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Z ufnością
N

iektórzy chrześcijanie z powodzeniem reagują na przeciwności. Mimo trudności ich wiara jest wzmacniana, życie z Bogiem
rozwija się, a oni przybliżają się
do Niego i otrzymują błogosławieństwa, czerpiąc z Jego zasobów wszystko, czego potrzebują do istnienia.
Niestety, nie wszyscy wyznawcy
Pana dobrze znoszą przeciwności. Niektórzy ludzie raczej podupadają duchowo, gdy napotykają życiowe problemy.
Zamiast wielbić Boga i iść naprzód
z wiarą i wytrwałością, zaczynają biadolić nad swoim losem. Trudności nie
wpływają na nich korzystnie wskutek
ich niewłaściwej postawy. Są jednak
pewne zasady, które możemy zastosować, by bardziej efektywnie reagować
na niekorzystną sytuację.

Spodziewaj się
przeciwności
Kluczem do pokonania trudności
jest uświadomienie sobie, że są one
normą w chrześcijańskim życiu. Nie
znaczy to, że wierzący powinien szukać przeciwności czy kłopotów. Nie
znaczy to także, iż powinniśmy każdy
pojawiający się problem uważać
za atak ze strony szatana. Znaczy to
tyle, że powinniśmy sobie uświadamiać,
iż podobnie jak wszyscy na tym świecie także błogosławieni i umiłowani
przez Boga doświadczają przeciwności.
Ponieważ taka jest rzeczywistość,
nikt z nas nie powinien być zaskoczony pojawiającymi się na drodze przeszkodami — powinniśmy raczej spodziewać się ich. Jezus powiedział: „Na
świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, Ja zwyciężyłem świat” (J 16,33).
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Apostoł Paweł uczył: „Musimy przejść
przez wiele ucisków, aby wejść
do Królestwa Bożego” (Dz 14,22).
Apostoł Piotr napisał: „Najmilsi! Nie
dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który
służy doświadczeniu waszemu” (1 P
4,12). Jakub radził wierzącym: „Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby
przechodzicie” (Jk 1,2).
Bez względu na to, jak jesteśmy
uduchowieni i wierni Chrystusowi,
każdy wierzący przejdzie przez próby.
Powinniśmy więc spodziewać się przeszkód, wiedząc, że to pomoże nam efektywnie je pokonywać.

Wytrwałość w walce
z przeciwnościami
Jeśli chcemy mieć udane życie duchowe i doświadczać Bożego błogosławieństwa przeznaczonego dla nas,
musimy być silni w wierze. To pozwoli nam przetrwać przeciwności.
Możemy doświadczyć jaskrawej
niesprawiedliwości. Ludzie i okoliczności mogą działać na naszą
szkodę. Może się okazać, że ci, którym ufałeś, okradli cię z dóbr materialnych, pozbawili stanowiska, zszargali dobre imię. Gdy to się dzieje,
masz do wyboru — albo oglądać się
na to, co straciłeś, albo patrzeć naprzód w wierze, czekając na działanie Bożej opatrzności.

Wierz,
że Pan ci pobłogosławi
Chrześcijanie potrzebują wytrwałości, by pokonywać przeciwności. Nie

FELIETON REDAKCYJNY

patrzmy

w przyszłość
sądzę, że ludzie sami z siebie są zdolni pokonać wszelkie przeszkody i osiągnąć sukces. Wierzący są wytrwali nie
dzięki wierze w moc wytrwałości, ale
raczej dzięki wierze w moc Bożą
i dzięki działaniu tejże mocy. Chrześcijanie są w stanie trwać i przetrwać,
bo wiedzą, że Zbawiciel może ich błogosławić pomimo niepomyślnych zdarzeń. Jesteśmy w stanie pokonać przeciwności, jeśli wierzymy, że Pan mimo
to może nas błogosławić. Musimy sobie powtarzać w duchu: Bóg błogosławił mi dotąd, więc nadal będzie mi udzielał swoich błogosławieństw.

Zbawiciel. Problemy w naszym życiu
nierzadko są okazją, by inni poznali
Boga i oddali Mu chwałę!
Być może doświadczasz trudności,
sprzeciwu, porażek, cierpień emocjonalnych czy też utraciłeś jakieś dobra
materialne. Nie poddawaj się. Pamiętaj o tych czterech zasadach i niech
twoja wiara w Zbawiciela się
wzmacnia, abyś skutecznie pokonywał przeciwności.
✔
Jonas Arrais

[Autor jest zastępcą sekretarza Stowarzyszenia
Kaznodziejskiego przy Generalnej Konferencji
Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i redaktorem naczelnym kwartalnika Elder’s Digest].

Z przeciwności może
wyniknąć coś dobrego

© istockphoto

Będziemy w stanie z odwagą stawić czoło kłopotom i trudnościom,
jeśli uznamy, że Pan może wywieść
z nich coś dobrego. Być może zadasz
sobie pytanie: Widzę, że Bóg może mi
błogosławić pomimo niekorzystnej sytuacji, ale czy z tych przeciwności może
wyniknąć coś dobrego? Tak!
Nasze problemy mogą się stać błogosławieństwami. W jaki sposób?
Po pierwsze, mogą nas przybliżyć
do Pana. Przeciwności mogą nas skłonić ku głębszej więzi z naszym niebiańskim Ojcem, który miłuje nas nieskończenie.
Drugim możliwym pozytywnym
skutkiem trudności jest to, że inni ludzie mogą zobaczyć, w jak cudowny
sposób w niekorzystnej dla nas sytuacji działa dla naszego dobra nasz
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Jak nauczać

doros≥ych?
Ricardo Norton urodził
się w Kostaryce.
Od czterdziestu lat
mieszka w Stanach Zjednoczonych. Posiada dwa
doktoraty z kaznodziejstwa, a obecnie doktoryzuje się z przywództwa.
Przez ponad dwadzieścia
lat pracował jako pastor,
a od 1996 roku jest
wykładowcą teologii
w Adventist Theological
Seminary na Andrews
University. Ma żonę
i dwoje dzieci. Często
podróżuje po innych
krajach, gdzie prowadzi
wykłady dla dokształcających się absolwentów
uczelni adwentystycznych. Jedną z jego specjalności są metody nauczania dorosłych zagadnień duchowych. Właśnie to jest głównym
tematem niniejszego wywiadu.

„PRZEWODNIK DLA KAZNODZIEJÓW ZBOROWYCH”: —
Bracie Ricardo, jak definiujesz duchowość?
RICARDO NORTON: — Duchowość jest trudna do zdefiniowania
i nierzadko bywa błędnie rozumiana
jako introwertyzm czy mistycyzm. Słowo to pochodzi od osoby Ducha Świętego, a zatem powinno być rozumiane
wyłącznie w odniesieniu do Niego.
Znaczenie Ducha Świętego podkreślał
apostoł Paweł, gdy mówił, że dzieci
Boże to „ci, których Duch Boży prowadzi” (Rz 8,14). Duch Święty przekonuje nas o grzechu i prowadzi
ku prawdzie. Uduchowiony człowiek
to nie mistyk, ale ktoś, kto przejawia
owoc Ducha (zob. Ga 5,1-26).
— Jak przywódcy zborów
mogą się przyczyniać do rozwijania duchowości współwyznawców?
— Duchowość czy uduchowienie
są związane z chrześcijańskimi praktykami takimi jak: czytanie Biblii, wizyta duszpasterska, osobiste nabożeństwo, nabożeństwo rodzinne i modlitwa. Rozwijając te praktyki, liderzy
mogą sprzyjać duchowemu rozwojowi
współwyznawców. Zwłaszcza modlitwa jest bardzo ważna dla rozwoju
uduchowienia i przyjęcia Ducha Świętego. Jezus oświadczył, że Bóg „da Ducha Świętego tym, którzy go proszą” (Łk
11,13).
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— Czy istnieje różnica między wygłaszaniem kazań a nauczaniem?
— Jedną z najważniejszych różnic
między wygłaszaniem kazań a nauczaniem jest to, że kazanie zazwyczaj bywa
monologiem, podczas gdy prawdziwe
nauczanie wymaga aktywnego uczestnictwa. Ogólnie rzecz biorąc, kazanie
ma na celu świadomą przemianę moralności słuchaczy, podczas gdy nauczanie skupia się bardziej na ich intelektualnym kształceniu.
— Czy w zborze powinno być
więcej nauczania, czy kazań?
— Nauczania, zwłaszcza że zlecenie Jezusa obejmuje przede wszystkim
dwa zadania: czynić uczniami i nauczać (zob. Mt 28,19-20). Choć te dwie
rzeczy nie wykluczają kazań, to jednak
ich cel jest ściśle sprecyzowany. Jak
czytamy w Piśmie Świętym, oczywiste
jest, że łączność Chrystusa z Jego
uczniami miała bardziej pedagogiczny
charakter (nauczanie) niż wymiar homiletyczny (wygłaszanie kazań). Jezus
jest raczej nauczycielem i mistrzem,
a nie kaznodzieją. Ellen G. White często podkreślała znaczenie nauczania
w duchowym rozwoju, wskazując
na ograniczone zastosowanie kazań
i kładąc nacisk na przygotowanie wyznawców do głoszenia ewangelii.
— Co oznacza pojęcie ustawicznego kształcenia w zborze?

WYWIAD

— Ellen G. White uczyła, że każdy
adwentystyczny zbór powinien być
ośrodkiem nieustającego kształcenia
w sprawach duchowych — miejscem,
gdzie wyznawcy są przygotowywani
do służby. Każdy zbór powinien być
zachęcany do funkcjonowania na zasadzie małego seminarium, w którym
współwyznawcy są studentami, a pastor — nauczycielem. Lekcje powinny
pogłębiać zrozumienie Biblii i zasad
nauczanych przez Chrystusa (zob. Mt
28,20). Kształcenie duchowe powinno
być nieustające dlatego, że nowi wyznawcy Pana potrzebują pouczenia.
Poza tym wszyscy wyznawcy powinni
przyjmować pojawiające się wciąż nowe
wyzwania ewangelizacyjne.
— Co powinien zrobić zbór,
by być aktywnym?
— Zbory, które się rozwijają, to
wspólnoty, które przyciągają zarówno
własnych członków, jak i społeczeństwo. Atrakcyjny zbór budzi zainteresowanie. Jest jak magnes przyciągający przedmioty z żelaza, niklu czy kobaltu. Tego rodzaju rzeczy magnesują
się przez kontakt z magnesem i także przyciągają. Magnetyczny zbór to
taki, którego wyznawcy przyciągają
innych do zboru. W kategoriach biblijnych wierzący nie uczęszczają
do zboru, ale są zborem. Pociąga ich
przyjaźń, którą znajdują we wspólnocie wierzących. Magnetyczny zbór ma
także magnetyczne kazania. Tego rodzaju kazania wychodzą naprzeciw
podstawowym potrzebom słuchaczy.
Są wygłaszane w stylu, który sprawia,
że docierają do serc i umysłów. Magnetyczny zbór ma magnetyczny program. Taki zbór jest miejscem, gdzie
dorośli i dzieci mogą się uczyć o Jezusie od poświęconych i kompetentnych nauczycieli.
— Jak możemy stosować nauczanie w zborze?
— Nauczać się powinno przede
wszystkim w klasach szkoły sobotniej.
Podkreślam, że nauczanie to nie wygłaszanie kazań. Nierzadko nauczyciele

w klasach szkoły sobotniej dla dorosłych mają skłonność wygłaszać kazania zamiast nauczać. Komunikują zamiast nauczać. Dobry nauczyciel powinien być raczej moderatorem, który
zadaje najważniejsze pytania i zachęca do udziału wszystkich uczestników
lekcji.

i historiach z codziennego życia Hebrajczyków. Słuchacze za każdym razem, gdy dostrzegali coś podobnego,
przypominali sobie nauki Chrystusa.

— Jakie kazania wygłaszał
Jezus?

— Nauczając dorosłych, należy pamiętać, że wnoszą oni do klasy, seminarium czy studium biblijnego bogactwo doświadczenia. Są przyzwyczajeni
do tego, że ceni się ich, słucha i traktuje jak równych. Podejście nauczyciela musi zachęcać do uczestnictwa
i wyrażać uznanie dla osobistego
wkładu każdego z uczniów. Wszyscy
korzystają na tym, gdy cała klasa jest
postrzegana jako wspólnota obejmująca całą grupę. Celem jest zaangażowanie wszystkich uczestników w studiowanie Pisma Świętego i przygotowanie ich do dzielenia się ewangelią
z bliźnimi.
✔

— Sklasyfikowanie kazań Chrystusa według współczesnych pojęć z dziedziny homiletyki byłoby odpowiednim
tematem rozprawy doktorskiej. Jednak
dwa rodzaje kazań wyraźnie można zidentyfikować w kaznodziejskiej działalności Mistrza z Nazaretu: kazania
tematyczne (np. kazanie na górze)
i kazania narracyjne (przypowieści
i inne metafory).
— Dlaczego na przypowieści
Jezusa zwraca się tak wielką
uwagę?

— Jaki jest najważniejszy
czynnik w efektywnym nauczaniu dorosłych?

[Wywiad po raz pierwszy ukazał się w portu-

— Przypowieści Zbawiciela były
zazwyczaj oparte na wydarzeniach

BIOGRAM

Kingsley
Whitsett
Kingsley Whitsett
mieszka z żoną Nancy w miasteczku Buckhannon w amerykańskim stanie Wirginia
Zachodnia. Przez
czterdzieści lat pracował w Kościele
adwentystycznym w Stanach Zjednoczonych jako pastor, nauczyciel, administrator diecezji, sekretarz diecezji i przewodniczący diecezji.
W 1986 roku, gdy przybył
do Diecezji Mountain View, został
pastorem zboru w miasteczku Buckhannon oraz diecezjalnym dyrektorem
sekretariatu młodzieży i organizacji
harcerskiej. W tym czasie górnik

galskojęzycznym wydaniu

Przewodnika

dla Kaznodziejów Zborowych].

Rick Cutright był pierwszym
starszym zboru. Po latach,
gdy pastor Whitsett był sekretarzem miejscowej diecezji,
zachęcił Cutrighta, by wstąpił
do służby kaznodziejskiej.
Teraz emerytowany pastor
Whitsett służy jako pierwszy
starszy w zborze, w którym
Cutright jest teraz duchownym!
Pastor Whitsett wyznał:
„Obecnie moim przywilejem jest kontynuować na emeryturze służbę
dla Pana, pełnię bowiem urząd starszego zboru u boku pastora, którego
zachęciłem do podjęcia służby kaznodziejskiej. Choć przechodzimy
na emeryturę, nigdy nie ustajemy
w naszej pracy dla Zbawiciela, ponieważ wraz z innymi pastorami przygotowujemy ludzi na Jego rychłe powtórne przyjście”.
✔
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Czy twój zbór jest
W

2008 roku wielu ludzi
na całym świecie doświadczyło traumatycznych przeżyć związanych z wylewami rzek i powodziami. W maju wskutek gwałtownych opadów deszczu związanych z cyklonem Nargis wylały rzeki w Birmie.
Powódź dokonała ogromnych zniszczeń. W jej wyniku zginęło ponad 84
tys. ludzi. W lipcu dziesiątki tysięcy
domów na Ukrainie zostało zalanych
w wyniku powodzi. Wiosną wylały rzeki na środkowym zachodzie Stanów
Zjednoczonych, niszcząc wszystko
na swojej drodze.

Woda
w Piśmie Świętym

Ez 47,6-10 zawiera ekscytujący
opis. Najważniejsze jest to, że „wszystko będzie żyć tam, dokąd tylko dotrze
potok” (Ez 47,9).
Gdziekolwiek dociera rzeka wypływająca z Kościoła Bożego, tam odradza się życie, a rzeka staje się coraz
potężniejsza. Być może projekt charytatywny czy jakaś służba na rzecz miejscowej wspólnoty są początkowo niepozorne i mało znaczące, ale dzięki łasce
Pana mogą się rozwinąć tak, iż zmienią
społeczeństwo, napełniając je zdrowiem
i nowym życiem!
Wtedy w Morzu Martwym będzie
„dużo ryb” (Ez 47,9). Powiesz: To niemożliwe. Nic nie może żyć w Morzu
Martwym. Ale nic nie jest niemożliwe
tam, gdzie działa łaska Boża. Gdzie Pan
działa, tam nie ma sytuacji beznadziejnych, ludzi wyłączonych poza nawias
odkupienia, przeszłości, która nieuchronnie musi nas skazywać na cierpienie i rozpacz2.
Oto mamy tu przesłanie ewangelii
— rezultat pełnej współczucia służby
Jezusa, do której także nas powołał.
Przez nas może On osiągać to, co pozornie jest niemożliwe, udzielając życia
w obfitości tym, którzy są pogrążeni
w rozpaczy, zniechęceni i umierający!
Pewnego dnia ludzie, których Zbawiciel uzdrowił i ożywił, wraz z tobą
przeniesieni zostaną do pałacu
nad inną rzeką — najważniejszą rzeką
wypływającą spod tronu Bożego. Tam
nie będzie pustyni, suszy i śmierci, bo
znajdziemy się w Edenie, blisko Rzeki Żywota (zob. Rdz 2,10).
„I pokazał mi rzekę wody żywota,
czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka. Na środku ulicy
istockphoto

W Biblii także są historie o rzekach.
Jedna z moich ulubionych znajduje się
w 47. rozdziale Księgi Ezechiela. Ale
rzeka opisana tam nie niesie zniszczenia
— przynosi uzdrowienie i życie. Gdy ta
rzeka wylewa, naprawia zniszczenia spowodowane przez szatana.
Ezechiel tak opisał rzekę, którą ujrzał w wizji: „Potem zaprowadził mnie
z powrotem do bramy przybytku;
a oto spod progu przybytku wypływała woda w kierunku wschodnim, gdyż
przybytek był zwrócony ku wschodowi [wejście do świątyni znajdowało się
ze wschodniej strony]” (Ez 47,1).
Gdy spojrzymy na mapę tej części
świata, w której mieszkał Ezechiel,
widzimy, że na wschód od Jerozolimy jest Morze Martwe, najniżej położony zbiornik wody na ziemi. Nie bez
przyczyny nosi taką nazwę — woda
w nim jest tak słona, iż nie ma w niej
żadnego życia. Między Jerozolimą

a Morzem Martwym rozciąga się około 22 km spieczonej słońcem pustyni.
Ezechiel widział wodę wypływającą spod progu świątyni i płynącą
przez pustynię do Morza Martwego.
Świątynia, Kościół Boga, jest tu przedstawiona jako ośrodek oraz źródło zdrowia i powodzenia dla społeczeństwa1.
„A gdy ten mąż ze sznurem mierniczym w ręku wyszedł w kierunku
wschodnim, wymierzył tysiąc łokci
i kazał mi przejść przez wodę, która
sięgała mi do kostek” (Ez 47,3). Można ją porównać do rzeki Kolorado
w Stanach Zjednoczonych i Meksyku, zaczynającej się w Górach Skalistych jako płytki potok.
„I znowu odmierzył tysiąc łokci,
i kazał mi przejść przez wodę, która
sięgała mi do kolan” (Ez 47,4). Płytki
początkowo potok staje się coraz głębszy, w miarę jak zmienia się w rzekę
i płynie przez pustynię. Rzeka Kolorado, spływając z gór, także staje się
coraz głębsza i szersza.
„I znowu odmierzył tysiąc łokci,
i kazał mi przejść przez wodę, która
sięgała mi do pasa” (Ez 47,4). Rzeka
wypływająca ze świątyni po pewnym
czasie była już głęboka do pasa. Stawała się coraz głębsza i coraz większa,
podobnie jak rzeka Kolorado zmierzająca ku Zatoce Kalifornijskiej.
„I znów odmierzył jeszcze tysiąc
[łokci]: był tam już potok, którego nie
mogłem przejść, gdyż woda była za głęboka, była to woda do pływania, rzeka, której nie można było przejść” (Ez
47,5 Biblia Tysiąclecia). Tak samo jest
z rzeką Kolorado, która początkowo
jest małym strumieniem, a pod koniec
swojego biegu potężną rzeką.
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jak rzeka?
jego i na obu brzegach rzeki drzewo
żywota, rodzące dwanaście razy, wydające co miesiąc swój owoc, a liście drzewa służą do uzdrawiania narodów”
(Ap 22,1-2; zob. Ez 47,12).
Zanim to się stanie — gdy czekamy na to — Bóg pragnie, by nasze zbory były takimi rzekami niosącymi
w obfitości uzdrowienie i życie otaczającym nas ludziom. Pragnie działać
przez nas, by ożywiać i przekształcać
pustynie i martwe morza wokoło nas.
Jezus dotrze przez nas do ludzi i przyniesie im życie w obfitości (zob. J
10,10) — oto pełnia adwentystycznego
przesłania w jednym zdaniu!

