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Szacunek,
podziw
i uznanie

Ø

ywię głęboki szacunek, uznanie i podziw dla liderów kościelnych i ich
pracy. Mówię o tych braciach i siostrach, starszych zboru czy przywódcach instytucji kościelnych, którzy kierują działalnością Kościoła.
Właśnie otrzymałem raport, według którego od 1 lipca 2005 roku do 30
czerwca 2006 roku 1 093 089 osób przyjęło wieczną ewangelię i przyłączyło się
do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego przez chrzest i wyznanie wiary. Obecnie na całym świecie jest nas 14 754 022. Prawie piętnaście milionów braci
i sióstr spotyka się w 60 840 zborach i 61 708 zorganizowanych grupach. Amen!
To wspaniałe widzieć rozwój Kościoła, będący owocem działania Ducha Świętego i wspólnych starań pastorów, aktywistów i ich współwyznawców. W każdą
sobotę przywódcy kościelni przemawiają do wiernych, stając za więcej niż czterema z każdych pięciu kazalnic. Zważywszy, iż przeprowadzają oni więcej lekcji
biblijnych, odwiedzają więcej współwyznawców i udzielają więcej porad niż ktokolwiek inny, zadaję sobie pytanie: Co stałoby się z Kościołem, gdyby nie oni?
Wierzę, że sami pastorzy nie wykonają i nie zakończą dzieła. Ukierunkowanie i motywacja ze strony pastora są istotne, ale siła współwyznawców i przywódców w zborach jest niezbędna. Wyobraź sobie, co by było, gdyby Kościół
miał płacić za pracę wykonywaną przez wolontariuszy! Nie wystarczyłoby na to
pieniędzy. Przywódcy w zborze są dobrym przykładem poświęcenia, z jakim
wolontariusze służą w Kościele.
Wierzę, że starsi zboru i inni przywódcy czerpią motywację do pracy w Kościele nie ze względów materialnych. Miłują oni Boga i Jego Kościół. Są świadomi powagi czasu, a w swej pracy przejawiają chrześcijańskie usposobienie.
Dla każdego chrześcijanina Bóg przeznaczył określone zadanie do wykonania w Kościele. Dobrze jest widzieć, że wielu żyje zgodnie z Bożym planem, ale
czuję, że przywódcy kościelni potrzebują więcej szkoleń i lepszych materiałów,
które mogliby wykorzystać w swojej pracy.
Stowarzyszenie Kaznodziejskie przy Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego organizuje w wielu wydziałach szkolenia i dostarcza
przywódcom zborowym odpowiednie pomoce: Przewodnik dla Kaznodziejów
Zborowych, Prawo zborowe, Podręcznik dla starszych zboru i inne przydatne
materiały. Jednym z głównych celów Stowarzyszenia Kaznodziejskiego jest wyposażanie, szkolenie i motywowanie przywódców zborowych do coraz efektywniejszej pracy. W tej kwestii jest jeszcze wiele do zrobienia.
Dziękuję Bogu za wszystko, co uczynił dla swojego Kościoła, a także dziękuję braciom i siostrom, którzy pełnią misję Kościoła. Wierzę, że wkrótce znajdziemy się w niebie i wtedy pełniej zrozumiemy, jakim przywilejem było należeć do Kościoła Chrystusowego na tym świecie.
✔
Jonas Arrais
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Wywiad z kierownictwem

Instytutu Misji åwiatowej

Cheryl Doss wychowała się w rodzinie pastorskiej. Gdy jej rodzice przeprowadzili się do Helderberg College w Republice Południowej Afryki, rozpoczęła
pracę misyjną wśród dzieci. Wraz z mężem Gordenem przez szesnaście lat była
misjonarką w Malawi, a przez pięć lat
wykonywała pracę duszpasterską w amerykańskich stanach Floryda i Kansas.
W Trinity Evangelical Divinity School
uzyskała doktorat z chrześcijańskiej edukacji i studiów międzykulturowych.
Szczególnie interesuje się badaniami
Od lewej: wicedyrektor Cheryl Doss,
i nauczaniem w zakresie zmian, które
wicedyrektor Wagner Kuhn i dyrektor Lester Merklin.
zachodzą w rodzinach misjonarskich
i do których muszą dostosować się dzieci misjonarzy, wychowywane bardzo często w obcej dla sie— Kiedy powstał Instytut Misji Światowej, jak wygląda
bie kulturze. Cheryl i Gorden, który jest wykładowcą semi- jego działalność i jakie są jego zadania?
naryjnym (misja), mają dwoje dorosłych dzieci i wnuka.
— Instytut Misji Światowej (IMŚ) został powołany do istnienia przez Generalną Konferencję w Adwentystycznym
Wagner Kuhn wychował się w rodzinie adwentystycz- Seminarium Teologicznym (Seventh-day Adventist Theologinej. Swoją pracę w Kościele adwentystycznym rozpoczął
cal Seminary) w celu szkolenia misjonarzy do służby mięw 1986 roku, zaraz po ukończeniu college’u. Ukończył dzykulturowej. Pierwsze szkolenie odbyło się latem 1966 roku
także magisterskie studia misyjne na Uniwersytecie im. na Uniwersytecie im. Andrewsa. Zorganizowany w roku
Andrewsa. W Fuller Theological Seminary uzyskał dokto- 1981 jako posiadający własną kadrę, IMŚ nadal ma swą sierat ze studiów międzykulturowych (misja). Służył w Ko- dzibę w Adwentystycznym Seminarium Teologicznym
ściele jako misjonarz, pełniąc rozmaite funkcje: pastora, pra- na Uniwersytecie im. Andrewsa, ale co roku prowadzi w różcownika charytatywnego, administratora i nauczyciela. Pra- nych miejscach świata szkolenia dla misjonarzy Generalnej
cował w Brazylii, Azerbejdżanie i Stanach Zjednoczonych. Konferencji i innych osób zaangażowanych w służbę mięWagner i jego żona Gisele, dyplomowana pielęgniarka, mają dzykulturową. Obok szkolenia misjonarzy, IMŚ zajmuje się
dwie córki — Gielle i Gillian — które również są misjo- także stałą edukacją misjonarzy, służy im wsparciem, pomanarkami.
gając rozwijać i promować świadomość misyjną w Kościele
światowym oraz prowadzi badania nad misją Kościoła.
Lester Merklin wychował się w rodzinie adwentystycznej i uczęszczał do adwentystycznych szkół. W Trinity
— Jakie zadania i projekty realizuje IMŚ?
Evangelical Divinity School uzyskał doktorat z misjologii.
— Poza seminariami prowadzonymi celem przygotoPrzez dwadzieścia lat był pastorem w zborach w północ- wania misjonarzy do służby międzykulturowej, IMŚ przyno-wschodnich Stanach Zjednoczonych, w tym w zborach gotowuje plany i materiały wykorzystywane w ich edukaakademickich, a także wykładał przedmioty biblijne. W la- cji (szkolenia, kursy, fora, czasopisma) i specjalne seminatach 1990-1996 wraz z żoną Lynn pracowali w seminarium ria dla przywódców kościelnych, poświęcone tworzeniu
adwentystycznym w Pakistanie, a w latach 2001-2005 wielokulturowych grup działania. IMŚ angażuje się w prow Adwentystycznym Międzynarodowym Instytucie Studiów jekty badawcze na rzecz Kościoła i podejmuje inicjatywy
Wyższych na Filipinach.
mające na celu przygotowanie młodych misjonarzy udająPRZEWODNIK
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cych się w rejony świata o najmniejszym stopniu zewangelizowania.
— Jak wielu adwentystycznych misjonarzy działa obecnie na świecie?
— Ponieważ wielu adwentystów uczestniczy w służbie
międzykulturowej, nie jest łatwo określić precyzyjnie liczbę
adwentystycznych misjonarzy. Na podstawie statystyk kościelnych możemy jednak powiedzieć, że mamy około 800
rodzin wysłanych przez Generalną Konferencję jako pracownicy międzywydziałowi, 700 ochotników (studentów-misjonarzy, członków Adwentystycznej Służby Wolontariatu) i około 1200 pionierów Misji Globalnej (sponsorowanych ze środków Misji Globalnej tubylców, którzy ewangelizują nowe tereny w swoich krajach). Oczywiście w każdej z tych kategorii potrzebujemy znacznie więcej misjonarzy! Ci, którzy już pełnię tę służbę, pochodzą z wielu różnych krajów świata — Wydział Północnoamerykański nie
jest już na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o liczbę wysyłanych misjonarzy.
— Dlaczego Kościół nadal wysyła misjonarzy?
— Ponieważ dzieło Boże nie zostało zakończone, a miliardy ludzi nie słyszały jeszcze ewangelii. Nakaz Jezusa
brzmi wyraźnie także dzisiaj: „Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam
przykazałem” (Mat. 28,19-20).
— Co to znaczy być misjonarzem?
— To znaczy pełnić misję. To znaczy udać się gdzieś
w roli reprezentanta i ambasadora Jezusa. To znaczy opuścić swoją ojczyznę, nauczyć się nowego języka i nowej kultury oraz poświęcić życie pracy pośród tych, którzy nigdy
nie słyszeli ewangelii.
— Kto może być misjonarzem?
— Misjonarzem może być każdy, kto chce służyć Chrystusowi w warunkach międzykulturowych, tam, gdzie istnieje taka konieczność. Potrzebujemy ludzi młodszych
i starszych, którzy pojadą, by żyć tam, gdzie jeszcze nie dotarła ewangelia. Misjonarzami mogą być zarówno pracownicy Kościoła, jak i profesjonaliści, którzy chcą wykorzystywać swoje umiejętności w działalności misyjnej.
— Jakiego rodzaju misjonarzy mamy obecnie?
— Pracownicy międzywydziałowi posłani przez Generalną Konferencję pełnią służbę w następujących dziedzinach: edukacja (30%), administracja kościelna (23%), medycyna (21%), ADRA (10%), administracja szkolna (7%),
kaznodziejstwo (6%), administracja medyczna (3%).
4 • PRZEWODNIK
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— Jakie umiejętności i cechy musi posiadać misjonarz?
— Musi szanować ludzi i umieć się do nich przystosować, musi być cierpliwy i pokorny, miłujący i troskliwy —
to są najważniejsze cechy. Ponadto powinien posiadać umiejętność uczenia się nowego języka, wiedzę i umiejętności
medyczne, zdolność przekazywania ewangelii w sposób zrozumiały dla ludzi, zdolność administrowania, nauczania
i głoszenia Słowa Bożego.
— Jakie są największe wyzwania, które stoją przed
współczesnymi misjonarzami?
— Misjonarze zawsze stoją wobec wyzwania, jakim jest
odłączenie od domu i bliskich, konieczność nauczenia się
nowego języka i poznania nowej pracy oraz dostosowania
się do odmienności klimatu, pożywienia, a także sposobu
i warunków życia. Wyzwania, z jakimi muszą zmierzyć się
misjonarze, nie zmieniają się, wręcz przeciwnie — ciągle ich
przybywa.
Adwentystyczna kadra misyjna globalizuje się. Większość misjonarzy pracuje w warunkach wielokulturowych,
gdzie muszą się dostosować nie tylko do miejscowych zwyczajów, ale także do innych misjonarzy, którzy pochodzą
z jeszcze innej kultury, mówią innym językiem i mają inne
pochodzenie etniczne. Zatem kulturowe przystosowanie jest
wielokierunkowe, a wzajemne wsparcie między misjonarzami bywa często utrudnione.
W wielu częściach świata coraz większym problemem
staje się kwestia bezpieczeństwa. Ponieważ misjonarze widocznie odróżniają się od miejscowych, często są atakowani i narażeni na trudne doświadczenia, a nierzadko znajdują się w społeczeństwie targanym niepokojami i wojnami.
Pomimo rozwoju Kościoła adwentystycznego w wielu
rejonach świata, przed misjonarzami pozostaje ogromna ilość
pracy do wykonania. Przy dwóch miliardach ludzi na świecie, którzy nie mają żadnego kontaktu z chrześcijańskim
świadectwem wiary w środowiskach zdominowanych przez
islam, buddyzm i hinduizm, adwentystyczni misjonarze mają
do wykonania najtrudniejsze zadanie. Uczenie się skutecznego wydawania świadectwa wiary wobec niechrześcijan, tam,
gdzie nie istnieją chrześcijańskie społeczności, oraz działanie w krajach, których władze nie są przychylnie nastawione, wymaga niezwykłej wytrwałości, umiejętności przystosowania się i łaski Bożej.
— Jakie znaczenie ma dzisiaj dla Kościoła szkolenie
międzykulturowe?
— Pod wieloma względami świat staje się globalną
wioską. Globalizacja oznacza, że współczesny Kościół adwentystyczny niemal wszędzie staje się wielokulturowy. Na-
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pływ ludności do różnych krajów przybiera na sile i sprawia, że zwłaszcza w większych ośrodkach zbory stają się
coraz bardziej zróżnicowane. Wiele nieporozumień i brak
harmonii we współczesnych zborach wynika właśnie
z niezgodności kulturowej i różnic etnicznych. Wpływ
Kościoła ulega znaczącemu osłabieniu, gdy jego wyznawcy nie potrafią nawiązać łączności międzykulturowej.
Umiejętność pogodzenia różnych obyczajów jest niezbędna, by Kościół właściwie funkcjonował i skutecznie ewangelizował. Szkolenia prowadzone przez IMŚ pomagają
uczestnikom odkrywać ich style kulturowe, wyrabiać właściwe sposoby i rozwijać narzędzia międzykulturowego
dialogu i ewangelizacji.
— Jak zostaje się misjonarzem?
— Większość współczesnych etatowych misjonarzy
to profesjonaliści, posiadający wykształcenie i doświadczenie w dziedzinie, w której pełnią służbę misyjną. Niektórzy zostają powołani przez określone instytucje, poszukujące osób o niezbędnym doświadczeniu. Inni udają
się na misję odpowiadając na oferty zamieszczane na stronie internetowej Sekretariatu Generalnej Konferencji
(http://www.gcsecretariat.org/RTF Files/S312a). Wolontariusze pełniący służbę krótkoterminową (roczną lub kilkuletnią) rekrutują się zazwyczaj spośród tych, którzy odpowiadają na wezwanie Adwentystycznej Służby Wolontariatu
(www.adventistvolunteers.org).
— Czy działania starszych zboru mogą być równie
ważne jak działalność misjonarzy?
— Jako adwentyści wierzymy w biblijną naukę o Kościele jako organizmie. Każda jego część jest ważna — bez
względu na to, jak niewielki ma rozmiar i w czym się specjalizuje. Starsi zboru są ważni zarówno dla funkcjonowania kościelnego organizmu, jak i dla międzykulturowej
misji Kościoła. Bez silnych zborów wysyłających i wspierających misjonarzy, bez starszych zboru umacniających
wizję misyjną wśród współwyznawców, Kościół będzie miał
poważne trudności z wypełnieniem zlecenia, by iść na cały świat. Jakakolwiek jest liczebność i miejsce funkcjonowania zboru, postawy misyjne i zapał ewangelizacyjny starszych znacznie przyczyniają się do żywotności misji w zborze i gotowości wysyłania misjonarzy oraz łożenia środków
na dzieło głoszenia dobrej nowiny ludziom ginącym
w świecie.
— Czy praca starszego zboru jest taka sama jak praca misjonarza?
— I tak, i nie. Tak, ponieważ wszelka działalność pełniona w imię Boże i stosownie do naszych zdolności jest
ważna i przyczynia się do wypełnienia Bożej misji na świe-

