Missionary’s Pattern, „Signs of the Times”, 19 III 1894.
 125 Na przykład, rozważ ogólny wzorzec służby Jezusa przedstawiony w Piśmie Świętym w: Ellen G. 

White, Życie Jezusa, Warszawa 2018, wyd. XVI, s. 474; i wiele innych pism Ellen G. White.
 126 Monte Sahlin, Mission in Metropolis: The Adventist Movement in an Urban World, Milton-Freewater 2007, 

s. 9.
 127 Zob. Ellen G. White, Posłannictwo chrześcijan, Warszawa 2013, wyd. III, s. 151.
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kreślała znaczenie działalności w Nowym Jorku. Napisała, że ma ona 
być „symbolem pracy, jakiej wykonanie Pan pragnie ujrzeć w świe-
cie”128. Jak wyglądał ten „symbol”? Pokazali to Haskellowie i poka-
zują wszyscy, którzy stosują Chrystusową metodę całościowej służby.

Mandat i wyzwania służby w miastach

W czasach końca miasta stanowią największą część niedokoń-
czonej misji Kościoła. Ogólnie mówiąc, Kościół Adwentystów Dnia 
Siódmego był dotąd najsilniejszy na terenach wiejskich i wyspach. 
Studium stu siedmiu artykułów Ellen G. White wskazuje, że w dwu-
dziestu czterech z nich zalecała ona wyprowadzenie się z miast 
i zakładanie instytucji poza nimi. Jednak w pozostałych zamieściła 
wyraźne zalecenia, aby przeprowadzać się do miast i docierać do ich 
mieszkańców129.

Niektórym intensywna służba w miastach może się wydawać 
zbyt wielkim wyzwaniem. W wielu z nich znaczna część członków 
zboru mieszka w miejscach znacznie oddalonych od jego siedziby. 
Presja wyzwań finansowych sprawia, że niewielu wolontariuszy 
jest w stanie zainwestować czas i siły w cokolwiek poza uczęszcza-
niem na sobotnie nabożeństwa i spotkania modlitewne. W ośrod-
kach miejskich dominuje kultura indywidualizmu. W tłoku miej-
skim kwestia osobistego bezpieczeństwa sprawia, że ludzie izolują się 
od siebie nawzajem. Z powodu reputacji miast wielu ludzi nie chce 
pełnić służby w takim środowisku. Członkowie Kościoła są zdania, 
że „nasza młodzież powinna być chroniona przed pokusami, jakie 
niesie ze sobą życie w mieście”130.

Miasta cechują się mnogością kultur, grup etnicznych, języków, 
religii i potrzeb, a więc konieczne jest stosowanie różnych metod, by 
docierać z Ewangelią do ich mieszkańców.

 128 Ellen G. White, Evangelism, Waszyngton 1946, s. 385.
 129 Monte Sahlin, Mission in Metropolis: The Adventist Movement in an Urban World, Milton-Freewater 2007, 

s. 16.
 130 Ellen G. White, Country Living, Waszyngton 1946, s. 31.
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Nie powinniśmy myśleć o mieście jako jednolitym środowisku. 
Miasta z natury składają się z dziesiątek czy nawet setek mniejszych 
społeczności, z których każda ma swoich strażników (wpływowych 
liderów, którzy biorą na siebie zadanie ochrony tożsamości otocze-
nia). Jeśli członkowie Kościoła nie podejmą wysiłków, by nawiązać 
łączność z tymi zbiorowościami, będą uważani za ludzi z zewnątrz. 
Zazwyczaj utrudnia to lub uniemożliwia zborowi wywieranie prze-
kształcającego wpływu na społeczność. Te i inne realia mogą budzić 
strach w sercach i umysłach osób powołanych do rozwijania służby 
w ośrodkach miejskich.

Lęk przed miastem nie jest nowy. Biblia, Księga miejska131, wska-
zuje, że już przed tysiącami lat miasta budziły lęk i niepokój w sercach 
niektórych ludzi powołanych do działania w nich. Historia zwiadow-
ców wysłanych przez Mojżesza (Lb 13,17-33) i posłanie przez Boga 
Jonasza do Niniwy (Jon 1—4) to przykłady biblijnego świadectwa 
niechęci i pogardy dla miast.

Nie powinniśmy jednak rozpaczać. Służymy Bogu, który ma plan 
i to do Niego należy walka! My mamy wybór: albo traktować miasta 
tak, jak Jonasz traktował Niniwę, przedkładając wygodne przesiady-
wanie w cieniu krzewu ponad Bożą misję napomnienia mieszkańców 
Niniwy, albo podzielać Boże nastawienie wobec nich i zapytać samych 
siebie: Ja nie miałbym żałować tego wielkiego miasta? (zob. Jon 4,11). Czego 
trzeba, by ci z nas, którzy mieszkają poza miastami, docenili łaskę 
Boga, który nas posyła, bardziej niż wygodę domowych pieleszy?

* * *
Nawet jeśli w nim nie mieszkasz, wybierz miasto w swojej okolicy 

i zaplanuj wraz z twoim zborem sposób nawiązania łączności ze straż-
nikami (liderami) jednej z jego społeczności, aby wyjść naprzeciw 
potrzebom jej członków.

 131 Były profesor misjologii w Andrews Uniwersity Bruce Moyer wskazuje, że Biblia jest księgą miejską, 
gdyż wymienia sto dziewiętnaście miast i kończy się opisem „miasta świętego” (Ap 21,2). Więcej 
informacji — zob. https://www.ministrymagazine.org/archive/2004/05/toward-a-theological-basis-
-for-urban-ministry.html.
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Rozdział 13

Jak mamy czekać?

Poranieni i oczekujący

Nasza poraniona planeta jęczy i od dawna czeka na odrodzenie. 
Jak powinniśmy czekać? Cierpliwie, z pasją, aktywnie (Rz 8,22-25; 
Mt 24,36—25,46).

Cierpliwe czekanie na królestwo niebios

Hasłem XVI Zjazdu Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów 
Dnia Siódmego (2015) było: „Powstań! Zajaśniej! Jezus Przychodzi!”. 
To triumfalne ogłoszenie „błogosławionej nadziei i objawienia chwały 
wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa” (Tt 2,13) sta-
nowi istotną część „Ewangelii wiecznej” (Ap 14,6). Jednak oczekując 
spełnienia błogosławionej nadziei — tej błogosławionej pewności — 
żyjemy tu i teraz, w świecie, w którym nie została ona jeszcze speł-
niona. Ta egzystencja na pograniczu dwóch światów przypomina to, 
co Victor Turner nazywa „okresem pośrednim”132.

W swojej wzorcowej modlitwie Jezus zawarł słowa: „Przyjdź Kró-
lestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi” (Mt 6,10). 
Modlitwa ta została sformułowana w czasie teraźniejszym i w cza-
sie przyszłym nieokreślonym (w. 13). Wartości królestwa muszą być 
obecne teraz, przed powtórnym przyjściem Jezusa, a trwać będą 
wiecznie. Czekając na jego przyjście, Kościół musi działać tak, aby 
realizować przedsmak nieba na ziemi — tu i teraz!

 132 Victor W. Turner, Betwixt and Between: The Liminal Period in Rites de Passage [w:] Symposium on New 
Approaches to the Study of Religion: Proceedings of the 1964 Annual Spring Meeting of the American Ethnolog-
ical Society, red. June Helm, Seattle 1964, s. 4-20.
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W książce Wielki bój Ellen G. White przedstawia królestwo Boże 
w dwóch fazach — jako „królestwo łaski” i „królestwo chwały”133. 
Ponieważ „koniec jeszcze nie nastał” i nadal czekamy na królestwo 
chwały, musimy powstać i jaśnieć tu i teraz, angażując się w życie 
królestwa i działania głoszące miłość i łaskę Boga (Mt 24,6).

„Działanie społeczne jest żywym świadectwem rychłego powtórnego 
przyjścia Pana. Kiedy opowiadamy się za sprawiedliwością, współczu-
ciem i uzdrowieniem, przedstawiamy wartości nadchodzącego króle-
stwa”134. W Republice Południowej Afryki Patricia demonstruje wartości 
królestwa Bożego, z miłością opiekując się w swoim domu dwadzieścior-
giem dzieci, u których stwierdzono AIDS albo których rodzice zmarli 
na AIDS. Zapytana, dlaczego to czyni, odpowiada: „Chciałabym, żeby 
już teraz miały mały przedsmak powtórnego przyjścia Jezusa”135.

Oczekiwanie i reszta w czasie końca

Ponieważ Boże królestwo łaski nadeszło, a Boże królestwo chwały 
nadejdzie, musimy iść! Choć czekamy cierpliwie (Rz 8,25), musimy 
czekać aktywnie — nie jak duchowi introwertycy, ale jak duchowi 
ekstrawertycy. Członkowie Bożego Kościoła ostatków w czasie końca 
nie mogą pozwolić, by ich tożsamość jako „reszty” wzbudzała w nich 
poczucie ekskluzywizmu i wyobcowywała ich ze społeczności, w któ-
rych żyją (Ap 12,17). W swojej książce do codziennych rozważań 
zatytułowanej The Chosen (Wybrani) Dwight K. Nelson ostrzega, że 
postawa przeciwna jest tak samo błędna. W dążeniu do akceptacji 
oraz by nie urazić społeczności poza Kościołem Jego członkowie nie 
powinni popełniać błędu zapomnienia, iż jesteśmy „ludem wybra-
nym”, powołanym przez Boga, byśmy „rozgłaszali cnoty tego, który 
nas powołał z ciemności do cudownej swojej światłości” (1 P 2,9)136. 
Skoro jesteśmy wybraną resztą, nasuwa się pytanie: czego jesteśmy 
„resztą”? Jesteśmy częścią czegoś większego i mamy kontynuować to, 

 133 Zob. Ellen G. White, Wielki bój, Warszawa 2018, wyd. XIX, s. 248-250.
 134 Adventist Community Services International, Keys to Adventist Community Services, Lincoln 2008, s. 6.
 135 Charles Sandefur, A Little Bit of the Second Coming Now, „Ministry” 7/2009, s. 19-21.
 136 Dwight K. Nelson, The Chosen, Hagerstown 2011, s. 46.
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co było przed nami — inkarnacyjną obecność i służbę Jezusa, który 
założył swój Kościół na ziemi.