Zbór w Sandtown
W maju 2008 roku odwiedziłem
zbór w Sandtown-Winchester, ponad
10-tysięcznej dzielnicy miasta Baltimore
w amerykańskim stanie Maryland.
Zbór ten, podobny do wspomnianej
rzeki, pojawił się po zniszczeniach
spowodowanych przez rozruchy na tle
rasowym pod koniec lat 60. i na początku lat 70. XX wieku.
Sandtown było kwitnącą dzielnicą
w latach 50. i na początku lat 60. XX
wieku, tętniącą życiem. Większość rodzin wyprowadziła się stamtąd w poszukiwaniu lepszego miejsca do życia, zostawiając za sobą szeregi pustych i niszczejących domów. Wyjechali biznesmeni, a wprowadzili się przestępcy i handlarze narkotyków, czyniąc tę część miasta jeszcze gorszym miejscem do życia.
W 1986 roku pastor Mark Gornik,
Allan i Susan Tibbelsowie oraz ich
dwie córki przybyli do Sandtown. Odnowili opuszczone domy i wprowadzili
się do nich. Pastor Gornik i Tibbelsowie chodzili po ulicach, uczęszczali
na różne spotkania i starali się poznawać tych ludzi, którzy nie wyjechali jeszcze z Sandtown. Byli biali, podczas gdy
większość mieszkańców miasta stano-

wili Afroamerykanie. Ci zastanawiali
się, czego ci biali usiłują dokonać.
W miarę jak pastor Gornik i Tibbelsowie okazywali zainteresowanie
i chrześcijańską miłość społeczności,
udało im się założyć zbór (New Song
Community Church) składający się
z kilku rodzin z sąsiedztwa. Członkowie tego nowego zboru modlili się, by
Bóg pokazał im, jak zmienić ich sąsiedztwo znajdujące się w niemal beznadziejnej sytuacji. Ponieważ pragnęli zaspokoić „pragnienie strapionego” (Iz
58,10), Pan stale ich prowadził, wzmacniał i sprawiał, że stali się „jak źródło,
którego wody nie wysychają” (Iz 58,11).
Sprawił, by zajęli się jedną z najbardziej
pilnych spraw — zaspokojeniem potrzeby dachu nad głową. Współdziałając
z organizacją Habitat for Humanity
zaczęli pozyskiwać ochotników i remontować zrujnowane domy w okolicy. Ze źródła tej niewielkiej wspólnoty
wiary wypłynęła rzeka uzdrowienia
dla mieszkańców miasta.
Zbór skupił swoje działania
na piętnastu z siedemdziesięciu
dwóch ciągów budynków. Ulica
po ulicy remontowano domy dla nowych mieszkańców. Nowi właściciele
tych domów pracowali wraz z ochotnikami, a potem otrzymywali klucze
podczas uroczystych ceremonii, które
odbywały się po zakończeniu remontu każdego kolejnego budynku.
Rzeka uzdrowienia płynęła
ze zboru do społeczeństwa, stając się
coraz głębsza. Członkowie zboru zbierali pieniądze i za 5 mln dolarów wybudowali nową szkołę dla dzieci
w odradzającej się dzielnicy miasta.
Rzeka uzdrowienia stała się jeszcze
głębsza, gdy założyli ośrodek zdrowia,
stworzyli program szkolenia zawodowego i utworzyli ośrodek odwykowy
dla narkomanów. Obecnie Sandtown
Children’s Choir słynie w całych Stanach Zjednoczonych. Śpiewa i świad-

czy o tym, jak nadzieja ożywiła umierające miasto.
„Twoi ludzie odbudują prastare
gruzy, podźwigniesz fundamenty poprzednich pokoleń i nazwą cię naprawiaczem wyłomów, odnowicielem, aby
w nich można było mieszkać” (Iz
58,12). Bóg nadal posługuje się New
Song Community Church (znanym także jako New Song Worship and Arts
Center) — zborem, z którego popłynęła rzeka uzdrowienia i przemieniła
umierającą wspólnotę. Dokądkolwiek
dociera taka rzeka, tam wszystko ożywa (zob. Ez 47,9)3.

Czy twój zbór
jest jak owa rzeka?
Czy rzeka uzdrowienia wypływa
z twojego zboru? Czy ta rzeka jest coraz głębsza, czy raczej staje się strumykiem? Czy twój zbór jest zdrowy wewnątrz, mając „źródło, którego wody
nie wysychają” (Iz 58,11), aby rzeka
uzdrowienia mogła wypływać z niego
na zewnątrz?
Gorliwie proś Boga, by stale prowadził twój zbór ku odkrywaniu i zaspokajaniu potrzeb społeczeństwa. Korzystając z Jego łaski i dzięki obecności waszego zboru, uczyńcie swoją miejscowość lepszym miejscem do życia.
Idźcie, płyńcie! Bądźcie źródłem
wielkiej rzeki uzdrowienia przekształcającej społeczeństwo dla Jezusa4! ✔
May-Ellen Colon
1
Zob. The Interpreter’s Bible, Nashville 1956,
t. VI, s. 328. 2 Tamże. 3 Zob. Mark Gornik, To
Live in Peace: Biblical Faith and the Changing Inner City. 4 Więcej informacji na temat
służby zboru przekształcającej społeczeństwo
na stronie www.adventsource.org.

[Autorka jest zastępcą dyrektora Sekretariatu
Szkoły Sobotniej i Misji Wyznawców przy Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów
Dnia Siódmego].
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Powołanie
na urząd

starszego

zboru

Rola kandydata i zboru
w rozważeniu Bożego powołania

W

ybierając apostołów, Jezus
zastosował tę samą zasadę,
jaką kierował się Bóg, wybierając króla dla starożytnych Izraelitów.
W 1 Sm 16,7 czytamy: „Pan rzekł
do Samuela: Nie patrz na jego wygląd
i na jego wysoki wzrost (...). Albowiem
Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest
przed oczyma, ale Pan patrzy na serce”. Ellen G. White wyjaśnia, że Chrystus zupełnie zignorował świeckie przesłanki, jakimi kierują się ludzie, wybierając kandydatów na urzędy i funkcje
reprezentacyjne. Większość uczniów
Mistrza z Nazaretu była prostymi ludźmi, nieposiadającymi formalnego wykształcenia, jak również pozornie pozbawionymi zdolności przywódczych.
Mimo to Jezus powołał ich i wyszkolił
oraz udzielił potrzebnej mocy (zob.
Życie Jezusa, wyd. XIII, s. 208-209).

Po Pięćdziesiątnicy uczniowie zaczęli sprawować funkcje przywódcze
w Kościele w ramach kontynuowania
służby zapoczątkowanej przez Chrystusa. W ten sposób stali się także Bożymi
przedstawicielami w procesie powoływania do służby (zob. Mt 18,18). Ich
celem było głoszenie cnót Tego, „który
was powołał z ciemności do cudownej
swojej światłości” (1 P 2,9).
W miarę rozszerzania się ich służby apostołowie uświadomili sobie, że
potrzeba więcej osób do kierowania
działaniami Kościoła, najpierw w Jerozolimie (zob. Dz 6,2-3), a potem
także w innych miejscach (zob. Dz
14,23). Biblia wyraźnie mówi, że to
Bóg powołuje ludzi „według postanowienia swojego” (2 Tm 1,9). Powołuje
wierzących, by obejmowali urzędy, pełnili służbę misyjną i wspierali kaznodziejstwo. Daje im w tym celu różne
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dary, aby mogli spełniać swoje powołanie. Zbór w Koryncie jest wymieniony w Biblii jako miejsce, gdzie postępowano zgodnie z tą procedurą (zob.
1 Kor 12,27-30).
Przekonanie, że to Bóg powołuje
według postanowienia swojego, zostało zaakcentowane we wstępach Pawła
do jego listów (zob. 1 Kor 1,1; 2 Kor
1,1; Ga 1,1; Ef 1,1; Kol 1,1; 2 Tm 1,1).

Osoba i powołanie
Ludzie powołani przez Jezusa jako
Jego uczniowie natychmiast porzucili
swoje doczesne zajęcia i przyjęli powołanie. Jednym z dobrych przykładów jest Mateusz. „A gdy przechodził,
ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego przy cle, i rzekł mu: Pójdź
za mną. I wstał, i poszedł za nim”
(Mk 2,14).

© istockphoto/Cory Docken

PRZYWÓDZTWO

Podobna pozytywna gotowość odpowiedzenia na powołanie jest widoczna u Pawła: „Ale gdy się upodobało Bogu, który mnie sobie obrał, zanim się urodziłem, i powołał przez
łaskę swoją, żeby objawić mi Syna swego, abym go zwiastował między poganami, ani przez chwilę nie radziłem się
ciała i krwi” (Ga 1,15-16).
Choć wyraźne są biblijne dowody,
że prorocy starotestamentowi i nowotestamentowi apostołowie byli powoływani, Paweł mówi, że „kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie”
(1 Tm 3,1). To stwierdzenie sugeruje,
że każdy ma możliwość podjęcia decyzji, czy chce być starszym zboru, niezależnie od Bożego powołania.
Biblia nie wskazuje, że chęć pełnienia urzędu starszego zboru automatycznie kwalifikuje wyrażającą to
pragnienie osobę do takiego stanowi-

ska. W 1 Tm 3,1 czytamy, że pragnienie takiej służby jest piękną rzeczą.
Jednak bezpośredni kontekst tego wersetu przedstawia raczej zastrzeżenia
wobec kandydatów do urzędu starszego zboru, niż wspiera tego rodzaju
ambicje.
Pwt 18,20; Jr 23,30; Iz 6,1-13 i Jr
1,4-10 wzmacniają stanowisko, iż Bóg
jest tym, który wybiera i powołuje swoich posłańców. W czasach nowotestamentowych widzimy tę samą zasadę
w Dz 10,28 i Kol 4,17.
Powołani na urząd starszych zborów powinni mieć mocne przekonanie,
iż Pan ich powołał i dał im dary do wypełnienia tego zadania. Erwin Lutzer
opisuje rozwinięcie tego powołania jako
„wewnętrzne przekonanie dane przez
Ducha Świętego, potwierdzone przez
Słowo Boże i ciało Chrystusa” (The
Call to Pastoral Ministry, s. 133).
Ellen G. White nie postrzega tego
powołania jako doświadczenia przeznaczonego wyłącznie dla niektórych
wyznawców, ale jako okazję daną
wszystkim, którzy podporządkowują się
Chrystusowi: „Prawdziwe wychowanie
jest przygotowaniem do pracy misyjnej. Każde dziecko Boże jest powołane
do służby dla Boga i swoich bliźnich; a celem jego kształcenia powinno być osiągnięcie pełnej sprawności
do wykonania tego zadania” (Śladami
Wielkiego Lekarza, wyd. V, s. 280).
Z faktu, iż powołanie jest wezwaniem
do pełnienia misji, a nie tylko
do określonego urzędu czy stanowiska, wynika także to, że każde dziecko
Pana (tzn. każdy, kto żyje w zgodzie
z Pismem Świętym i Kościołem)
może służyć w sposób najlepiej odpowiadający otrzymanym darom. Ponieważ wszyscy wierzący są powołani
do służby Bożej, dlatego wszyscy stają
się ewangelistami w ten czy inny sposób. Jednak nie wszyscy są powołani
do pełnienia roli starszych zborów.

Kościół i powołanie
Biblia nie przedstawia precyzyjnych instrukcji co do procedury wyboru starszych zborów. Podaje jedynie
normy, według których należy nomi-

nować kandydatów do tego świętego
urzędu (zob. Dz 14,21-23). Jedną
z norm jest to, iż nie mogą oni nominować na to stanowisko sami siebie.
„A gdy oni odprawiali służbę
Pańską i pościli, rzekł Duch Święty:
Odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem”
(Dz 13,2). To jest biblijny fragment,
który obejmuje powołującego Boga,
powołanych ludzi oraz Kościół, który
potwierdza powołanie. Choć pierwotne źródło powołania jest zastrzeżone
wyłącznie dla Pana, realizacja powołania zależy od powołanej osoby
i od Kościoła/zboru, który uznaje dary
przywódcze starszych zborów i wyznacza ich jako urzędników. Zazwyczaj
rozważa się dwa aspekty powołania —
powołanie wewnętrzne, które jest powołaniem skierowanym do konkretnej
osoby, oraz powołanie zewnętrzne, które jest potwierdzeniem Bożego powołania tej osoby, udzielanym przez zgromadzenie wierzących.
Aby potwierdzić, czy masz kwalifikacje do pełnienia funkcji starszego
zboru, odpowiedz na następujące pytania:
• Czy inni rozpoznają moje dary
i umiejętności w tej dziedzinie?
• Czy inne osoby poprosiły mnie,
bym służył w roli przywódcy?
• Czy inni zachęcają mnie, bym
wygłaszał kazania i nauczał?
• Czy ktoś zaproponował, by nominowano mnie do urzędu
starszego zboru?
• Czy czuję, że Pan prowadzi mnie
w tym kierunku?
Służba starszego zboru wiąże się
ze znaczną odpowiedzialnością. Wymaga powołania Bożego i głębokiego
duchowego zaangażowania. Wybierając tych, którzy mają służyć jako starsi
zborów, liderzy zborowi powinni studiować bliblijne zasady i przykłady
z modlitwą, aby Zbawiciel był uwielbiony przez ich służbę.
✔
Paulo Pinheiro
[Autor jest redaktorem portugalskojęzycznego wydania Elder’s Digest (Przewodnik dla Kaznodziejów Zborowych)].
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Na co kładzie
W

Prawie zborowym czytamy:
„Przy współpracy z duchownym starszym i podczas jego nieobecności starszy zboru
jest nie tylko duchowym przywódcą
zboru, ale także osobą odpowiedzialną
za rozwój wszystkich kierunków jego
działalności. Powinien zgodnie współpracować ze wszystkimi urzędnikami
zboru” (s. 85).
Rozwijając różne dziedziny aktywności zboru, należy pamiętać, co jest
ostatecznym celem wszystkich działań.
W przeciwnym razie staną się one jedynie utrzymywaniem działania zborowego mechanizmu.

Najwyższy cel
każdego zboru
Najwyższym celem każdego zboru
i każdego chrześcijanina jest ratowanie ludzi. Apostoł Paweł oświadczył:
„On ustanowił jednych apostołami,
drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych
do dzieła posługiwania” (Ef 4,11-12).
W przekładzie Richarda F. Weymoutha werset ten brzmi następująco: „Aby
w pełni wyposażyć Jego lud do dzieła służenia”. A James Moffatt oddaje
go tak: „Dla wyposażenia świętych
w celu pełnienia służby”.
Jasne jest, że osoby pozyskiwane
do zboru powinny od początku zaangażować się w działanie na rzecz bliźnich. Nowi wyznawcy są zbawieni, by
pełnić służbę. Ellen G. White napisała: „Gdy tylko zbór zostanie zorganizowany, niechaj kaznodzieja zaangażuje
współwyznawców do pracy” (Evangelism, s. 353-354). Dalej napisała tak:

nacisk

„Wszystkich nowo pozyskanych
dla wiary należy nauczyć, iż spoczywa
na nich osobista odpowiedzialność
za działania w dążeniu do ratowania
bliźnich” (tamże, s. 354).
Kościół apostolski został zorganizowany jako stowarzyszenie misyjne, którego celem było wypełnianie zlecenia
Zbawiciela. Podobnie Kościół Adwentystów Dnia Siódmego został powołany
do prowadzenia działalności misyjnej.
Powstał w ewangelizacyjnym tyglu, ale
jeśli miałby utracić swoje ewangelizacyjne nastawienie, to równie dobrze mógłby przestać istnieć. „Kościół Chrystusa
na ziemi został zorganizowany w celu
prowadzenia działalności misyjnej” (Testimonies to the Church, t. VI, s. 29).
Już tylko ta koncepcja powinna
zachować Kościół żywym jako ruch
kierowany przez Ducha Świętego. Kościół może przetrwać bez ewangelizacji. Może nawet być bardzo aktywną
organizacją mnożącą swe liczne działania. Ale sama aktywność nie daje pewności, że rzeczywiste cele Kościoła są
realizowane. Jeśli wyznawcy nie będą
właściwie szkoleni, wyposażeni i zaangażowani do dzieła zdobywania ludzi dla Jezusa, cel Kościoła będzie
daleki od zrealizowania.