cie. Nie, ponieważ misjonarzem jest ten, kto otrzymał od Boga i Kościoła szczególne powołanie do specjalnej służby
głoszenia ewangelii, wymagającej przekroczenia granic kulturowych. Nierzadko powołanie to wymaga od misjonarza
nauczenia się nowego języka i poniesienia licznych ofiar.
Obie funkcje mają ogromne znaczenie, niemniej misjonarz
to ktoś, kto służy w warunkach międzykulturowych.
— Jakie środki zapewnia IMŚ misjonarzom i innym
zainteresowanym międzykulturową ewangelizacją?
— IMŚ zapewnia wielorakie szkolenia przygotowujące
do pełnienia misji. Cztery razy do roku w różnych częściach świata, takich jak Afryka, Azja, Europa i obie Ameryki, organizowane są trzytygodniowe programy szkoleniowe dla etatowych misjonarzy i innych osób zainteresowanych służbą międzykulturową. Dostępne są także internetowe i wydane na kasetach wideo kursy, zatytułowane
Passport to Mission, przeznaczone do samodzielnego studiowania dla krótkoterminowych misjonarzy — studentów
i innych wolontariuszy. Adwentystyczni profesjonaliści
i biznesmeni zainteresowani działalnością etatowych misjonarzy w krajach wrogo nastawionych do działalności misyjnej mogą skorzystać ze szkolenia i wsparcia, jakie oferuje IMŚ w programie Global Partnerships. Seminaria Leadership Across Cultures są przeznaczone dla przywódców
na wszystkich poziomach organizacji kościelnej, a ich celem jest wspieranie ewangelizacji, jedności i efektywności
w grupach wielokulturowych.
IMŚ prowadzi działalność wydawniczą i dystrybucję
publikacji o tematyce misjonarskiej, oferuje seminaria
dla misjonarzy, powracających do swojej rodzimej kultury
i rozwija stronę internetową Adventist Mission Web
(www.adwentistmission.org), na której zamieszczane są materiały dla osób zainteresowanych misją.
— Czy Bóg i Kościół potrzebują dzisiaj rodzin misjonarskich?
— Tak. Nadal obowiązuje zlecenie Jezusa, by iść i czynić uczniami ludzi z wszystkich narodów. Jego misja wymaga Bożych misjonarzy. Bywa, że zarówno pojedyncze osoby, jak i rodziny chcą służyć Kościołowi jako misjonarze,
ale w danej chwili nie ma takiej możliwości. Jeśli Bóg cię
powoła, stworzy ci także sposobność i możliwość pracy! Być
może będziesz miał okazję służyć Kościołowi jako etatowy
misjonarz, pracownik na kontrakcie, student-misjonarz czy
wolontariusz. Być może Boże powołanie dotrze do ciebie
jako szansa podjęcia pracy w twoim zawodzie, a jednocześnie służenia Bogu w roli misjonarza i głoszenia ewangelii
tam, gdzie się znajdziesz. Naszym zadaniem jest słuchać głosu Bożego i uczestniczyć w Pańskim dziele tam, gdzie On
nas powoła.
✔
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wpływ i budować zaangażowanie w promowanie i wykonanie rozpoczętego programu.
• Służą informacją. Ci, którzy podlegają kierownictwu,
oczekują od przywódcy rzetelnej informacji w sprawach
należących do kompetencji wyższej instancji (rada zboru,
zarząd zboru). Uczciwi i kompetentni przywódcy zawsze
udzielają informacji na temat podjętych decyzji, zarówno
tych zgodnych, jak i niezgodnych z oczekiwaniami.

Jak działają

• Przywódcy wspierają praktyczne działania. Jeśli mają
zamiar coś zrobić lub zaproponować (w kwestii budowy domu
modlitwy, reformy funkcjonowania zboru itp.), przedstawiają
dostępne środki mające służyć realizacji nowego przedsięwzięcia. Efektywni przywódcy podchodzą do zmian w sposób pozytywny i realistyczny, nie proponując planów niepraktycznych i niemających szans na realizację. Są także
elastyczni i gotowi w miarę potrzeby przystosować plan
do istniejących uwarunkowań i okoliczności.

efektywni

• Przywódcy szanują współpracowników. Cierpliwie
wyjaśniają i odpowiadają na pytania tych, którymi kierują.
Nie kpią z procedur czy wypowiedzi, które wydają się im

Ø

dziwne. Nie czynią kąśliwych uwag i nie wyśmiewają cudzych cech zewnętrznych czy nawyków. Akceptują wszystkich takimi, jakimi są, nie dopuszczając do sytuacji wywołujących przymus. Jeśli nawet czasami nie radzą sobie z kierowaniem ludźmi, to zawsze mogą ich szanować.

przywódcy?
yjemy w świecie, w którym bardzo szybko zachodzą
zmiany wymagające od przywódców elastyczności
i przystosowania się, ale bez rezygnacji z misji
i fundamentalnych zasad wiary. Przyjrzyjmy się, co czynią
efektywni przywódcy, by nadążyć za zmieniającymi się warunkami.
• Przywódcy delegują i wspierają w rozwoju tych, którymi kierują. Przydzielają im zadania i dają możliwość
podejmowania decyzji. Czynią to jednak z dyskrecją.
W miarę pokonywania trudności i rozwijania umiejętności kształtowani są nowi przywódcy. Dzięki temu Kościół
zyskuje kompetentnych ludzi, którzy mogą podejmować się
wypełniania coraz ważniejszych obowiązków.
• Przywódcy angażują się. Entuzjastycznie angażują się
w działalność tych, którymi kierują, przynajmniej w początkowym stadium realizacji nowego zadania, aby wywierać
6 • PRZEWODNIK
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• Przywódcy tworzą więzi. Efektywni przywódcy posiadają umiejętność tworzenia i rozwijania więzi międzyludzkich, a także potrafią rozwiązywać problemy, nie izolując
się jednocześnie od ludzi. Jeśli wymaga tego sytuacja, potrafią we właściwym czasie dostrzec zmartwienia i kłopoty drugiego człowieka oraz okazać zrozumienie dla cudzego punktu widzenia i potrzeb. Ich współpraca z innymi
opiera się na zaufaniu, wyrozumiałości i szacunku, ponieważ wiedzą, w jaki sposób budować i zachowywać zdrowe
relacje międzyludzkie.
✔
Paulo R. Pinheiro
[Autor jest redaktorem adwentystycznego wydawnictwa
w Brazylii].
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1. Chciałbym dowiedzieć się
więcej na temat teologii
powtórnego chrztu.

Stowarzyszenie Kaznodziejskie stara się udostępniać pastorom niezbędne materiały, służące
szkoleniu aktywistów zborowych. Jednym z nich
jest Podręcznik dla starszych zboru. Przedstawia on
rolę i funkcje starszego zboru zgodnie z biblijnymi zasadami organizacji i przywództwa. Na końcu każdego rozdziału znajduje się przewodnik
do studiowania, będący pomocą w procesie nauczania, a także punkty do przedyskutowania
w grupie. Pytania wprowadzające pomagają przedstawić zagadnienie w sposób interesujący
dla uczestników szkolenia.
Innym dobrym źródłem jest Przewodnik dla Kaznodziejów Zborowych — kwartalnik dla pastorów,

W Prawie zborowym (s. 89) czytamy zalecenie:
„W zborach obejmujących większą liczbę wyznawców można wybrać więcej niż jednego starszego zboru. Obowiązki związane z pełnieniem tego urzędu
mogą być zbyt duże dla jednego człowieka. Należy
je zatem podzielić pomiędzy tylu ludzi, ilu potrzeba
do należytego ich pełnienia. W takim przypadku
jeden ze starszych zboru powinien pełnić funkcję
»pierwszego starszego zboru«. Podziału pracy należy dokonać uwzględniając doświadczenie i zdolności wybranych osób”. Na pierwszym starszym zboru spoczywają określone obowiązki. Reprezentuje
on wobec zboru pastora, pod jego nieobecność. Nie
jest jednak zadaniem pierwszego starszego zachowywanie całej władzy dla siebie, ale dzielenie się
odpowiedzialnością, planowanie i doradzanie oraz
motywowanie innych starszych. Taka postawa sprawi, że grupa będzie lepiej funkcjonować i przygotuje innych do roli pierwszego starszego w przyszłości. Niektórzy sądzą, że skoro są pierwszymi starszymi zboru, to muszą wszystko robić osobiście
i być w centrum każdego działania. Inni obawiają
się, że dzieląc się odpowiedzialnością, utracą autorytet. W rzeczywistości jednak, im więcej obowiązków powierzamy naszym współpracownikom, tym
większym cieszymy się autorytetem. Jeśli jesteś
pierwszym starszym zboru, bądź dobrym kolegą
dla tych, którzy wspierają cię w pracy, i przyjacielem dla pastora, a także opiekunem i kierownikiem dla zboru.
✔
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Pytania i odpowiedzi

2. Jakie materiały przygotowało
Stowarzyszenie Kaznodziejskie
przy Generalnej Konferencji
Kościoła Adwentystów Dnia
Siódmego celem wspierania
kaznodziejów i starszych zboru?

3. Jaka jest rola pierwszego
starszego zboru?

Pytania i odpowiedzi

Pismo Święte milczy na ten temat, poza jednym fragmentem — Dz. 19,1-7. Jest w nim mowa
o dwunastu uczniach, którzy zostali ochrzczeni
przez Jana, wierząc w mającego przyjść Odkupiciela, a nie wiedząc nic na temat życia, śmierci,
zmartwychwstania i wniebowstąpienia Jezusa.
Gdy później usłyszeli dobrą nowinę, zostali ponownie ochrzczeni.
To niezwykłe wydarzenie jest niewystarczającym
uzasadnieniem twierdzenia, iż każdy nieadwentysta,
który wcześniej był ochrzczony przez zanurzenie,
musi być ochrzczony ponownie. Adwentyści zawsze
utrzymywali, że osoba ochrzczona przez zanurzenie
może zostać przyłączona do naszej społeczności
przez wyznanie wiary, na podstawie wcześniej przyjętego chrztu. Obrzęd umywania nóg, poprzedzający wieczerzę Pańską, jest namacalnym i głęboko duchowym upamiętnieniem oczyszczenia, którym Jezus obdarza wszystkich. Ci, którzy opowiadają się
za ponownym chrztem, powinni raczej zwrócić
uwagę na obrzęd umywania nóg. W Prawie zborowym wymóg ponownego chrztu jest związany z powrotem do zboru po pewnych moralnych upadkach, które mogły się przyczynić do zniesławienia
zboru w społeczeństwie. Choć nie ma biblijnego
tekstu na poparcie takiej praktyki, to jednak każda
organizacja ma prawo ustanawiać zasady, według
których funkcjonuje.

starszych zboru i innych działaczy zborowych.
W każdym wydaniu skupiamy się na innym
aspekcie działalności kierowników zboru. Artykuły są krótkie i praktyczne. Przewodnik dla Kaznodziejów Zborowych zawiera konspekty kazań, wywiady z przywódcami i pastorami, a także artykuły teologiczne. Jest tłumaczony na kilka języków.
Kolejnym cennym materiałem jest SDA Elder’s
Guide, czyli kompletny program nabożeństwa
na każdą sobotę roku. Program obejmuje kazanie,
opowiadanie dla dzieci, intencje modlitewne, proponowane pieśni, fragmenty Pisma Świętego do odczytania podczas nabożeństwa oraz modlitwę pastora. SDA Elder’s Guide jest dostosowany do naszego
kościelnego kalendarza uchwalonego przez Generalną Konferencję. Dzięki temu wszystkie istotne
nauki adwentystyczne i programy promowane przez
Kościół znajdują w tej publikacji należyte odzwierciedlenie.
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Moøemy to
D

ruga połowa roku 2007 nadeszła,
nie pytając się, czy jesteśmy
na nią przygotowani, czy też nie.
Jak wykorzystamy czas, który po raz kolejny
został nam ofiarowany? Czy skierujemy nasze
uczucia ku temu, co w górze (zob. Kol. 3,2)?
Dlaczego nie mielibyśmy w drugim półroczu
uczynić dla Pana więcej niż zrobiliśmy dotychczas? Dlaczego nie mielibyśmy stać się
bardziej uduchowionymi i zorientowanymi
na sprawy królestwa Bożego? Przecież możemy to uczynić! Skupmy się na następujących dziedzinach:

Głębsze studium Biblii
Słowo Boże jest pochodnią dla naszych
nóg i światłością na naszej ścieżce (zob. Ps.
119,105). Jego Słowo może nas uratować (zob.