Jedną z cech ludu reszty jest to, że przestrzega on przykazań Bożych, 
w tym czwartego przykazania Dekalogu (Ap 12,17). W czasie końca 
szabat stanie się kontekstem wielkiej próby wierności wobec Boga137. 
Jest i będzie on „dowodem wierności względem Stwórcy”138. Ponadto 
w Mt 25,31-46 wyraźnie czytamy, że troska o potrzeby bliźnich także 
stanowi test. Czy dostrzegasz związek między tymi dwiema próbami 
w czasie końca — szabatem i troską o potrzeby bliźnich? Czy są to dwie 
różne próby, czy raczej dwie części tego samego sprawdzianu? Czy to 
możliwe, że są to dwa aspekty testu wierności wobec Boga?

Scena sądu w Mt 25 to weryfikacja postawy szabatu opisanej w Iz 58. 
„To, czy świętujemy szabat i troszczymy się o potrzebujących, świadczy 
o statusie naszej więzi z Jezusem — naszej lojalności wobec Niego i naszej 
gotowości uczynienia Go i Jego ziemskiej rodziny naszym priorytetem. 
Jedno i drugie wiąże się z tym, jak traktujemy Chrystusa, który kiedyś 
powie: «Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych 
najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście» (Mt 25,40; por. w. 45)”139.

Oczekiwanie a eschatologia

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego od początku swego istnienia 
był i pozostaje ruchem eschatologicznym, a z tego wynika między 
innymi obowiązek troski o bliźnich. W dniu sądu „decydującym pyta-
niem nie będzie: «Czy znałeś prawdę?»”. Jak napisał Dwight K. Nel-
son w książce Parsuing the Passion of Jesus, pytanie to będzie brzmiało: 
„«Czy okazywałeś prawdę?»”140. „Kiedy narody zostaną przed Nim 
zgromadzone, będą istnieć tylko dwie kategorie ludzi, a ich wieczne 
przeznaczenie będzie uzależnione od tego, co uczynili lub czego 
zaniedbali uczynić dla Niego w osobach biedaków i cierpiących”141. 

 137 Zob. Ellen G. White, Wielki bój, Warszawa 2018, wyd. XIX, s. 435.
 138 Tamże.
 139 May-Ellen Colón, From Sundown to Sundown: How to Keep the Sabbath ... and Enjoy It!, Nampa 2008, s. 155.
 140 Dwight K. Nelson, Pursuing the Passion of Jesus, Nampa 2005, s. 26.
 141 Ellen G. White, Życie Jezusa, Warszawa 2018, wyd. XVI, s. 473.
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Ortodoksja bez ortopraksji (poprawności działania czy praktyki)142 
nie wystarczy. „Świat zostanie przekonany nie przez to, co głosi się 
zza kazalnicy [ortodoksję], ale przez to, jak Kościół żyje [ortoprak-
sję]. Kaznodzieja zza kazalnicy głosi teorię Ewangelii, a praktyczna 
pobożność Kościoła ukazuje jej moc”143.

Zbór adwentystyczny w Paradive Valley demonstruje 
praktyczną pobożność w oczekiwaniu

Pierwszy anioł w Ap 14,6 głosi Ewangelię wieczną „wszystkim naro-
dom, i plemionom, i językom, i ludom”. Zbór adwentystyczny w Para-
dise Valley, niegdyś zanikające zgromadzenie w pobliżu San Diego 
w Kalifornii, traktuje to przesłanie na czas końca bardzo poważnie. 
Jego mocna służba ukazuje Ewangelię imigrantom z wielu narodów.

Po dokonaniu oszacowania otoczenia zbór odkrył potrzebę utwo-
rzenia banku żywności. Wkrótce po tym, jak zaczęła się recesja eko-
nomiczna, zbór otrzymał w darze chłodnię od właściciela kwiaciarni, 
który zamknął swój biznes. Tak rozpoczęła się służba dystrybucji 
żywności dla potrzebujących. Wkrótce działalność banku żywności 
znacząco się rozwinęła. W każdy wtorek żywność była sortowana, 
pakowana i rozdawana osobom potrzebującym z lokalnej społecz-
ności. W 2011 roku zebrano i rozdano ponad sto dziewięćdziesiąt 
dwa tony żywności i ponad piętnaście tysięcy sztuk odzieży o war-
tości ponad siedmiuset osiemdziesięciu pięciu tysięcy USD! Ponadto 
dwa razy w roku zbór organizuje wyprzedaż garażową, sprzedając 
po niskich cenach tysiące mebli i sprzętów domowych.

Pełniąc tę służbę, wolontariusze odkryli, że w rejonie San Diego 
żyje ponad dziewięćdziesiąt tysięcy walczących o przetrwanie imi-
grantów. Kiedy zwrócili się do nich z pomocą żywnościową, wielu 
uchodźców wkrótce zaczęło uczęszczać do ich zboru. Pierwszą grupę 
stanowili przybysze z Bhutanu, którzy uciekli stamtąd przed pięt-
nastoma laty i od tamtej pory mieszkali w obozie dla uchodźców 
 142 Dictionary.com, hasło „orthopraxy”, http://dictionary.reference.com/browse/orthopraxy?s=t, dostęp 

29 X 2015.
 143 Ellen G. White, Testimonies for the Church, t. VII, s. 16.
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w Nepalu. Ci Indusi niedawno przybyli do Stanów Zjednoczonych 
i chcieli dowiedzieć się więcej o chrześcijańskim Bogu. Ponieważ nie 
mówili po angielsku, kierownictwo zboru miało trudności z prze-
kazaniem im prawdy o Jezusie, ale frustracja, jaką to spowodowało, 
doprowadziła do powstania kolejnej służby społecznej, a mianowi-
cie Projektu Asymilacji Uchodźców (PAU). W ramach tego programu 
powstała szkoła języka angielskiego przeznaczona dla imigrantów 
korzystających z pomocy Kościoła adwentystycznego. Zborowe busy 
zabierają mężczyzn i kobiety na lekcje języka angielskiego w szkole 
sobotniej oraz na sobotnie nabożeństwo.

Wolontariusze służby społecznej zboru w Paradise Valley dowie-
dzieli się, że od uchodźców wymaga się doświadczenia zawodowego 
i uczestniczenia w kursie języka angielskiego, aby mogli otrzymać 
kartki żywnościowe i państwowe ubezpieczenie medyczne. Wymóg 
był taki, by co najmniej trzydzieści pięć godzin tygodniowo poświę-
cali na praktykę zawodową i kurs języka angielskiego. Aby zapewnić 
pracę niektórym imigrantom uczęszczającym na lekcje języka angiel-
skiego, zbór wynajął mały budynek i otworzył w nim sklep z używa-
nymi rzeczami. W ciągu pierwszych czterech miesięcy funkcjonowa-
nia sklep z tanimi towarami wygenerował piętnaście tysięcy dola-
rów zysku — niemal cztery tysiące miesięcznie, co prawie w całości 
pokryło koszty rozpoczęcia jego działalności.

Ponadto uczniowie kursu pomagają zborowi uprawiać ogród 
społeczny o powierzchni tysiąca dwustu metrów kwadratowych 
na wynajętej działce. W ten sposób podczas prac ogrodowych rozwi-
jają umiejętności zawodowe. Ogród pozwala społeczności i rodzinom 
uchodźców uprawiać ich ulubione rośliny spożywcze, a jednocześnie 
praca w nim działa jak naturalny antydepresant. Jeszcze inni poma-
gają w zagospodarowaniu terenu wokół zboru i pracują jako stróże 
nocni, dzięki czemu zyskują dodatkowe doświadczenie w pracy.

Zbór w Paradise Valley szybko odkrył potrzebę powstania dobrej 
jakości ośrodka rozwojowego będącego bezpiecznym schronieniem 
dla dzieci i miejscem praktyki zawodowej dla imigrantów.
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W służbach społecznych zboru w Paradise Valley uczestniczy stu 
dwudziestu pięciu wolontariuszy, a liczba ta rośnie z miesiąca na mie-
siąc. Wzrasta także liczba prowadzonych programów, ponieważ wciąż 
dodawane są nowe, na przykład program badań lekarskich dla spo-
łeczności prowadzony przez dziewczęta ze szkoły pielęgniarskiej, 
które zaoferowały, że poświęcą na to swój czas.

Zbór adwentystyczny w Paradise Valley chrzci ponad sześćdziesiąt 
osób rocznie, nie prowadząc żadnych tradycyjnych spotkań ewange-
lizacyjnych. W ciągu pięciu lat przyłączyło się do niego ponad dwie-
ście pięćdziesiąt osób. W każdą sobotę w nabożeństwie uczestniczą 
uchodźcy z ponad pięćdziesięciu narodowości i grup etnicznych. Zbór 
oferuje tłumaczenie nabożeństwa na języki obce: arabski, francuski, 
hiszpański, laotański, swahili i tagalski. Obecnie w ramach szkoły 
sobotniej prowadzone są dwie klasy języka angielskiego144!

Oczekiwanie a nieszczęścia, wojny i zarazy w czasie końca

W jaki sposób zatem Kościół Adwentystów Dnia Siódmego odpo-
wiada na znaki i problemy czasu końca (Mt 24,6-9)? Tam, gdzie zda-
rzają się nieszczęścia, takie jak powodzie, trzęsienia ziemi, huragany 
i inne klęski, Adwentystyczna Agencja Rozwoju i Pomocy (ADRA) 
spieszy z pomocą poszkodowanym, aby mogli odbudować swoje 
życie. ADRA działa głównie poza Ameryką Północną i interweniuje 
w przypadkach znaczących nieszczęść, takich jak cyklon Nargis 
w Mjanmie w 2008 roku, tajfuny na Filipinach, potężne trzęsienie 
ziemi na Haiti w 2010 roku, epidemia Ebola w zachodniej Afryce 
w 2014 roku i inne145,146.

 144 Więcej informacji na temat Paradise Valley oraz inne poruszające historie zborów adwentystycznych, 
które wpływają na społeczeństwo — zob. Bettina Krause, It’s Time: Stories From the Frontlines of Urban 
Mission, Nampa 2015.

 145 Fragment materiałów służących zbieraniu funduszy przez ADRA z 10 V 2014: „Dzieła Boże przeja-
wiają się nie w burzy, ale w reakcji na nią. Bądź dziełem Bożym”; zob. http://ccadra.convio.net/trinet/
dfro_20l4/DFRO-Poster-WebEng.pdf.