Miłość
do zgubionych ludzi
Niestety, są zbory, które utraciły
misyjny zapał i są z tego całkiem zadowolone. Pastor jednego z takich
zborów powiedział:
— Członkowie mojego zboru chcą
słuchać w sobotę dobrych pocieszających kazań, a potem pragną mieć spokój przez resztę tygodnia.
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W dużym mieście, w którym istniało kilka zborów adwentystycznych,
duchowny powiedział o współwyznawcach:
— Nie są zainteresowani pozyskiwaniem nowych wierzących. Podoba
im się wspólnota w obecnym kształcie. Nie chcą więcej ludzi w zborze.
Latem 1968 roku niektórzy członkowie zboru na półwyspie Cape Cod
w amerykańskim stanie Massachusetts
zainicjowali ruch, którego celem było
usunięcie z zajmowanego stanowiska
dotychczasowego pastora. Duchownym
był tam wtedy młody Peter Marshall,
syn byłego pastora dużego zboru prezbiteriańskiego w Waszyngtonie i kapelana Senatu Stanów Zjednoczonych.
Po kilku miesiącach służby młodego
pastora we wspomnianym miejscu
część członków zboru życzyła sobie
jego usunięcia ze stanowiska. Dlaczego? Najwyraźniej zbyt dobrze wykonywał swoje obowiązki. Niezadowoleni
wyznawcy powiedzieli:
— To jest mały zbór i tak ma pozostać!
Choć generalnie niewielu ludzi tak
postrzega rozwój, to jednak większość
wyznawców naszego Kościoła oczekuje go. Tylko jak wielu czyni cokolwiek,
by taki rozwój był możliwy?
Pastorzy, starsi zborów i inni
urzędnicy zborowi ponoszą doniosłą
odpowiedzialność w tej kwestii. „Starsi zboru i ci, którzy pełnią kierownicze
funkcje w zborze, powinni przywiązywać większą wagę do planowania dzieła. Powinni tak planować sprawy, aby
każdy wyznawca w zborze miał zadania do wykonania, tak by nikt nie próżnował, ale by wszyscy czynili to, co
w ich mocy, zgodnie z posiadanymi

zdolnościami. (...) Jest niezbędne, by
taka edukacja została zapewniona członkom zboru, aby stali się niesamolubnymi, poświęconymi i skutecznymi pracownikami Bożymi. Jedynie dzięki
temu zbór nie stanie się bezowocny
i martwy” (Christian Service, s. 62).
Problem w tym, że już teraz wiele
naszych zborów przypuszczalnie staje
się bezowocnymi i martwymi. Jak można je zachować przy życiu?
„Niech duchowny stara się zachować zbór przy życiu, nauczając współwyznawców, jak pracować wraz z nim
na rzecz nawracania grzeszników.
Na tym polega dobre dowodzenie, a jego rezultaty okażą się znacznie lepsze,
niż gdy próbuje się samodzielnie wykonać całą pracę” (Evangelism, s. 357).
Jeśli zbór ma wypełnić swoją misję, niezbędne jest, by wszyscy wyznawcy przyjęli osobistą odpowiedzialność
za docieranie do tych, którzy nie słyszeli jeszcze przesłania mającego przygotować ludzi na przyjście Pana. Negatywna postawa, jaką wielu wyznawców przejawia wobec osobistego udziału w pozyskiwaniu ludzi dla Chrystusa, ogranicza ewangelizacyjne możliwości zboru. Tam, gdzie zauważa się
taką postawę, należy podjąć odpowiednie działania. To wymaga pozytywnego
duchowego przywództwa.
W swojej znakomitej książce Evangelism That Evangelizes dr Carl M. Zweasy napisał: „Musimy zrozumieć, że ewangelizacja, czyli zdobywanie zgubionych
ludzi dla Chrystusa i Kościoła, jest
najważniejszym elementem programu
działania każdego zboru. Obecnie
w wielu zborach ten element programu jest na drugim planie, a przed nim
są inne, zupełnie niezwiązane z nim
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twój zbór?

i niemające żadnego znaczenia dla zlecenia Jezusa nakazującego głoszenie
ewangelii wszystkim ludziom. Musimy
na nowo przemyśleć i zreorganizować
każdy komitet i każdą komórkę organizacyjną w zborze w świetle wielkiego ewangelizacyjnego zlecenia. Czy zdobywanie zgubionych ludzi dla Pana jest
nadal najważniejsze, priorytetowe? Czy
my, którzy decydujemy o programie
działania zboru, mamy głębokie przekonanie, że najważniejszą misją całego
zboru jest zdobywanie dla Chrystusa
zgubionych ludzi, młodych i starszych?
Jeśli tak, to naszym obowiązkiem jest
dopilnować, by wszystkie komórki organizacyjne zboru uczestniczyły w realizacji tego celu. Ani jedna grupa, bez
względu na jej liczebność, wiek uczestników czy znaczenie w zborze, nie
może być pomijana w tej kwestii. Jedynie gdy ten program będzie skutecznie
promowany w każdej komórce organizacyjnej zboru, zbór może się uznawać
za wspólnotę ewangelizacyjną” (s. 24).
Tworzenie ewangelizacyjnej świadomości w zborze, w każdym jego
dziale i komórce organizacyjnej, jest
jednym z największych wyzwań stojących przed pastorami i przywódcami

zborowymi. Jako starszy zboru przyjmij ten obowiązek i uczyń go przedmiotem swoich gorliwych modlitw
i osobistych starań. Realizacja tego
wielkiego celu może zależeć w znacznym stopniu od twojego osobistego
wpływu i pracy.

Modlitwa
Drogi Panie, Ty obudziłeś we mnie
nowe poczucie odpowiedzialności. Zawodziłem dotąd, bo wszyscy jako zbór
zawodziliśmy, nie spełniając tego, czego od nas oczekujesz — pozyskiwania
ludzi dla Chrystusa. Jednak, Panie,
przebacz nam i spraw, byśmy przystąpili do pracy z nowym energią i gorliwością. Daj mi poczucie odpowiedzialności za bliźnich i mądrość, bym
wiedział, jak najlepiej możesz się mną
posłużyć, by zaangażować wszystkich
członków zboru w działalność ewangelizacyjną. Amen.
✔
Orley M. Berg
[Pisząc ten artykuł, autor był zastępcą
sekretarza Stowarzyszenia Kaznodziejskiego przy Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego].
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Pozyskać

postmodernistów

N

awiązuj kontakty; opowiadaj
swoją historię; czyń ludzi
uczniami Chrystusa. Czy to
brzmi znajomo? Choć społeczeństwa
zmieniają się z pokolenia na pokolenie i różnią się między sobą kulturowo, podstawowe zasady biblijnej ewangelizacji nie uległy zmianie od czasu,
gdy Jezus chodził po ziemi.
Choć niektórzy chrześcijanie inwestują ogromne ilości czasu i energii
w tworzenie nowych sposobów ewangelizacji, najczęściej potrzebujemy powrotu do tych koncepcji, które Mistrz
z Nazaretu przedstawił dawno temu —
tworzyć więzi z ludźmi, opowiadać
im, co Bóg dla nas zrobił, i czynić ich
uczniami Pana. To właśnie czynił Jezus, będąc na ziemi.
Jest wielu misjonarzy, którzy pracują wśród ludzi o odmiennej kulturze. Niestrudzenie usiłują dostosować
do ich potrzeb przesłanie ewangelii,
opakowując je w miejscowe słownictwo i wykorzystując lokalne zwyczaje.
Ale w krajach rozwiniętych często
dość łatwo zapomina się, jak wiele jest
w społeczeństwie osób nieuczęszczających do kościoła i nieznających
ewangelii.
Według najnowszych badań George’a Barny1, w Stanach Zjednoczonych
100 mln osób nie uczęszcza do kościoła. W Wielkiej Brytanii tylko 13%
dorosłych regularnie uczęszcza na nabożeństwa2. W Australii sytuacja jest
jeszcze bardziej przerażająca — 92,5%
nie uczęszcza do kościoła3.
Nasza obecna strategia ewangelizacyjna powinna zostać nakierowana

na zachodnie społeczeństwa nieuczęszczające do kościoła. Jak tworzymy odpowiednio opracowane programy misji dla innych dużych grup, takich jak buddyści, hinduiści czy muzułmanie, tak potrzebujemy środków,
które pozwolą nam dotrzeć do osób
nieuczęszczających do kościoła,
a mieszkających wokoło nas.
W przeszłości Kościół Adwentystów Dnia Siódmego skupiał się głównie na udzielaniu lekcji biblijnych osobom mającym mocną więź z Chrystusem i gotowym studiować Pismo
Święte w celu poznania właściwych
zasad wiary. Jednak obecnie istnieje
potrzeba łożenia środków służących
wzbudzeniu zainteresowania osób nieuczęszczających do kościoła — tych,
którzy nie są typowym polem misyjnym.
Gdy nowy wyznawca zostaje
ochrzczony i przyłącza się do zboru,
potrzebuje duszpasterskiej opieki,
wsparcia, ukierunkowania i wyposażenia do służby, jako że rozpoczyna trwający do końca życia proces rozwoju,
zmierzając ku chrześcijańskiej dojrzałości.
Gdzie pastorzy mogą uzyskać wiarygodne materiały ewangelizacyjne dostosowane do postmodernistycznego
kontekstu osób nieuczęszczających
do kościoła? Centrum Badań nad Zeświecczeniem i Postmodernizmem
(Centre for Secular and Postmodern
Studies) przy Sekretariacie Misji Adwentystycznej Generalnej Konferencji
Kościoła działa w celu opracowywania metod pozyskiwania uczniów
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dla Chrystusa, przygotowując odpowiednie materiały ewangelizacyjne.
Centrum nadzorowane jest przez dr.
Miroslava Pujica, który przez ponad
pięć lat pracował w postmodernistycznych środowiskach i przygotował program rozwoju uczniostwa Po prostu
ŻYCIE.
Centrum Badań nad Zeświecczeniem i Postmodernizmem bada postmodernistyczną kulturę i opracowuje
materiały oparte na metodach misyjnych Chrystusa. Dzięki temu materiały oferowane przez tę instytucję obejmują całościowe podejście ewangelizacyjne, a nie tylko jego wycinek, jakim
jest udzielanie lekcji biblijnych. Centrum zaczęło produkować wideoklipy
i wydawać czasopisma. Zachęca
do codziennego przebywania wśród
sąsiadów i przyjaciół, jak również
ewangelizacji internetowej — budowania kapitału społecznego w lokalnej
wspólnocie. Zgodnie z zasadami
uczniostwa pastorzy i szeregowi wyznawcy są zachęcani do tworzenia
małych grup i prowadzenia seminariów biblijnych, a następnie do ak-

© istockphoto

EWANGELIZACJA

tywnego szkolenia i wyposażania nowych współwyznawców.
Oprócz badania postmodernistycznej kultury oraz opracowywania
nowych i odpowiadających duchowi
czasów materiałów Centrum Badań
nad Zeświecczeniem i Postmodernizmem organizuje regularne międzynarodowe szkolenia weekendowe dla pastorów i aktywistów, ucząc ich, jak zrozumieć osoby nieuczęszczające do kościoła i jak tworzyć z nimi więzi. Te
szkolenia — prowadzone przez dyrektora Centrum Badań nad Zeświecczeniem i Postmodernizmem, dr. Miroslava Pujica — za pomocą dynamicznych i wymagających zaangażowania
zajęć dostarczają głębszego zrozumienia współczesnej kultury.
Pastor Sam Chetty ze Stanów
Zjednoczonych powiedział: „Jedno
z takich weekendowych szkoleń okazało się Rubikonem w mojej służbie
kaznodziejskiej. Ta idea pochłonęła
mnie całkowicie! Jest absolutnie
na czasie”.
Dr Miroslav Pujic stwierdził:
„Postmoderniści to szczególna grupa

ludzi, tak jak każda inna grupa, do której kierowane jest misyjne przesłanie.
Wymagają więc starannie opracowanego podejścia i kontekstualizacji, podobnie jak inne grupy ludzi w dalekich
krajach”.
Jednym z głównych środków
ewangelizacyjnych opracowanych przez
Centrum Badań nad Zeświecczeniem
i Postmodernizmem jest metoda
uczniostwa Po prostu ŻYCIE. Skupia
się ona na docieraniu do ludzi przez
trzy zasadnicze aspekty ewangelizacji:
przyjaźń, przemianę i duszpasterstwo.
Wykorzystuje wielorakie podejście
obejmujące osobiste świadectwo wiary, filmy, książki, czasopisma i małe
grupy interaktywne.
Przyjęte w Po prostu ŻYCIE koncepcje społeczności, aktywnego zaangażowania i autentycznych więzi są
także szczególnie bliskie młodym adwentystom. Carlos Cirilo, student teologii na Southern Adventist University, wyznał: „Już wcześniej próbowałem
opowiadać o Jezusie ludziom o postmodernistycznym sposobie myślenia
i frustrowało mnie to, że nie wiedziałem, jak się do nich odnosić. Nie mogę
się doczekać, by nauczyć się więcej
o stosowaniu zasad Po prostu ŻYCIE
w mojej służbie, gdy zostanę pastorem”.
Dr Miroslav Pujic powiedział:
„Możemy przejść do porządku dziennego nad zmianami kulturowymi
i wskutek tego stracić znakomite okazje. Nieraz to, czego dotąd nauczyliśmy
się o uczniostwie, musimy dostosować
do potrzeb współczesności, nie zmieniając jednocześnie naszej podstawy,
jaką jest biblijna prawda”.
Po prostu ŻYCIE jest nowoczesną
metodą ewangelizacji opracowaną
dla szczególnej grupy kulturowej. Nie
odrzuca tego, co wypróbowane i dobre, ale buduje na tym, co znaliśmy

do tej pory, jednocześnie zachęcając
nas do powrotu do ewangelizacyjnych korzeni. Stworzona dzięki wykorzystaniu idei więzi z ludźmi (przyjaźń), wspólnoty w dzieleniu się wiarą
(przemiana) i zachęty postmodernistów do trwania oraz rozwoju w nowo poznanej wierze (duszpasterstwo)
metoda Po prostu ŻYCIE pomaga nam
zrozumieć, jak we właściwy i jednocześnie podbudowany biblijnie sposób
odnosić się do zeświecczonych ludzi.
Program Po prostu ŻYCIE został
wprowadzony najpierw w 2002 roku
w Wielkiej Brytanii, a następnie został spopularyzowany w Danii, Norwegii, Japonii, Korei, Australii, Kanadzie, Słowenii, Serbii i Stanach
Zjednoczonych. W Polsce w 2006 roku
wydano dotyczącą tego programu książkę Uważaj!, która jest dostępna w Wydawnictwie „Znaki Czasu”.
Centrum Badań nad Zeświecczeniem i Postmodernizmem stara
się także łączyć praktyków i uczonych w globalnej sieci współdziałania. Możecie skorzystać z linków internetowych na stronach kościelnych albo poszukać kontaktów pod
hasłem Centre for Secular & Postmodern Studies. W ten sposób znajdziecie grupę Centrum Badań nad Zeświecczeniem i Postmodernizmem
n a Facebook.com i nawiążecie dialog z ludźmi z całego świata. Możecie zapisać się przez internet na szkolenia prowadzone przez Centrum Badań nad Zeświecczeniem i Postmodernizmem, jak również otrzymywać
biuletyny, dzielić się spostrzeżeniami i poznawać ludzi aktywnie zaangażowanych w tę działalność.
W zmieniającej się współczesnej
kulturze mamy wielkie możliwości
nawiązywania kontaktów i tworzenia
więzi z ludźmi, którzy jeszcze nie słyszeli ewangelii. W swojej działalności
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na ziemi Jezus zaprzyjaźniał się
z ludźmi, wychodził naprzeciw ich
potrzebom, a dopiero gdy mieli
z Nim więź i ufali Mu, wzywał ich,
by poszli za Nim. „Tylko metoda
Chrystusa w zdobywaniu ludzi
może dać pożądane wyniki. Zbawiciel obcował z ludźmi jako ten, kto
pragnie dać im to, co najlepsze. Wykazywał zainteresowanie ich potrzebami, pomagał im i zdobywał
ich zaufanie. Potem zapraszał ich:
Pójdźcie za Mną”4.
Czy twoje działania ewangelizacyjne są oparte na tej metodzie?
Szkolenia i materiały z serii Po
prostu ŻYCIE pomogą tobie i twojemu zborowi świadomie zacieśniać
przyjazne ewangelizacyjne więzi
z zeświecczonymi ludźmi i pozyskiwać ich dla Jezusa.
✔
Sarah K. Asaftei
1

Zob. http://www.barna.org/FlexPage.
aspx?Page=BarnaUpdateNarrow&Barna
UpdateID=267. 2 Zob. European Social
Survey. 3 Zob. Wikipedia.com. 4 Ellen
G. White, Śladami Wielkiego Lekarza,
Warszawa 1997, wyd. V, s. 94.
[Autorka jest zastępcą dyrektora
Centrum Badań nad Zeświecczeniem
i Postmodernizmem przy Sekretariacie
Misji Adwentystycznej w siedzibie władz
ogólnoświatowych Kościoła Adwentystów
Dnia Siódmego.
Sekretariat Misji Adwentystycznej
(Office of Adventist Mission) prowadzi pięć
ośrodków badawczych globalnej misji
w strategicznych miejscach świata, w tym
także Centrum Badań nad Zeświecczeniem i Postmodernizmem. Pod kierunkiem dr. Ganoune’a Diopa celem tych
ośrodków jest budowanie mostów porozumienia z ludźmi wyznającymi główne światowe religie i systemy filozoficzne.
Na podstawie wieloletnich poszukiwań
i doświadczeń centra badawcze dostarczają
aktywistom i przywódcom kościelnym
skuteczne środki służące dzieleniu się
wieczną ewangelią z ludźmi o różnych
światopoglądach. Więcej o centrach badawczych dowiesz się ze strony internetowej www.adventistmission.org.
Centre for Secular & Postmodern
Studies (Centrum Badań nad Zeświecczeniem i Postmodernizmem), dyrektor
Miroslav Pujic, www.reframe.info; e-mail:
ask@reframe.info].

Kazanie I

Gdzie jest trzoda, którą
Bóg nam powierzył?
Jr 13,20
mi, a może nawet sprawami zborowymi, iż nie mamy czasu zająć się naszym
priorytetowym powołaniem — wychowaniem naszych dzieci?

„Czy pasterze wiernie troszczą się
o trzodę jako ci, którzy muszą zdać
sprawę? Czy kaznodzieje Boży czuwają
nad ludźmi, zdając sobie sprawę, że ci,
którzy są pod ich opieką, zostali nabyci za cenę krwi Chrystusa?” (Ellen
G. White, Pastoral Ministry, s. 150).
Jr 13,20 (Biblia Tysiąclecia) zawiera ważne pytanie, jakie Pan zadał swojemu ludowi w przeszłości i jakie może
zadać nam w niedługiej przyszłości:
„Gdzie jest trzoda powierzona tobie”?
To pytanie zostało zadane przywódcom Judy w dramatycznym momencie w dziejach narodu. Wrogowie, Babilończycy, nadciągali z północy (zob.
Jr 6,22) i ostateczne zniszczenie było
niemal nieuchronne. Świadectwo historii jest oczywiste. W latach 605, 597
i 586 p.n.e. Chaldejczycy zadawali Judzie kolejne ciosy.
To samo pytanie jest dzisiaj kierowane do nas: Gdzie jest trzoda powierzona tobie?

II. GDZIE JEST TRZODA?
A. Jest to pytanie retoryczne, niewymagające odpowiedzi. Pan posłużył się
Jeremiaszem, by skłonić przywódców
izraelskich do myślenia. Nie musieli
oni odpowiadać na to pytanie, bo było
powszechnie wiadomo, że trzoda już
wpadła w ręce wroga. Taka była smutna rzeczywistość.
B. W naszych rękach. To samo pytanie dzisiaj jest skierowane do przywódców kościelnych, rodziców i nauczycieli. Bóg powierzył naszej opiece
swoje cenne jagnięta, byśmy je uczyli,
wychowywali i strzegli.
C. Nieuchronne sprawozdanie. Pan
będzie się domagał od nas, pasterzy,
zdania sprawy z tego, jak strzegliśmy
powierzonej nam trzody.