Jak. 1,22), zbudować i dać nam dziedzictwo
między uświęconymi (zob. Dz. 20,32). Jakże
wspaniały jest fakt, że Bóg dał swoje Słowo, by
pokazać nam, w jaki sposób powinniśmy żyć!
8 • PRZEWODNIK
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Jakże tragiczne jest jednak to, że dzieci Boże
często bywają zbyt zajęte powszednimi sprawami,
by poświęcić czas na studiowanie Biblii! Dlaczego, np. w latach 2007/2008, nie mielibyśmy przeczytać całego Pisma Świętego? Byłoby to dla nas
wielkim błogosławieństwem. Jeśli chcesz przeczytać całą Biblię w ciągu dwunastu miesięcy, dobrze
byłoby przyjąć w tym celu konkretny plan. Potrzeba dyscypliny, by poświęcić czas na czytanie i studiowanie, ale leży to w granicach twoich możliwości! Stary Testament liczy 929 rozdziałów, a Nowy Testament — 260, co daje razem 1189 rozdziałów. Aby przestudiować w ciągu dwunastu miesięcy całą Biblię, wystarczy średnio przeczytać ponad 3 rozdziały dziennie. Czy to tak dużo?

Staranniejsze nauczanie dzieci
W Biblii wyraźnie czytamy
o potrzebie edukowania dzieci
w sprawach duchowych (zob.
V Mojż. 6,4-9;
Ef. 6,4). Nauczanie
prawd biblijnych
wymaga starannie
ukierunkowanego
wysiłku. Rodzice
mają wobec dzieci wiele obowiązków, w tym troskę
o ich potrzeby
materialne, fizyczne, edukacyjne, społeczne i rekreacyjne. Jednak najważniejszym zadaniem chrześcijańskich
rodziców jest nauczanie dzieci woli Pańskiej
i wskazywanie im, w jaki sposób mogą wiernie
służyć Bogu!
3/2007 (12)
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uczynić!

Gdyby rodzice w pełni zrozumieli tę ważną prawdę, wówczas więcej ojców i matek czyniłoby pilne starania, by nauczać dzieci Słowa Bożego. Uczmy nasze dzieci prawd biblijnych, a stanie się to błogosławieństwem
zarówno dla nich, jak i dla nas.

Więcej gorliwości w ewangelizacji
Jezus Chrystus pragnie, by wszyscy ludzie usłyszeli
ewangelię i poszli za Nim (zob. Mar. 16,15-16). Czy
podzielamy to pragnienie? Czy naprawdę chcemy, by
wszyscy ludzie byli zbawieni i znaleźli się w królestwie
Bożym? Jeśli tak, to musimy dzielić się z nimi dobrą
nowiną o zbawieniu w Jezusie Chrystusie!
Bierzmy przykład z Apollosa, o którym czytamy,
że „pałając duchem przemawiał i nauczał wiernie tego,
co się odnosi do Jezusa” (Dz. 18,25).
W drugim półroczu możemy znaleźć więcej czasu,
by przekazywać ginącym ludziom ewangelię Chrystusa.
Owszem, żyjemy w świecie, który bardzo szybko pędzi
naprzód. Czasami czujemy się tak, jakbyśmy nie mieli
czasu nawet na oddech. Jednak z pewnością możemy
znaleźć chwilę na to, by przekazywać ludziom biblijną
prawdę. Jeśli śpiewamy pieśni o poszukiwaniu zgubionych i chodzeniu z Panem, to z pewnością powinniśmy dołożyć starań, by wskazywać drogę do Chrystusa
tym, za których On oddał życie! Czyńmy to w tym półroczu w jeszcze większym zakresie niż dotychczas!

Większe zaangażowanie
w odwiedzanie
Wizyta domowa może pocieszyć człowieka i poruszyć go. Powinniśmy odwiedzać chorych i potrzebujących (zob. Mat. 25,34-40). Przynieś dobry posiłek komuś,
kto nie może wyjść z domu. Spędź pół godziny, rozma-
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wiając, a przede wszystkim słuchając kogoś,
kto nie jest w stanie uczęszczać do zboru.
Idź do domu tych, którzy opłakują zmarłą
bliską osobę. Nie musisz nic mówić tym, którzy są pogrążeni w żałobie. Wystarczy, że będziesz przy nich, aby wiedzieli, że się o nich
troszczysz. Odwiedzanie ludzi znajdujących
się w trudnej sytuacji może być prawdziwym
błogosławieństwem nie tylko dla odwiedzanych, ale także dla odwiedzającego. Niech
ci, którzy są silni w wierze, odwiedzają tych,
którzy utracili pierwszą miłość do Pana.
Niech w tym półroczu nie zabraknie odwiedzin!
Gdy udajesz się do kogoś z wizytą, zabierz ze sobą swoje dzieci, aby od najmłodszych lat uczyły się błogosławieństwa troski
o innych. Odwiedzanie jest obowiązkiem
i przywilejem nie tyko pastorów i starszych
zboru, ale wszystkich chrześcijan! Błogosławiony zbór, w którym wyznawcy rozumieją
tę zasadę.

Więcej punktualności
w uczęszczaniu do zboru
Nikt nie wymaga od nas rzeczy niemożliwych, ale kwestia punktualnego przybywania na nabożeństwa i spotkania w zborze
wymaga wyraźnej poprawy. Dziękujmy Bogu
za tych, którzy regularnie uczestniczą
w spotkaniach i studiują Biblię, bez względu na pogodę i osobisty nastrój. Co jednak
mogą zrobić w tym półroczu ci, którzy świadomie nie przychodzą na zgromadzenia
i unikają wspólnego studiowania Biblii z innymi chrześcijanami? Powinni zaprzestać tej
złej praktyki (zob. Hebr. 10,25).
Biblia przedstawia nam mechanizm zabezpieczający przed świadomym opuszczaniem nabożeństw i studium Słowa Bożego.
Gwarantujemy wam, że działa on zawsze. Co
to za mechanizm? „Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego” (Mat.
6,33).
Gdy dziecko Boże stawia na pierwszym
miejscu w swoim sercu i życiu sprawy Boże,
wówczas będzie uczestniczyć w każdym studium Biblii i nabożeństwie tak naturalnie,
jak jeleń szuka wody, gdy jest spragniony. Tak
właśnie to działa. Zachęcajmy się wzajemnie
i czyńmy wszystko, co w naszej mocy, by
regularnie uczestniczyć w spotkaniach
w zborze.
✔
DLA KAZNODZIEJÓW ZBOROWYCH
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do kaznodziejów

J

ak większość chrześcijan, słyszałem
wiele kazań — tych wygłaszanych
w zborze i tych emitowanych przez
radio. Niektóre z nich były bardzo
dobre — biblijne, ciepłe, przekonujące, zrozumiałe. Jednak znaczna część, jeśli nie większość współczesnych kazań, posiada kilka
istotnych wad. Często się zdarza, że kaznodzieje mówią zbyt głośno i za szybko, a wielu
z nich posługuje się anegdotami i żartami,
by złagodzić ciężar swojego przesłania. Niektórzy z nich żywiołowo gestykulują, przypuszczalnie po to, by podkreślić treść kazania. Inni mówią tak, jakby przemawiali
do wrogów, którzy najpewniej nie uwierzą
w to, co słyszą. Jeszcze inni wypowiadają słowa tak niedbale, jakby nie mieli nic ciekawego i ważnego do przekazania poza informacją o tym, jaka następnego dnia będzie
pogoda.
Dobrze byłoby, aby starsi zboru, którzy
wygłaszają kazania, nauczyli się to robić najlepiej,
jak to możliwe, aby osiągać sukcesy w głoszeniu
ewangelii. Wiemy bowiem, że „upodobało się
Bogu zbawić wierzących przez (...) zwiastowanie”
(I Kor. 1,21). Jakże to wielkie wyzwanie! Jakże podniosły obowiązek i jakże uroczysta odpowiedzialność zostały powierzone tym, którzy głoszą Słowo
— pastorom, starszym i innym przywódcom w Kościele.
Na podstawie tego, co zostało objawione
w ewangelii, odważę się powiedzieć, że metody kaznodziejskie Chrystusa były zupełnie inne niż te zalecane przez współczesną homiletykę. Jezus jest
przykładem, który wierzący powinni naśladować za10 • PRZEWODNIK
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równo w kwestii treści, jak i sposobu wygłaszania
kazania. Jego wzorzec jest w tej kwestii nadrzędny
i podstawowy. Jakie były cechy kazań wygłaszanych
przez Chrystusa, dzięki którym ludzie chętnie Go
słuchali, a nawet Jego przeciwnicy musieli przyznać, że nigdy jeszcze człowiek tak nie przemawiał,
jak ten człowiek mówi?

1. Przekazywał słowa łaski (zob. Łuk.
4,22). Użyte tutaj greckie słowo charis (łaska) oznacza nie tylko niebiańskie namaszczenie, ale także
uprzejme, miłe i pogodne usposobienie. Jego serdeczne ciepło przyciągało słuchaczy i sprawiało, że
słuchali Go z uwagą.
3/2007 (12)

2. Przemawiał spokojnie i melodyj−
nym głosem. Jedną z cech zapowiadanego
Mesjasza miało być to, że „nie będzie się spierał
i nie będzie krzyczał” (Mat. 12,19; zob. Iz. 42,2).
Jednak jasne jest, że Jezus mówił wyraźnym głosem, tak iż był dobrze słyszany w licznym zgromadzeniu. Choć nie wypowiadał się przepraszającym
tonem, to jednak nie dążył także do konfrontacji.
Gdy konieczne było publiczne zganienie grzechu
(jak w 23. rozdziale Ewangelii Mateusza), możemy być pewni, że czynił to z bólem i żalem płynącymi z nieskończonej miłości. Jego głos, choć
brzmiało w nim święte uniesienie, nie był surowy
ani gniewny, jak czasami zdarza się to ludziom
w przypływie złości.

P

3. Mówił z autorytetem, zawsze
przekazując zdrową naukę (zob. Mat.

7,28-29). Tym, co nadawało autorytet Jego kazaniom, był fakt, iż Chrystus ucieleśniał i odwzorowywał niebiańskie prawdy, których nauczał. Był On
pełen „łaski i prawdy” (Jan 1,14). Jako Jego reprezentanci także powinniśmy głosić Słowo z autorytetem opartym nie na sile naszych przekonań czy
pewności siebie, ale na mocy Słowa Bożego (zob.
II Tym. 2,15), przyjętego sercem i praktykowanego oraz wykładanego z szacunkiem, wyrazistością
i przekonaniem. Jezus nie błądził po obrzeżach
poruszanych tematów, ale zawsze przedstawiał słuchaczom sedno sprawy i zachęcał ich do jego rozważenia. Czynił tak zarówno w swoich osobistych
rozmowach, jak i w kazaniach (zob. 19., 20. i 21.
rozdział Ewangelii Mateusza). Jest oczywiste, że
Jego styl mówienia na forum i w prywatnych rozmowach był taki sam.

4. Nie był manieryczny w sposobie
mówienia i gestykulacji. Jezus wygło-

sił Kazanie na Górze, siedząc spokojnie na zboczu góry (zob. Mat. 5,1-2). Innym razem przemawiał do wielkiego tłumu nad Jeziorem Galilejskim
z małej rybackiej łodzi, zakotwiczonej w niewielkiej odległości od brzegu (zob. Mat. 13,1-3). Gdyby Jezus gwałtownie gestykulował, łódź zaczęłaby
się kołysać, a ludzie nie myśleliby o tym, co mówi,
ale o tym, czy nie wpadnie do wody.

5. Mówił prosto, a jednocześnie
przedstawiał głębokie prawdy, tak

iż rozumieli Go nawet prości i niewykształceni
ludzie, a jednocześnie to, co mówił, było wyzwaniem dla myślicieli. „Wielkie mnóstwo ludu chętnie go słuchało” (Mar. 12,37), zaś uczeni w Piśmie zdumiewali się Jego znajomością Słowa Bożego (zob. Jan 7,14-17). Przypowieści, jakimi się

posługiwał, w znaczący sposób przyczyniały się
do efektywności Jego nauczania, które dzięki temu
docierało do ludzi wywodzących się ze wszystkich klas społecznych. Przypowieści torowały drogę do ludzkich serc, jak ziarno padające w glebę,
kiełkujące i wydające plon we właściwym czasie.
Poza tym Jezus polegał na modlitwie i łączności
z Ojcem, który nadawał Jego słowom przyciągającą moc.

6. Mówił z godnością, nie uciekając się

do anegdot i żartów. Podobnie, jak apostoł Paweł,
Jezus nie postępował „lekkomyślnie” (II Kor.
1,17). Przyszedł, by ratować i uzdrawiać ludzi,
a nie bawić ich oratorstwem, teatralnością czy
ostentacją. Jego słowa, płynące z miłości Bożej,
niosły świętą otuchę i radość, ale nigdy nie wywoływały pustego śmiechu. Jezus nie ubierał ani siebie, ani swoich myśli w błazeńskie szaty. Prostota
i naturalność znaczyły wszystko, co czynił i mówił. Dzięki temu Jego słuchacze mogli się skupić
na treści Jego nauczania, nie będąc rozpraszani
sposobem prezentacji.