 146 W Polsce funkcjonuje polski oddział ADRA, za pośrednictwem którego każda chętna osoba może 
wesprzeć działania międzynarodowej sieci ADRA. Więcej informacji jest dostępnych na stronie Fun-
dacji ADRA Polska — www.adra.pl [przyp. red.].

http://www.adra.pl
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W Wydziale Północnoamerykańskim (WPA) pomoc ofiarom nie-
szczęść jest niesiona przede wszystkim przez Reagowanie Kryzysowe 
Adwentystycznych Służb Społecznych147. Na przykład, kiedy w 2005 
roku śmiercionośny huragan Katrina uderzył w region Zatoki Mek-
sykańskiej w Stanach Zjednoczonych, wolontariusze RKASS udali 
się na dotknięty nieszczęściem teren, współpracując z organizacjami 
krajowymi i lokalnymi, prowadząc ośrodki dystrybucji, niosąc pomoc 
i łagodząc skutki katastrofy (ADRA także zaangażowała się w pomoc). 
Wolontariusze ASS z Wydziału Północnoamerykańskiego pomogli 
odbudować domy trzydziestu siedmiu rodzin148.

Pod koniec sierpnia 2011 roku huragan Irene uderzył na Karaiby 
i wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. Kiedy przeszedł przez 
stan New Jersey, zbór adwentystyczny w Paterson przez dwa dni roz-
dawał pomoc potrzebującym mieszkańcom okolicy. Jednym z tych dni 
był szabat. Prezydent Barack Obama przebywający z wizytą w mie-
ście powiedział wolontariuszom, że jako adwentyści powinni prze-
cież być w zborze na nabożeństwie. Pastor David King odpowiedział, 
że właśnie w nim uczestniczą, gdyż „służba jest nabożeństwem”.

Oczekiwanie na ostateczne żniwo

Koniec świata będzie jednocześnie katastroficzny i chwalebny. 
Nasza ziemia raz po raz otrzymuje przedsmak tej ostatecznej kata-
strofy. Częścią chwalebności końca świata jest to, iż został on przed-
stawiony jako żniwo (Mt 13,39).

Każde żniwo jest rezultatem cierpliwej i świadomej uprawy. Jeśli 
nasz program zborowy obejmuje jedynie wydarzenia, które nie są 
częścią intencjonalnego procesu „ewangelicznej uprawy”, to jesteśmy 

 147 Adwentystyczne Służby Społeczne to organizacja działająca w zborach, podczas gdy ADRA jest ofi-
cjalną pozarządową organizacją działającą pod egidą Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w celu 
wspierania rozwoju i niesienia pomocy; zob. Adventist Community Services International, Keys to 
Adventist Community Services, s. 13.

 148 Polskim odpowiednim Adwentystycznych Służb Społecznym jest Chrześcijańska Służba Chary-
tatywna, która od 1997 roku wspiera i rozwija działalność dobroczynną Kościoła Adwentystów Dnia 
Siódmego. Więcej informacji na temat tej organizacji można uzyskać na stronie www.chsch.pl [przyp. 
red.]. 

http://www.chsch.pl
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„eventystami dnia siódmego”149. Takie podejście raczej nie przynie-
sie obfitego żniwa, które Jezus przyjdzie zebrać przy swoim powtór-
nym przyjściu.

Poniżej znajduje się podsumowanie etapów ewangelicznej uprawy 
omówionych w tej książce i sformułowanych jako Dziesięć przykazań 
rolnika:

 1.  Będziesz studiował metodę150 służby Jezusa i modlił się o ducha 
miłości, szacunku i troski o ludzi w twojej społeczności, a także 
za rolników i wyruszających do żniwa żniwiarzy, oraz za deszcz 
— Ducha Świętego — w okresie wzrastania, aż do ostatecznego 
zbioru (Mt 13,39). Bez deszczu bowiem nie ma plonów ani żniwa!

 2.  Oszacujesz zasoby twojego zboru.
 3.  Powołasz do istnienia zespół kierowania aktywnością spo-

łeczną — grupę, która pomoże prowadzić twój zbór do działa-
nia na rzecz społeczności.

 4.  Określisz swoje terytorium, odpowiednio je zawężając.
 5.  Przeprowadzisz analizę demograficzną wybranego terytorium.
 6.  Objedziesz lub obejdziesz wybrane terytorium i zanotujesz, jakie 

znajdują się na nim domy, sklepy, kościoły, ludzie itd. (podczas 
obchodu czy objazdu módl się za napotykanych ludzi i odwie-
dzane miejsca).

 7.  Przeprowadzisz rozmowy z liderami społeczności i biznesme-
nami w celu odkrycia dostrzeganych przez nich potrzeb lokal-
nej zbiorowości.

 8.  Zdobędziesz kapitał społeczny. Przyłącz się do komitetów spo-
łecznych, rady miejskiej, lokalnych stowarzyszeń kaznodziej-
skich (pastorskich), klubów obywatelskich i tym podobnych 
organizacji, w których uczestniczą liderzy i biznesmeni.

 9.  Opracujesz strategiczny plan zaangażowania zboru w służbę 
społeczną oparty na odkrytych przez ciebie całościowych 
(fizycznych, umysłowych, społecznych i duchowych) potrze-

 149 Fragment rozmowy z Celeste Ryan Blyden, wiceprzewodniczącym Strategic Planning and Public 
Relations oraz dyrektorem Sekretariatu Łączności Unii Kolumbijskiej.

 150 Ellen G. White, Śladami Wielkiego Lekarza, Warszawa 2009, wyd. VI, s. 94.
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bach lokalnej zbiorowości, a także zasobach i wizji członków 
zboru wewnątrz i na zewnątrz. Będziesz realizował ten plan!

10. Będziesz poszukiwał sposobów, w jakie Bóg już działa w twojej 
społeczności. Doceniaj, wyrażaj uznanie i współpracuj. Angażuj 
się w działanie lokalnych organizacji pełniących służbę i przy 
każdej okazji przebywaj z ich pracownikami.

  I jeszcze coś!

11. Nie będziesz ignorował przykazań 1-10 i będziesz pamiętał, aby żąć 
to, co posiałeś! Zgodnie z prowadzeniem Ducha Świętego zapra-
szaj ludzi do pójścia za Jezusem i uczestniczenia w okresowych 
spotkaniach żniwnych, studiowaniu Biblii, spotkaniach małych 
grup itd. Zachowaj to, co zebrałeś — czyń ludzi uczniami Jezusa 
i w ten sposób zachowaj żniwo (J 15,16), aby ci, których pozyskałeś, 
mogli zostać zebrani w ostatecznym żniwie przy końcu świata151.

Oczekiwanie a ożywienie i reformacja

Bóg potrzebuje ożywionych zborów, które w swoich postawach 
wobec zgubionych ludzi doświadczyły reformacji. Ożywienie i refor-
macja dotyczą także Bożego oczyszczenia z grzechu każdego z nas 
z osobna i wszystkich razem (Ps 139,23-24; 51,12-14). Przeczytaj 
w Mt 21,12-15 o tym, jak Jezus oczyścił świątynię. Co musimy wyrzu-
cić z naszych zborów, aby ubodzy, cierpiący i uciśnieni byli w nich 
mile widziani i otrzymali uzdrowienie? Musimy wyrzucić egocen-
tryzm! Nasze zbory potrzebują wyznawców otwartych na zewnątrz, 
służących społeczności zarówno poza murami zboru, jak i wewnątrz 
niego. Taka postawa ożywi nas i zreformuje dzięki łasce Bożej oraz 
przyniesie ożywienie i reformację tym, którym służymy.

W książce Autopsy of a Deceased Church: 12 Ways to Keep Yours Alive 
Thom Rainer przedstawia swoje studium nieistniejących już zborów 
w Stanach Zjednoczonych. Wymieniając przyczyny ich zaniku, naj-

 151 Zaczerpnięto z: May-Ellen Colón, How to Be a Good Farmer—Even in a City, „Elder’s Digest”, 1-3/2011, 
s. 27-29.
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częściej powtarza jeden czynnik: zbory umierające i umarłe odłą-
czyły się od społeczności i przestały jej służyć. Zabiło je skupienie 
się i służenie tylko sobie152.

Oczekiwanie i praca

Podczas gdy my czekamy na powtórne przyjście Jezusa, Bóg także 
czeka. On pragnie, abyśmy przestali czekać biernie „i zaczęli dzia-
łać”153. „Ostatnie promienie łaski, ostatnie poselstwo miłosierdzia, 
dane światu, są objawieniem Jego pełnego miłości charakteru. (...) 
Sprawiedliwość ma świecić dobrymi uczynkami”154.

Jeśli gleba w twojej społeczności jest jak niedobra gleba w Mt 13, 
to czas zabrać się do pracy i przygotować ją, póki jeszcze jest czas. 
„Samo głoszenie Słowa to jeszcze nie służba”155. Faktem jest, że do nie-
których ludzi na terenie naszego działania nie można dotrzeć przez 
konwencjonalną ewangelizację kaznodziejską. Potrzebują oni innych 
punktów kontaktu. W niniejszej książce staraliśmy się wskazać właś-
nie tę „staromodną” religię ustanowioną przez Jezusa.

Wciąż napływają do nas historie zborów i organizacji adwenty-
stycznych przyczyniających się do przekształcania społeczności i oto-
czenia. Młodzież w zborach w Singapurze uczestniczy w programie 
Adwentystycznych Służb Społecznych, odwiedzając potrzebujących 
wraz ze starszymi mentorami, dostarczając artykułów pierwszej 
potrzeby, testów medyczne, materiałów edukacyjnych i miłości Jezusa.

Wolontariusze Adventist-laymen’s Services & Industries współ-
pracują z diecezjami Kościoła Adwentystycznego i kościelnymi pla-
cówkami medycznymi oraz innymi organizacjami, budując kliniki 
w różnych miastach świata i oferując darmową opiekę medyczną 
tysiącom potrzebujących.

Zbór adwentystyczny w Mowbray w Cape Town w Republice Połu-
dniowej Afryki sprząta miejscowy dworzec kolejowy i dba o kwiaty. 