I. PODNIEŚCIE OCZY
A. Jest to ostrzeżenie. Więcej, brzmi
jak rozkaz od Pana: „Podnieś oczy
i patrz na przybywających z północy!” (Jr 13,20 Biblia Tysiąclecia). Zbliżająca się chaldejska armia oznaczała
rychłą zagładę miasta i niewolę ludu
izraelskiego. Najazd Babilonii położył
kres królestwu judzkiemu.
B. Bóg zawsze ostrzega swój lud.
Przesłanie pierwotnie wysłane do Judy odnosi się także do nas: Otwórzcie
oczy — mówi Pan — i popatrzcie
na znaki czasu. Koniec jest bliski!
C. Przywódcy Judy okazywali obojętność. Choć sytuacja była krytyczna, przywódcy Judy wydawali się nie dostrzegać
niebezpieczeństwa. Nie doradzali ludowi i nie troszczyli się o powierzoną im
trzodę. A jak my reagujemy dzisiaj? Czy
tak jesteśmy zajęci sprawami doczesny-

III. PIĘKNA TRZODA
A. „Dziełem, które powinno być
priorytetowe dla naszych wyznawców,
jest interesowanie się naszą młodzieżą.
Młodzi ludzie potrzebują uprzejmości,
cierpliwości, łagodności, nauczania
przepis za przepisem i nakaz za nakazem. Gdzie są ojcowie i matki
w Izraelu? Powinno być wielu takich,
którzy są szafarzami łaski Chrystusowej i którzy nie tylko czasami, ale zawsze odczuwają szczególne zainteresowanie dobrem młodzieży” (Ellen G.
White, Counsels to Parents, Teachers,
and Students, s. 41-42).
B. Historia pewnego ojca. „Gdy
wracałem do domu, zobaczyłem grupkę ludzi i podszedłem, żeby się dowiedzieć, co się dzieje. Powiedziano mi,
że jakiś chłopak wpadł do wody i ktoś
go wyłowił. Pewien mężczyzna klęczał
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przy nim i robił sztuczne oddychanie.
Inni wyznali mi, że próbowali go ratować, ale on nie dawał żadnego znaku
życia. Powiedzieli, że robili wszystko,
co w ich mocy, by go uratować. Uznałem, że nic więcej nie da się zrobić. Jednak pod wpływem nagłego impulsu
podszedłem do ciała i z przerażeniem
zauważyłem, że oto mój syn leży
na ziemi, najwyraźniej martwy.
W jednej chwili przestałem myśleć, że
zrobiono już wszystko, by go uratować.
Zrzuciłem kurtkę, pochyliłem się
i z całej siły tchnąłem powietrze w jego płuca, błagając jednocześnie Boga,
by przywrócił syna do życia. Reanimowałem go i modliłem się aż do zachodu słońca. W pewnej chwili zauważyłem nieznaczny oddech. Dzięki Zbawicielowi mój syn ożył! Tego dnia nauczyłem się najważniejszej lekcji w życiu — nigdy więcej nie będę się z obojętnością przyglądał topielcowi, nie
zdejmując kurtki i nie robiąc wszystkiego, co w mojej mocy, by go uratować”.
PODSUMOWANIE
Gdy Jahwe zadał wielkie pytanie
przywódcom narodu: Gdzie jest trzoda
powierzona tobie?, zbliżała się zagłada
państwa judzkiego.
Żyjemy u schyłku dziejów tego
świata, a Bóg zadaje nam takie samo
pytanie: Gdzie jest trzoda powierzona
tobie? Owce Pańskiej trzody są warte
więcej, niż możemy sobie wyobrazić.
Ich wartość jest mierzona ceną krwi
Jezusa, a zatem są bezcenne.
Chrystus jest idealnym wzorem.
Jeśli mamy doprowadzić nasze dzieci do utożsamiania się z Jezusem,
musimy nauczyć je podziwiać Go
i miłować. Zbawiciel pragnie mieszkać w nas. Jedynie wtedy będziemy
w stanie odpowiedzieć na pytanie,
gdzie jest trzoda powierzona tobie,
słowami, jakich użyje Jezus, gdy
przedstawi odkupionych Ojcu:
„Otom Ja i dzieci, które dał mi Bóg”
(Hbr 2,13).
✔
Francisco Lemos
[Autor jest redaktorem wydawnictwa adwentystycznego w Brazylii].

Kazanie II

Nie będziesz cudzołożył
Wj 20,14
Cudzołóstwo nie jest tematem,
o którym lubimy rozprawiać, ale musimy o nim mówić — albo dlatego, że
potrzebujemy przebaczenia grzechów,
albo by zapobiec cierpieniu naszemu
i naszych bliskich.
I. WSZELKIEGO RODZAJU
CUDZOŁÓSTWO JEST
OBRAZĄ DLA BOGA
A. Cudzołóstwo fizyczne, ale nie
emocjonalne. W takim związku nie
występuje zaangażowanie uczuciowe.
Ów akt jest jedynie spełnieniem fizycznych pragnień. Jest to cudzołóstwo najłatwiejsze do usprawiedliwienia, gdyż
winowajca nadal pozostaje w emocjonalnej więzi z prawowitym współmałżonkiem. Często ten rodzaj cudzołóstwa bywa usprawiedliwiany jako jedynie zaspokojenie fizycznej potrzeby —
jak odżywianie czy picie wody. Do tej
kategorii można byłoby zaliczyć związek Dawida i Batszeby.
B. Cudzołóstwo emocjonalne, ale
nie fizyczne. Występuje ono wtedy, gdy
ktoś angażuje swoje emocje i uczucia,
ale nie dochodzi do fizycznej więzi.
Do tej kategorii można zaliczyć romanse internetowe.
C. Cudzołóstwo fizyczne i emocjonalne. Jest to rodzaj cudzołóstwa chyba najbardziej destruktywny dla małżeństwa, ale nawet po takim akcie
możliwe jest uratowanie związku, gdyż
Jezus Chrystus przynosi uleczenie.
Przebaczenie jest możliwe. Małżeństwo
może zostać odbudowane. Ten, który
wskrzesza zmarłych, może przywrócić
do życia także obumarły związek małżeński.
D. Cudzołóstwo duchowe (zob. Oz
4,12-13). W Ap 2,4 czytamy, iż Jezus
oskarżył zbór w Efezie o to, że utracił pierwszą miłość. Czy w twoim
życiu jest coś, co cenisz bardziej niż
więź z Panem? Czy byłbyś zadowolony ze współmałżonka wiernego
w osiemdziesięciu procentach? Oczywiście nie. A jednak czasami sądzimy,

że Bóg powinien być z nas zadowolony, nawet jeśli nie jesteśmy Mu zupełnie wierni.
II. BÓG WIDZI PRZYCZYNY
CUDZOŁÓSTWA
A. Cudzołóstwo bierze się z naszych
myśli (zob. Mt 5,27-28; 15,19). Jak
w przypadku każdego grzechu, jaki
może zostać popełniony, walka przeciwko cudzołóstwu zaczyna się w umyśle.
Dlatego Paweł uważał, że tak istotne jest,
byśmy pozwolili na przemianę naszych
umysłów przez Słowo Boże i Ducha
Świętego (zob. Rz 12,1-2).
B. Cudzołóstwo bierze się z naszej
arogancji. To mi się nie przydarzy. To przykazanie mnie nie dotyczy. Dla mnie to
nie grzech. Przecież mi też coś się od życia należy. Czy pozwalasz sobie na flirty? Jeśli tak, to igrasz z ogniem (zob.
Prz 6,27-28).
C. Cudzołóstwo bierze się z braku
świadomości, iż jest to grzech przeciwko Bogu (zob. Kpł 20,10; Ps 51,1-21).
Stwórca oczekuje wyłączności w małżeństwie i wyłączności w naszej więzi z Nim. Związek małżeński ma być
odzwierciedleniem naszej więzi z Panem. Dlatego Bóg jest osobiście obrażony wszelkimi naruszeniami świętości związku małżeńskiego.
Cudzołóstwo nie jest jedynie
sprawą między dwojgiem współmałżonków, z których jedno grzeszy przeciwko drugiemu. Jest grzechem przeciwko Wszechmogącemu, który jest
naszym Stwórcą i Sędzią (zob. Hbr
13,4).
Cudzołóstwo jest obrazą Boga,
gdyż niszczy zaufanie. Jest złamaniem
przyrzeczenia złożonego współmałżonkowi. Gdy to zaufanie zostanie zawiedzione, osoba zdradzona nie jest
w stanie tak łatwo jak wcześniej zaufać
Panu i uwierzyć w Jego obietnice.
D. Cudzołóstwo zdarza się, gdy
zmniejsza się nasze zaangażowanie
(zob. Ps 15,4). Czasami zaangażowanie jest postrzegane negatywnie, gdyż
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obniża naszą zdolność odczuwania
wolności i niezależności, doświadczania nowych przeżyć, spontanicznego
zmieniania naszego umysłu. Skupiamy
się wtedy na egoistycznej samorealizacji zamiast na wierności wobec osób
zależnych od nas.
E. Cudzołóstwo bierze się ze stawiania na pierwszym miejscu własnych
przyjemności (zob. Ef 5,18; Ga 5,19-23).
Cudzołóstwo zdarza się wtedy, gdy zaprzestajemy tworzenia silnej więzi miłości z osobą, którą ślubowaliśmy miłować i szanować.
III. BÓG MOŻE NAS UCHRONIĆ
OD CUDZOŁÓSTWA
A. Módl się za siebie i za innych.
Obecnie niebezpieczeństwa zagrażające małżeństwu są o wiele większe niż
kiedykolwiek w przeszłości, zwłaszcza ze względu na pornografię w internecie i możliwość nawiązywania
kontaktów drogą internetową. W takich kontaktach nie liczy się odpowiedzialność ani potrzeba uczciwości.
Wielu uważa, że takie kontakty są niewinną zabawą.
Niektóre małżeństwa przeżyły
w miłości i wierności dziesięciolecia.
Módlcie się, by nowe małżeństwa zawierane przez współwyznawców twojego zboru były tak silne i trwałe. Niektórzy z was nie wstąpili jeszcze
w związek małżeński. Módlcie się, by
Bóg wzmacniał wasz charakter i dawał cierpliwość, niezbędne do tego,
byście w przyszłości stworzyli wierne
i szczęśliwe małżeństwo. Rodzice,
módlcie się, by Pan pozwolił waszemu
dziecku w przyszłości poślubić pobożną i kochającą osobę oraz stworzyć
silny i udany związek małżeński.
B. Nauczajcie dzieci. Niech twoje
dzieci widzą, jak miłujesz współmałżonka. Niech widzą, że się przytulacie.
Świadomość, że mama i tata kochają
się nawzajem, daje dziecku poczucie
bezpieczeństwa. Przekazujcie dzieciom
stosownie do wieku istotne informacje
na temat seksualności i uczcie je, jak
powinny się odnosić do osób przeciwnej płci. Tak czy inaczej wasze dzieci
dowiedzą się o seksie, więc lepiej, by
dowiedziały się tego od was.
C. Zważajcie na znaki ostrzegawcze. Pamiętajcie, że cudzołóstwo zaczy-

na się w umyśle. Już na tym etapie
musicie stoczyć zwycięską walkę.
D. Dbajcie o emocjonalną bliskość. W rodzinach, w których są
małe dzieci, emocjonalna bliskość bywa
jedynie wspomnieniem. Trudno znaleźć czas, by porozmawiać o zwykłych
sprawach, a tym bardziej o czymś
poważniejszym, na przykład o uczuciach. Zaplanujcie starannie czas, który będziecie mogli spędzać we dwoje.
Okazujcie sobie nawzajem oddanie
i miłość, tak byście byli pewni, że jesteście dla siebie nawzajem najważniejszymi osobami na świecie.
E. Umacniajcie więź miłości z Jezusem. Więź z Chrystusem jest w życiu tym, czym piasta w kole. Gdy ta
więź jest właściwa, wszystkie inne więzi będą w porządku. Pozostawanie
we właściwej więzi z Panem czyni
mnie lepszym ojcem, mężem, lepszym
człowiekiem. Sprawia, że jestem cierpliwy, szczodry, wyrozumiały, skłonny
do poświęceń i troskliwy. Gdy moja
więź z Bogiem ulega osłabieniu, wte-

dy rozluźniają się też wszystkie inne
więzi. Staję się egoistą okazującym
gniew, obojętność i niewdzięczność.
F. Przyjmij panowanie Ducha Świętego (zob. Ga 5,22-23). Gdy pozwolisz
Duchowi Bożemu kierować swoim
życiem, On uczyni cię bardziej kochającym, sprawi, że twoje więzi staną się
radosne, a ty będziesz w stanie zachować wewnętrzny spokój, nawet gdy nie
wszystko układa się tak, jak sobie tego
życzysz. Będziesz umiał panować
nad sobą także wtedy, gdy nadarzy się
okazja do małżeńskiej niewierności.
IV.BÓG OFERUJE NADZIEJĘ TYM,
KTÓRZY ULEGLI POKUSIE
Jeśli popełniłeś cudzołóstwo, przyznaj, że to, co zrobiłeś, jest grzechem.
Wierz, że krew Jezusa przelana
na krzyżu jest wystarczająca, by zmazać twoje przestępstwo. Wyznaj grzech
Bogu i tym, których on dotknął, a potem proś o przebaczenie. Dokonaj
w swoim życiu niezbędnych zmian, by
upewnić się, że to się nie powtórzy. ✔

Kazanie III

W niepewnych czasach
Rdz 28,10-22
„W Słowie Bożym mamy wspaniałe
obietnice, jeśli tylko uwierzymy i zaufamy Panu. Grozi nam niebezpieczeństwo
polegające na tym, że bardziej będziemy
ufać naszym nędznym ludzkim staraniom,
zamiast pokładać ufność w Bogu”
(Ellen G. White, Our Father Cares, s. 239).
Jakub przemierzył pierwsze sto
z sześciuset kilometrów dzielących go
od Haranu. Musiał odpocząć, więc wieczorem rozbił namiot w jakimś nieznanym miejscu. Nie wyróżniało się ono
niczym szczególnym — nie miało nawet specjalnej nazwy. Nie było w nim
nic szczególnie świętego — tylko piach
i kamienie. Jakub nie miał powodu
spodziewać się, że spotka go tam coś
wyjątkowego. Wkrótce po tym, jak
zasnął z kamieniem pod głową (co
było powszechną praktyką w starożytności), Bóg zesłał mu proroczy sen.
We śnie Jakub ujrzał drabinę sięgającą nieba i aniołów przemierzających
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przestrzeń między dwiema sferami.
Na górze, ponad ową niebiańską drabiną,
ujrzał samego Pana. Jakub zrozumiał, że
owa drabina symbolizuje miejsce, w którym można uzyskać przystęp do Boga.
Głównym przesłaniem snu było
dla Jakuba to, że choć nie jest tego
świadomy (zob. Rdz 28,16), Pan i Jego aniołowie są przy nim obecni i działają na jego korzyść. Większość z nas
nie miewa szczególnych proroczych
snów podobnych do tego, jaki otrzymał Jakub, ale za pośrednictwem Pisma Świętego objawione zostało nam
wszystkim, że Jahwe jest obecny i działa na naszą rzecz, nawet gdy nie jesteśmy świadomi Jego obecności.
Bóg czasami objawia się w niespodziewanym czasie i miejscu. W Rdz
28,13-15 Pan mówi do Jakuba, a
z tych słów dowiadujemy się czterech
ważnych rzeczy, które powinniśmy pamiętać w niepewnych czasach.

HOMILETYKA

I. W NIEPEWNYCH CZASACH
PAMIĘTAJ O BOŻYCH
OBIETNICACH
Pierwsze, o czym Pan przypomniał Jakubowi, to obietnice, które
złożył (zob. Rdz 28,13). W niepewnych czasach mamy pamiętać o Jego obietnicach. Ta zasada obowiązywała nie tylko w czasach patriarchów, ale obowiązuje zawsze i wszędzie. Gdy przechodzimy trudności
i nasza sytuacja jest niepewna, powinniśmy otworzyć Biblię i pozwolić Duchowi Świętemu przypomnieć
nam to, co Bóg nam obiecał.
Ellen G. White napisała: „Każda
obietnica zawarta w Słowie Bożym
należy do nas. (...) Osaczeni przez pokusę nie baczmy na okoliczności czy
własne słabości, ale na moc Słowa.
Cała Jego potęga należy do was” (The
Faith I Live By, s. 23).
II. W NIEPEWNYCH CZASACH
PAMIĘTAJ O BOŻEJ
OBECNOŚCI
Jeśli mamy z ufnością patrzeć
w przyszłość, musimy pamiętać, że
Pan jest z nami. Jakub także potrzebował tej świadomości. W Rdz 28,15
czytamy, iż Bóg wyraźnie oświadczył:
„Jam jest z tobą”. Być może Jakub czuł
się osamotniony, ale nigdy nie był sam
i my także nigdy nie jesteśmy sami!
Zbawiciel jest zawsze z nami. Pamiętając o Jego obecności w niepewnych
czasach, będziemy mieli źródło wsparcia podobnie jak wszyscy wierzący
(zob. Ps 23,1-6; Mt 28,1-20).
III. W NIEPEWNYCH CZASACH
PAMIĘTAJ O BOŻEJ OPIECE
Następnie Pan przypomniał Jakubowi o swojej opiece. W Rdz 28,15 czytamy: „Jam jest z tobą i będę cię strzegł
wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz”. Innymi słowy, Bóg obiecał go chronić podczas niebezpiecznej podróży. Nie znaczyło to, że nic szkodliwego czy złego nigdy
nie miało się przydarzyć Jakubowi, ale
znaczyło to — dotyczy to także nas — że
Zbawiciel będzie nas chronił po to, by
spełnił się Jego dobry plan w naszym
życiu. Jakub nie musiał się martwić gniewem swego brata ani zagrożeniem
ze strony rabusiów czy dzikich zwierząt.
Ufał, że Bóg się nim opiekuje.

Podobnie my nie musimy się bać
niebezpieczeństw, które zagrażają nam
w świecie. Nieszczęśliwe wypadki,
choroby, przestępstwa, straty finansowe i katastrofy naturalne to sytuacje,
w których Zbawiciel czuwa nad nami i to powinno nam wystarczyć.
IV. W NIEPEWNYCH CZASACH
PAMIĘTAJ O BOŻEJ
OPATRZNOŚCI
Obietnica w Rdz 28,15 — „będę
cię strzegł” — ma podwójne znaczenie.
Hebrajskie słowo przetłumaczone tu jako
strzegł oznacza: chronić, zaopatrywać,
troszczyć się o kogoś. To hebrajskie słowo występuje po raz pierwszy w Rdz
2,15, gdzie Bóg pouczył Adama, by strzegł
Edenu, tzn. dbał o potrzeby rosnących
w nim roślin i mieszkających w nim
zwierząt. W historii Jakuba Pan obiecał zaspokajać jego potrzeby i strzec go
przed złem. Patriarcha zrozumiał to jednoznacznie, gdyż odtąd oczekiwał, że
Zbawiciel będzie czuwał nad nim
w podróży i dostarczy mu pożywienia
oraz odzieży, jak wynika z Rdz 28,20.