7. Mówił z pewnością, iż Jego sło−
wa nie są wypowiadane na próż−
no. Jezus wiedział, że Jego słowa mają zbawienny

wpływ na życie tych, którzy odpowiadają na Boże
wezwanie. Tak więc dźwięk i ton Jego głosu zawierały tę pewność i nieodłączną nadzieję, a nie rozpaczliwe zwątpienie. Inaczej mówiąc, pomimo ich
oporu wobec prawdy, Jezus zwracał się do ludzi
jak do przyjaciół, a nie sceptyków i beznadziejnych buntowników (zob. Jan 7,37-40; 8,25-32;
12,20-36). Jeśli postępujemy w tym samym duchu,
nasi słuchacze będą nas chętnie słuchali i przyjmowali to, co mamy im do zaoferowania jako kaznodzieje ewangelii.

Końcowa myśl. Nie przy pomocy zewnętrz-

nych przedstawień, niecodziennych dźwięków,
żywiołowości czy przemyślanych teatralnych gestów, nie przy pomocy technik marketingowych, ale
pełni Ducha Świętego mamy głosić Słowo Boże.
Takie kazanie przykuje uwagę naszych słuchaczy
i uświadomi im niewzruszoną realność wiecznej
ewangelii, podnosząc ich na wyżyny niebiańskiej
nadziei, która wplecie się w ich codzienne doświadczenie. „W dniach głodu będą nasyceni” (Ps. 37,19),
„jakby szpikiem i tłuszczem” (Ps. 63,6).
✔
Brian D. Jones
[Adaptowano z czasopismaThe Watchman Examiner, 25 II 1960. Autor jest pastorem. Mieszka w mieście Mountain View w Stanach Zjednoczonych].
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Kazanie I

Chrześcijański
przewodnik do mądrości

WPROWADZENIE
Chrześcijanie powinni iść przez życie, postępując mądrze i rozważnie (zob. Ef. 5,15-17). Ponieważ czas ucieka,
a dni są złe, chrześcijanie muszą wykorzystywać czas najlepiej, jak to możliwe. Zbyt wielu ludzi marnuje go, nie zdobywając mądrości, którą mogliby wykorzystać w życiu.
Ponieważ Słowo Boże ma przysposobić człowieka
do wszelkiego dobrego czynu (zob. II Tym. 3,16-17), należy sądzić, iż zawiera ono dobre rady dla nas, dotyczące naszego codziennego życia.
Celem tego poselstwa jest przedstawienie Przypowieści
Salomona jako źródła wielkiej mądrości i zachęcenie chrześcijan, by korzystali z tego źródła, bo pokazuje, jak mądrze
żyć i postępować.
I. CEL KSIĘGI
A. Cel Przypowieści Salomona został określony w pierwszych sześciu rozdziałach księgi — poznanie mądrości
i nauki, przyjęcie wskazówek kierujących ku temu,
co mądre, sprawiedliwe, rozsądne i słuszne.
B. Zatem księga ta ma nauczyć nas, jak postępować mądrze i sprawiedliwie oraz pomóc nam traktować innych we właściwy sposób. Ma też na celu udzielić
rozsądku ignorantom, dobrej rady młodym i mądrości tym, którzy jej poszukują.
II. DEFINICJA I WARTOŚĆ MĄDROŚCI
A. Mądrość można zdefiniować jako „realistyczne podejście do problemów życia” (20th Century Encyclopedia of Religious Knowledge). Homer Hailey przedstawił następującą definicję mądrości: „Mądrość jest wejrzeniem w najgłębsze przyczyny, znaczenie oraz konsekwencje spraw, uzdalniającym do najlepszego zastosowania posiadanej wiedzy”.
Ilustracja: Twój szef, współmałżonek czy współwyznawca krzyczy na ciebie. Możesz zareagować na kilka różnych sposobów, ale mądrość pomaga ci zdecydować, który z nich jest najlepszy i najwłaściwszy.
B. Dziewięć pierwszych rozdziałów Przypowieści Salomona podkreśla wartość mądrości. Może ona być zmie12 • PRZEWODNIK
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rzona życiowym powodzeniem, jakie pozwala osiągnąć
(zob. Przyp. 3,13-18).
Mądrość strzeże nas także przed wieloma pułapkami
(zob. Przyp. 3,21-26). Niektóre z nich są następujące:
• Złe towarzystwo (zob. Przyp. 1,10-19).
• Niemoralność (zob. Przyp. 5,1-14). Romans może
się wydawać ekscytujący i nieszkodliwy, ale niemoralność jest jedną z najkrótszych dróg do ruiny fizycznej, emocjonalnej i duchowej!
• Zupełny upadek. Mądrość wskazuje lepszy sposób życia.
III. WARTOŚĆ PRZYPOWIEŚCI SALOMONA
A. Istnieją dwa następujące sposoby zdobywania mądrości:
• Przez uczenie się na własnych błędach. Niestety,
wielu ludzi zdobywa mądrość ucząc się na swoich
błędach — oczywiście pod warunkiem, że przeżyją!
• Przez uczenie się z cudzych doświadczeń. Jeśli ktoś
przygląda się życiu innych ludzi, może uniknąć błędów, które oni popełnili. Ten sposób zdobywania mądrości ma wyraźną przewagę nad poprzednim, ponieważ dzięki niemu można cieszyć się życiem wolnym od błędów, jakich innym nie udało się uniknąć.
B. Mądrość innych ludzi jest tym, co nadaje Przypowieściom Salomona ogromną wartość. Zamiast tracić czas
na odkrywanie mądrości metodą prób i błędów, możemy sięgnąć wprost do tej księgi. Tu znajdziemy mądrość natchnioną przez Boga i sprawdzoną przez pokolenia sprawiedliwych, którzy żyli zgodnie z zawartymi w niej naukami.
Tak, wartość Przypowieści Salomona leży w tym, iż
zawierają one mądrość pochodzącą od samego Boga!
Nie znaczy to, że łatwo tę mądrość przyjąć (zob. Przyp.
2,1-6). Jednak ci, którzy szukają Boga przez Jego Słowo i modlitwę (zob. Jak. 1,5-8), z całą pewnością
otrzymają ją zgodnie z Bożą obietnicą.
PODSUMOWANIE
Niech to przesłanie zmotywuje cię do głębszego studiowania Przypowieści Salomona i poszukiwania w nich
skarbów mądrości. A ponad wszystko pamiętajmy, że bez
Jezusa Chrystusa, obecnego w naszym życiu, nie możemy
być prawdziwie mądrzy.
✔
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Kazanie II

Mądrość
w wyborze współmałżonka
WPROWADZENIE
Przypowieści Salomona to księga bardzo cenna i wartościowa, gdyż zawiera Bożą mądrość dla nas w każdej dziedzinie życia. Czy to w sprawach rodzinnych, czy w interesach, czy w życiu społecznym, czy w duchowych więziach,
możemy znaleźć w niej natchnione rady, pozwalające nam
postępować mądrze, „wykorzystując czas, gdyż dni są złe”
(Ef. 5,16).
Celem tego poselstwa nie jest obszerne studium Przypowieści Salomona, ale przedstawienie praktycznego wymiaru
mądrości, którą Bóg oferuje chrześcijaninowi w jego codziennym życiu.
I. RADA W WYBORZE ŻONY
A. Szczęście w życiu w dużym stopniu zależy od wyboru właściwej żony (zob. Przyp. 12,4). Dobra żona
czyni życie męża lepszym, podczas gdy zła żona może
uczynić mężczyznę zupełnie nieszczęśliwym! Głupio
byłoby twierdzić, że błąd w tej kwestii można łatwo
naprawić.
Wielu ludzi sądzi, że rozwód jest łatwym rozwiązaniem, ale Bóg jest innego zdania (zob. Mal. 2,16). Powtórne małżeństwo może się okazać dla chrześcijanina niezbyt dobrym sposobem wyjścia z sytuacji (zob.
Mat. 10,8-9), gdyż była żona zawsze będzie matką jego
dzieci (na dobre i na złe!).
B. Wskazówki, jak znaleźć dobrą żonę:
1. Proś Boga o pomoc (zob. Przyp. 19,14). Powodzenie w tej sprawie może zależeć od Boga w większym stopniu, niż ci się wydaje! Wobec powagi sprawy, czy możemy odważyć się nie polegać na Bożym kierownictwie?
2. Nie kieruj się jedynie zewnętrznym wyglądem (zob.
Przyp. 31,30). Fizyczne piękno jest powierzchowne
i przemijające, a zatem stanowi zbyt chwiejną podstawę dozgonnego związku. Niestety, wiele małżeństw buduje się wyłącznie na fizycznej atrakcyjności. Zamiast skupiać się na wyglądzie zewnętrznym przyszłej żony, szukaj raczej następujących cech
charakteru:
• Bojaźń Pańska (zob. Przyp. 31,30). Mądra kobieta jest bogobojna (zob. Przyp. 1,7). Prioryte-

tem jest, by twoja przyszła żona była gorliwą
chrześcijanką.
• Dyskrecja (zob. Przyp. 11,22). Jest to umiejętność czynienia właściwych rzeczy we właściwym
czasie. Bez niej piękno jest bezwartościowe, a nawet groteskowe.
• Mądrość (zob. Przyp. 14,1). Żona posiadająca tę
zaletę będzie potrafiła pomagać mężowi w tworzeniu więzi rodzinnych. Bez mądrości zaś udaremni najlepsze nawet starania męża.
3. Unikaj kobiety kłótliwej i zrzędliwej! Lepiej żyć w pojedynkę, niż poślubić niewłaściwą osobę. Jednak małżeństwo z pobożną kobietą jest wspaniałym błogosławieństwem od Pana (zob. Przyp. 18,22). Idąc
za Bożą radą z Przypowieści Salomona, możemy
zwiększyć nasze szanse na znalezienie dobrego współmałżonka. Dotyczy to nie tylko mężczyzny poszukującego żony, ale także kobiety poszukującej męża.
II. RADA W WYBORZE MĘŻA
A. Jest wiele sposobów, by dowiedzieć się czegoś o mężczyźnie.
1. Jak traktuje zwierzęta? Świadczy to o jego charakterze (zob. Przyp. 12,10).
2. Czy słucha rad innych osób? Świadczy to o jego
mądrości lub głupocie (zob. Przyp. 12,15).
3. W jakim towarzystwie się obraca? Jeśli przebywa
w niewłaściwym towarzystwie, to może również
ciebie sprowadzić na złą drogę (zob. Przyp. 13,20).
4. Czy jest wybuchowy, czy wyrozumiały i opanowany (zob. Przyp. 14,29)?
5. Jak zarabia na życie? Jego decyzje w sprawach finansowych mogą się okazać dla ciebie błogosławieństwem albo przekleństwem (zob. Przyp. 15,27).
6. Czy zawsze musi wyrazić swoje zdanie? Jeśli tak, to
znaczy, że brak mu wiedzy i umiaru (zob. Przyp.
17,27-28).
7. Czy okazuje współczucie ubogim? Jeśli tak, to jego
modlitwy zostaną wysłuchane (zob. Przyp. 21,13).
B. Mężczyźni, jakich należy unikać:
• Kobieciarz (flirciarz). Taki mężczyzna zmierza
ku upadkowi, raniąc i ciągnąc za sobą bliskich
(zob. Przyp. 6,27-29).
✔
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• Mężczyzna porywczy. Upodobnisz się do niego
i będziesz niszczyć samą siebie (zob. Przyp. 22,24-25).
• Alkoholik (zob. Przyp. 23,29-35).
PODSUMOWANIE
Jedną z najważniejszych decyzji w życiu jest wybór
współmałżonka. Dla wiernych Bogu chrześcijan rozwód
i ponowne małżeństwo nie są właściwym rozwiązaniem,
z jednym tylko wyjątkiem (zob. Mat. 19,9). Kto będzie

twoim życiowym partnerem i ojcem albo matką twoich
dzieci? Gdy one przyjdą na świat, będzie już za późno
na wycofanie się z dokonanego wyboru. Czy możemy
podejmować taką decyzję, nie konsultując jej z mądrością zawartą w Słowie Bożym? Z pewnością przesłanie
to nie wyczerpuje wszystkiego, co Biblia mówi na temat
wyboru współmałżonka, ale Boże rady są praktyczne
i godne uważnego przestudiowania oraz stosowania w życiu. Idź za Jezusem i pozwól Mu pomóc ci w podjęciu
tej ważnej decyzji.
✔

Kazanie III

Mądrość
w sprawach rodzinnych
go przykładu głębokiego i trwałego uwielbienia
dla Pana. Bojaźń Pańska jest początkiem poznania
(zob. Przyp. 1,7). Przedłuża życie (zob. Przyp. 10,27).
Jest kluczem do unikania złego (zob. Przyp. 16,6)
i do prawdziwego bogactwa (zob. Przyp. 22,4). Bojaźń Pańska jest więc najważniejszym zaopatrzeniem,
jakie możesz zapewnić swojej rodzinie.
• Miłość (zob. Przyp. 15,17). Zapewnienie środowiska, w którym panuje miłość, jest ważniejsze niż
zapewnienie materialnej obfitości. Młodzież sprawiająca problemy w życiu społecznym pochodzi
z domów, w których brakuje miłości, a nie pieniędzy!
• Spokojne życie rodzinne (zob. Przyp. 17,1). Gdzie
panuje rodzinna harmonia i spokój, tam materialne powodzenie liczy się mniej. Jaką wartość ma
bogactwo, jeśli rodzina jest rozdzierana wewnętrzną
niezgodą i waśniami?
• Duchowe zaopatrzenie. Mądrzy rodzice rozumieją,
że duchowe sprawy są ważniejsze niż rzeczy materialne. Będą dbali o to, by zapewnić rodzinie to, co
jest naprawdę ważne, nawet jeśli będzie to oznaczało wyrzeczenie się niektórych dóbr materialnych.