 152 Thom S. Rainer, Autopsy of a Deceased Church: 12 Ways to Keep Yours Alive, Nashville 2014.
 153 Dwight K. Nelson, Pursuing the Passion of Jesus, Nampa 2005, s. 11.
 154 Ellen G. White, Przypowieści Chrystusa, Warszawa 2010, wyd. IV, s. 270.
 155 Ellen G. White, Ministry to the Cities, s. 70.
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Zbór adwentystyczny Maranatha na Brooklynie w Nowym Jorku 
wraz z innymi wyznaniami, liderami społecznymi, szkołami publicz-
nymi i organizacjami niedochodowymi organizuje doroczne wiece 
przeciwko przemocy z użyciem broni pod hasłem Most nad przepa-
ścią między Kościołem a społeczeństwem.

W Indonezji adwentyści pełnią różnego rodzaju służbę społeczną, 
między innymi dostarczając pomoc mieszkańcom schronisk dla bez-
domnych. Zbór z Waingapu w zachodniej Indonezji wraz z miesz-
kańcami wioski wybudował publiczne toalety i prysznice w wiosce, 
w której wcześniej nie było takich udogodnień. W czasie budowy 
wieczorami odbywały się spotkania ewangelizacyjne, a wielu ich 
uczestników przyjęło Jezusa i zostało ochrzczonych. 

Niektóre szkoły adwentystyczne na różnych poziomach mają spe-
cjalne dni służby, kiedy uczniowie udają się do społeczności i peł-
nią czyny miłosierdzia. W Baku w Azerbejdżanie kobiety z ubo-
gich rodzin w okolicy mogą w ustalonych porach przyjść do zboru 
i skorzystać z pralek automatycznych, aby wyprać odzież dla siebie 
i rodziny. Kiedy czekają, członkowie zboru opowiadają im o Jezusie 
i Jego Słowie.

A jaka jest historia twojego zboru? Czy stanowi ona część historii 
twojej społeczności?

Odpowiedź zależy od ciebie, bo twój zbór to także ty. W mocy 
Chrystusa i według Jego metody służby ty i twój zbór możecie wpły-
wać na społeczeństwo!

* * *
Raz w roku wraz ze zborem dokonaj oszacowania waszej służby, 

aby upewnić się, że jest ona zgodna z całościową służbą opisaną w tej 
książce. Kontynuujcie ten cykl aż do powtórnego przyjścia Jezusa.
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Dodatek

Wolontariat usamodzielnienia 
w Chrześcijańskiej Służbie 

Charytatywnej
Chrześcijańska Służba Charytatywną jest ogólnopolską organizacją 

pożytku publicznego, powołaną do istnienia przez Kościół Adwentystów 
Dnia Siódmego w Polsce w celu prowadzenia działalności dobroczynnej, 
a w szczególności do rozwijania zaangażowania wyznawców Kościoła 
w pomoc ludziom w potrzebie. Zrzeszamy i działamy na rzecz ludzi bez 
względu na wyznanie, narodowość, wiek, płeć czy rasę. Pośredniczymy 
między osobami potrzebującymi wsparcia, a tymi, którzy chcą pomóc. 
Promujemy dobroczynność na co dzień. Chcemy krzewić — szczegól-
nie wśród zborów Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego — ideę pro-
stej uczynności na rzecz drugiego człowieka. Nasza wizja zakłada życie 
w świecie ludzi, którzy w każdym wymiarze dążą do najwyższego roz-
woju i okazują sobie wzajemny szacunek i pomoc.

Bardzo ważnym projektem, który posiada elementy wspólne 
m.in. z diakonatem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, jest pro-
jekt o nazwie Bądź solidarny w potrzebie. Jego cel polega na dokonaniu 
trwałej zmiany na lepsze w życiu osób potrzebujących. W ramach tego 
programu wsparcie mogą uzyskać osoby chore i znajdujące się w trud-
nej sytuacji życiowej, które są chętne podjąć współpracę z wolonta-
riuszem usamodzielnienia (którym może zostać również diakon lub 
diakonisa ze zboru Kościoła oddelegowany/-a do pracy z osobami 
w potrzebie). Projekt przewiduje również możliwość otrzymania 
doraźnej pomocy finansowej (np. na opłacenie rachunków za gaz, 
prąd) w przypadku, gdy osoba potrzebująca znalazła się w trudnym 
położeniu w sposób niezawiniony i nie ma innej realnej możliwości 
rozwiązania swojego problemu. Jak zostało wspomniano powyżej, 
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kluczową kwestią w tym projekcie jest udział wolontariusza usamo-
dzielnienia, który będzie wspierał osobę w potrzebie, poświęcając jej 
swój czas i pośrednicząc pomiędzy nią a koordynatorem projektu Bądź 
solidarny w potrzebie. Dlatego osobiście zachęcamy Ciebie do zaanga-
żowania się w naszą działalność poprzez stanie się wolontariuszem 
usamodzielnienia. Angażując się w ten projekt, nie musisz się oba-
wiać, ponieważ funkcja wolontariusza usamodzielnienia:

 a)  nie wiąże się z żadnym zobowiązaniem do poświęcenia kon-
kretnej ilości czasu czy wzięcia na siebie odpowiedzialności 
za konkretną liczbę beneficjentów — możesz na przykład zaan-
gażować się w pomoc jednej osobie poprzez ograniczenie się 
tylko do weryfikacji jej sytuacji, odwiedzając ją w domu; w każ-
dej chwili możesz także zrezygnować z pełnienia tej funkcji, 
informując o tym koordynatora projektu;

 b)  nie wiąże się z żadną odpowiedzialnością finansową gdyż prze-
kazywanie środków finansowych do beneficjentów odbywa się 
za pośrednictwem przelewów bankowych na zasadzie refun-
dacji poniesionych przez nich kosztów lub poprzez opłacenie 
im uzgodnionych z wolontariuszem usamodzielnienia danych 
kosztów lub usług;

 c)  nie jest zbiurokratyzowana, ponieważ tylko pośredniczysz 
pomiędzy beneficjentem a koordynatorem projektu, przeka-
zując koordynatorowi projektu — mailowo lub listownie — 
dokumentacje uzyskaną od beneficjenta wraz z własną opinią 
co do jego sytuacji i form pomocy, jakie warto zastosować;

 d)  nie jest związana z kadencyjnością ani z pełnieniem jakichkol-
wiek funkcji w Kościele — każdy może zostać wolontariuszem 
usamodzielnienia.

Jeśli los bliźniego w potrzebie nie jest Ci obojętny, już dziś zgłoś 
się do pełnienia funkcji wolontariusza usamodzielnienia, dzwoniąc 
pod nr telefonu 22 34 99 935 lub pisząc maila chsch@chsch.pl. Wię-
cej informacji na temat projektu znajdziesz na stronie www.chsch.pl 
w dziale Nasza praca i w części poświęconej pomocy osobom ubogim.

Piotr Nowacki
Chrześcijańska Służba Charytatywna

mailto:chsch@chsch.pl
http://www.chsch.pl
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Wolontariusz usamodzielnienia — praktyczne porady

Zanim zaczniesz współpracę z Chrześcijańską Służbą Charyta-
tywną jako wolontariusz usamodzielnienia, pozwól że podzielę się 
z tobą kilkoma myślami i swoim doświadczeniem w służbie dla osób 
potrzebujących. Kwestia pomocy drugiemu człowiekowi jest bardzo 
szeroka i skomplikowana, ponieważ otacza nas wielu ludzi z róż-
nymi problemami, pochodzących z różnych domów, mieszkających 
w różnych środowiskach, mających różne doświadczenia życiowe. 
Sprawia to, że pomoc dla każdego z nich będzie polegała na czymś 
innym. Ze względu na to, że nie organizujemy typowych szkoleń 
w tym zakresie, potraktuj ten artykuł jako formę szkolenia meryto-
rycznego. Jest to omówienie tego, w jaki sposób można pomóc innym 
i na co zwracać uwagę podczas pierwszych rozmów z beneficjentem.

Będę tutaj posługiwać się cytatami z Biblii, ponieważ jako chrze-
ścijanie kierujemy się nią w swoim życiu, gdyż zawiera ona wiele 
cennych prawd, myśli i zasad postępowania danych nam przez 
naszego kochającego i mądrego Boga. „Całe pismo przez Boga 
jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, 
do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek 
Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany” 
(2 Tm 3,16-17). Sięgnę także do dzieł Elen G. White, która — moim 
zdaniem — pisała pod natchnieniem Ducha Świętego.

Zacznijmy od tego co Biblia mówi na temat pomocy. „Wspomaga-
łem bowiem biedaka, kiedy o to prosił i sierotę, gdy nie miał pomocy” 
(Hi 29,12). „Starajcie się dobro czynić, szukajcie tego, co prawe! Spiesz-
cie z pomocą uciśnionym, bądźcie sprawiedliwi dla sierot, bierzcie 
w obronę wdowy” (Iz 1,17). Biblia w szczególny sposób kładzie nacisk 
na pomoc sierotom i wdowom w ich ucisku, ponieważ w czasach staro-
żytnego Izraela kobieta, która nie miała męża lub dzieci, które zapew-
niłyby jej odpowiednie warunki do życia, sama nie mogła na siebie 
zarabiać ani się utrzymać. Była więc skazana na tułaczkę i żebranie. 
To samo tyczyło się sierot. W tym względzie Bóg posuwa się znacz-
nie dalej i mówi, że dobrze jest, gdy przygarniamy sierotę pod swój 
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dach. W naszych czasach jest wielu ludzi żyjących w biedzie i niedo-
statku, osób osamotnionych, bez perspektyw, a nawet marzeń, nieza-
radnych życiowo. Jako chrześcijanie mamy wręcz obowiązek pomóc 
im w ich niedoli. Sam Pan Jezus skupiał uwagę na znajdujących się 
wokół niego ludziach. Pomoc nie ogranicza się tylko do przekaza-
nia środków materialnych, ale jest to przede wszystkim poświęcenie 
czasu i zaangażowanie oraz dobre słowo.

Kim jest wolontariusz usamodzielnienia? To osoba, która będzie 
pomagała Chrześcijańskiej Służbie Charytatywnej w dotarciu do osób 
potrzebujących, przeprowadzała weryfikację, czy dana osoba bądź 
rodzina rzeczywiście tej pomocy potrzebuje oraz w mądry sposób 
pomagała jej wyjść z trudnej sytuacji i stanąć na nogi; chodzi mię-
dzy innymi o pomoc w znalezieniu pracy, pomoc lekarską, prawną 
itd. Jak sama nazwa wskazuje, taki wolontariusz to osoba pomaga-
jąca w usamodzielnieniu. Moim marzeniem jest, aby wolontariusze 
uczyli się mądrej pomocy, a więc nastawionej na rezultat. Pomaga-
jąc w mądry sposób, zawsze musimy zadać sobie pytanie, czy dane 
rozwiązanie pomoże stanąć na nogi i wyjść z problemu. Czy da ono 
motywację do działania, pomoże uwierzyć w siebie i swoje możliwo-
ści, będzie sygnałem do zmiany myśli lub postępowania?