Bóg obiecał wyjść naprzeciw
wszystkim potrzebom swego ludu. Jezus przypomina nam, że Ojciec wie,
czego potrzebujemy, a jak zaopatruje
ptaki, tak z pewnością jego opatrzność
zaspokoi także nasze potrzeby.
Ellen G. White przypomina nam:
„Wszyscy, którzy wiernie i uczciwie
zachowują przykazania, świadczą wobec świata, że znajdują się pod panowaniem Boga i są zależni od Niego
w swych doczesnych i duchowych
zwycięstwach. Dzięki Jego obecności
i przychylności lud Pański jest bezpieczny, choć czasami znosi prześladowania ze względu na prawdę. Dobroć
Boga i bogactwo Jego łaski są ochroną
i zbawieniem ludu” (Sermons and
Talks, t. II, s. 329).
To jest podstawa naszej pewności
w niesprzyjających okolicznościach:
Boże obietnice, Boża obecność, Boża
opieka i Boża opatrzność. Wszyscy
doświadczamy w życiu trudnych
chwil, ale możemy czerpać otuchę z tego, że Zbawiciel jest z nami i działa
na naszą korzyść.
✔

Kazanie IV

Nie będziesz kłamał
Wj 20,16
„Prawdomówność i uczciwość są
cechami Boga, a ten, kto posiada te zalety, ma niezwyciężoną moc” (Ellen G.
White, My Life Today, s. 331).
Pewnego razu duchowny zakończył kazanie w następujący sposób:
— W przyszłym tygodniu będę
mówił o kłamcach. W ramach przygotowania do kazania przeczytajcie wszyscy siedemnasty rozdział Ewangelii
Marka.
W następnym tygodniu ów kaznodzieja, zaczynając kazanie, powiedział:
— Ci z was, którzy spełnili moją
prośbę i przeczytali siedemnasty rozdział Ewangelii Marka, proszę, unieście rękę do góry.
Niemal wszyscy wyznawcy unieśli
ręce.
— „Bardzo dobrze — powiedział
kaznodzieja. — Właśnie jesteście ludźmi, o których chcę dzisiaj mówić. Mu-

sicie wiedzieć, że Ewangelia Marka nie
ma siedemnastego rozdziału” (Bible
Illustrator).
Bóg bardzo poważnie traktuje
kłamstwo, bez względu na to, czy skutki kłamstwa wydają się błahe, czy są
ewidentnie fatalne w skutkach (zob.
Prz 6,16-19).
I. POSPOLITE KŁAMSTWA
Zastanów się, czy ty też w podobny sposób grzeszysz.
• Policjant zadaje ci pytanie:
— Czy wie pan, z jaką prędkością
pan jechał?
Odpowiadasz:
— Czyżbym przekroczył dozwoloną prędkość?
• Ktoś telefonuje i pyta o ciebie,
a ty wychodzisz z domu, żeby twoja
żona lub dziecko mogły powiedzieć, że
cię nie ma.
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II. DLACZEGO WAŻNE JEST
MÓWIENIE PRAWDY?
A. Mówienie prawdy świadczy
o przemianie, jaka zaszła w tobie (zob.
Kol 3,9-10). Kłamstwa świadczą, że nadal jesteś kłamcą. W J 14,17 Jezus nazwał Ducha Świętego — Duchem Prawdy. Gdy przyjmujesz Chrystusa jako
swego Zbawiciela, wówczas Duch Boży
mieszka w tobie i pomaga ci właściwie kierować twoim postępowaniem.
B. Prawda jest twoją ochroną (zob.
Flp 4,8; Ef 6,14; Iz 28,15).
C. Prawda strzeże cię od kolejnych
kłamstw. Nierzadko jedno kłamstwo
prowadzi do kolejnych, ale prawda
chroni nas od zła i sprawia, że jesteśmy bezpieczni.
D. Prawda sprawia, że jesteśmy jedno z Ojcem. Co by było, gdyby Bóg
mógł kłamać? Co by było, gdyby Jego
obietnice były kłamstwem? Być może
ktoś złożył ci obietnice i złamał je
w wyniku ludzkiej słabości. Pan tak nie
czyni. On nie może kłamać (zob. Lb
23,19). Największą obietnicą, jaką Bóg
złożył, była ta, iż pośle Zbawiciela, który zapłaci za grzechy ludzkości. To
najwspanialsza ze wszystkich obietnic! Gdy dotrzymuję obietnic i mówię
prawdę bez względu na cenę, przynoszę chwałę Panu. Jestem prawdomównym i dotrzymującym obietnic jak On.
E. Prawda tworzy atmosferę zaufania (zob. Ps 31,6-7 Biblia gdańska).
Kłamstwa tworzą atmosferę zwiedzenia i obłudy, ale gdy konsekwentnie
mówisz prawdę, łatwiej jest pozostać
uczciwym. Z drugiej strony, trudno

przyjaźnić się z obłudnikiem, gdyż nigdy nie wiadomo, kiedy jest szczery,
a kiedy kłamie.
F. Prawda ukazuje niebezpieczeństwa, których można uniknąć (zob. 1 Tm
2,4). Kłamstwa narażają cię na śmierć.
Im bardziej jesteś prawdomówny, tym
więcej trudności możesz uniknąć. Kłamstwo prowadzi tylko do zamieszania.
Może ci się wydawać, że kłamstwa ujdą
ci bezkarnie, ale w rzeczywistości sprawią wiele cierpienia tobie i innym.
G. Prawda wyznacza właściwy sposób życia. Kłamstwa uczą cię żyć tak,
jak nie należy. Jezus podał zasadę, która ma tu zastosowanie — kto jest wierny w małych sprawach, będzie wierny
także w wielkich (zob. Mt 25,23). Jeśli wiernie mówisz prawdę w małych
sprawach, to wyrabiasz taki nawyk
mówienia, który pozwoli ci mówić
prawdę także w wielkich sprawach.
H. Prawda wyswobadza (zob. J 8,32).
Kłamstwo zniewala. Mark Twain miał
rację, gdy powiedział: „Różnica między kłamcą a człowiekiem, który
mówi prawdę, polega na tym, że kłamca musi mieć lepszą pamięć”. Kłamstwo chwyta w pułapkę, gdyż zmusza
do życia w fałszywym świecie, który
stworzyło się własnymi kłamstwami.
Nie można pozwolić, by ktokolwiek
dowiedział się prawdy. Trzeba żyć, udając kogoś, kim się nie jest.
PODSUMOWANIE
Gdybyś mógł zapytać Jezusa, jak
wyglądasz, co odpowiedziałby? Jaką tabliczkę zawiesiłby na twojej szyi: Kłamca? Obłudnik? Oszust? Każdy z nas
nosi taki napis, większy lub mniejszy.
Złamałeś obietnice dane bliskim
i przyjaciołom. Złamałeś obietnice
dane Bogu. Gdy przyjąłeś Chrystusa jako
swego Zbawiciela, obiecałeś Mu, że odtąd będziesz żył dla Niego.
Być może okłamano cię tyle razy, że
nie potrafisz zaufać ludziom i trudno ci
ufać Jezusowi. Pamiętaj, Zbawiciel nie
jest taki jak ci, którzy cię zawiedli. On
dotrzymał wszystkich obietnic, jakie złożył. On obiecuje zbawienie tym, którzy
Go wzywają. On jest uczciwy i szczery.
Jest wzorem do naśladowania. Z Jego
pomocą stańmy się uczciwymi, prawdomównymi i szczerymi naśladowcami
Tego, który jest prawdą.
✔
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• Nie chce ci się iść do pracy w poniedziałek, więc telefonujesz, że jesteś
chory i idziesz na zakupy.
• Usiłujesz przekonać siebie, że
drogi samochód jest ci koniecznie potrzebny do życia.
• Obiecujesz spędzać więcej czasu
z rodziną, ale nie masz zamiaru dotrzymać obietnicy.
• Za każdym razem, gdy opowiadasz historię grzybobrania, rekordowe
prawdziwki stają się coraz większe.
• W sobotni poranek żona zapytuje, czy podoba ci się jej nowa sukienka. Sukienka ci się nie podoba, ale
dla świętego spokoju mówisz, że jest
ładna, by nie urazić żony.

B

óg pragnie, byśmy żyli
długo i produktywnie,
przynosząc Mu chwałę
i służąc Mu. Sama długowieczność
nie wystarczy — liczy się jakość
życia. Wielu ludzi dożywa obecnie
osiemdziesiątego czy nawet dziewięćdziesiątego roku życia, ale nie
zawsze oznacza to, że ich istnienie
jest produktywne dla Pana.
Wydaje mi się, że dobrym przykładem długowieczności, jakiej
Stwórca nam życzy, jest Mojżesz,
który w wieku 120 lat wspiął się
na szczyt Pizga na górze Nebo.
Czytamy, że „wzrok jego nie był
przyćmiony i nie ustała jego świeżość” (Pwt 34,7). Prawdziwa długowieczność oznacza długie życie
i jednocześnie fizyczną, umysłową,
emocjonalną i duchową sprawność. Chrystus podkreślił to w J
10,10 (Biblia Tysiąclecia): „Ja przyszedłem po to, aby [owce] miały
życie, i miały je w obfitości”.
Gdy studiujemy budowę
i działanie organizmu, uświadamiamy sobie, że ciało zostało zaprojektowane tak, iż funkcjonuje
dobrze wtedy, gdy jest aktywne fizycznie. Oto kilka ciekawych faktów:
• Ludzie, którzy chodzą pół
godziny dziennie, zmniejszają ryzyko zawału serca o połowę w porównaniu z tymi, którzy rzadko są
aktywni fizycznie.

ZDROWIE

Tajemnica
długowieczności
• Osoby aktywne fizycznie są
szczęśliwsze, lepiej radzą sobie ze stresem, rzadziej cierpią z powodu depresji i zdrowiej sypiają.
• Badania przeprowadzone
w Wielkiej Brytanii wykazały, że ludzie, którzy uprawiają intensywne ćwiczenia gimnastyczne, mogą opóźnić
zegar biologiczny organizmu nawet
o dwanaście lat1.
• Adwentystyczne badania wykazały, że najważniejszym czynnikiem zapowiadającym długie życie w zdrowiu jest
wysoki poziom aktywności fizycznej.
• Jeśli chodzisz pół godziny dziennie, spalasz około ośmiu kilogramów
tłuszczu rocznie.
• Regularne ćwiczenia fizyczne
mogą zapobiegać najczęściej występującym formom nowotworów, w tym
nowotworom piersi, jelita grubego, prostaty i szyjki macicy.
• Ćwiczenia fizyczne pomagają
obniżyć ryzyko zachorowania na cukrzycę, udary i złamania stawu biodrowego, jak również obniżają ciśnienie
krwi i pomagają zachować właściwą
wagę ciała przez całe życie2.
Być może, podobnie jak wielu adwentystycznych przywódców, już wiesz
to wszystko. Czy zatem wykonujesz
ćwiczenia fizyczne każdego dnia? Badania wskazują, że sama znajomość faktów nie przekłada się na prozdrowotne nawyki i zachowania. Pomimo całej wiedzy na temat zdrowotnych
aspektów ćwiczeń fizycznych wielu

moich pacjentów mawia: Nie mam czasu. Mam tak wiele różnych obowiązków.
Nie mam kiedy ćwiczyć. Czy to brzmi
znajomo? W szybkim tempie życia,
przy tak licznych obowiązkach związanych z rodziną, pracą i zborem,
posiadanie wolnego czasu jest luksusem. Jednak nie zdajemy sobie sprawy,
że w kwestii ruchu i ćwiczeń fizycznych nie mamy wyboru — musimy bowiem zadać sobie pytanie: Co jest lepsze? Chodzić systematycznie pół godziny dziennie, czy umrzeć i być martwym
przez dwadzieścia cztery godziny na dobę, siedem dni w tygodniu? Być może
niektórym wyda się to przesadą, ale
w rzeczywistości kwestia ta do tego
się sprowadza.
Niedawno czytałam, że Steve Jobs,
prezes komputerowej firmy Apple,
wziął sześciomiesięczny urlop, by podreperować swoje zdrowie3. Jobs cztery
lata temu przeszedł operację usunięcia
nowotworu trzustki. Teraz znowu musiał wycofać się z aktywnego życia zawodowego, by walczyć o zdrowie. Niektórzy zaczynają cenić zdrowie dopiero wtedy, gdy je stracą. Dlaczego jawi
się nam ono jako priorytet dopiero wtedy, gdy zaczyna nas opuszczać? Nie
musi tak być. Możemy zacząć dbać
o zdrowie już dzisiaj, z Bożą pomocą
wprowadzając do naszego stylu życia
pozytywne zachowania i nawyki.
Być może zapytasz: Od czego zacząć? Co jest najlepszym ćwiczeniem?
Badania i Duch Proroctwa wskazują,

że chodzenie jest na pierwszym miejscu. Czytamy, że „szybki spacer, także
zimą, jest lepszy dla zdrowia niż wszelkie lekarstwa, jakie mogą przepisać lekarze”4.
Ostatnio Wydział Północnoamerykański Kościoła Adwentystów Dnia
Siódmego wdrożył nowy program
pod nazwą In Step for Life, zachęcając
wyznawców do fizycznej aktywności
(zob. www.instepforlife.com).
Czy nie byłoby wspaniale, gdyby pastorzy i starsi zborów motywowali innych swoim przykładem i w ten sposób
pomagali Kościołowi doświadczać tego,
czego Bóg pragnie dla każdego z nas —
obfitego życia? Wszystko zależy od nas,
bo wszystko jest kwestią wyboru. Czy nie
czas uwzględnić chodzenie czy inną formę ćwiczeń fizycznych w swoim planie
dnia? Zacznij dzisiaj i każdego dnia
ćwicz tak, jakby od tego zależało twoje
życie. Czyniąc to, będziesz przynosić
chwałę Zbawicielowi, a w zamian otrzymasz dobrodziejstwo długiego i produktywnego życia.
✔
Katia Reinert
1
2
3

4

Zob. BMJ Specialist Journals, 10 IV 2008.
Zob. www.instepforlife.com/benefits.
Zob. www.guardian.co.uk/technology/2009/
jan/15/steve-jobs-apple-nasdaq.
Ellen G. White, Counsels on Health, s. 57.

[Autorka jest dyplomowaną pielęgniarką rodzinną w Washington Adventist Hospital
w mieście Takoma Park w amerykańskim stanie Maryland].
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Zalecenia w sprawie

zachowywania

sabatu

W Przewodniku dla Kaznodziejów Zborowych 2/2009
na stronach od 20. do 24. ukazała się pierwsza
część Zaleceń w sprawie zachowywania sabatu.
W tym numerze publikujemy drugą część owego
dokumentu i zarazem ostatnią. (Red.)
VI. Zbory i instytucje
kościelne
Ustalając specjalne wytyczne
i sposób postępowania dla zborów
i instytucji kościelnych, Kościół daje
przykład świętowania soboty dla ogółu wyznawców. Obowiązkiem wierzących jest trzymać się słusznych zasad
zachowywania sabatu. Kościół może
jedynie pomóc w tym, wskazując zasady świętowania soboty znajdujące
się w Biblii i Duchu Proroctwa, ale nie
może zastąpić sumienia wyznawców.
1. Zbory — rola zboru i rodziny w sobotnich zajęciach popołudniowych.
Pastor i przywódcy zboru mają obowiązek zadbać o staranne zaplano-

wanie zajęć w sobotnie popołudnie
dla rodzin i osób samotnych, podkreślających znaczenie sabatu jako
dnia radości, nabożeństwa i odpoczynku. Zajęcia w zborze powinny
raczej uzupełniać, a nie zastępować
sobotnie zajęcia w rodzinie.
2. Zbory — sobotnia muzyka. Muzyka
może wywierać silny wpływ na nastroje i emocje człowieka. Przywódcy zboru powinni wybierać muzykę
i muzyków przyczyniających się
do wytworzenia bardziej podniosłej
atmosfery podczas nabożeństwa
w sabat oraz wzmocnienia więzi słuchaczy z Bogiem. Należy unikać
prób chóru podczas regularnych spotkań sobotnich.
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3. Zbory — służba na rzecz społeczeństwa. Chociaż chrześcijanie
mogą brać udział w różnego rodzaju pracy społecznej, troszcząc się
o ludzi będących w potrzebie, zarówno w mieście, jak i w okolicy, nie
zwalnia ich to z obowiązku wywierania właściwego wpływu na rzecz
konsekwentnego zachowywania sabatu. Uczestnicząc w zajęciach edukacyjnych dla dzieci i młodzieży,
będą w tym dniu wybierali tematy
i zajęcia odmienne od tych, które
prowadzili w dni powszednie, tak
aby przyczyniały się one do duchowego rozwoju uczniów. Normalne zajęcia można zastąpić niewymagającymi zbyt wielkiego wysiłku wycieczkami na łono przyrody.
4. Zbory — zbieranie darów na rzecz
potrzebujących. Ogólną praktyką
w zborach adwentystycznych jest
zbieranie darów materialnych w inne dni niż sobota. Tam, gdzie praktykuje się zbieranie darów w sabat,

DOKUMENT

5.

6.

7.

8.

należy wprowadzić w życie plan,
dzięki któremu zbieranie darów stanie się duchowym dobrodziejstwem
dla wszystkich.
Zbory — kolekta sobotnia. Nauka
o chrześcijańskim szafarstwie jest biblijna. Akt dawania ma uzasadnione
miejsce w nabożeństwie. Gdy zwracamy się do uczestników nabożeństwa z apelem o dary, należy to czynić w sposób stosowny do świętości nabożeństwa i samego sabatu.
Zbory — uroczystości ślubne w sobotę. Uroczystość ślubna jest świętością i nie jest sama w sobie niezgodna z duchem sabatu. Jednak
większość uroczystości ślubnych wymaga pracochłonnych przygotowań,
którym nieuchronnie towarzyszy
świecka atmosfera. Aby nie zakłócać
atmosfery sobotniej, należy zachęcać
do organizowania uroczystości ślubnych w inne dni niż w sabat.
Zbory — uroczystości pogrzebowe
w sobotę. Z reguły adwentyści starają się unikać prowadzenia uroczystości pogrzebowych w sabat. Jednak w niektórych regionach świata
i w pewnych szczególnych okolicznościach może się okazać konieczne niezwłoczne przeprowadzenie
pogrzebu, bez względu na sabat.
W takich przypadkach należy
wszystkie możliwe przygotowania
poczynić wcześniej, a te prace, które mogą być odłożone na później,
należy wykonać następnego dnia.
W niektórych przypadkach nabożeństwo żałobne można przeprowadzić w sobotę, a pochówku dokonać później.
Adwentystyczne placówki służby
zdrowia. Adwentystyczne instytucje
opieki zdrowotnej są dla wielu ludzi
jedynym źródłem wiedzy o Kościele
Adwentystów Dnia Siódmego. Adwentystyczne szpitale powinny być
czymś więcej niż tylko instytucjami
medycznymi. Mają one wyjątkową
sposobność chrześcijańskiego
świadczenia przez dwadzieścia cztery godziny na dobę w społeczeństwie, któremu służą. Ponadto mają
przywilej co tydzień przedstawiać
praktyczne poselstwo o sabacie. Le-

cząc chorych i uwalniając ich
od cierpienia, także w sobotę, Chrystus dał nam przykład, za którym powinniśmy iść, zakładając i prowadząc adwentystyczne placówki służby zdrowia. Dlatego instytucje oferujące opiekę medyczną społeczeństwu muszą być przygotowane do zaspokajania potrzeb ludzi chorych
i cierpiących bez względu na dzień
i porę. Nakłada to na każdą instytucję obowiązek rozwijania i stosowania praktyk, które odzwierciedlają
przykład Chrystusa i pozwalają stosować zasady zachowywania soboty znajdujące się w Piśmie Świętym
i nauczane przez Kościół Adwentystów Dnia Siódmego. Zarządzający
ponoszą szczególną odpowiedzialność za dopilnowanie, by wszystkie
instytucje medyczne miały właściwe
podejście do zachowywania sabatu, stosując odpowiednie procedury
związane z tym dniem, aby nie dopuścić do uchybień w tej kwestii. Zaleca się, by zasady przestrzegania
sabatu znalazły następujące zastosowanie:
A. Zapewnić pomoc medyczną
w nagłych przypadkach, gdy tylko będzie potrzebna, chętnie i fachowo. Jednak ani adwentystyczne instytucje medyczne, ani lekarze i dentyści nie powinni wykonywać w sobotę rutynowych
czynności, jakie wykonują w dni
powszednie.
B. Przerwać wszelkie rutynowe czynności, które mogą być zawieszone.
Zazwyczaj oznacza to zupełne zamknięcie tych placówek i wydziałów, które nie są bezpośrednio związane z opieką nad pacjentami,
oraz utrzymanie minimalnej liczby
pracowników opiekujących się pacjentami i pełniących dyżury w razie nagłych wypadków.
C. Odłożyć na później czynności
diagnostyczne i zabiegi terapeutyczne. Lekarz prowadzący powinien podjąć decyzję, jakie czynności diagnostyczne i zabiegi powinny zostać wykonane niezwłocznie, a jakie mogą być wykonane w późniejszym terminie.