WPROWADZENIE
Gdy studiujemy Przypowieści Salomona, powinniśmy
pamiętać o dwóch rzeczach. Po pierwsze, życie jest krótkie; po drugie, nasze wieczne przeznaczenie w znacznym
stopniu zależy od tego, jak żyjemy teraz. Dlatego konieczne
jest, byśmy nie tracili czasu wskutek pochopnych i głupich
decyzji, które nie tylko narażają na szwank nasze wieczne
dobro, ale także doczesność czynią nieznośną i nędzną.
Wartość mądrości jest szczególnie widoczna w relacjach
rodzinnych. „Kto w swoim domu sieje zamieszanie, dziedziczy wiatr; a głupi staje się niewolnikiem mądrego”
(Przyp. 11,29). Życie jest zbyt krótkie, a rodzina wyrasta
zbyt szybko, by kierować nią metodą prób i błędów.
I. MĄDROŚĆ W ZASPOKAJANIU
POTRZEB RODZINY
A. Wielu ludzi sprowadza zaspokajanie potrzeb rodziny do spraw fizycznych — pokarmu, odzienia, dachu
nad głową — uważając je za najważniejsze. Inni są zdania,
że najistotniejsze są te rzeczy, których brakowało rodzicom,
gdy byli dziećmi. Jeszcze inni zabiegają przede wszystkim
o dobre wykształcenie dzieci. Chociaż wszystkie wymienione powyżej rzeczy mają ogromną wartość, to jednak natchniona mądrość w Przypowieściach Salomona uczy nas, że nie
należy stawiać na pierwszym miejscu potrzeb materialnych.
B. Czego potrzebuje rodzina?
• Bojaźń Pańska (zob. Przyp. 15,16). Bardziej niż materialnej zasobności twoja rodzina potrzebuje twoje14 • PRZEWODNIK
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C. Jak rodzice powinni troszczyć się o rodzinę?
• Bądź sprawiedliwy (zob. Przyp. 20,7). Oznacza to,
że rodzice będą na pierwszym miejscu stawiali królestwo Boże (zob. Mat. 6,33). Bóg strzeże swoich
wiernych dzieci i dba o to, by ich potrzeby były
stosownie zaspokajane! Dzieci sprawiedliwych rodziców są prawdziwie błogosławione, ale rodzice,
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którzy nie stawiają Boga na pierwszym miejscu,
próbują żyć bez opatrznościowej Bożej pomocy,
wskutek czego mogą cierpieć ich dzieci.
• Skup się na zdobywaniu mądrości i wiedzy zamiast
na bogactwie materialnym (zob. Przyp. 24,3-4). Wymaga to uważnego studiowania i stosowania Słowa
Bożego, w tym zwłaszcza Przypowieści Salomona,
ale także naśladowania Jezusa Chrystusa, w którym ukryte są wszystkie skarby mądrości i poznania (zob. Kol. 2,2-3).
II. MĄDROŚĆ W WYCHOWYWANIU DZIECI
A. Natchniona mądrość wyraża się we właściwej dyscyplinie. Właściwie pojęta dyscyplina jest przejawem prawdziwej miłości (zob. Przyp. 13,24). Służy uwolnieniu
dziecka od głupoty (zob. Przyp. 22,15) oraz sprawia,
że nabiera ono mądrości i unika złego (zob. Przyp.
29,15). Właściwa dyscyplina niesie ze sobą nagrodę
(zob. Przyp. 29,17).
B. Więcej mądrości w wersecie o wychowaniu.
• Werset z Przyp. 22,6 jest zazwyczaj tłumaczony
w następujący sposób: „Wychowuj chłopca odpo-

wiednio do drogi, którą ma iść” (Biblia warszawska). Oznacza to, że rozwój dziecka (zwłaszcza duchowy) zależy od tego, w jaki sposób jest ono wychowywane.
• Dosłownie werset ten można przetłumaczyć następująco: „Ćwicz młodego według potrzeby drogi
jego” (Biblia gdańska). Inaczej mówiąc: ćwicz dziecko stosownie do jego skłonności i zdolności.
Na przykład, nie zmuszaj dziecka uzdolnionego
technicznie, by zostało lekarzem czy prawnikiem.
Próba zmuszania dzieci do postępowania wbrew
ich zdolnościom i upodobaniom może doprowadzić do buntu i osłabienia rodzicielskiego wpływu w każdej dziedzinie życia, w tym także w wymiarze duchowym.
PODSUMOWANIE
Ponieważ nasze szczęście w tak dużym stopniu zależy
od udanego życia rodzinnego, powinniśmy skorzystać z mądrości oferowanej nam w Przypowieściach Salomona. Jezus powiedział: „Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie” (Jan 14,15). Pozwól Jezusowi stanąć
w centrum twojej rodziny.
✔

Kazanie IV

Mądrość w naszych
relacjach z Bogiem
WPROWADZENIE

I. PRAWDZIWA MĄDROŚĆ UZNAJE POTRZEBĘ
BOJAŹNI PAŃSKIEJ

Przypowieści Salomona zawierają natchnioną mądrość,
odnoszącą się do wszystkich naszych więzi (rodzinnych,
przyjacielskich, koleżeńskich itd.). Jako postępujący rozsądnie chrześcijanie (zob. Ef. 5,15-16), możemy czerpać z mądrości zawartej w tej księdze. Może ona być dla nas cennym przewodnikiem w wielu dziedzinach naszego codziennego życia.
Najwięcej mądrości potrzebujemy w utrzymywaniu
i pielęgnowaniu więzi, która łączy nas z Bogiem (zob. Ef.
5,17). Na przykład, w kontekście naszych relacji z Bogiem
z Przypowieści Salomona dowiadujemy się wielu interesujących rzeczy.

Dlaczego powinniśmy bać się Pana? Bojaźń Pańska jest
początkiem mądrości (zob. Przyp. 1,7). Jeśli nie mamy szacunku dla Boga, nie będziemy przyjmować Słowa Pańskiego i staniemy się jak „głupcy [, którzy] gardzą mądrością
i karnością” (zob. Przyp. 1,7).
Bojaźń Pańska jest cenna, gdyż:
• Przedłuża życie (zob. Przyp. 10,27), zachowując
człowieka od zła (zob. Przyp. 16,6), tak iż nie może
mu ono zaszkodzić (zob. Przyp. 19,23).
• Poprawia jakość życia (zob. Przyp. 22,4), dając człowiekowi mocną ufność i ucieczkę (zob. Przyp.
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14,26), czyniąc życie szczęśliwym i pomagając nam unikać zgubnych pułapek losu
(zob. Przyp. 14,27). Tak więc bojaźń Pańska
obdarza nas dobrą jakością życia, jak również większą liczbą dni.
II. PRAWDZIWA MĄDROŚĆ UZNAJE,
ŻE NIEKTÓRE RZECZY SĄ
OBRZYDLIWOŚCIĄ DLA BOGA
Obrzydliwość to coś brzydkiego, budzącego odrazę. Innymi słowy:
A. Prawdziwa mądrość rozumie, że Bóg nienawidzi pewnych rzeczy, gdyż są one dla Niego odrażające.
1. Butne spojrzenie (zob. Przyp. 16,5).
2. Kłamliwy język (zob. Przyp. 12,22).
3. Ręce przelewające niewinną krew.
4. Serce knujące zło (zob. Przyp. 15,26).
5. Stopy kroczące drogą zła (zob. Przyp. 15,9).
6. Fałszywy świadek i nieuczciwy sędzia (zob.
Przyp. 17,15).
7. Człowiek siejący niezgodę.
8. Oszustwo (zob. Przyp. 11,1).
9. Nikczemność i zbrodnia (zob. Przyp. 16,12).
10. Ofiara (nabożeństwo) bezbożnych (zob.
Przyp. 15,8).
11. Modlitwy tych, którzy ignorują prawo Boże
(zob. Przyp. 28,9).
Rozumiejąc, że Bóg brzydzi się takimi zachowaniami, mądrzy chrześcijanie będą unikać
niewłaściwych czynów i postaw!

III. PRAWDZIWA MĄDROŚĆ UZNAJE, ŻE NA NASZĄ
WIĘŹ Z BOGIEM WPŁYWAJĄ NASZE WIĘZI
Z BLIŹNIMI (ZOB. PRZYP. 21,3)
A. Biedni i potrzebujący.
1. To, jak ich traktujemy, świadczy o naszym podejściu
do Boga (zob. Przyp. 14,31).
2. Jeśli szydzisz z ich błagania, strzeż się (zob. Przyp. 17,5).
3. Pan błogosławi tych, którzy są łaskawi względem ubogich
(zob. Przyp. 19,17).
4. Pan ukarze tych, którzy okradają biednych (zob. Przyp.
22,22-23).
B. Wdowy i sieroty.
1. Bóg troszczy się o wdowy (zob. Przyp. 15,25).
2. Wyzwoli z ucisku sieroty (zob. Przyp. 23,10-11).
C. Nasi wrogowie.
1. Pan nie jest zadowolony, gdy cieszymy się z nieszczęścia
naszych wrogów (zob. Przyp. 24,17-18).
2. Pan nagrodzi tych, którzy okazują pomoc swoim wrogom
(zob. Przyp. 25,21-22).
PODSUMOWANIE
Jaką mądrość możemy znaleźć w Przypowieściach Salomona? Jeśli boimy się Pana, czynimy to, co dobre w Jego oczach, unikamy tego, czego On nienawidzi, traktujemy innych sprawiedliwie
i uczciwie. Wówczas nasza więź z Bogiem będzie oparta na solidnej podstawie! „Kto zważa na Słowo, znajduje szczęście, a kto
ufa Panu, jest szczęśliwy” (Przyp. 16,20).
Czy złożyłeś ufność w Panu, pokornie poddając się Jego
Słowu?
✔

Notatki:
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W

większości przypadków chrześcijańska ceremonia zaślubin małżeńskich obejmuje ważne
oświadczenie: Na mocy autorytetu danego mi
jako kaznodziei Kościoła Chrystusa, ogłaszam
was mężem i żoną, zgodnie z ustanowieniem Bożym i prawem państwowym, w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego.
To pastorskie oświadczenie wydaje się łączyć dwa wymiary małżeństwa — prawny i religijny. Jednak nigdzie
w Biblii nie czytamy, że konieczna jest religijna ceremonia,
zatwierdzająca zaślubiny. Nie występuje też zakaz zawierania małżeństwa według prawa cywilnego. Przedstawiciel
urzędu stanu cywilnego przeprowadza uroczystość zaślubin,
która nie ma cech ceremonii kościelnej. Jednak historyczną
tradycją i zalecaną przez Kościoły chrześcijańskie praktyką
jest, iż chrześcijańskie pary przyjmują ślub kościelny. Dlaczego? Rozważmy kilka powodów takiego zalecenia.

Dlaczego

ślub kościelny?
1. Małżeństwo jest ustanowieniem Bo−
żym. Ceremonia religijna wyraża uznanie, iż małżeństwo
jest Bożym ustanowieniem. Z prawnego punktu widzenia
można je zawrzeć w urzędzie stanu cywilnego — małżonkowie składają ślubowanie przed urzędnikiem, podpisują dokumenty i są małżeństwem. Jednak dla chrześcijan oznacza to pominięcie najważniejszego aspektu, bowiem dla wierzących małżeństwo jest cudem. Dwoje ludzi staje się nowym stworzeniem. Przed zaślubinami należeli oni do swoich rodzin, w których przyszli na świat, ale po zawarciu
związku małżeńskiego należą do siebie nawzajem. Zatem
małżeństwo oznacza stworzenie nowej rodziny, nowego
domu, a to już nie jest ludzkim ustanowieniem, ale Bożym.
Małżeństwo jest wyrazem Bożego porządku stworzenia.
Zawierając je mężczyzna i kobieta wkraczają w sferę ofiarowaną im przy stworzeniu naszego świata. Państwo młodzi
muszą być świadomi, że wkraczają w coś, wobec czego wszyscy inni ludzie na świecie będą zawsze jedynie postronnymi. Jeśli nie potrafią zrozumieć wyjątkowej natury chrześcijańskiego małżeństwa, to ślub kościelny właściwie nie jest
im potrzebny — mogą poprzestać na ślubie cywilnym.

2. Małżeństwo ma wymiar religijny.
Religijna ceremonia zaślubin przypomina zawierającym
związek małżeński, że najważniejszym jego wymiarem jest
wymiar duchowy. Współmałżonek, który nie spełnia funkcji religijnego opiekuna, zawodzi w tym, co najważniejsze.
Trzeba sobie uświadomić fakt, że mąż i żona są nawzajem
stróżami swoich dusz. Ta odpowiedzialność sięga poza doczesność. Augustyn powiedział, że ostatecznym celem małżeństwa jest, „by jedno drugiemu dopomogło w drodze
do nieba”.
Ślub cywilny ma prawne i społeczne uzasadnienie, ale
zaślubiny o charakterze religijnym obejmują także wymiar
duchowy. Bez właściwych postaw i praktyk religijnych małżeństwo traci podstawę, na której zostało oparte.