Przede wszystkim chciałabym zwrócić uwagę na to, aby do takich 
rodzin chodzić parami (najlepiej — kobieta i mężczyzna, ale równie 
dobrze mogą to być dwie kobiety lub dwóch mężczyzn). Jest to ważne 
ze względów bezpieczeństwa, ponieważ nie wiemy, do jakiego domu 
trafimy, co może stać się w trakcie spotkania. Ze względu na ewentu-
alne pomówienia, bezpieczniej jest, gdy dwie osoby mogą potwierdzić 
tę samą wersję wydarzeń. Gdy jedna z osób rozmawia, druga może 
dostrzec detale mające wpływ na to, czy dana rodzina rzeczywiście 
potrzebuje pomocy. We dwoje łatwiej jest też podjąć decyzję, ponie-
waż możemy spotkać się z sytuacjami, w których naprawdę ciężko 
będzie wymyślić, jak pomóc w mądry sposób. „Gdzie nie ma narady 
nie udają się zamysły, lecz gdzie jest wielu doradców, tam jest powo-
dzenie” (Prz 15,22). Nawet Biblia naucza, że dobrze jest wychodzić 
na misję we dwoje, a przecież praca z ludźmi i pomaganie im to też 



144

misja. Weźmy, na przykład, pod uwagę misyjne podróże apostoła 
Pawła — w każdej z nich ktoś mu towarzyszył. Kiedy apostołowie lub 
bracia ze zboru byli gdzieś wysyłani, np. żeby „zbadać jak się rzeczy 
mają”, szli przynajmniej we dwójkę. Analizując swoje doświadczenia, 
ale też przeżycia innych wolontariuszy, zauważyłam, że dobrze jest 
gdy z młodą osobą idzie osoba starsza, doświadczona życiowo. Oso-
bie, która nie mieszka samodzielnie i nie pracuje na swoje utrzymanie, 
ciężko będzie zrozumieć wydatki rodziny, pomóc jej w ich lepszym 
zagospodarowaniu. Osoba doświadczona będzie patrzyła na wiele 
spraw inaczej, zwracając uwagę na rzeczy niezauważone przez kogoś 
młodszego. Natomiast młody człowiek ma wiele pomysłów, zazwy-
czaj jest kreatywny i ma zapał, warto więc korzystać z jego pomocy.

W moim doświadczeniu w pracy z ludźmi spotkałam się również 
z sytuacjami, kiedy osoby, do których przychodziłam mówiły, że są 
biedne, nie mają środków na podstawowe artykuły, a potem okazy-
wało się, że w kabinie prysznicowej schowana była cała sterta urzą-
dzeń RTV. Warto zatem wejść do łazienki i zwrócić uwagę na takie 
rzeczy, jak markowe perfumy, kosmetyki czy artykuły do makijażu, 
ich ilość i wartość, ponieważ osoby biednej nie będzie stać na zakup 
tak drogich rzeczy (np. wydać jednorazowo ok. 200 zł). Nie jest to 
jednak sztywna reguła. Czasami ludzie oszczędzają na jakąś rzecz, 
od kogoś ją dostają bądź po prostu chcą zrobić sobie przyjemność. 
Warto więc o to zapytać, np. „widzę, że ma pani ładne perfumy”, „bar-
dzo ładny kolor ma ten cień do powiek” — zazwyczaj ludzie w jakiś 
sposób reagują na takie słowa. Chciałabym też zauważyć, że biedy 
nie można utożsamiać tylko z brudnymi ścianami, starymi łóżkami 
czy zniszczonymi meblami, bądź ludźmi ubranymi w taki sposób, 
iż na pierwszy rzut oka widać, że im się nie przelewa. I tu pojawiają 
się kolejne kwestie, na jakie należy zwrócić uwagę:

• Poznanie historii rodziny; ustalenie, co w danej chwili jest dla nich 
problemem i sprawia im największą trudność; zastanowienie się 
wspólnie z rodziną, co spowodowało, że znajdują się w trudnej 
sytuacji, i co zrobili, żeby poradzić sobie z trudnościami.
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• Poznanie barier rodziny — co sprawia, że danej osobie lub rodzi-
nie jest ciężko, np. osamotnienie — starsza osoba, samotne wycho-
wywanie dziecka/dzieci, bariery środowiskowe takie jak wyklu-
czenie społeczne, rodzinne, brak dostępu do internetu, problemy 
ze znalezieniem pracy, choroba, brak dostępu do odpowiedniej 
pomocy lekarskiej itp.

• Poznanie zasobów rodziny, czyli kto może wygospodarować kilka 
godzin (i w tym czasie trochę dorobić), kto posiada jakieś konkretne 
zdolności, doświadczenie życiowe i zawodowe, np. może szyć 
na maszynie w domu (przerabiać ubrania, przyszywać guziki, skra-
cać spodnie itd.); osoba doświadczona w zajmowaniu się dziećmi 
może podjąć się pracy w tym zakresie. Warto także zastanowić się 
nad tym, czy dana osoba chce rozwijać ten talent (można zapropo-
nować jakiś kurs np. z Urzędu Pracy, Centrum Kariery Młodzieży, 
Ochotniczych Hufców Pracy (OHP) i innych tego typu instytucji, 
w których za darmo można skorzystać z kursu zawodowego czy 
zrobić prawo jazdy. Na przykład, program pod nazwą Ginące zawody 
osobom do 25. roku życia daje możliwość wyjazdu do ośrodka 
szkolenia zawodowego OHP na ok. 4-6 tygodni i zdobyć zawód, 
a potem odbyć staż w firmie — zakwaterowanie i wyżywienie 
na czas trwania kursu jest darmowe).

• Określenie sytuacji mieszkaniowej, materialnej, zdrowotnej itd., 
np. w jakich warunkach mieszka rodzina, z czego się utrzymuje, 
czy ma wsparcie, czy członkowie rodziny na coś chorują i czy 
starcza im na zakup potrzebnych leków.

• Określenie sytuacji osoby bezrobotnej — jak długo nie pracuje, co 
było powodem zakończenia stosunku pracy, czy robi coś w kie-
runku podjęcia zatrudnienia, czy posiada aktualne CV (jeśli 
osoba wyrazi chęć, można pomóc je zweryfikować lub napisać). 
Można także podpowiedzieć, gdzie i jak szukać pracy. Istnieje 
kilka odpowiedzi na pytanie, dlaczego osoba, która ma trudną 
sytuację materialną, nie szuka pracy, nie stara się zmienić tej 
sytuacji i wyjść z problemu:
—  jest niezaradna życiowo;
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—  przyzwyczaiła się do takiego życia i nie widzi potrzeby zmian 
lub możliwości i korzyści, jakie przyniosłyby te zmiany;

—  lubi korzystać z pomocy państwa, pobierając zasiłki i zapomogi;
—  jest po prostu leniwa.

Biblia w jasny sposób wyraża się o tej ostatniej grupie. Apostoł 
Paweł powiedział: „kto nie pracuje, niech nie je” (2 Tes 3,10). W dziele 
Służba dobroczynna na s. 163 czytamy „Słowo Boże uczy, że jeśli ktoś 
może pracować, a nie pracuje, to nie powinien też jeść. Pan nie życzy 
sobie by ciężko pracujący ludzie utrzymywali próżniaków. Marno-
wanie czasu i lenistwo doprowadzają do biedy i niedostatku. Jeśli te 
wady nie zostaną dostrzeżone i skorygowane przez tych, którzy je 
posiadają, to wszystko, co można dla nich zrobić, jest jak wkładanie 
do worka bez dna. Jednak istnieje również bieda, z której ludzie nie są 
w stanie wydobyć się o własnych siłach. Wobec takich osób pokrzyw-
dzonych przez los mamy okazywać wrażliwość i współczucie”.

Czasami bywa tak, że osoba lub rodzina mieszka w ładnym miesz-
kaniu, ale dotknęło ją jakieś nieszczęście bądź w chwili obecnej 
ma problem ze znalezieniem pracy i utrzymaniem się. Na podane 
powyżej zagadnienia naprawdę warto jest zwrócić uwagę podczas 
odwiedzin. Proponuję, aby notować swoje spostrzeżenia, ponieważ 
nasza pamięć jest ulotna i czasami zawodzi. Po dwukrotnej wizycie 
u rodziny jesteśmy w stanie (chociaż nie zawsze) uchwycić, czy ktoś 
kłamie, oszukuje lub kręci. Dlatego dla porównania warto zapisywać 
sobie pewne rzeczy, żeby potem porównać to, co zastaliśmy i usły-
szeliśmy na wcześniejszym spotkaniu z rodziną.

Kiedyś zajmowałam się przypadkiem młodej kobiety z trójką dzieci. 
Kiedy przyszłam do niej z koleżanką, powiedziała nam, że mąż ją bije, 
znęca się nad nią, nie daje pieniędzy, przez co mają zadłużone miesz-
kanie i nie ma za co się utrzymać (to były jeszcze czasy, kiedy nie było 
500+). Postanowiłyśmy, że jej pomożemy i załatwimy prawnika, dzięki 
któremu ureguluje swoją sytuację prawną itd. Nadmienię, że według 
tego, co nam przekazała, jej mąż w tym czasie miał odsiadywać wyrok 
za znęcanie się nad rodziną. Próbowałam w bardzo delikatny spo-
sób podpytać dzieci, kiedy na pierwszym spotkaniu poszłam z nimi 
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zobaczyć ich pokój, ale było widać, że starsza córka tej kobiety pilno-
wała młodszej, żeby nic nie mówiła. Kontakt telefoniczny z tą osobą 
był trudny — wiele razy próbowałam się do niej dodzwonić. Pew-
nego wieczoru jej telefon odebrał mężczyzna, ale nie pamiętam już, 
co powiedział. W mojej głowie zaświeciła się jednak czerwona lampka 
i postanowiłam, że na najbliższym spotkaniu zapytam o tego mężczy-
znę. Kiedy po raz kolejny pojechałyśmy do niej, zapytałam, czy ostatnio 
miała gości. Przyznała, że jej mąż wyszedł z aresztu, ale w tej chwili 
go nie ma, i tak naprawdę wcale jej nie bije. W jednym momencie oka-
zało się, że kobieta nas okłamuje. Do tego doszły również inne czyn-
niki, które sprawiły, że nie otrzymała od nas pomocy. Nie pomagam 
ludziom, którzy kłamią i oszukują dla osiągnięcia zamierzonego celu.