Jeśli w tej kwestii dochodzi
do nadużyć, sprawą powinno się
zająć kierownictwo szpitala. Pracownicy, którzy nie wchodzą
w skład zarządu, nie powinni
uczestniczyć w podejmowaniu
decyzji ani nie powinni być zmuszani do konfrontacji z lekarzami
prowadzącymi. Nieporozumień
można uniknąć dzięki wyraźnemu
określeniu w przepisach pomocniczych, iż w sobotę można wykonywać jedynie takie zabiegi chirurgiczne, diagnostyczne i terapeutyczne, które nie mogą być
przełożone na później ze względu na stan pacjenta. Należyte wyjaśnienie sprawy wszystkim, którzy są zaangażowani w niezbędne czynności, pozwoli uniknąć nieporozumień i nadużyć. Zaleca się
nie planować wykonywania zabiegów w piątek. Co prawda, planowanie zabiegów na piątek pozwala pacjentowi przebywać w szpitalu przez weekend, co nie powoduje dodatkowej absencji w pracy. Jednak wskutek takiej procedury pierwszy dzień pooperacyjny, gdy wymagana jest najintensywniejsza opieka pielęgniarska,
wypada w sobotę.
D. Zamknąć biura administracji i zaprzestać rutynowych czynności
administracyjnych. Choć może się
okazać konieczne przyjęcie i wypisanie pacjenta w sabat, to jednak zaleca się unikanie wystawiania rachunków i pobierania opłat
w sobotę. Nigdy zachowywanie
sabatu nie powinno być źródłem
irytacji dla tych, którym staramy się
służyć i których pragniemy prowadzić do zbawienia. Sabat powinien być przez nich kojarzony raczej z dziećmi światłości (zob. Ef
5,8; Ellen G. White, Działalność
apostołów, wyd. III, s. 159).
E. Uczynić sobotę szczególnym
dniem dla pacjentów, przedstawiając chrześcijańskie świadectwo, które nie zostanie przez nich
zapomniane. Właściwe zachowywanie sabatu jest znacznie
łatwiejsze w instytucji zatrudnia-
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jącej głównie adwentystów. Wierzący pracownicy, którzy opiekują
się pacjentami, mogą osobom
spoza naszego Kościoła przedstawić sabat we właściwym świetle i wywierać na ich życie przekonujący wpływ.
F. Bezpośrednia opieka nad chorymi to całotygodniowy obowiązek.
Choroba nie kieruje się kalendarzem. Jednak planując dyżury
personelu, kierownictwo instytucji powinno brać pod uwagę
szczere religijne przekonania
i praktyki każdego pracownika
czy przyszłego pracownika. Instytucja, kierując się rozsądkiem
i biorąc pod uwagę jego religijne wierzenia, powinna pójść
z nim na ugodę, o ile to nie
utrudni jej funkcjonowania. Jest
zrozumiałe, że poszczególne
osoby różnią się między sobą
w swych przekonaniach co
do koniecznej pracy w sobotę.
Ani Kościół, ani jego instytucje nie
mogą zastępować sumienia pracowników. Należy raczej w miarę możliwości dostosować się
do ich osobistych przekonań.
G. Nie ulegać naciskom, aby zaniżyć
adwentystyczne standardy. Niektóre instytucje są pod presją wspólnoty, kadry medycznej i pracowników (tam, gdzie większość pracowników stanowią nieadwentyści), by naruszyć zasady i praktyki zachowywania sabatu lub odstąpić od nich i traktować ten
dzień tak samo jak pozostałe.
W niektórych przypadkach naciski te zmierzają do tego, by w sobotę instytucje funkcjonowały tak
jak w powszednie dni, a za to
ograniczały swoją działalność
do niezbędnych czynności w niedzielę. Tego rodzaju naciskom należy się zdecydowanie przeciwstawić. Pójście na kompromis w tej
kwestii oznaczałoby potrzebę poważnego rozważenia dalszej przynależności danej instytucji do Kościoła adwentystycznego.
H. Szkolić pracowników, którzy nie
są adwentystami dnia siódmego,

w kwestii zasad zachowywania
sabatu przestrzeganych przez instytucję. Każdy nieadwentysta,
w czasie gdy jest zatrudniony
w adwentystycznej instytucji medycznej, powinien zostać uświadomiony co do zasad adwentystycznych, zwłaszcza tych, które
są związane z praktyką świętowania soboty. Choć nieadwentyści nie muszą podzielać naszej
wiary, to jednak od początku
muszą wiedzieć, jak powinni przystosować się do programu funkcjonowania instytucji, aby mogli
pomagać w realizacji jej celów.
I. Wzmacnianie postawy stałego chrześcijańskiego świadczenia ze strony adwentystycznych pracowników.
Dla wielu nieadwentystów pracujących w adwentystycznych instytucjach może to być jedyna forma
kontaktu z adwentystami. Należy
się do tych osób odnosić przyjaźnie, uprzejmie i z miłością, której
przykład dał nam w swym życiu
Wielki Lekarz. Współczucie dla chorych, pozbawione egoizmu zainteresowanie się bliźnimi, gorliwość
w pracy oraz niewzruszona lojalność wobec Boga i Kościoła mogą
się stać wonią życia ku życiu. Zachowywanie sabatu jest przywilejem i zaszczytem, jak również obowiązkiem. Nigdy nie powinno się
stać nieznośnym ciężarem dla tych,
którzy świętują sobotę, jak i tych,
którzy współpracują z nimi.
9. Praca w sabat w instytucjach nieadwentystycznych. Chociaż w placówkach medycznych w każdym
czasie niezbędne jest wykonywanie
minimum obowiązków niezbędnych
dla dobra i wygody pacjentów, to
jednak adwentystyczni pracownicy
w instytucjach niekościelnych, w których godziny sabatu nie są wolne
od rutynowych obowiązków, są zobowiązani pamiętać o zasadach regulujących kwestię pracy w dniu sobotnim. Aby uniknąć sytuacji, w których adwentyści mieliby problemy
z zachowywaniem sabatu w nieadwentystycznych instytucjach medycznych, zaleca się, co następuje:
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A. Gdy adwentysta dnia siódmego
rozpoczyna pracę w nieadwentystycznym szpitalu, powinien powiadomić przełożonych o zasadach zachowywania soboty i poprosić o taki plan pracy, który pozwoli mu uniknąć wykonywania
w sabat swych obowiązków.
B. Tam, gdzie grafik dyżurów lub inne
czynniki to uniemożliwią, adwentyści powinni wyraźnie określić
obowiązki, jakie z czystym sumieniem mogą wykonywać w sabat,
a także określić ich częstotliwość.
C. Tam, gdzie nie ma możliwości uzyskania zgody na jakiekolwiek
ustępstwa, adwentyści powinni
stawiać lojalność wobec Boga
na pierwszym miejscu i wstrzymywać się od wykonywania pracy w sobotę.
10. Adwentystyczne instytucje edukacyjne. Adwentystyczne szkoły średnie
odgrywają ważną rolę w kształtowaniu zwyczajów zachowywania sabatu
przez przyszłe pokolenia wyznawców
Kościoła, a adwentystyczne kolegia
i uniwersytety czynią wiele dla kształtowania sposobu myślenia przyszłej
kościelnej kadry i inteligencji. Dlatego też ważne jest, by zarówno teoria,
jak i praktyka radosnego korzystania
z błogosławieństwa sobotniego były
w tych instytucjach jak najbliższe ideałowi. Stosowanie tej zasady powinno obejmować:
A. Odpowiednie przygotowanie
do sabatu.
B. Wyraźne przestrzeganie pór rozpoczęcia i zakończenia soboty.
C. Stosowne zajęcia w szkole i w domu
— nabożeństwo, grupy modlitewne,
działalność ewangelizacyjna itd.
D. Ograniczenie niezbędnych obowiązków do minimum — najlepiej powierzenie ich ochotnikom
niż tym, którzy wykonują je odpłatnie w dni powszednie.
E. Inspirujące nabożeństwa odpowiadające oczekiwaniom zborów
składających się w większości
lub w znacznej części z młodzieży uczącej się.
F. Stosowne i zróżnicowane zajęcia w sobotnie popołudnie.
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G. Układanie planu tygodniowego
w taki sposób, by sabat był dniem
radości i kulminacyjnym czasem
w tygodniu, a nie nudnym preludium do zajęć planowanych
na sobotni wieczór.
• Sprzedaż w stołówce. Szkolne
stołówki mają służyć uczniom
i odwiedzającym ich rodzicom
oraz gościom. Nie powinny być
otwarte dla innych osób w sobotę. Aby uniknąć niepotrzebnego obracania pieniędzmi
w sabat, każda instytucja powinna zapewnić sposób, w jaki można by było wnieść opłatę
poza godzinami święta za korzystanie z posiłków w sabat.
• Uczestnictwo adwentystycznych
nauczycieli w spotkaniach grup
zawodowych. W niektórych krajach adwentystyczni nauczyciele mają przywilej uczestniczyć
w specjalnych spotkaniach, co
umożliwia im baczniejsze śledzenie postępu w ich dziedzinach. Może się okazać, że chęć
uczestniczenia w tego rodzaju
spotkaniach także w sabat będzie silną pokusą. Jednak zaleca się, by w sobotę personel adwentystycznych szkół i uczelni
uczestniczył raczej w nabożeństwie niż w spotkaniach grup
zawodowych.
• Stacje radiowe. Uczelniane stacje radiowe mogą być błogosławieństwem dla społeczności,
w których działają. Aby błogosławieństwo to spotęgować,
programy w sabat powinny odzwierciedlać podejście Kościoła adwentystycznego do Bożego dnia odpoczynku. Jeśli w sobotę występuje się z prośbą
o dary, powinno to być przedstawiane w sposób podkreślający świętość tego dnia.
• Wycieczki szkolne. Aby zachować świąteczny charakter sabatu, wycieczki szkolne powinny być planowane w taki sposób, by zminimalizować potrzebę podróżowania w sobotę
i zapewnić uczestnikom mak-

simum czasu na nabożeństwo
w społeczności współwyznawców. Godziny sabatu nie
powinny też być poświęcane
na podróżowanie celem wzięcia udziału w zajęciach planowanych na sobotni wieczór.
• Zachowywanie sabatu w seminariach kształcących przyszłych pastorów. Duchowni,
dając przykład, ponoszą
wielką
odpowiedzialność
za kształtowanie duchowego
życia Kościoła. Dlatego instytucje kształcące przyszłych pastorów i ich małżonki powinny dbać o to, aby mieli oni
zdrowe podejście do świętowania soboty. Właściwe wskazówki otrzymane w szkole
mogą służyć autentycznej odnowie zachowywania sabatu
w życiu pastorów i ich rodzin,
jak również w życiu zborów.
• Egzaminy w sabat. Adwentyści
dnia siódmego, którzy stoją
w obliczu obowiązku zdawania w sobotę egzaminów
w nieadwentystycznych szkołach lub miejscach pracy, mają
do rozwiązania trudny problem. W takich sytuacjach zalecamy zwrócenie się z prośbą
do odpowiednich władz o przesunięcie terminu egzaminu
i wyznaczenie go w innym czasie, a nie w sabat. Kościół
zachęca swych wyznawców
do skrupulatnego zachowywania soboty i wszędzie, gdzie
to możliwe, wstawia się u odpowiednich władz, aby umożliwić wyznawcom zarówno poszanowanie Bożego dnia świętego, jak i dostęp do egzaminów.

VII. Sobota a praca
i biznes
1. Określenie zasady. Biblijna wizja soboty obejmuje zarówno boski, jak
i ludzki wymiar (zob. Mt 12,7). Z Bożej perspektywy sabat zaprasza wierzącego do odnowienia jego po-

święcenia się Panu przez powstrzymanie się od powszedniej pracy
w celu pełniejszego oddania chwały Bogu (zob. Wj 20,8-11; 31,15-16;
Iz 58,13-14). Z ludzkiej perspektywy
sabat wzywa człowieka do oddania
chwały Bogu jako miłującemu Stwórcy i Odkupicielowi przez okazywanie
miłosierdzia dla bliźnich i troski
o nich (zob. Pwt 5,12-15; Mt 12,12;
Łk 13,12; J 5,17). Tak więc sabat obejmuje zarówno powstrzymanie się
od świeckiej pracy celem oddania
chwały Bogu, jak i dokonywanie czynów miłosierdzia oraz okazywanie
uprzejmości bliźnim.
2. Praca niezbędna i interwencyjna.
Aby podkreślić świętość soboty, adwentyści dnia siódmego muszą dokonywać mądrych wyborów w sprawie zatrudnienia, kierując się sumieniem oświeconym przez Ducha Świętego. Doświadczenie pokazuje, że
dość ryzykowne jest wybieranie zawodów, które nie pozwalają im wielbić Stworzyciela w sabat, ponieważ
nie mogą być wolnymi od obowiązków w świeckiej pracy. To znaczy, że
adwentyści powinni unikać zawodów,
które mimo iż są dobre i potrzebne,
mogą nieść ze sobą problemy związane ze święceniem soboty.
Pismo Święte i Duch Proroctwa wyraźnie wypowiadają się na temat
obowiązków chrześcijan wobec bliźnich, także w dniu sobotnim.
W obecnym czasie wiele osób zatrudnionych w zawodach związanych z ratowaniem życia i własności jest wzywanych w nagłych wypadkach. Planowanie wykonywania
zwykłych powszednich prac w sabat, a nierzadko także praca wyłącznie w weekendy dla podreperowania domowego budżetu, nie są zgodne z zasadami zachowywania soboty danymi przez Chrystusa. Reagowanie na wyjątkowe, zagrażające
życiu i zdrowiu ludzi sytuacje jest zupełnie czymś innym niż rutynowe angażowanie się w tego rodzaju pracę w sobotę, co często wiąże się
z czynnościami finansowymi, świeckimi i rutynowymi (zob. komentarz
Jezusa do ratowania owcy, która
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wpadła do dołu i pomagania ludziom w potrzebie: Mt 12,11; Łk
13,16). Pozostawanie w sobotę
z dala od domu modlitwy i pozbawianie się wspólnoty z wierzącymi
może wpływać niekorzystnie na duchowe życie człowieka.
Wielu pracodawców w tzw. pogotowiach chętnie idzie na rękę osobom
zachowującym sabat. Tam, gdzie nie
jest to możliwe, wyznawcy powinni
uważnie przestudiować biblijne zasady zachowywania soboty i w ich
świetle poddać ocenie rodzaj zajęć,
środowisko, wymagania pracodawcy oraz osobiste motywacje, zanim
przystąpią do pracy w sobotę. Powinni pytać Pana tak, jak czynił to
Paweł w drodze do Damaszku: Panie, co chcesz, abym uczynił? Gdy
taką postawę wiary zajmuje wyznawca, wówczas możemy mieć pewność
co do tego, że Bóg nim pokieruje,
aby mógł uświadomić sobie Jego
wolę oraz otrzymać siłę i mądrość,
aby zgodnie z tą wolą postępować.
3. Moralne decyzje w kwestii zachowywania sabatu. Sobotnie przywileje są czasami zagrożone w wojsku, w szkole lub na uczelni, w polityce i wielu organizacjach. Aby zapobiec takim problemom albo rozwiązać je, gdy zaistnieją, należy rozważyć następujące zalecenia:
Kompetentny urzędnik kościelny,
najlepiej dyrektor Sekretariatu
Spraw Publicznych i Wolności Religijnej, powinien zapoznać się z sytuacją, która może zagrażać swobodzie zachowywania sabatu. O ile to
konieczne, urzędnik może udać się
do odpowiednich władz celem interweniowania w przypadku wywierania presji na adwentystów dnia siódmego. [Taki sposób postępowania
może zapobiec uchwalaniu praw,
które mogłyby ograniczać lub odebrać przywileje, jakie mamy
w związku z sobotą].
Adwentystów należy zachęcić, by
mocno i z wiarą trwali przy zasadach świętowania sabatu, bez
względu na okoliczności, polegając
na zapewnieniu, iż Bóg uczci ich poświęcenie dla Niego. Wyznawcy

powinni zaproponować duchową,
moralną i — jeśli zajdzie taka potrzeba — materialną pomoc tym
współwyznawcom, którzy przeżywają problemy związane z zachowywaniem soboty. Takie wsparcie
wzmocni poświęcenie dla Pana nie
tylko tych, którzy doświadczają problemów, ale także w zborze jako
całości.
4. Kupowanie i usługi w sabat.
A. Sobota została ustanowiona jako
dzień duchowej wolności i radości dla każdego człowieka (zob.
Wj 20,8-11). Jako chrześcijanie
musimy wspierać to podstawowe
prawo człowieka zagwarantowane każdemu przez Stwórcę. Jako
generalną zasadę należy przyjąć, iż w sabat należy unikać kupowania, jadania w restauracjach i płacenia za usługi wykonywane przez inne osoby, gdyż
czynności te nie są zgodne z zasadami i praktyką świętowania
soboty.
B. Ponadto wymienione powyżej
czynności komercyjne odwracają
umysł od świętości soboty (zob.
Ne 10,32; 13,15). Dzięki właściwemu planowaniu można podjąć
odpowiednie kroki w celu wcześniejszego zadbania o zaspokojenie niezbędnych, dających się
przewidzieć potrzeb w sabat.
5. Podróżowanie w sobotę. Choć
podróżowanie w sabat może być
konieczne w celu uczestniczenia
w sobotnich nabożeństwach, nie
wolno dopuścić do odbywania
w tym dniu podróży w celach świeckich. Ponadto należy wcześniej poczynić przygotowania do podróży.
Paliwo do samochodu i inne rzeczy
należy przygotować przed rozpoczęciem święta.
6. Postępowanie w określonych przypadkach związanych z zatrudnieniem. Gdy wyznawca Kościoła jest
zmuszony zrezygnować z zatrudnienia albo zostaje zwolniony z pracy z powodu problemów z zachowywaniem soboty, a następnie zostaje zatrudniony przez Kościół
na podobnym stanowisku, gdzie
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ze względu na charakter wykonywanych czynności wymaga się
od niego pracy także w sabat, proponuje się, co następuje:
A. Staranne wyjaśnienie charakteru
pracy, która będzie wykonywana
przez wyznawcę.
B. Dołożenie wszelkich starań, by jedynie niezbędne sprawy w nowej pracy były wykonywane
w dniu sobotnim. Administratorzy
powinni także wyjaśnić nowemu
pracownikowi religijne cele
i podstawowe zadania organizacji zatrudniającej.
C. Należy ułożyć taki plan, by wyznawca świadomie przyjmujący
funkcję wymagającą wykonywania interwencyjnych prac w sabat
miał, tak często jak to możliwe,
wolną sobotę i mógł brać udział
w nabożeństwach i innych sobotnich zajęciach.
7. Praca w systemie zmianowym.
Gdy adwentysta dnia siódmego pracuje tam, gdzie wprowadzony został
system zmianowy, może się spotkać
z żądaniem pracy w sabat. W takich okolicznościach wyznawca
może rozważyć następujące możliwości:
A. Powinien się starać być jak najlepszym pracownikiem, cennym
dla pracodawcy.
B. Gdy napotka trudności, powinien
starać się z nich wybrnąć, zwracając się osobiście z prośbą
do pracodawcy o pójście na ugodę na zasadzie dobrej woli
i uczciwości.
C. Wyznawca powinien pomóc pracodawcy, proponując takie zmiany jak:
• odpracowanie sobotniej zmiany w innym terminie,
• wzięcie mniej atrakcyjnej zmiany,
• zamiana z innym pracownikiem,
• praca w dni wolne.
D. Jeśli pracodawca nie zechce
pójść na rękę wyznawcy, ten powinien zwrócić się z prośbą
o pomoc do pastora, a także,
w miarę możliwości, do urzędników Sekretariatu Spraw Publicznych i Wolności Religijnej.
✔
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PRAWO ZBOROWE

Pytania
i odpowiedzi
Jak wiadomo, Biblia mówi, że starszy zboru
powinien być mężem „jednej żony” (1 Tm 3,2). Czy
obecnie jest to obowiązujący wymóg? Jeśli ktoś
był żonaty, a potem się rozwiódł, to czy na zawsze jest zdyskwalifikowany jako ewentualny
kandydat na starszego zboru?
Gdy Paweł mówił, że starszy zboru musi być mężem jednej żony,
nie miał na myśli tego, że mężczyzna musi być żonaty, by zostać starszym zboru, ale jeśli jest żonaty, musi być wierny żonie w monogamicznym związku. Tak więc od kandydatów na urząd starszego zboru
nie wymaga się, by byli osobami pozostającymi w związku małżeńskim. Gdybyśmy wymagali, by wszyscy starsi zboru byli w związku
małżeńskim, to musielibyśmy konsekwentnie wymagać także i tego,
by mieli więcej niż jedno dziecko: „Z całą godnością trzymający [swoje]
dzieci w uległości” (1 Tm 3,4 Biblia Tysiąclecia).
Jeśli nagniemy słowa apostoła niezgodnie z ich pierwotną intencją,
możemy twierdzić nie tylko, że kandydat na starszego zboru musi mieć
przynajmniej dwoje dzieci, ale także i to, że dzieci te nadal muszą mieszkać z rodzicami. Otóż Paweł nie twierdził, iż warunkiem koniecznym
jest to, by dzieci starszego zboru nadal mieszkały w domu rodzinnym,
ale jeśli mieszkają z rodzicami, to starszy zboru powinien radzić sobie
z ich należytym wychowaniem, a one powinny być posłuszne rodzicom i szanować ich.
Kandydat na starszego zboru musi czcić i miłować swoją żonę
oraz być jej wierny. Ten wymóg dopuszcza to, że starszy zboru może
ponownie ożenić się po śmierci żony albo po rozwodzie, choć omawiany werset nie odnosi się bezpośrednio do takiej sytuacji. Sytuacja
rozwiedzionej osoby musi zostać starannie rozważona. Jeśli starszy zboru
nie był winny rozpadu małżeństwa i nie dopuścił się niewierności, a następnie ponownie zawiera związek małżeński zgodnie z biblijnymi zaleceniami dla chrześcijan, należy go oceniać po tym, jak postępuje
w swoim nowym małżeństwie. W takim przypadku osoba ta nie jest
wyłączona z możliwości ubiegania się o urząd starszego zboru, ale
ostateczna decyzja należy do rady zboru i do ogółu członków.