3. Zawarcie związku małżeńskiego jest
początkiem chrześcijańskiej rodziny. Ceremonia zaślubin kościelnych świadczy o uznaniu i przyjęciu tego, co Chrystus może dokonać dla człowieka. Chrześcijańskie małżeństwo nie jest kontraktem między mężczyzną
a kobietą, ale przymierzem między trzema stronami. Trze-
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cią osobą jest Chrystus, a bez Jego obecności małżeństwo
nie będzie trwałe i nie stworzy mocnego fundamentu
pod szczęśliwy chrześcijański dom.

4. Małżeństwo jest świętym przymie−
rzem, a nie cywilnym kontraktem. Religijna ceremonia wyraża sprzeciw wobec sekularyzacji małżeństwa, która według Samuele’a Bacchiocchiego oznacza, że
„małżeństwo jest czasową społeczną umową regulowaną
prawem cywilnym, a nie trwałym i świętym przymierzem,
poświadczonym i gwarantowanym przez samego Boga”.
Zamiast obiecywać „wierność aż do śmierci”, małżonkowie ślubują pozostać razem, „póki miłość będzie trwać”1.
Osłabienie rangi małżeństwa i sprowadzenie go jako
świętego przymierza do cywilnej umowy wywodzi się
z czasów rewolucji francuskiej. Jak wyjaśnia Ellen
G. White, wśród innych przepisów ustanowiono wtedy
„nowe prawa dotyczące małżeństwa. Podważały one instytucję małżeństwa jako najświętszego związku, w jaki ludzie mogą wstępować, i który prowadzi do umocnienia
społeczeństwa, redukując go do formy tymczasowego kontraktu, który można zawrzeć lub zerwać według własnego
upodobania”2.
Religijna ceremonia zaślubin potwierdza, że małżeństwo nie może być traktowane lekko. Nakłada na więź mężczyzny i kobiety świętość i trwałość przymierza. Zawiera
także Bożą przestrogę dla wszystkich, którzy próbowaliby
wejść pomiędzy mężczyznę i kobietę, zawierających nowy
związek małżeński. „Co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj
nie rozłącza” (Mat. 19,6).

5. Małżeństwo wiąże męża i żonę z Ko−
ściołem. Religijna ceremonia potwierdza rolę Kościoła
w życiu współmałżonków. Ważny jest nie tyle Kościół, co
Bóg. Bóg zaś złożył na swoim ziemskim Kościele obowiązek prowadzenia ludzi do Niego. Często pochopnie
sądzi się, że więź z Kościołem automatycznie czyni rodzinę religijną. Jednak przynależność do Kościoła to jeszcze nie więź, a jedynie sposób życia. Ci, którzy akceptują
ten sposób życia, są na najlepszej drodze, by zapewnić
swojej rodzinie to, czego potrzebuje. Już samo uczęszczanie na nabożeństwa i wspólne w nich uczestniczenie jednoczy małżeństwo we wspaniały i niezwykły sposób. Jeśli nawet między współmałżonkami istnieją jakieś napięcia, błogosławieństwo wspólnego uczestniczenia w nabożeństwie czyni ich znacznie bardziej wyrozumiałymi wobec siebie nawzajem.
Możliwość wspólnego uczestniczenia w życiu Kościoła daje mężowi i żonie poczucie głębokiego zadowolenia
z życia. W Kościele mogą poznawać przyjaciół, którzy będą
dla nich błogosławieństwem. W małych grupach czy klasach mogą rozmawiać o sprawach duchowych. Mogą ra-
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zem odczuwać ciepło, jakie napełnia serca przyjaciół, gdy
wspólnie się modlą. Przy okazji chrztów, ślubów czy nawet
pogrzebów Kościół roztacza błogosławiony wpływ na rodziny do niego należące.

6. Religijne małżeństwo zapewnia du−
chowe korzenie dzieciom. „Gdy stają się rodzicami, powierzony jest im święty depozyt. Od nich będzie zależeć w dużej mierze dobrobyt dzieci na ziemi
i szczęście w przyszłym życiu”3. Dzieci, których rodzice
nie są religijnie zjednoczeni, będą miały mniejsze szanse
rozwinięcia silnych duchowych korzeni. Chrześcijańscy rodzice mają obowiązek być dla swoich dzieci ewangelistami. W chrześcijaństwie więzi rodzinne są ilustracją duchowej rzeczywistości. Wiele chrześcijańskich koncepcji
odzwierciedla to, czego uczymy się w rodzinie: Bóg jest
naszym Ojcem, a my Jego dziećmi; chrześcijanie są braćmi i siostrami; Bóg pociesza swoich wiernych jak matka;
nowe życie w Chrystusie wymaga spożywania duchowego
pokarmu, tak jak nowo narodzone niemowlę potrzebuje
matczynego mleka, by wzrastać; Bóg miłuje swój lud, jak
mąż miłuje żonę; Kościół jest oblubienicą Chrystusa. Rodzina niemająca duchowego fundamentu pozbawia dzieci
duchowego wsparcia i dziedzictwa.

7. Religijne małżeństwo świadczy o wie−
rze w Boga. Religijna ceremonia zaślubin daje małżonkom oparcie w wierze w Boga, pomagając rozwijać
wzajemne zaufanie. Mogą oni patrzeć w przyszłość pełni
nadziei, gdyż wiedzą, skąd czerpać codzienne wsparcie
i gdzie jest źródło ostatecznego sukcesu ich małżeństwa.
Ramię w ramię mogą iść w jednoczącej ich miłości, której
źródłem jest serce Boga.
„Mężczyźni i niewiasty mogą osiągnąć boski ideał, jeśli wezmą Chrystusa do pomocy. Czego nie może dokonać
ludzka mądrość, tego dokona Jego łaska dla tych, którzy
obdarzą Go zaufaniem. Jego opatrzność może połączyć serca więzami pochodzenia niebiańskiego. Miłość nie będzie
wówczas tylko wymianą łagodnych i pochlebnych słów.
Niebiański warsztat produkuje tkaninę delikatniejszą i silniejszą niż można utkać na ziemskich krosnach. Nie będzie
to tkanina słaba, lecz solidna i wytrzymała zarówno
w dniach dobrych, jak i nieszczęściu. Serce połączy się
z sercem złotymi więzami trwałej miłości”4.
✔
Rex D. Edwards
1

Christian Marriage: Social Contract or Sacred Covenant?, w: Adventist Affirm, wiosna/1988, s. 6.

2

Ellen G. White, Wielki bój, wyd. XI, Warszawa 2005, s. 185.

3

Ellen G. White, Śladami Wielkiego Lekarza , wyd. V, Warszawa 1997,
s. 253.

4

Tamże, s. 256.
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Czas
na poselstwo
na poselstwo

drugiego anio≥a
C

zęsto na adwentystycznych zgromadzeniach ludzie
pytają mnie o to, kiedy uchwalona zostanie ustawa
niedzielna. Zazwyczaj odpowiadam wtedy, że gdy
ukończyłem prawo, dostałem dyplom, a nie kryształową
kulę! Choć rozumiem adwentystów, którzy chcą znać czas
i sposób wypełnienia biblijnych proroctw, to jednak sądzę,
iż ważniejszą kwestią jest to, jakie poselstwo powinniśmy głosić obecnie w świetle naszego zrozumienia proroctw.
Z mojego punktu widzenia, powinniśmy się skupić
na poselstwie drugiego anioła, które ściśle wiąże się z poselstwem pierwszego anioła. Postaram się uzasadnić, dlaczego. Otóż drugi anioł ostrzega przed jednoczeniem się Kościoła z państwem. Upadek religijnej potęgi, Babilonu, jest
ściśle połączony z jego niemoralnym związkiem z królami
ziemi, symbolizującymi tutaj władzę państwową. Babilon
usiłuje nakłonić wszystkie narody, by spełniały jego wolę,
zmuszając je przy pomocy prawa cywilnego do przestrzegania jego religijnych nauk. Obecnie Kościoły w Ameryce
przeniosły akcent z ewangelizacji i głoszenia Słowa na politykę. Ewangeliczne przesłanie uległo rozwodnieniu. Podczas gdy wcześniej kładziono nacisk na skruchę i uświęcenie, dzisiaj mówi się zaledwie o wierze. Podczas, gdy niegdyś uczono wierzących, że ci, którzy zostali usprawiedliwieni, będą żyli przez wiarę, teraz głosi się, iż ludzie są zbawieni przez sam akt wiary. Ewangelia została pozbawiona
swojej mocy (zob. Rzym. 1,16-17).
Prorocze przesłanie mówi, że duchowo bezsilny Kościół
dąży do tego, by brak mocy Bożej uzupełnić siłą cywilnej
władzy. Polityka zajęła miejsce Ducha Świętego, stając się

napędem moralnego i duchowego ożywienia. Tak dzieje się
dzisiaj w Ameryce. Co więcej, jest to owoc głoszonego
od pokoleń antynomizmu. Począwszy od XIX wieku protestancka Ameryka odrzuciła prawo Boże jako standard charakteru, rezygnując tym samym z uświęcającego wpływu
Ducha Bożego. Nic dziwnego, że na świecie rozprzestrzeniły się fałszywe poglądy na temat działania Ducha Świętego. Emocjonalny entuzjazm zajął miejsce pokornego posłuszeństwa.
Poselstwa pierwszego i drugiego anioła nie powinny
być rozdzielane. Odrzucenie pierwszego poselstwa — wiecznej ewangelii i jej wezwania do oddawania czci Stwórcy
zgodnie z prawem Bożym — prowadzi do odstępczego polegania na władzy cywilnej, przed czym ostrzega drugi anioł.
Adwentyści popełniają błąd, wyobrażając sobie, że inne
Kościoły posiadają równie zdrowy biblijny wykład ewangelii. Niestety, tak nie jest. Choć wielu ludzi w innych Kościołach posiada wspaniałą więź miłości z Chrystusem, to
jednak zdrowa nauka występuje tam szczątkowo.
Obecnie, w miarę jak amerykańscy ewangeliczni chrześcijanie coraz bardziej polegają na polityce, adwentystyczna wizja przyszłości nabiera szczególnej aktualności. Ludzie zasługują na to, by skorzystać z mądrej rady, iż „lepiej
ufać Panu, niż polegać na możnych” (Ps. 118,9).
✔
Alan J. Reinach
[Autor jest dyrektorem Sekretariatu Spraw Publicznych
i Wolności Religijnej Unii Pacyficznej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Stanach Zjednoczonych].
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iektórzy są zdania, że chrzest w wieku dziecięcym jest przedwczesny, decyzja zbyt powierzchowna, a zagrożenie odstępstwem zbyt duże. Inni
twierdzą, że zezwalając na chrzczenie dzieci, Kościół obniża jego znaczenie. Jednak są tacy, którzy nie tylko akceptują
decyzję chrztu podejmowaną przez dzieci, ale nawet do niej
zachęcają.
Jakie stanowisko w tej sprawie powinni zająć starsi zboru i przywódcy kościelni? Poza poszukiwaniem Bożego
kierownictwa, musimy gruntownie zbadać to zagadnienie,
aby dojść do zgody i położyć kres sporom.
Czytając ten artykuł, pamiętaj o znaczeniu chrztu jako
ceremonii wyrażającej zaangażowanie. Według symboliki
biblijnej, chrzest jest podobny do zaślubin (wyraz miłości)
albo do śmierci i zmartwychwstania, jako początku nowego życia. W obu przypadkach chrzest jest początkiem, a nie
końcem procesu. Musimy więc postrzegać decyzję dziecka
w takich właśnie kategoriach.

Zasięg decyzji
Bóg akceptuje i rozumie decyzję każdego człowieka,
podejmowaną w określonym kontekście. Dzieci dopiero
zaczynają rozumieć życie i przejawiać zaangażowanie, którego nie można porównywać z decyzjami ludzi dorosłych.
Dorośli mają dzieciństwo za sobą i stoją wobec innej rzeczywistości życia. Gdy dzieci podejmują decyzje, oświadczają tym samym, że miłują Jezusa i pragną być blisko Niego, a ich zaangażowanie odnosi się do prostych i praktycznych aspektów ewangelii. Ellen G. White wyraźnie stwierdza: „Chrzest nie czyni dzieci chrześcijanami ani ich nie
nawraca. Jest jedynie zewnętrznym znakiem, wskazującym,
iż rozumieją one, że mają być dziećmi Bożymi przez wiarę
w Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela oraz odtąd żyć
dla Chrystusa” (Ellen G. White, Child Guidance, s. 499).
Powinniśmy zachować ostrożność, by nie wymagać
od dzieci zbyt wiele. Znając podstawowe zasady wiary i będąc zaangażowanymi w ich przestrzeganie, dzieci będą miały
okazję do dalszego rozwoju w swoim chrześcijańskim życiu.
A będzie on zależał głównie od sposobu, w jaki ich chrześcijańskie życie się rozpoczęło. Jeśli zostały przyjęte z otwar-
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dzieci
tymi ramionami, otoczone opieką, nauczone praktycznych
aspektów życia, zaangażowane w życie Kościoła i przyjęte
do zboru, wówczas chrzest przygotuje je do dalszego rozwoju, który stanie się ich udziałem w miarę nabierania
z upływem lat chrześcijańskiego doświadczenia.