Kolejnym problemem w pracy z ludźmi jest postawa roszczeniowa, 
czyli sytuacja, w której dana osoba mówi: „bo mi się należy”, „ja muszę 
to dostać”. Czasami przygotowuję paczki z żywnością, chemią, odzieżą 
itd. Zauważyłam, że jeśli przyniosę taką paczkę po raz kolejny, w więk-
szości przypadków już po drugim spotkaniu pojawia się postawa 
roszczeniowa przejawiająca się w słowach typu: „co przyniesiesz mi 
następnym razem?”, „następnym razem przynieś mi”, „a dlaczego nie 
dostałam/dostałem tego czy tamtego”. Takim ludziom też na ogół nie 
pomagam, ponieważ w ten sposób utwierdza się ich w błędnym prze-
konaniu, że wszystko im się należy, każdy powinien przejmować się 
ich losem i im pomóc, a oni sami nic nie muszą robić, bo zawsze ktoś 
coś przyniesie, zrobi itd. Warto jest w delikatny sposób porozmawiać 
z takimi osobami, wskazując im na możliwości, jakie przyniesie im ich 
osobista praca i zaangażowanie, a także uświadamiając, że w pierw-
szej kolejności to oni powinni się o siebie zatroszczyć. 

Jest wiele osób, które nie wierzą w swoje możliwości — może dziw-
nie to brzmi z ust chrześcijanki, która wierzy, że wszystko mamy 
dzięki Bogu. Jeśli jednak człowiek nie wierzy w siebie i w to, że jest 
w stanie pokonać bariery, to na pewno ich nie pokona. Podam prosty 
przykład: dzieci na lekcji wychowania fizycznego mają przeskoczyć 
przez konia lub skrzynię — każde, które ma przekonanie, że w lep-
szy lub gorszy sposób jest w stanie wykonać to zadanie, podejmie 
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próbę, zmierzy się ze swoimi słabościami i wygra, zdobędzie ocenę 
zaliczeniową. Natomiast dziecko, w którego głowie cały czas jest wizja 
tego, że nie przeskoczy, upadnie, to — niezależnie od starań nauczy-
ciela — nie skoczy albo pobiegnie bokiem. Kiedy pokonuje się swoje 
bariery lub mierzy z życiowymi wyzwaniami z nastawieniem: „uda 
mi się”, łatwiej jest nam je pokonać, nasza samoocena wzrasta i zmie-
nia się sposób patrzenia na kolejne wyzwania. Człowiek wierzący jest 
w o wiele lepszej sytuacji, bo wie, że „wszystko mogę w tym, który 
mnie wzmacnia w Jezusie Chrystusie”. Kiedy z góry zakładamy, że 
nam się nie uda, to tak właśnie się stanie. W takim przypadku pomocą 
jest rozmowa, wspólne pójście do urzędu, żeby załatwić jakąś sprawę, 
wspólne gotowanie, mobilizacja do podjęcia działania.

Są też ludzie, którzy nie mają przed sobą perspektyw, nie mają 
marzeń. Takim osobom trudno jest wyjść ze swojego położenia. 
W takim przypadku trzeba pomóc wytyczyć cel i zachęcić do jego 
realizacji. Nawet chrześcijanie, którzy patrzą na Jezusa, mają cel. Łatwiej 
jest im iść do przodu, przechodzić przez próby i doświadczenia. Mając 
na uwadze, że żyjemy w kraju o silnych korzeniach chrześcijańskich, 
warto korzystać z tego kulturowego podłoża w procesie usamodziel-
nienia osoby w potrzebie (reintegracji społecznej i/lub zawodowej). 
Odwoływanie się do powyższych wartości osoby w potrzebie może 
być bardzo dobrym środkiem do osiągnięcia celu, którym jest usa-
modzielnienie beneficjenta. Taką formą pomocy może być oferowa-
nie osobie w potrzebie modlitwy w uzgodnionych z nią intencjach. 
Wierzący wolontariusze usamodzielnienia mogą modlić się w swoich 
domach w powyższych intencjach lub przekazywać je innym osobom 
wierzącym przy zachowaniu anonimowości beneficjenta.

W swojej pracy możecie także spotkać się z rodzinami patologicznymi 
— w szerokim znaczeniu tego słowa. Trudno jest im pomóc, ponieważ 
ludzie ci mają już swoje nawyki, a bardzo często problem ma podłoże 
psychologiczne: trudne dzieciństwo, niewłaściwe — często zaniżone — 
poczucie własnej wartości, np. wśród dzieci, ale też dorosłych, przeja-
wia się to w postawie „cwaniaczka” — próbując zrekompensować sobie 
problemy emocjonalne, źle traktują innych, są najmądrzejsi i wszystko 



149

potrafią. Problem ten tkwi często w tym, że osoby wychowujące się 
w rodzinie patologicznej, swoje postępowanie i sposób życia uważają 
za normalne. Tak robili ich rodzice i oni nie chcą nic zmieniać. W tej kwe-
stii za dużo nie mogę wam podpowiedzieć — musicie zdać się na swoje 
doświadczenie, mądrość Bożą i być bardzo delikatni.

Chciałabym poruszyć jeszcze kwestię osób uzależnionych, przede 
wszystkim od alkoholu. Nie doradzam dawania takim ludziom pie-
niędzy, ale raczej pomoc w zakupie żywności, chemii czy innych 
niezbędnych rzeczy. Czasami porównuje alkoholików do Samarytan 
lub celników w czasach nowotestamentowych. Ludzie ci byli odrzu-
cani przez Żydów, traktowani i piętnowani jako margines społeczeń-
stwa. Podobnie jest z osobami uzależnionymi dzisiaj. Moim zdaniem 
istnieje różnica między osobami, które piją ciągiem przez kilka dni, 
ale między takimi okresami normalnie pracują, a ludźmi, którzy cał-
kiem popadli w alkoholizm. Alkoholizm to choroba, uzależnienie, 
z którym ciężko się walczy. Rozmawiajmy z tymi ludźmi, starajmy 
się namówić ich do leczenia w specjalnych ośrodkach, uczęszczania 
na grupę wsparcia AA — tam mogą rozmawiać z osobami z takim 
samym problem, nikt ich nie odrzuci, a na pewno otrzymają wsparcie.

 Jezus nikogo nie odrzucił i my jako chrześcijanie również nie powin-
niśmy tego robić, ale starać się w mądry sposób pomóc. Pamiętajmy, 
aby pomagać ludziom mądrze. Módlcie się przed każdym wyjściem 
w odwiedziny do rodzin, a Pan da wam mądrość. Bądźcie pogodni, 
uśmiechnięci i życzliwie nastawieni, starajcie się zostać ich przyja-
ciółmi, a poza mądrą pomocą pokażecie im także Jezusa. Nie bójcie 
mówić o swoich doświadczeniach z Bogiem, o tym, jak Wam pomagał 
i że może pomóc również im. Ale bądźcie w tym wszystkim taktowni.

Na koniec zachęcam, abyście obejrzeli w internecie krótki filmik 
pod tytułem: Cyrk motyli. Pokazuje on, na czym polega mądra pomoc 
— naprawdę polecam. Powiedziałabym nawet, że obowiązkowo 
należy go obejrzeć przed wyjściem z pomocą.

Życzę Wam wytrwałości i dużo Bożej mądrości oraz miłości do bliźnich.
Autor opracowania: Ksenia Skotarska     
Autorka jest kierownikiem filii Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej w Wie-

luniu i posiada wieloletnie doświadczenie w pomaganiu ludziom w potrzebie.  
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Modlitwa w intencji osób w potrzebie

Jak zostało wspomniane we wcześniejszym opracowaniu, wie-
rzący wolontariusze usamodzielnienia mogą wspierać beneficjen-
tów w procesie usamodzielnienia, wykorzystując podstawę naszej 
europejskiej kultury, jaką stanowi chrześcijaństwo. Odwoływanie 
się do takich wartości może być dla osób w potrzebie elementem 
wspierającym motywację w kierunku wyjścia na prostą. Najprost-
szą formą wykorzystania kultury chrześcijańskiej w procesie usa-
modzielnienia (reintegracji społecznej i/lub zawodowej) jest propo-
nowanie beneficjentowi modlitwy w jego intencji. Wierzący wolon-
tariusze usamodzielnienia mogą modlić się — za zgodą beneficjenta 
— w jego intencjach (wcześniej z nim uzgodnionych). Takie zaan-
gażowanie wolontariusza usamodzielnienia zwykle zwiększa moty-
wację do zmiany u beneficjenta, jak również wpływa pozytywnie 
na wzajemne relacje stron (beneficjent jest bliższy wolontariuszowi, 
co w efekcie powoduje, że wolontariusz jest bardziej zmotywowany 
do wspierania osoby w potrzebie). Mając to na uwadze, warto, aby 
wierzący wolontariusze nie tylko sami modlili się w intencji pomocy 
beneficjentom, ale również tworzyli grupy, których celem byłaby 
wspólna modlitwa w intencjach osób potrzebujących. Formy pro-
wadzenia takich grup są różne — od stacjonarnych (spotykanie się 
w konkretnym miejscu z określoną częstotliwością) po mobilne (np. 
komunikacja za pomocą SMS).

Poniżej przedstawiam historię zaangażowania w służbę modli-
tewną Teresy Wojciszek, która obecnie jest koordynatorem kilku 
funkcjonujących w sieci grup modlitwenych.

Pragnienie modlitwy wzmagało się wraz ze wzrostem wiary i kolej-
nymi latami w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego. Doświadczałam 
modlitwy w formie pochylenia się nad Słowem Bożym i wylewania 
swojej duszy nad jego stronicami. Również w przyrodzie sam na sam 
z Bogiem doświadczałam cudownego czasu ukojenia. Jadąc lub idąc 
do pracy, uczyłam się wersetów biblijnych, modląc się o zapamiętanie 
i noszenie Jego Słowa w sercu, a także o to, aby przemieniało mnie 
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od środka. Pragnęłam modlić się w intencjach wstawienniczych i tak 
razem z bratem Robertem utworzyliśmy grupę modlitewną Marana-
tha. Wkrótce zostałam zaproszona do sieci jako strażnik modlitwy.