Jeśli ktoś po rozwodzie powraca do zboru i zostaje ponownie ochrzczony, to czy może
zostać wybrany na urząd starszego zboru?
W naszym Kościele członkowie nie są
dzieleni na kategorie. W każdym zborze jest
tylko jedna lista członków. Wszyscy członkowie zboru są traktowani jednakowo, chyba że
zostały wobec nich zastosowane środki dyscyplinarne. Jeśli wobec danego członka zboru
zastosowano środki dyscyplinarne, może zachować członkostwo, ale ryzykuje, że nie będzie mógł pełnić pewnych obowiązków
w zborze. Jednak jeśli jakiś wyznawca zostaje wyłączony ze wspólnoty zborowej, a potem powraca i zostaje ponownie ochrzczony,
może zostać wybrany na urzędy zborowe
pod warunkiem, że jego nominację zatwierdzi rada zboru, a zbór dokona wyboru. Zatem odpowiedź brzmi tak, ale decyzja, jak zawsze, należy do zboru.
Należy także pamiętać, że gdy dokonujemy przeglądu kwalifikacji starszego zboru, jednymi z najważniejszych cech są: duchowa
i moralna wiarygodność, kompetencja i wiedza oraz możliwość poświęcenia odpowiedniej
ilości czasu. Jeśli kandydat nie spełnia tych wymogów, nie kwalifikuje się do urzędu starszego zboru. Rozważając to, osoba, która wróciła
do zboru przez powtórny chrzest, nie zawsze
musi być odpowiednim kandydatem na urząd
starszego zboru, jako że jej dotychczasowa reputacja rzutuje na stan obecny.
✔
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HOMILETYKA

Komunikowanie się
to coś więcej niż

W

yobraź sobie, że jesteś
w mieście, w którym jest
tylko dwóch lekarzy. Pierwszy lekarz nie dba o osobistą higienę,
a jego zagracony gabinet znajduje się
na zapleczu starej apteki. Drugi lekarz
jest elegancki i ma piękny gabinet
w centrum miasta. Obaj pobierają takie
same opłaty. Potrzebujesz porady medycznej. Do którego doktora się udasz?
W tej sytuacji, jak w wielu innych,
możemy podjąć decyzję wyłącznie
w oparciu o to, co widzimy. Tak więc
komunikowanie się między ludźmi to
nie tylko słowa. Nie wystarczy więc
dobrze mówić. Gdy patrzymy na innych, zauważamy najpierw to, co zewnętrzne. Tak samo jest, gdy inni patrzą
na nas. Nasz wygląd wiele mówi.
Zatem nic dziwnego, iż otrzymaliśmy następującą radę: „Nie możesz
oczekiwać, że Pan da ci pełne powodzenie w zdobywaniu ludzi dla Niego, jeśli twój sposób bycia i wygląd nie
będą budziły szacunku. Prawda jest
wywyższana już przez samo wrażenie
schludności w sposobie ubierania”
(Ellen G. White, Letter 336, 1908).

tylko słowa
Czy wyglądamy
jak ambasadorzy?

Czyny mówią głośniej...

my wspomnieć także o tym, jak czyny
świadczą o naszym charakterze. Nasze
niewerbalne przekazy ukazują, kim jesteśmy wewnątrz. Nie ma sensu ubierać się ładnie, jeśli nasze wady charakteru przejawiają się w naszym postępowaniu. Nasze zachowanie ma przynosić chwałę naszemu Ojcu. Jako wierni posłańcy potrzebujemy odpowiedniego ubioru — szaty sprawiedliwości
Zbawiciela. Musimy oblec się w Chrystusa i upodobnić się do Niego
w charakterze. Jeśli Jego cechy charakteru — łagodność, odwaga, cichość,
siła, dobroć, energia, wytrwałość, uczciwość, prostolinijność, wstrzemięźliwość i żywotność — staną się częścią
naszego charakteru, wówczas będą
przemawiać i docierać do innych
z większą mocą niż nasze słowa. ✔
Alexandra Sampaio

Gdy myślimy o tym, jak nawiązujemy łączność z innymi ludźmi, musi-

[Autorka jest logopedą. Mieszka w mieście Belo Horizonte w Brazylii].

Aby robić dobre wrażenie, musimy być pewni, że nasz wygląd jest zgodny z tym, jakimi jesteśmy. Czyste i wyprasowane ubranie, wypastowane buty
oraz dobrze ostrzyżone i uczesane
włosy mówią za nas, zanim otworzymy usta. Nasz uśmiech i osobista higiena świadczą, jak troszczymy się
o zdrowie fizyczne.
Jak myślisz, jak ludzie reagują obecnie na twój wygląd? Przyjrzyj się sobie
w lustrze. Co widzisz? Jaki efekt wywołają twoje słowa, gdy będziesz mówił
innym o Jezusie? Jeśli uważasz się
za ambasadora Króla Królów, jak twój
wygląd powinien o tym świadczyć?
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SZAFARSTWO

Wiara i pieniądze
łuda bogactw zawsze była sidłem
dla ludzi, nawet dla chrześcijan. Nowy Testament wielokrotnie ostrzega nas przed żądzą bogacenia
się. Jezus powiedział: „Nie możecie Bogu
służyć i mamonie” (Mt 6,24). Apostoł
Paweł ostrzegał: „Korzeniem wszelkiego
zła jest miłość pieniędzy” (1 Tm 6,10).
Zapowiadał też, „że w dniach ostatecznych (...) ludzie (...) będą (...) chciwi”
(2 Tm 3,1-2). Oczywiście te wersety i wiele
innych wyraźnie ukazują jedno z największych niebezpieczeństw naszych czasów. Co pisała Ellen G. White o pieniądzach w czasach końca? Oto kilka wybranych jej wypowiedzi.

Schyłek państwa?
W odpowiedzi na kryzys ekonomiczny ostatnich miesięcy wielu w Stanach
Zjednoczonych wyraziło pogląd, iż oto
zbliża się upadek państwa. Jednak wszystkie wyraźne oświadczenia Ellen G. White
na ten temat sugerują, że schyłek państwa będzie wynikiem narodowej apostazji — duchowego odstępstwa związanego
z narzuceniem świętowania niedzieli1.
Czytamy zatem, że „ci, którzy trzymają
wodze władzy (...) na próżno starają się
oprzeć funkcjonowanie ekonomii na bezpieczniejszych podstawach”2. W tym kontekście Ellen G. White stwierdza, że świętowanie niedzieli będzie zalecane jako mające pomóc „w zdobyciu łaski Bożej i osiągnięciu doczesnego dorobku”3. Tak więc
pomimo obecnego kryzysu finansowego,
według Ellen G. White sprawy znacznie się
pogorszą po tym, jak wprowadzone zostanie państwowe prawo niedzielne, zapowiedziane w 13. rozdziale Apokalipsy Jana.
Ciekawe, iż wielu z tych, którzy wskazują na upadek ekonomii jako znak końca, doradza, co ludzie powinni zrobić, by
przetrwać, podczas gdy w rzeczywistości
powinni doradzać, jak ostrzegać świat
o rychłym przyjściu Pana4.
Ellen G. White mówi wyraźnie, że
ekonomia będzie dominującym czynni-

kiem w scenariuszu czasów końca i że
szatańska strategia polega na doprowadzeniu ludzi do „złożenia swojego skarbu tutaj i skupienia uczuć na ziemskich
sprawach”, aby nie było środków na „budowanie królestwa Chrystusa”5.
Diabeł wie, że jeśli skłoni nas do skupienia całej uwagi na pieniądzach, wówczas odłączy nas od Zbawiciela i życia
wiecznego. Pan w swej strategii dopuszcza biedę na świecie, aby ludzie ufali
Jemu, a nie swoim pieniądzom: „Środki
obecnie w tak niewielkim stopniu inwestowane w sprawę Bożą i egoistycznie
zatrzymywane, zostaną wkrótce rzucone
wraz ze wszystkimi bożkami kretom
i nietoperzom. Pieniądze stracą wartość
nagle, gdy realność wiecznych scen ukaże
się oczom człowieka”6.

Odpowiedź wiary
na kryzys finansowy
Co czynią prawdziwi chrześcijanie
w odpowiedzi na kryzys finansowy? Czy
przyjmują postawę przetrwania? Nie.
Postępują odwrotnie.
• Nasza ofiarność wzrośnie. „W ostatnim okresie historii, zanim dzieło Boże
zostanie ukończone, tysiące z ochotą
złożą wszystkie swoje dobra na ołtarzu.
Mężczyźni i kobiety uznają udział w dziele przygotowania dusz na wielki dzień
Boga za błogosławiony przywilej i oddadzą wielkie sumy tak chętnie, jak dzisiaj oddaje się złotówki”7.
• Nasza ofiarność przygotuje nas
na niebo. Wierzący Biblii chrześcijanie
wiedzą, że pewnego dnia, już wkrótce,
wszystko na tej ziemi spłonie podczas
powtórnego przyjścia Jezusa (zob. 2 P
3,10). Dlatego też inwestują swoje pieniądze w sprawę Pańską, aby przy ich
pomocy dokonać trwałego dobra, zanim
ulegną one zniszczeniu. „Dzieło Boże
musi się rozszerzać, a jeśli wierni Bogu
pójdą za Jego radami, nie będą posiadać wiele środków, gdy nadejdzie ostateczne zniszczenie. Wszyscy mogą złożyć

© istockphoto

w czasach końca
U

swe skarby tam, gdzie mól ani rdza nie
niszczą, a w ich sercach nie pozostanie
nic, co wiązałoby ich z tym światem”8.
• Nasze dawanie będzie jednoznaczne
z postawieniem Chrystusa i Jego królestwa
na pierwszym miejscu. Rada Słowa Bożego jest dziś cenniejsza niż kiedykolwiek.
Postaw Jezusa na pierwszym miejscu
i trwaj w więzi przymierza z Nim. „Czcij
Pana darami ze swojego mienia i z pierwocin wszystkich swoich plonów! I będą
twoje stodoły wypełnione ponad miarę,
a twoje prasy opływać będą w moszcz”
(Prz 3,9-10). Chrystus radził tym, którzy
troszczyli się o pokarm, odzież i dach
nad głową: „Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego,
a wszystko inne będzie wam dodane” (Mt
6,33). Co najważniejsze, musimy prosić
Stwórcę o mądrość, by pomógł nam
mądrze zarabiać, oszczędzać i wydawać:
„Zaufaj Panu z całego swojego serca
i nie polegaj na własnym rozumie! Pamiętaj o nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki!” (Prz 3,5-6).
✔
G. Edward Reid
1
Zob. Ellen G. White, Wydarzenia czasów
końca, s. 90-91. 2 Ellen G. White, Testimonies for the Church, t. IX, s. 13. 3 Ellen G.
White, Wielki bój, wyd. XII, s. 408. 4 Zob.
Ellen G. White, Przypowieści Chrystusa,
s. 144-145. 5 Ellen G. White, Testimonies
to Ministers, s. 472-473. 6 Tamże, s. 63; zob.
s. 240. 7 Ellen G. White, Rozsądne szafarstwo, s. 26. 8 Tamże, s. 40.

[Autor jest dyrektorem Sekretariatu Szafarstwa Wydziału Północnoamerykańskiego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Artykuł
ukazał się po raz pierwszy w Reflections, biuletynie Instytutu Badań Biblijnych].
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TEOLOGIA

Przywództwo
w okresie oczekiwania

P

rzywódcy wyraźniej ukazują
swój charakter w przeciwnościach życiowych niż w czasach powodzenia. Porównaj chwiejność
Aarona z wiernością Mojżesza podczas przedłużającego się oczekiwania
Izraelitów pod górą Synaj.
Gdy Mojżesz nie wracał z góry
przez kolejne dni, lud udał się do Aarona z żądaniem:
— „Nuże, uczyń nam bogów, którzy pójdą przed nami, nie wiemy bowiem, co się stało z owym Mojżeszem”
(Wj 32,1).
Mając dość czekania, ludzie zażądali natychmiastowego działania. Mojżesz był poza zasięgiem ich wzroku,
a im zabrakło wiary. Niestety, gdy
Aaron powinien wykazać stanowczość
i siłę, okazał się słaby i uległ ich żądaniu ustanowienia widzialnego bóstwa.
Aaron zebrał złoto, stopił je w tyglu i odlał w formie cielca. Bałwochwalcy przyjęli z uznaniem efekt jego
pracy i zawołali:
— „To są bogowie twoi, Izraelu,
którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej” (Wj 32,4).
Choć Aaron twierdził później, że
powstanie złotego cielca było wynikiem cudu, Pismo Święte wyraźnie
świadczy, że to on ukształtował bożka, stając tym samym na czele zgromadzenia uczestniczącego w fałszywym kulcie. Gdy Aaron ujrzał zadowolenie ludzi, zbudował ołtarz przed
cielcem i oświadczył:
— „Jutro będzie święto Pana.
I wstawszy nazajutrz wcześnie

rano, złożyli ofiary całopalne i przynieśli ofiary pojednania; i usiadł lud,
aby jeść i pić. Potem wstali, aby się
bawić” (Wj 32,5-6).
Jednak niebiosa nie były nieświadome tego buntu. Pan powiedział
do Mojżesza:
— „Zejdź na dół, gdyż sprzeniewierzył się lud twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Rychło zeszli
z drogi, jaką im nakazałem. Zrobili
sobie cielca ulanego, oddali mu pokłon,
złożyli mu ofiarę i mówili: To są bogowie twoi, Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej.
Rzekł jeszcze Pan do Mojżesza:
— Patrzę na lud ten i widzę, że
jest to lud twardego karku. Teraz zostaw mnie, żeby zapłonął mój gniew
na nich. Wytracę ich, a ciebie uczynię wielkim ludem” (Wj 32,7-10).
Zapłatą za grzech jest śmierć,
a Bóg był gotowy ukarać Izraelitów
za ich bunt — grzech, który stawia
na równi z czarami. Ale jako prawdziwy pasterz Mojżesz zaczął się wstawiać za Izraelitami, oferując własne
życie, byleby tylko Jahwe oszczędził
lud. Mojżesz wskazał nawet Bożą reputację jako argument za oszczędzeniem Izraelitów. „Lecz Mojżesz łagodził gniew Pana, Boga swego, i mówił:
— Dlaczegóż, Panie, płonie gniew
twój przeciwko ludowi twojemu, który
wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką
siłą i ręką potężną? Dlaczego to mają
rozpowiadać Egipcjanie: W złym zamiarze wyprowadził ich, by pozabijać
ich w górach i wytracić z powierzch-

28 • PRZEWODNIK DLA KAZNODZIEJÓW ZBOROWYCH 3/2009 (20)

ni ziemi. Odwróć się od zapalczywości swego gniewu i użal się nad złem,
jakie chcesz zgotować ludowi swemu.
Wspomnij na Abrahama, Izaaka
i Izraela, sługi twoje, którym poprzysiągłeś na siebie samego, mówiąc
do nich: Rozmnożę potomstwo wasze
jak gwiazdy niebieskie i całą tę ziemię,
o której mówiłem, dam potomstwu
waszemu i posiądą ją na wieki.
I użalił się Pan nad złem, które
zamierzał sprowadzić na swój lud”
(Wj 32,11-14).
Jak niegdyś Bóg zareagował na wstawiennictwo Abrahama w sprawie mieszkańców Sodomy, tak teraz okazał miłosierdzie w odpowiedzi na błagania
Mojżesza. Miłosierdzie nie odwróciło
jednak sądu. Mojżesz wrócił do obozu
i ujrzał cielca oraz lud oddający się dzikiej zabawie. W straszliwym gniewie
rzucił kamiennymi tablicami o skałę
z taką siłą, iż potrzaskał je w kawałki
u stóp góry. Następnie pochwycił złotego cielca i stopił go w ogniu. Gdy metal ostygł, Mojżesz starł go na proch
i zmieszał z wodą, którą kazał wypić
ludowi (zob. Wj 32,19-20).
Zwróć uwagę na odmienność stylu przywództwa, która uwidoczniła się,
gdy Mojżesz zażądał od Aarona zdania sprawy z tego, co zaszło, a ten usiłował zrzucić na lud winę za swoje
postępowanie.
— „Co uczynił ci ten lud, że sprowadziłeś nań tak wielki grzech?
Aaron odpowiedział:
— Niech pan mój się nie gniewa! Ty
znasz ten lud, że jest skłonny do złego.

SZKOŁA SOBOTNIA

Potrzeba nam
prawdziwej
przemiany życia

[Autor jest sekretarzem Stowarzyszenia Kaznodziejskiego przy Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego].