Ryzyko zakazu
Bóg ceni dzieci i młodszych nastolatków i dlatego
musimy zachować daleko idącą ostrożność w podejściu
do ich ewentualnego chrztu. Musimy uświadomić im, że
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Chrzest

chrzest jest murem — nie murem, którego nie można pokonać, ale murem obronnym, wspierającym je w ich pragnieniu przyłączenia się do Kościoła. Ciągłe powtarzanie negatywnych uwag i zakazów, mnożenie wymagań czy piętrzenie trudności na drodze do chrztu może doprowadzić
do poczucia odrzucenia i wytworzyć barierę. To, co niegdyś było marzeniem, może się przerodzić w przykry kompleks. Dzieci mogą się zastanawiać: Jeśli chrzest jest czymś
dobrym, to dlaczego ja nie mogę się ochrzcić?
W jednym z okręgów, w którym byłem pastorem, przeżyłem właśnie takie doświadczenie. Pewnej soboty, gdy zbliżał się czas wiosennego chrztu, pewna siostra poprosiła,
żebym porozmawiał z jej szesnastoletnim synem i zaprosił go do podjęcia decyzji. Powiedziała mi:
— Mój syn uczęszcza do zboru, ale nie chce przyjąć
chrztu. Nie wiem, co robić.
Odwiedziłem ich w następnym tygodniu. Rozmawiając
z szesnastolatkiem w cztery oczy, zapytałem go, dlaczego
nie chce być ochrzczony, skoro wychował się w zborze.
— Nie chcę przyjąć chrztu, bo czuję, że to nie dla mnie
— odpowiedział.
Jednak ja naciskałem dalej:
— Ale przecież uczęszczasz do zboru i kochasz Pana
Jezusa, prawda?
Wtedy zaczął się nieco otwierać i wreszcie powiedział:
— Gdy byłem młodszy, kilka razy odpowiedziałem
na wezwanie do chrztu. Chciałem być ochrzczony, ale
mówiono mi, że jestem za młody. Mama mówiła mi, że jeszcze nie jestem gotowy. Twierdziła, że jeszcze nie wiem, jak
należy postępować, i kpiła ze mnie. Gdy zdarzało się, że
chciała mnie skarcić, mówiła, że chłopiec, który tak postępuje, nie zasługuje na to, by być ochrzczonym.
W końcu wyznał:
— Gdy chciałem przyjąć chrzest, nie pozwalano mi,
a teraz już nie chcę.
Ziarno zostało zasiane, a teraz zaczęły się pojawiać jego
owoce.
Nie twierdzę, że powinniśmy zgodzić się na chrzest każdego dziecka, które wyraziło takie pragnienie, ale powinniśmy umiejętnie postępować w takich sytuacjach, nie tworząc
trudności, problemów i nie przejawiając zachowań zniechęcających, ale raczej wyrażając akceptację. Ponadto jeśli dzieci
nalegają, zbór powinien pozwolić im przyjąć chrzest przy
pierwszej nadarzającej się okazji, okazując zrozumienie
dla ich pragnienia bliskości Jezusa. „Chrystus tak wysoko
ceni wasze dzieci, że oddał za nie swoje życie. (...) Najmniejsze dziecko, które miłuje i boi się Boga, jest większe w Jego
oczach od najbardziej utalentowanego i uczonego człowieka, zaniedbującego zbawienie. (...) Dusza dziecka, które wierzy w Chrystusa, jest tak samo kosztowna w Jego oczach, jak
aniołowie znajdujący się wokoło Jego tronu. Dzieci należy
przyprowadzić do Chrystusa i wychowywać dla Niego”
(Ellen G. White, Chrześcijański dom, wyd. III, s. 173).

Idealny wiek
Nie sposób ustalić idealny wiek, w jakim należy przyjąć chrzest. Ellen G. White uczyła, że już w wieku ośmiu
lat dzieci wkraczają w nowy etap życia. Od tego wieku
należy je przygotowywać do decyzji pójścia za Chrystusem. Nie twierdzę, że należy chrzcić dzieci w tym wieku,
ale już można je prowadzić w tym kierunku. „Dzieci
w wieku ośmiu, dziesięciu czy dwunastu lat są już na tyle
rozwinięte, by osobiście odnieść się do kwestii religii. Nie
ucz dzieci, że na skruchę i wiarę przyjdzie czas w przyszłości, gdy dorosną. Właściwie pouczone, nawet młodsze
dzieci mogą mieć właściwe pojęcie o grzeszności człowieka i zbawieniu w Chrystusie” (Ellen G. White, Child
Guidance, s. 490-491).
Nie jest to sprawa, której omówienie należy odłożyć
na przyszłość, ale trzeba ją przedstawić dzieciom jak najwcześniej, gdy tylko będą w stanie ją zrozumieć. Gdy zaczną podejmować poważniejsze decyzje i zdobywać coraz
szerszy zakres autonomii, podejmować coraz większe obowiązki i wyrabiać sobie własne stanowisko w różnych sprawach, wówczas należy im uświadomić potrzebę podjęcia
decyzji pójścia za Jezusem.

Postawa rodziców
Rodzice, w o wiele większym stopniu niż przywódcy
kościelni, powinni wykazać się mądrością w podejściu
do chrztu dzieci. Ich postawa powinna być zawsze nacechowana wsparciem i akceptacją. Powinni zachęcać dzieci
do decyzji poddania się Jezusowi. Ellen G. White radzi:
„Gdy Duch Święty działa na serca dzieci, współpracujcie
z Nim. Uczcie je, że Zbawiciel powołuje je, a nic nie może
mu sprawić większej radości, niż ich ochocze podporządkowanie się Mu w rozkwicie ich młodości” (Ellen G. White,
Evangelism, s. 580).
Jeśli dzieci chcą być ochrzczone, ale nie są jeszcze
we właściwym wieku, ważne jest, by nie okazywać im sprzeciwu, ale zapewnić, że już niedługo będą mogły zostać
ochrzczone. Jest to okazją do rozpoczęcia studium praktycznego chrześcijańskiego stylu życia i wdrożenia zajęć,
które przygotują dzieci do chrztu. Rodzice powinni zawsze
ocenić zdolność dzieci do podjęcia decyzji i zmierzyć ich
stopień zainteresowania, ale nie powinni stawiać perfekcjonistycznych wymagań. Nie powinni też mówić o chrzcie
w kontekście dyscypliny, wykorzystując pragnienie dziecka do osiągnięcia własnych celów wychowawczych. Natchniona rada mówi: „Gdy błądzą, nie łajaj ich. Nigdy nie
kpij z nich, iż pomimo przyjęcia chrztu zdarza im się postępować niewłaściwie. Pamiętaj, że muszą się jeszcze wiele
nauczyć w kwestii obowiązków dziecka Bożego” (Ellen G.
White, Child Guidance, s. 500).
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Postawa przywódców kościelnych

Poparcie Ellen G. White

Także przywódcy zborowi powinni wspierać decyzję
przyjęcia chrztu. Nawet jeśli dzieci nie są wystarczająco dojrzałe i przygotowane, zbór powinien okazać im zainteresowanie i pomoc w ich kształtowaniu, studiowaniu z nimi
prawd Bożych i podtrzymywaniu ich zaangażowania, aby
nie ustały w swej decyzji.
Należy zwrócić uwagę na następujące sprawy:
1. Nie pomniejszaj i nie kpij z ich decyzji. Unikaj
mówienia: Tylko dzieci odpowiedziały na apel o przyjęcie
chrztu, więc nie mamy kogo ochrzcić lub: Ty chcesz być
ochrzczony? Musisz jeszcze długo czekać!
2. Nie czyń negatywnych uwag i nie ustalaj nierealistycznych standardów. Nie mów: Ten chłopiec za dużo rozmawia podczas nabożeństwa. Nie jest jeszcze gotowy, by przyjąć chrzest lub: Nie jesteśmy pewni, czy zostałeś należycie przygotowany. Czas pokaże, czy się nadajesz.
3. Unikaj argumentu, że nie mogą być ochrzczone, bo
są za młode i wkrótce opuszczą zbór. Odstępstwa częściej zdarzają się wśród dorosłych niż wśród dzieci i młodzieży. Jeśli dzieci są zaangażowane w życie i działalność
zboru od najmłodszych lat, wówczas są znacznie mniej narażone na to, że go opuszczą.
4. Oceń determinację dziecka i jego sytuację rodzinną.
Rodzina musi wspierać decyzję dziecka. „Zgadzając się
na chrzest dziecka, rodzice biorą na siebie święte zobowiązanie wiernego sprawowania nad nim opieki i kierowania nim w dziele kształtowania charakteru” (Ellen
G. White, Child Guidance, s. 499-500).
5. Jeśli to konieczne, poproś o pomoc współwyznawców. Wiele dzieci pochodzi z niestabilnych rodzin i takich,
w których jedno z rodziców nie należy do Kościoła. Ważne, by dorośli, organizacja harcerska czy szkoła kościelna
wspierały i kierowały dzieci w ich drodze do chrztu. Dostarczanie Lekcji Biblijnych, zapraszanie na sobotnie obiady czy towarzyszenie im podczas nabożeństwa może wywrzeć pozytywny wpływ. Jeśli rodzice dziecka nie są adwentystami, wówczas należy wykorzystać okazję, by również ich
przyprowadzić do Chrystusa i do zboru. Ellen G. White
podkreśla, że „za pośrednictwem dzieci będzie można
dotrzeć do wielu rodziców” (Ellen G. White, Evangelism,
s. 584).
6. Zorganizuj specjalną klasę biblijną. Jest to dobry
sposób przygotowania dzieci do chrztu. Klasa taka może
funkcjonować w szkole zborowej/kościelnej, w drużynie
harcerskiej czy w ramach działalności oddziału do spraw
dzieci. Kościół ma wiele okazji, by odegrać pozytywną rolę
w przygotowaniu dzieci do chrztu.

Ellen G. White wspierała decyzje, zaangażowanie
i chrzest dzieci. W jej czasach dojrzewały one nieco później niż obecnie, ale mimo to podkreślała wagę ich decyzji.
O pewnym spotkaniu, w którym uczestniczyła, napisała:
„Spotkania dla dzieci w miejscowości Monterey (Michigan) były, jak sądzę, najlepszymi, w jakich do tej pory uczestniczyłam. Wszyscy szukali Pana i pytali: »Co mamy czynić, abyśmy byli zbawieni?«. (...) Wiemy, że Pan działał wśród
nas, prowadząc te drogie dzieci do swojej trzody. (...) Dzieci wyraziły pragnienie chrztu. (...) We wtorek dziesięć dziewcząt przyjęło chrzest. Szczególnie jedna z nich bardzo nas
poruszyła. Podjęła decyzję chrztu, wraz z innymi przybyła
nad wodę, ale odczuwała silny lęk przed zanurzeniem. (...)
Wszystkie dziewczęta zostały ochrzczone z wyjątkiem tej
jednej, która nie dała się przekonać, by wejść do wody. Zauważyliśmy, że szatan sprzeciwiał się dobremu dziełu
i chciał ją powstrzymać. Ubrałam ją w szatę chrzcielną
i nalegałam, by weszła do wody. Jednak ona wahała się.
Mój mąż z jednej, a ja z drugiej strony, w obecności jej
ojca, próbowaliśmy ją zachęcić, by weszła do wody, ale jej
lęk sprawiał, że odmawiała. Wreszcie zgodziła się. Po tym,
jak kaznodzieja kilka razy powtórzył: »W imię Jezusa, nie
bój się«, zanurzyła głowę i ramiona pod wodą. Potem zupełnie spokojna przyjęła chrzest, symbolicznie pogrzebana
pod wodą na pamiątkę śmierci Chrystusa. (...) Następnego
dnia pięciu chłopców wyraziło pragnienie przyjęcia chrztu.
Był to niezwykły widok — pięciu chłopców niemal w tym
samym wieku i tego samego wzrostu, ramię w ramię wyznających wiarę w Chrystusa” (Questions I Would Ask Sister White, s. 24-25).

Co należy uczynić?
Po przeanalizowaniu tej jakże ważnej kwestii, zalecam
równowagę i mądrość w podejmowaniu decyzji, związanych z chrztem dzieci. Nie bądź zbyt stanowczy i wymagający, by nie zniechęcać dzieci do tej decyzji. Z drugiej strony, nie spiesz się z ich chrztem. Pamiętaj o należytym przygotowaniu. Najlepszym sposobem zachęcania, przygotowania i prowadzenia dzieci do chrztu jest umacnianie ich
w podjętej decyzji i wspieranie ich w prowadzeniu chrześcijańskiego życia. Lepiej jednak popełnić błąd i ochrzcić
dziecko przedwcześnie, niż zniechęcić je zupełnie do chrztu
i do pójścia za Jezusem.
✔
Erton Kohler
[Autor jest przewodniczącym Wydziału Południowoamerykańskiego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego].
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Sztuka
przemawiania
Musisz wiedzieÊ, jak oddychaÊ