Pewnego styczniowego dnia trzy lata temu Krystyna, lider Grupy 
Misyjnej Trzej Aniołowie, zapytała, czy nie poprowadziłabym sieci 
modlitewnej, ponieważ Pan Bóg powołuje ją do innych zajęć. Nie 
musiałam długo się zastanawiać. Wiedziałam, że to Boża odpowiedź 
na moje modlitwy, aby służyć Mu w sposób, jaki On uzna za stosowny. 
Dzięki Bożej przychylności sieć została poszerzona o kolejne grupy. 
W pewnym momencie doszłam do przekonania, że mamy już wystar-
czą ilość grup, ale wciąż pragnęłam rozwijać naszą sieć i rozmawiając 
o tym z Bogiem, czekałam. Nie miałam żadnego pomysłu.

I wtedy pojawił się Piotr Nowacki. Zaproponował, aby numer mojego 
telefonu ukazał się na stronie zborowej i może jeszcze gdzieś w interne-
cie, aby ludzie spoza Kościoła mogli przysyłać swoje intencje za pośred-
nictwem wiadomości tekstowych. Uznałam, że to świetny pomysł! 
Od tamtej pory pojawiały się smsy z intencjami spoza Kościoła, które 
były rozdzielane między grupy modlitewne. Ja natomiast starałam się 
nawiązywać kontakty z tymi ludźmi, wzbudzać ich zaufanie za pomocą 
dobrych rad i słów Bożych obietnic. Zdałam sobie sprawę, że Pan daje 
mi tych ludzi, abym okazała im trwałą pomoc, czyli nauczyła ich samo-
dzielności. Dlatego też starałam się odwoływać się do wartości chrze-
ścijańskich jako sposobu rozwiązania ich problemów. W efekcie część 
osób otrzymała — na własne życzenie — literaturę chrześcijańską. Aby 
okazać poszanowanie dla różnic w zakresie wyznawanych wartości 
chrześcijańskich pierwszy sms informuje, że nasze modlitwy wspoma-
gają ich modlitwy i są zanoszone do Boga Ojca w imieniu Pana Jezusa 
naszego Zbawiciela. Zachęcam również do samodzielnego studiowa-
nia Biblii, aby poznawali pełen miłości charakter Boży, i zapraszam 
do rozmowy z Panem Jezusem jak z przyjacielem.

Cieszę się że mogę uczestniczyć w modlitwach, które wielu ludziom 
przynoszą spełnienie i rozwiązanie problemów. W odpowiedzi 
na nasze wołania Bóg przemieszcza hufce aniołów, aby zmienić plany 
wroga. Ludzie modlitwy walczą na kolanach, ucząc się zawierzać 
Bożym obietnicom, kochać tych, których nie znamy, i zabiegać o ich 
dobro według woli Bożej.
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Obecnie sieć modlitewna obejmuje siedem grup modlitewnych o pro-
filach: misyjnym, małżeńskim, rodzinnym, dziecięcym, zdrowotnym, 
dotyczącym wiary i różnych innych spraw. Mamy siedmiu liderów, 
którzy inspirują strażników modlitwy tekstami z Biblii (wysyłanymi 
poprzez sms) oraz okresowymi spotkaniami na wspólnej modlitwie 
za siebie nawzajem przy użyciu telefonów. Takie spotkania odbywają 
się zwykle raz w miesiącu: liderzy ze strażnikami, a ja z liderami. Cza-
sami organizujemy tydzień modlitwy za siebie samych na tej samej 
zasadzie: lider z grupą, a ja jako koordynator z liderami. Intencje modli-
tewne wysyła lider, a ja jako osoba podłączona pod grupę weryfikuję, 
czy intencja ma charakter bardzo pilny i czy wymaga zaangażowania 
innej grupy. Lider i ja wyznaczamy też czas modlitwy w sprawie intencji.

Po określonym czasie modlitwy liderzy dowiadują się, jak układają 
się powierzone Bogu sprawy — otrzymujemy wiele pozytywnych 
wiadomości i informacji o wysłuchanych modlitwach, z czego bar-
dzo się cieszymy. Jest to dla nas inspiracja i wyzwanie, aby modlić się 
z jeszcze większą gorliwością. Czasami trzeba przedłużyć modlitwę 
w danej intencji, a nieraz jej zaniechać.

Dziękuję mojemu Bogu za wspaniałą służbę, za Jego gorące serce, 
które daje pragnienie modlitwy strażnikom wiary i liderom. Dziękuje 
za Bożą pomoc w naszych zniechęceniach, moc i siłę Ducha Świętego 
aby przeciwstawiać się przeciwnikowi w uciskach, za opiekę nad nami 
i naszymi rodzinami. Dziękuje Panu Bogu za wspaniałych oddanych 
liderów i strażników, którzy pomimo obowiązków rodzinnych i zawo-
dowych znajdują czas, aby wstawiać się za braćmi i siostrami oraz tymi, 
którzy mają całkiem inne wyobrażenie o Bogu.

Wszyscy jesteśmy wolontariuszami i nie otrzymujemy żadnego 
wynagrodzenia z tytułu naszego zaangażowania w tę służbę. Udo-
stępniamy nasze numery telefonów i sami ponosimy koszty związane 
z wysyłaniem czy odbieraniem wiadomości lub prowadzonymi roz-
mowami telefonicznymi. Wszystko poddajemy umiłowanemu Panu 
Jezusowi, bo On zna każdą dusze i wie, czego potrzebujemy. Nie jest 
łatwo modlić się za osoby, których nie znamy. Gdyby nie powołanie 
i Boża miłość, której cały czas się uczymy i która nam pomaga wołać 
do Boga, prawdopodobnie nie wytrwalibyśmy w tej służbie. Dzięki 
Bogu wykonujemy ją jednak z oddaniem i poświęceniem.
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Zachęcam wszystkich do zaangażowania się w tę formę pomocy 
ludziom w potrzebie. W szczególny sposób zwracam się do tych, któ-
rzy mają kontakt z takimi osobami, aby angażowali się w modlitwę 
o opiekę i prowadzenie Boże. Zdecydowanie łatwiej jest modlić się 
o tych, których znamy. Zdecydowanie łatwiej jest też zachęcać innych 
do modlitwy o osoby, które znamy. Bóg pragnie, abyśmy zjednoczyli 
się w modlitwie nie tylko za siebie nawzajem, ale również za osoby, 
które potrzebują pomocy Bożej w swoim życiu. Bóg pragnie błogosła-
wić każdej osobie na świecie, ale przeciwnik robi wszystko, aby w tym 
przeszkodzić. Nasze modlitwy mogą zwiększyć efektywność różnych 
działań pomocowych i pomóc wielu ludziom w usamodzielnieniu się.

Refleksje liderów grup modlitewnych:

Uczestnictwo w grupie modlitewnej to wielki zaszczyt i Boża łaska. 
Bóg prowadzi i poucza. Służyć w dobrej sprawie z ludźmi, którzy chcą 
pomagać innym, to wielka radość i zadowolenie. Pozwala to zbliżyć 
się do Pana i innych ludzi, poznać ich potrzeby i troski — Iwona.

Pan daje nam różne dary, a każdy z nich słuzy radości i błogosła-
wieństwu bliźnich i nas samych. Współpraca i służba w grupie modli-
tewnej, gdzie modli się wiele osób, to przywilej i radość serca. Pan 
obiecuje: „Człowiek nasyci się dobrem z owocu swoich ust, a za dzieła 
swoich rak otrzyma zapłatę” (Prz 12,14). Dziękuje Panu, że mogę być 
w grupie modlitewnej. Poprzez służbę uczymy się kochać i być naśla-
dowcami Najdroższego Jezusa, a także w pokorze i miłości służyć Bogu 
i bliźnim. Nawet gdy brakuje sił, poprzez modlitwę człowiek zostaje 
w cudowny sposób pokrzepiony i duchowo uzdrowiony. A gdy modli 
się za bliźnich, dostępuje podwójnego błogosławieństwa. Pan zawsze 
działa ku dobremu!!! Ogromną radością jest to, że jako członkowie 
grupy modlitewnej wspieramy się nawzajem. Niech Pan błogosławi 
każdej osobie, która pragnie nieść błogosławieństwo Bożej miłości, 
służąc bliźnim — Margareta.

Dla mnie modlitwa jest spotkaniem z Jedynym Bogiem, Odkupi-
cielem, Ojcem i Przyjacielem. Mogę Go wtedy wywyższyć, oddając 
mu swoje grzechy, okazać wdzięczność, wypłakać się i radować się 
w Nim. Gdy zostałam zaproszona do grupy modlitewnej, nie wiedzia-
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łam dokładnie, na czym to polega. A potem, gdy zaproszono mnie 
do prowadzenia grupy, od razu wiedziałam, że jest to odpowiedź 
na moje modlitwy. Czułam, jak Duch Święty działa na mnie, daje mi 
radość z tej nowej drogi i pewność Jego prowadzenia. Teraz wiem, że 
to duża odpowiedzialność. Gdy jednak dostaję informacje o wysłucha-
nej modlitwie, jestem szczęśliwa i wdzięczna Bogu za Jego charakter, 
nadzieje i za to, czego dokonał, abym została uwolniona. Chociaż mam 
też przykre doświadczenia, to wiem, że podjęłam właściwą decyzję 
i nie chcę powrotu do tego, co zostawiłam za sobą. A modlitwa wsta-
wiennicza jest darem od naszego Pana i w ten sposób pragnę służyć 
ludziom, którzy tego bardzo potrzebują — Ela.

Nasze zaangażowanie w służbę wypływa z tego, że same niejedno-
krotnie doświadczyłyśmy prawdziwej mocy modlitwy. Odczułyśmy 
pokój Boży, który otrzymujemy jako pierwszą oznakę Bożej opieki, 
i nadzieje, że bez Jego woli nic się nie stanie, że jesteśmy pod Jego 
opieką. Dlatego zdolne jesteśmy gorąco wołać o innych — Teresa.