K

incaid Chance ma około 11-12
lat. Jako narrator powieści
wydanej w latach 90. XX wieku ma trzech starszych braci i dwie
młodsze siostry bliźniaczki. Jego matka
jest aktywną adwentystką dnia siódmego. Ojciec, choć sam nie należy do Kościoła, wspiera wysiłki matki, by Kincaid
i jego rodzeństwo uczęszczali regularnie
do zboru w każdą sobotę. Kincaid nie
jest z tego zbytnio zadowolony.
W powieście autor, najwyraźniej
czerpiący z autobiograficznych doświadczeń, opisuje różne scenariusze adwentystycznej podkultury: pikniki, zbiórki harcerskie, nabożeństwa i lekcje szkoły sobotniej. Szkoła sobotnia dość często
jest wspominana w książce. Kincaid zawsze chciałby być gdzieś indziej.
— Jakieś pytania? — mówi
brat Beal [nauczyciel szkoły sobotniej nękany przez Kincaida], wyglądający jeszcze bardziej kościelnie i wykrochmalony mocniej niż
zwykle.
Litość mnie ogarnia dla niego, bo wiadomo, że jak zwykle nie
będzie żadnych. Ton jego głosu nie
dopuszcza żadnych pytań. (...).
— Więc może jakieś komentarze? — dodaje.
Chciałbym krzyknąć: Tak!
Jednak nie mówię nic1.

© Daria Gil-Ziędalska

Powiedzieli mi: Uczyń nam bogów,
którzy pójdą przed nami, gdyż nie wiemy, co się stało z Mojżeszem, tym
mężem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej. Więc rzekłem do nich:
Kto ma złoto, niech je zdejmie z siebie. I dali mi je, potem wrzuciłem je
do ognia, i tak powstał ten cielec”
(Wj 32,21-24).
Aaron tak daleko zabrnął
w odstępstwie związanym z buntem, iż własnym uczynkom (a podstawą każdej fałszywej religii jest
zbawienie z uczynków) przypisał
efekt w postaci jawnego cudu.
Nieskuteczność przywódcza
Aarona i bunt ludu wymagały skruchy i reform, zwłaszcza w świetle
skandalicznego zachowania zniesławiającego Boga wobec niewierzących wrogów Izraela.
Tak więc Mojżesz jasno postawił sprawę. Gdy zrozumiał, że
Aaron pozwolił ludowi zupełnie zatracić kontrolę nad ich postępowaniem, ku uciesze ich wrogów, stanął
u wejścia do obozu i zawołał:
— „Kto jest za Panem, do mnie!
I zebrali się wokoło niego wszyscy
synowie Lewiego” (Wj 32,26).
Dzisiaj, gdy powtórne przyjście
naszego Pana wydaje się opóźniać,
Bóg potrzebuje przywódców, którzy znają prawdę, opowiadają się
za tym, co słuszne, i wzywają
do radykalnej wierności Jego planowi. A jakie jest nasze przywództwo?
✔
James A. Cress

Jaka była szkoła sobotnia dla ciebie jako dziecka? Oto pytanie, na które trzeba odpowiedzieć, nawet jeśli
troszczymy się tylko o dobre funkcjonowanie szkoły sobotniej dla dorosłych.
Jest to ważne pytanie, ponieważ odpowiedź na nie dotyka pewnych zasad,
które dotyczą tak samo szkoły sobotniej
dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych.
Musimy pamiętać, że ci, którzy
uczęszczają do szkoły sobotniej, nie są
jednakowi. Po pierwsze, w każdej klasie szkoły sobotniej uczestnicy różnią się
stopniem rozwoju. Niektórzy są nowo
nawróconymi chrześcijanami, a inni są
nimi od dawna, przez całe swoje dorosłe życie. Po drugie, uczestnicy szkoły
sobotniej różnią się wykształceniem.
Niektórzy mają tytuły naukowe, a inni
ukończyli zaledwie szkołę podstawową.
Co najważniejsze, uczestnicy każdej klasy szkoły sobotniej mają różny
poziom znajomości Biblii. Pewna
książka niedawno opublikowana
w Ameryce Północnej wskazuje, że
większość społeczeństwa ma niewielką
świadomość w kwestii podstawowych
aspektów wiedzy biblijnej. Autor sugeruje, że jest to dziedzictwem XIX wieku, gdy „Kościoły (...) zaczęły się skupiać raczej na miłości do Jezusa zamiast na słuchaniu Go”2.
Z pewnością znajomość Pisma
Świętego jest ważna. Jeśli chrześcijanie
nie wiedzą, co zawiera ich Biblia, to
mamy poważny problem. Ale wiedza
biblijna to coś więcej niż znajomość
faktów, więcej niż świadomość, że Chrystus nas miłuje. W Słowie Bożym wiedza jest związana z przekształceniem.
Ellen G. White napisała: „Jak długo ludzie są zadowoleni z teorii prawdy, a jednocześnie nie dopuszczają
codziennego działania Ducha Bożego
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David James Duncan, The Brothers K,
Nowy Jork 1993, s. 94.
Http://www.usnews.com/usnews/news/articles/070401/9qa.htm.
Ellen G. White, Selected Messages,
t. II, s. 56-57.
Ellen G. White, Counsels to Parents,
Teachers, and Students, s. 97.

[Autor jest zastępcą dyrektora Sekretariatu Szkoły Sobotniej i Misji
Wyznawców przy Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów
Dnia Siódmego].

„Intersection:

Your Faith,
Your World”
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w sercu, przejawiającego się przemianą charakteru, pozostają odcięci od kwalifikacji czyniącej ich skutecznymi w dziele Mistrza”3.
W czasach Jezusa specjaliści
w dziedzinie religii, którzy najlepiej znali Pismo Święte, odrzucili
Mesjasza. Posiadanie większej ilości informacji to nie wszystko. „Demony również wierzą” (Jk 2,19).
„Jeśli znamy prawdę, to tylko
dlatego, że ją praktykujemy. Musimy mieć żywe doświadczenie
w sprawach Pańskich, zanim będziemy w stanie zrozumieć Słowo
Boże. Ta doświadczalna wiedza jest
tym, co wzmacnia intelekt i powoduje wzrost w Chrystusie”4.
Zwrot doświadczalna wiedza
występuje około trzystu razy w pismach Ducha Proroctwa. Uważne
przeczytanie kontekstu każdego
z tych przypadków wskazuje, że
wyrażenie to odnosi się do wiedzy,
która jest wprowadzana w życie.
Oznacza nie tylko znajomość faktów, ale wiedzę, która przemienia
postępowanie.
Psalmista napisał: „Zbadaj mnie,
Panie, i doświadcz, poddaj próbie
nerki i serce moje!” (Ps 26,2).
Szkoła sobotnia powinna być
miejscem, gdzie badamy nasze
umysły i serca. Powinien temu towarzyszyć świadomy wysiłek, by
poddać próbie umysły i serca
uczniów szkoły sobotniej. Potrzeba
nam czegoś więcej niż informacji —
potrzeba nam prawdziwej przemiany życia.
✔
Gary B. Swanson

J

ednym z najczęstszych zarzutów
pod adresem chrześcijaństwa jest
to, że zbytnio myśli o niebie, by
przydać się do czegokolwiek na ziemi.
Rozwiewanie tego mitu — wykazanie
istotnej roli wiary w codziennym życiu
— jest jednym z głównych celów nowego programu telewizyjnego, który
w tym roku zaczął być nadawany przez
Hope Channel.
Intersection: Your Faith, Your World
(Skrzyżowanie. Twoja wiara, twój świat)
to półgodzinny cotygodniowy program
dotyczący aktualnych wydarzeń i komentujący je z punktu widzenia adwentystycznej wiary i wartości. Koncepcja
Intersection: Your Faith, Your World pochodzi od przewodniczącego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, Jana
Paulsena, który zaproponował tworzenie programu ukazującego autentyczny
wpływ wiary na życie, uświadamiającego ludziom, że wiara to nie coś, co należy zamknąć w kościelnych murach.
Pastor Paulsen stwierdził: „Mam
nadzieję, że ten program pozwoli nam
wyraźniej powiedzieć: Spójrz, wartości,
które wyznajemy — wartości królestwa
Bożego — są żywe! Nie są zakurzonymi
teologicznymi sformułowaniami. Zasady Pisma Świętego znajdują wyraz w codziennym życiu, w sprawach zwykłych
i trywialnych. (...) Rozejrzyjcie się wokół
siebie i zastanówcie się: Czym zajmują
się wasi sąsiedzi? Sprawami takimi jak
rodzina, wspólnota, więzi, osobisty rozwój, finanse, troska o przyszłość. Czy
nasza wiara ma coś istotnego do powiedzenia w tych sprawach? Oczywiście.
I to jest część wspólna wiary i życia,
której dotyczy ten program”.
Temat wiary odnoszącej się
do współczesnych zagadnień społecznych był wielokrotnie akcentowany
przez przewodniczącego Paulsena.
W przesłaniu świątecznym w grudniu
ubiegłego roku powiedział on: „Pragnę,
by świat dowiedział się, że nasza wiara
ma coś głębokiego do powiedzenia
o współczesnych wydarzeniach — śro-
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dowisku naturalnym, zdrowiu, wolności, tolerancji religijnej. Pragnę, by świat
dowiedział się, że nie tylko mówimy
o Piśmie Świętym, ale także żyjemy
zgodnie z podanymi w nim zasadami.
Dlatego też nieuchronnie angażujemy się
pozytywnie i konstruktywnie w działania na rzecz społeczeństwa”.
To jest właśnie przesłanie, które Intersection: Your Faith, Your World usiłuje
przekazywać przez sprawozdania, wywiady i rozmowy ze zwykłymi ludźmi, przywódcami i specjalistami. Bettina Krause,
producentka i gospodyni programu,
wyznała, że dyskusje są żywe i nieraz
zaskakujące: „Od widzów słyszymy, że
programy inicjują dyskusje w domu,
w małych grupach, klasach szkoły sobotniej i grupach młodzieżowych”.
Ostatnie wydania programu dotyczyły opowiadania się za tym, co słuszne, problemu winy i tajemnicy rodzinnego szczęścia. Rajmund Dąbrowski,
dyrektor Sekretariatu Informacji Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i pełnomocnik
producenta programu, powiedział, że
celem tego przedsięwzięcia medialnego jest pomagać ludziom rezygnować
z pochopnie przyjętych poglądów i patrzeć na zagadnienia z punktu widzenia innej osoby: „W jednym z odcinków pt. Understanding Other Religions
(Zrozumieć inne religie) przeprowadziliśmy wywiad z dyrektorką sekretariatu informacji pewnej organizacji islamskiej w Waszyngtonie. Jej osobiste
spojrzenie na wpływ religijnej dyskryminacji było naprawdę odkrywcze”.
Więcej informacji na temat programu Intersection: Your Faith, Your
World oraz archiwalne jego odcinki
znajdziesz pod adresem: http://intersection.adventist.org. Czas nadawania
i inne informacje są dostępne na internetowej stronie www.hopetv.org. ✔

ZDROWIE

Zatrucia pokarmowe
M

artwi nas jakość naszej
żywności. Tak wiele
słyszy się o zatruciach pokarmowych i zawartych
w żywności substancjach toksycznych.
Co możemy zrobić, by uchronić siebie
i naszych bliskich przed tym zagrożeniem?
Ostatnio wiele mówi się w środkach masowego przekazu na temat
zatruć pokarmowych. Jednak w rzeczywistości żywność jest obecnie bezpieczniejsza, niż zdarzało się to w przeszłości.
Choć znane są potencjalne zagrożenia wynikające ze skażenia pokarmów pochodzenia zwierzęcego, ostatnio wzrasta także świadomość opinii
publicznej w kwestii niebezpieczeństwa skażenia również innych źródeł
pokarmowych. Powszechnymi przyczynami zatruć pokarmowych są małże, drób, niedostatecznie przetworzone termicznie jajka i niepasteryzowane produkty mleczarskie. Skażenie
warzyw gruntowych także jest istotnym
czynnikiem ryzyka, zwłaszcza w przypadku użyźniania ich nawozami naturalnymi pochodzenia zwierzęcego czy
zanieczyszczenia plonów nieczystościami odzwierzęcymi. Także nieczystości pochodzenia ludzkiego są bardzo niebezpieczne jako nawóz, ponieważ mogą zawierać zarazki chorobotwórcze.
Chore zwierzęta coraz częściej bywają leczone antybiotykami, co może
powodować powstawanie coraz odporniejszych szczepów bakterii. Późniejsze zakażenie człowieka takim odpornym szczepem może nastręczać problemów w leczeniu. Kwestia odporności
antybiotykowej nie jest głównym problemem, ale znacząco komplikuje zagadnienie skażenia żywności.
Jednym z najpoważniejszych czynników ryzyka związanych z żywnością
pochodzenia roślinnego jest spożywanie surowych kiełków. Ponieważ kiełki są uprawiane w wodzie, łatwo mogą

ulec skażeniu bakteriami, które doskonale rozwijają się w środowisku wodnym. W praktyce znacznie częściej
dochodzi do zakażeń spowodowanych
spożywaniem kiełków niż niektórych
produktów pochodzenia zwierzęcego.
Podczas gdy mycie warzyw pozwala usunąć większość bakterii, niektóre
z nich mogą wniknąć w strukturę rośliny, tak iż nie można ich usunąć przez
mycie. Także woda używana do mycia
warzyw musi być czysta.
Gotowanie zabija wirusy i bakterie, ale nie zawsze niszczy wytworzone
przez nie toksyny (trucizny), które także mogą powodować objawy zatrucia.
Toksyny gronkowców nie ulegają rozkładowi nawet podczas gotowania. Stąd
zalecenie, by zimną żywność utrzymywać w stanie zimnym, a gorącą żywność w stanie gorącym, by zapobiec
rozwojowi bakterii w żywności w letniej temperaturze.
Do zarazków najczęściej powodujących skażenie żywności należą:
1. Campylobacter — bakterie mogące występować w niedogotowanym
drobiu, mleku i wodzie. Zarazki te wywołują biegunkę (także krwawą), gorączkę, wymioty i skurcze żołądka, mogące trwać od dwóch do pięciu dni.
2. Escherichia coli — chorobotwórcze bakterie wywołujące podobne objawy. Szczep 0157:H7 został opisany
w mediach jako wywołujący chorobę
hamburgerową, ale skażenie szpinaku
w Stanach Zjednoczonych dowiodło,
że rozwija się on nie tylko w wołowinie. Niebezpieczeństwo skażenia tym
szczepem polega na tym, iż powoduje
on uszkodzenie krwi i nerek, prowadząc do niewydolności nerek, a nawet
śmierci — zwłaszcza u młodzieży
i osób w starszym wieku.
3. Bakterie z rodzaju Salmonella
i Listeria, a także wirusy, które wywoływać mogą podobne objawy. Ostatnio poważnym problemem okazały się
liczne skażenia wirusem Norwalk
na statkach rejsowych.

4. Toksyny jadu kiełbasianego. Są
śmiertelną trucizną, a choć do skażenia nimi dochodzi coraz rzadziej, dzięki lepszemu gotowaniu i konserwowaniu żywności, to jednak jad kiełbasiany może powstawać w oleju aromatyzowanym naturalnym wyciągiem
z czosnku. Zagrożenie to wynika stąd,
iż czosnek bywa skażony bakterią Clostridium botulinum. Bakteria ta nie rozwija się w obecności tlenu, ale gdy czosnek zostaje pomieszany z olejem,
wówczas dopływ tlenu jest odcięty
i bakteria zaczyna się namnażać.
5. Toksyny produkowane przez
algi. Inną formą zatrucia pokarmowego, występującą często wśród osób żyjących w tropikach, jest zatrucie spowodowane spożyciem mięsa dużych ryb
(takich jak barakuda, granik, lucjan
czerwony i seriola olbrzymia), które
żyją na rafach koralowych. U pacjentów występują bóle brzucha, biegunka,
ogólne osłabienie, a czasami także
spowolnienie tętna i obniżenie ciśnienia krwi. Objawy te mogą się utrzymywać tygodniami. Tego rodzaju zatrucie
pokarmowe, zwane ciguaterą, jest wywoływane toksyną produkowaną przez
algi. Małe ryby żywiące się algami są
zjadane przez większe ryby, które koncentrują w ten sposób toksynę w swoim organizmie. Toksyna ta jest bez smaku i nie szkodzi rybom. Niestety, nie
ulega rozkładowi pod wpływem gotowania i powoduje zatrucia u ludzi.
Ogólne rady dotyczące higieny
i zasad obchodzenia się z żywnością
pomagają zminimalizować powyższe
problemy. Zawsze należy dbać o czystość pożywienia, naczyń i przyborów
kuchennych oraz oczywiście rąk. ✔
Allan R. Handysides
Peter N. Landless
[Allan R. Handysides jest dyrektorem Sekretariatu Zdrowia Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, a Peter
N. Landless — jego zastępcą. Artykuł opublikowany został w tygodniku Adventist Review].
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Wydawnictwo „Znaki Czasu”
poleca nowoúci i wznowienia
Gordon Kainer

Krótka historia chrześcijaństwa
Książka ukazuje dzieje chrześcijaństwa na przestrzeni ostatnich XIX
wieków. Zawiera przekrojowy zarys wydarzeń, postaci i poglądów.
Stanowi zbiór podstawowych wiadomości, które powinny być znane
każdemu, kto choć trochę interesuje się historią Kościoła. (163 strony, ilustracje, cena det. 25 zł).

Dennis Pettibone

Niezwykła historia adwentyzmu
Publikacja zawiera istotne informacje na temat genezy współczesnego adwentyzmu oraz jego nauki i ogólnoświatowej misji. (153 strony,
ilustracje, cena det. 25 zł).

Mirosław Harasim

Reformacja XVI wieku
a współczesny adwentyzm
Autor z perspektywy teologicznej próbuje ustalić, w jakiej mierze
dorobek myślowy XVI-wiecznej reformacji znalazł swe odbicie w doktrynie religijnej adwentyzmu. Ta oparta na szerokiej bazie bibliograficznej prezentacja obu konfesji (reformacyjnej i adwentystycznej)
została pogłębiona o ciekawą refleksję autora nad ich wspólnym
dziedzictwem. (124 strony, ilustracje, oprawa miękka: cena det. 19 zł,
oprawa twarda: cena det. 22 zł).

Zachariasz Łyko

Wstęp do Pisma Świętego
Naukowe omówienie natchnienia i wiarygodności Biblii. Dzieło
przedstawia także tło historyczne oraz tematykę poszczególnych
ksiąg biblijnych. (670 stron, oprawa miękka: cena det. 30 zł).

Zachariasz Łyko

Nauki Pisma Świętego
„Nauki Pisma Świętego” to obszerny wykład biblijnej teologii systematycznej, doktrynalna synteza Starego i Nowego Testamentu. Opracowanie przeznaczone jest przede wszystkim dla studentów teologii, a także dla szerokiego kręgu czytelników zainteresowanych
pogłębieniem zrozumienia biblijnych prawd wiary. (893 strony, oprawa miękka: cena det. 32 zł, oprawa twarda: cena det. 45 zł).

Morris Venden

Aby poznać Boga
Czy można poznać Boga w ciągu pięciu dni? Autor nie tylko stara się
nam powiedzieć, jak poznać Pana, ale też jak utrzymać z Nim
łączność na co dzień. Książka napisana lekkim językiem, zawiera
wiele przykładów z życia. (156 stron, cena det. 12 zł).

Zamówienia na publikacje prosimy kierować pod adresem:
Dział Handlowy Wydawnictwa „Znaki Czasu”, ul. Foksal 8/5, 00-366 Warszawa, tel.: 022-331-98-00,
faks: 022-331-98-01, e-mail: zamawiaj@znakiczasu.pl, księgarnia internetowa: www.sklep.znakiczasu.pl