ÑU

czniów i studentów należy uczyć,
jak mają oddychać, jak czytać
i mówić, aby nie nadwerężać
gardła i płuc, ale wykorzystywać mięśnie
brzucha. Nauczyciele sami powinni kształcić się w tym względzie” (Fundamentals of
Christian Education, s. 147-148).
Wszyscy umiemy oddychać. Gdy
przyszliśmy na świat, instynktownie zaczęliśmy używać naszego układu oddechowego. Ale czy wiemy, jak używać płuc podczas przemawiania? Życie składa się z serii oddechów. Można żyć kilka tygodni bez
jedzenia, kilka dni bez wody, ale zaledwie
kilka minut bez oddychania.
Dzięki oddychaniu tlen dostaje się
do płuc, a dwutlenek węgla jest wydalany
na zewnątrz. Oddychanie to życie. Jest
ono podświadomym, ale możliwym
do kontrolowania procesem, a jego
doniosłość jest niekwestionowana. Przy
stworzeniu procesowi temu została nadana
szczególna ranga, jako że Stwórca osobiście tchnął w człowieka dech życia.
Zdrowie narządów mowy zależy
od umiejętności właściwego oddychania.
„Ćwiczenie głosu zajmuje ważne miejsce
w kulturze fizycznej. Wzmacnia ono
i uodparnia płuca i chroni cały organizm
przed schorzeniami. Aby móc swobodnie
czytać na głos i przemawiać bez zmęczenia, należy zwrócić baczną uwagę na to,

aby mięśnie brzucha miały swobodę
podczas oddychania. Oddech nie może
być niczym skrępowany, a cały wysiłek
oddychania trzeba przerzucić na mięśnie
brzuszne. Przestrzegając tej zasady
można w dużym stopniu uchronić gardło
i płuca od zmęczenia, a nawet od ciężkich chorób” (Ellen G. White, Wychowanie, s. 139-140).
Gdy wdychamy powietrze, wpływa
ono przez nozdrza, a następnie przez
gardło (gdzie znajdują się struny głosowe) i tchawicę dostaje się do płuc. Gdy
wydychamy powietrze, wydostaje się ono
przez gardło, a gdy mówimy, struny
głosowe zbliżają się do siebie i są wpra-
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wiane w drgania, wytwarzając dźwięk.
Ten dźwięk jest wzmacniany i modyfikowany przez komory rezonansowe,
mianowicie jamę ustną, jamę nosową
i płuca.
Oddychać można przez nos albo
usta lub jednocześnie przez nos i usta.
Oddychanie przez nos jest najwłaściwsze, ponieważ powietrze przechodzące
przez niego jest ogrzewane, oczyszczane
i nawilżane.
Gdy mówimy, nasze oddychanie jest
naturalne, co oznacza, że wdychamy
i wydychamy powietrze stosownie
do emocji i długości zdań. Gdy przerywamy mówienie, oddychanie ulega
spowolnieniu — zaczynamy oddychać
przez nos. Natomiast gdy przemawiamy,
oddychamy przez usta. Szczególnie duże
ilości powietrza muszą być wydychane
podczas śpiewania, tak iż płuca są
niemal zupełnie opróżniane. Podczas
mówienia stopień opróżnienia płuc
z powietrza jest bardziej umiarkowany.
Powszechnie spotyka się ludzi,
których oddychanie jest górne, płytkie.
Jednak nie jest ono najwłaściwsze, gdyż
wykorzystywana jest wtedy niemal
wyłącznie górną część płuc. Nie jest też
zalecane z uwagi na ograniczoną ilość
wdychanego powietrza, wskutek czego
mówca jest zmuszony wysilać gardło
i szybko traci głos.
Właściwe oddychanie jest łatwe
i nie wymaga wysiłku. Aby zacząć
oddychać metodą dolną, czyli przeponową, stań przed lustrem i umieść
jedną dłoń na klatce piersiowej,
a drugą na brzuchu powyżej pępka.
Podczas oddychania dłoń spoczywająca
na klatce piersiowej nie powinna się
poruszać, natomiast druga dłoń, przyłożona do brzucha, powinna się poruszać
wraz z wdechem. Gdy przemawiasz,
oddychaj głęboko, nie unosząc klatki
piersiowej, ale przy pomocy przepony.
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Powolne i poprawne oddychanie
pomoże ci zmniejszyć napięcie nerwowe. Bardzo ważne jest, by podczas
przemawiania nie wydychać z płuc
całego powietrza. To rezerwowe powietrze nie powinno być zużywane podczas mówienia. Jeśli zauważysz, że
zaczyna ci go brakować, przerwij
wypowiedź i weź oddech. Taka pauza
pomoże ci uczynić twój głos lepiej
słyszalnym.
Starannie przestudiuj przygotowane kazanie. Gdy dobrze zapoznasz się
z tekstem, ustal także, kiedy będziesz
potrzebował więcej, a kiedy mniej
powietrza. Na przykład, jeśli chcesz
podkreślić jakieś zdanie czy wyrażenie albo zwrócić się z wezwaniem
do słuchaczy, będziesz przypuszczalnie potrzebował go więcej, a zatem
powinieneś przedtem zrobić pauzę,
nabrać powietrza i dopiero potem
wypowiedzieć to ważne zdanie. Jednak zbyt długie pauzy mogą zniechęcić słuchaczy.
Gdy się modlisz, proś Boga, by
pomógł ci właściwie oddychać. Ellen
G. White wyjaśnia, jak należy to robić:
„Mówienie z gardła, wypowiadanie
słów głównie przy pomocy górnych
narządów głosowych powoduje ich
nadwerężanie i drażnienie, co nie służy
zdrowiu i zmniejsza efektywność
działania tych narządów. Należy nabierać powietrza w sposób możliwie
najpełniejszy i wydychać je głównie
przy pomocy mięśni brzucha. (...)
W ten sposób możesz przemawiać
do tysięcy z równą łatwością, jak
do dziesięciu osób” (Testimonies to the
Church, t. II, s. 616).
✔
Alexandra Sampaio
[Autorka jest specjalistką w zakresie
terapii narządów mowy. Mieszka
w mieście Belo Horizonte w Brazylii].
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Zacząćod
Z

nowa

aczynanie czegoś nowego zawsze daje poczucie nowej szansy i nowych możliwości. Tak też jest
na początku nowego roku, półrocza, kwartału, miesiąca, tygodnia czy dnia — jak gdybyśmy
otrzymali w darze od Boga kolejne chwile życia i doświadczania Jego miłości.

Gdy zastanawiam się nad nowym półroczem, przychodzą mi na myśl liczne decyzje, jakie będę musiała
podjąć. Wiem, że będą one wpływać na moje postawy, zainteresowania oraz więź z Bogiem i ludźmi.
Słyszałam o pewnym profesorze, który powiedział: „To, na co zdecydujesz się wczesnym rankiem, będzie kierować twoimi decyzjami i wyborami przez resztę dnia”. Wierzę jednak, że możemy szukać wiedzy
i kierownictwa, aby dokonywane przez nas codziennie wybory sprzyjały naszemu duchowemu rozwojowi
i zyskały Bożą aprobatę, należycie kształtując nasze postawy.
Chociaż właściwy sposób postępowania nie zawsze jest łatwy, możemy wiele zrobić, by go wybrać. Przypowieści Salomona, podobnie jak cała Biblia, raz po raz zachęcają nas do podejmowania mądrych decyzji
we wszystkim, co robimy. Przypowieści Salomona dostarczają nam pytań, które możemy sobie zadać w sytuacji wymagającej od nas mądrej i konkretnej decyzji.
Jakiś czas temu, podczas rodzinnej podróży, zadałam mojemu synowi następujące pytania, dzięki którym
chciałam mu uświadomić, w jaki sposób Bóg może pomóc mu w codziennych wyzwaniach i wyborach.
Zastanów się nad nimi, gdy stoisz w obliczu ważnej decyzji.
● Czy ten wybór przyniesie Bogu chwałę?
● Czy jest zgodny z Bożymi wartościami i zasadami?
● Czym jest motywowany?
● Czy jest uczciwy? Czy jest oparty na Biblii?
● Czy poświęciłem czas, by go przemyśleć?
● Czy chciałbym, by ktoś dowiedział się o tym wyborze, a nawet by został on podany do wiadomości
publicznej?
● Czy konsekwencje tej decyzji sięgają wieczności?
● Jakie konsekwencje pociągnie ona za sobą za dziesięć lat?
● Czy dokonuję tego wyboru jedynie pod wpływem nacisku?
● Czy wpłynie on na innych ludzi?
● Czy inne osoby powinny mieć udział w podjęciu tej decyzji, czy też mam to zrobić samodzielnie?
● Co myślą o tym wyborze mądrzy ludzie, którzy mnie znają?
● Czy modliłem się w tej sprawie?
W Księdze Micheasza jest werset, który służy jako kompas we wszystkich wyborach etycznych w każdej
dziedzinie naszego życia. Radzę ci przeczytać go i przyjąć tę prorocką radę: „Oznajmiono ci, człowiecze, co
jest dobre i czego Pan żąda od ciebie: tylko, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze
obcował ze swoim Bogiem” (Mich. 6,8).
Wszelka mądrość pochodzi od Boga. On radzi nam, byśmy u progu nowego okresu życia podjęli zdecydowane postanowienie, iż we wszystkich naszych wyborach będziemy się kierować Jego wolą!
✔
Raquel Arrais
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Praktyczne

zachowywanie

soboty
J
eśli zasady wiary i praktyki religijne nie zakorzenią
się w codziennym życiu, to cel ewangelizacji nie
zostanie osiągnięty, a wierzący nie doświadczą
w pełni nowego życia w Chrystusie. Sposób nauczania nowo nawróconych jest tak samo istotny dla głębi
i trwałości ich więzi z Jezusem, jak treść tego nauczania.
Na przykład, rozważmy zachowywanie soboty.
Ważną rzeczą jest, że posiadamy właściwą naukę
co do świętości soboty jako siódmego dnia tygodnia, udokumentowaną sprawozdaniem z tygodnia stworzenia i popartą świadectwem patriarchów, proroków, apostołów, a co
najważniejsze, samego Jezusa Chrystusa. Jednak całkowita
pewność, że wierzący osobiście doświadczą dobrodziejstwa
jej zachowywania, by mogli wraz z psalmistą powiedzieć:
Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan, to zupełnie inna
kwestia. Jestem do tego stopnia przekonany o potrzebie
podkreślania dobrodziejstw wypływających z przestrzegania czwartego przykazania, iż w mniejszym stopniu koncentruję się na udowadnianiu faktów, a w większym stopniu na odkrywaniu błogosławieństw, które Bóg przeznaczył
dla ludzi o otwartych umysłach i sercach, doświadczających spełniania Jego woli.
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Jezus Chrystus pragnie uczyć nas w sposób praktyczny,
tak aby Jego biblijne prawdy potwierdzały się w naszym
doświadczeniu i posłuszeństwie Jego woli. „Jeśli kto chce
pełnić wolę jego, ten pozna, czy ta nauka jest z Boga, czy też
Ja sam mówię od siebie” (Jan 7,17).
Nigdy nie powinniśmy obawiać się rezultatów praktycznego rozwijania ufności w Boże prowadzenie. Powinniśmy
raczej poszukiwać nowych sposobów zachęcania innych, by
sami skosztowali i zobaczyli. Najefektywniejsi ewangeliści
głoszą wieczne prawdy Słowa Bożego w połączeniu z możliwościami (takimi jak specjalne nabożeństwo sobotnie połączone z serią wykładów ewangelizacyjnych) dla potencjalnych wyznawców, by mogli oni doświadczyć Bożych zasad życia w praktyce.
Zachowywanie soboty jest znakomitą próbą wartości
takiego podejścia. Zamiast nakłaniać ludzi do intelektualnego przyznania słuszności jakiejś zasadzie, dlaczego nie
mielibyśmy zachęcić ich, by praktycznie odkryli dobrodziejstwa przygotowane dla nich przez Boga? Zamiast ryzykować, że ludzie odrzucą to, czego spróbowali, budujemy wiarę, dając im okazję do osobistego przeżycia. „Prawdziwe
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doświadczenie składa się z wielu prób podejmowanych
z umysłem wolnym od uprzedzeń i niekontrolowanym
przez uprzednie opinie i nawyki” (Ellen G. White, Testimonies for the Church, t. III, s. 69).
W książce pt. The Different Drum M. Scott Peck pisze:
„Uczenie się może być bierne albo praktyczne. Praktyczne
uczenie się jest bardziej wymagające, ale znacznie skuteczniejsze. Podobnie, jak w innych sprawach, zasady dotyczące
łączności i społeczności najlepiej przyswaja się w sposób
praktyczny” (s. 84). Osobiście wiele skorzystałem, nauczając
zasad przestrzegania soboty na podstawie czwartego przykazania. Mimo to zagadnienie zachowywania soboty staje się
bardziej zrozumiałe, gdy jest zakorzenione w praktycznym
odkryciu społeczności z ludźmi, którzy szukają najlepszych
rzeczy, przygotowanych dla nich przez Jezusa. Odwołując
się do czwartego przykazania, zauważamy trzy szczególne
zasady, które dają bezpośrednią możliwość praktycznego doświadczenia zachowywania soboty.
1. Przygotowanie. Biblijna koncepcja pamiętania o dniu
sabatu oznacza, że cały tydzień jest niejako przygotowaniem
na wyjątkowe spotkanie ze Stwórcą. Piątek, szósty dzień
tygodnia, jest pod tym względem dniem szczególnym, noszącym biblijne miano dnia przygotowania. Wyobraź sobie,
że nasz czas, priorytety, plany zawodowe, zajęcia w wolnym

czasie, a nawet rutynowe czynności mają być nakierowane
na przygotowanie na spotkanie z Bogiem! Praktyczne
przygotowanie potwierdza znaczenie soboty jako czynnika
zapobiegającego autodestrukcji i wyczerpaniu.
2. Uświęcenie. Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić.
Pismo Święte wyraźnie łączy świętość z nabożeństwem
(złóżcie Panu pokłon w świętej szacie) i wspólnotą (nie
opuszczając wspólnych zebrań naszych). Praktyka we wspólnocie wierzących potwierdza potrzebę łączności z naszym
najlepszym Przyjacielem, Jezusem, Panem sabatu.
3. Odpoczynek. Sześć dni w tygodniu wystarcza, by
wykonać wszystkie nasze powszednie obowiązki. W sobotę potrzebujemy odpoczynku, jaki oferuje nam ta świątynia
w czasie. Sobota nie miała być legalistycznym brzemieniem, ale bezpiecznym odpoczynkiem w Jezusie Chrystusie, połączonym z odpoczynkiem fizycznym, umysłowym,
duchowym i rodzinnym. Chrystus mówi: Pójdźcie do mnie
wszyscy, którzyście spracowani i obciążeni, a Ja wam sprawię odpocznienie. Doświadczenie odpoczynku w Jezusie
pokazuje, dlaczego zapowiadając przyszłe, trudne czasy, powiedział On: Módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w sabat, aby nic nie zakłóciło odpoczynku, który wam podarowałem.
✔
James A. Cress
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