Kilka wypowiedzi osób, w intencjach których modliły się grupy:

Kochani, dziękuję za wsparcie modlitewne, za modlitwy zanoszone 
rzez was do Boga, gdyż były bardzo potrzebne. Na naszej drodze było 
mnóstwo przeszkód, ale dzięki Panu bezpiecznie dojechaliśmy i wróci-
liśmy z Niemiec, a nawet udało nam się trochę zarobić. Chwała Panu J.

Wszystko się dziś sprawdziło. Miłość ludzka zmienia się, miłość 
Chrystusowa nie ma żadnej zmiany. To były święte słowa przesłane 
wczoraj od Ciebie. DZIĘKUJĘ J.

Dobry wieczór. Dziękuję bardzo za modlitwy. Całemu Waszemu 
Zborowi pięknie dziękuje. Proszę jeszcze o modlitwy — może dowiem 
się czegoś za miesiąc, to dam znać. Moje i Wasze wspólne modlitwy 
czynią cuda. Wierzę w Wielką Miłość Najwyższego Stwórcy Pana 
Boga.... Wszystkie wersety z Pisma Świętego dotyczą właśnie mojej 
sytuacji. Błogosławieństwa Bożego życzę i gorąco pozdrawiam.

Dziękuje wszystkim Strażnikom za modlitwę o rehabilitacje M. 
Wszystko dobrze się skończyło. M. ma teraz rehabilitację w lepszych 
warunkach i bliżej domu. Bóg jest CUDOWNY!!!.
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Siostra E. dziękuje za modlitwy o męża i bliskie relacje w małżeń-
stwie. Powierza wszystko Bogu, ufa i ma nadzieję.

Wiem, że mam w Pani ogromne wsparcie. Jest Pani dla mnie Bożym 
przedstawicielem i trafnie tłumaczy mi Pani sprawy, których dotych-
czas nie rozumiałem. Dziękuję i serdecznie pozdrawiam.

Dzień dobry. Przeglądam wersety biblijne, które od Pani otrzymuję, 
ten ostatni jest bardzo wymowny. Podane są w nim wskazówki, jak 
przybliżyć się do Boga, aby prosić Go o łaski.

U mamy bardzo dobrze. Pieli, sadzi, zajmuje się kurami. Załatwiła 
wizytę lekarską. Pamięta, jest w dobrym nastroju. 82 lata. Dziękuje 
strażnikom za modlitwy.

S. mówi, że duchowo NIGDY się tak dobrze nie czuła i że najważ-
niejsze jest duchowe samopoczucie, a ciało pomału wróci do normy. 
BARDZO DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM ZA MODLITWY. Jej mama też się 
lepiej czuje i duchowo jest pogodna.

Dziękuje. Ja bardzo potrzebuję waszych modlitw. W tej chorobie 
czuję się taka bezsilna. Po prostu w ciągu jednego dnia zwaliło mnie 
to z nóg i nie byłam w stanie nic zrobić...

Operacja się udała i zdrowie powróciło. Dziękuje za pamięć i smsy 
od siostry. Przepraszam, że od razu nie napisałam o efektach modli-
twy. Bóg pięknie w tej sprawie zadziałał. Dziękuję za wsparcie i życzę 
dużo błogosławieństw Bożych. Z Bogiem.

Z B. jest dużo lepiej. On uważa to za cud.

Witam grupę trwającą w modlitwie. Super, że są wierzący, którzy 
trwają w modlitwie. Kontuzja minęła.

Odnośnie mojej intencji sprzed tygodnia: dziś przycięłam krzewy 
w naszym ogrodzie i drzewa u mojej mamy, wchodząc wielokrotnie 
na drabinę. Jestem Bogu wdzięczna za życie i zdrowie, a Wam za modlitwy.

W sprawie intencji alarmowej od siostry A. Dziękuje Panu Bogu, że 
zachował ją przy życiu i od poważniejszych powikłań, ma złamaną 
kość ogonowa i ogólnie jest poobijana... Prosimy o modlitwy do końca 
miesiąca o pomoc i uzdrowienie. Dziękuję za dotychczasowe modli-
twy. Pozdrawiam wszystkie siostry.



156

Dziękuję za modlitwy o G. Poczuła ulgę w cierpieniu. Niech Miło-
sierny Bóg ma ją nadal pod swoją opieka. N...

Najpiękniejsze w tej służbie jest to, że potrzebujemy Jego pomocy, 
że nasza łączność z Bogiem musi być autentyczna i że sam Bóg wciąż 
pociąga nas do siebie, mówiąc: „Ja jestem krzewem winnym, wy 
jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie a Ja w nim, ten wydaje wiele 
owocu; bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Jeśli we mnie trwać 
będziecie i słowa moje w was będą, proście o cokolwiek byście chcieli, 
stanie się wam” (J 15,5.7).

W Kościele jest więcej grup modlitewnych niezorganizowanych 
w sieć. Moim pragnieniem jest, aby całe niebo było pokryte naszymi 
modlitwami. Abyśmy ze względu na naszego Boga, szukali pokoju 
i dobra przez modlitwę wstawienniczą. Jest tak dużo różnych potrzeb. 
Nasza pomoc pochodzi od Pana Stworzyciela nieba i ziemi. Zachę-
cam wszystkie osoby wierzące do tworzenia grup modlitewnych, 
a przede wszystkim do rozwoju i wzrostu jaki daje Duch Święty 
przez zależność i pokorę miłości.

Teresa Wojciszek — koordynator grup modlitewnych w sieci

Oczy moje wznoszę ku tobie,
który mieszkasz w niebie.
Oto jak oczy sług na rękę swych panów,
jak oczy służebnicy na rękę swej pani,
tak oczy nasze patrzą na Pana, Boga naszego,
aż się zmiłuje nad nami (Ps 123,1-2).

Osoby, które pragną służyć potrzebującym swoimi modlitwami, pro-
szone są o kontakt z Teresą Wojciszek — 666 194 432.
Osoby, które chcą realizować inne działania na rzecz społeczeństwa 
(w tym własne inicjatywy) proszone są o kontakt z Bogusławem Bału-
tem — 663 203 166, bbalut@chsch.pl

mailto:bbalut@chsch.pl
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Cytaty dzieł Ellen White

Codzienna modlitwa jest niezbędna dla wzrastania w łasce, a nawet 
samego podtrzymania życia duchowego, tak jak doczesny pokarm 
jest niezbędny dla fizycznego zdrowia. Powinniśmy przywyknąć 
do częstego kierowania myśli ku Bogu w modlitwie. Jeśli umysł błą-
dzi, musimy go sprowadzić na właściwą drogę. Dzięki wytrwałym 
wysiłkom z czasem stanie się to łatwiejsze. Jeśli mamy zachować bez-
pieczeństwo, nie możemy ani na chwilę odłączać się od Chrystusa. 
Możemy w każdej chwili liczyć na Jego obecność, ale jedynie prze-
strzegając zasad, które On sam przedstawił1.

Gdyby ci, którzy głoszą uroczyste ostrzeżenie na obecny czas, mogli 
sobie uświadomić ich odpowiedzialność wobec Boga, dostrzegliby 
potrzebę żarliwej modlitwy. Kiedy miasta były pogrążone w nocnym 
śnie, kiedy wszyscy ludzie wrócili już do domów na spoczynek, Chry-
stus, nasz wzór, udawał się na Górę Oliwną i tam, w cieniu drzew spę-
dzał całą noc na modlitwie. Ten, który był bez śladu grzechu — skarbnica 
błogosławieństw, którego głos w niebiańskim pozdrowieniu został usły-
szany o czwartej straży nocnej przez przerażonych uczniów na wzbu-
rzonym jeziorze i którego słowo mogło wywołać umarłych z grobów 
— zanosił błagania z usilnym wołaniem i łzami. Modlił się nie za siebie, 
ale za tych, których przyszedł zbawić. Stając się petentem proszącym 
Ojca o nowy zapas siły i idąc przed siebie odświeżony i ożywiony jako 
Ten, który miał ofiarować siebie za ludzkość, utożsamiał się z cierpiącą 
ludzkości i dawał ludziom przykład konieczności modlitwy2.

W osobistej modlitwie dusza jest wolna od otaczających ją wpły-
wów i od zdenerwowania. W cichości, ale z gorliwością sięga do Boga. 
Przyjemny i trwały będzie wpływ pochodzący od Tego, który widzi 
w ukryciu i któ rego ucho jest otwarte na modlitwę płynącą z serca. 
W cichej i szczerej wierze człowiek zachowuje wspólnotę z Bogiem 
i otrzymuje promienie boskiego światła, które posilają i podtrzymują 
go w walce z szatanem. Pan jest naszą potężną twierdzą3.

 1 E.G. White, Poselstwo do Młodzieży, Warszawa 2011, wyd. I, s. 86.
 2 E.G. White, Testimonies for the Church, t. IV, s. 528.
 3 E.G. White, Pokój, za którym tęsknisz, Warszawa 2011, wyd. III, s. 97.
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W miarę wzrostu aktywności i powodzenia w pracy dla Boga 
powstaje ryzyko pokładania wiary w ludzkich planach i metodach, 
co sprawia, że odczuwamy mniejszą potrzebę modlitwy i wiary. Tak 
jak uczniom, nam również grozi niebezpieczeństwo, że stracimy z oczu 
naszą zależność od Boga i zaczniemy poszukiwać zbawienia w naszej 
działalności. Musimy stale patrzeć na Jezusa i zdawać sobie sprawę, że 
nasza praca odbywa się dzięki Jego mocy. Pracując z powagą dla rato-
wania zgubionych, powinniśmy również znaleźć czas na rozmyśla-
nie, modlitwę i studiowanie Słowa Bożego. Jedynie dzieło wykonane 
z usilną modlitwą i uświęcone zasługą Chrystusa, okaże się w osta-
tecznym rezultacie pożyteczne4.

* * *
Podsumowaniem znaczenia modlitwy wstawienniczej niech będą 

słowa Jezusa zapisane w Ewangelii Mateusza 7,7-11 (Biblia Tysiąclecia):

Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, 
a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, 
znajduje; a kołaczącemu otworzą. Gdy którego z was syn prosi o chleb, 
czy jest taki, który poda mu kamień? Albo gdy prosi o rybę, czy poda 
mu węża? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary 
swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da 
to, co dobre, tym, którzy Go proszą.

 4 E.G. White, Życie Jezusa, Warszawa 2018, wyd. XVI, s. 267.
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