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Mojepriorytety

J

ak żyłbyś, gdybyś wiedział, że pozostał ci tylko rok życia? Jakie
byłyby wtedy twoje priorytety?
W Łk 13,6-9 czytamy, jak Jezus
posłużył się podobieństwem o drzewie
figowym, by nauczyć czegoś swoich
uczniów. Ponieważ drzewo to nie owocowało przez trzy lata, więc właściciel
rozkazał ogrodnikowi je usunąć. Jednak on poprosił, by pozostawiono owo
drzewo jeszcze na rok.
To figowe drzewo jest alegorią narodu izraelskiego. Właścicielem ogrodu
jest Bóg, a ogrodnikiem — Jezus. Izraelici otrzymali jeszcze jedną, ostatnią
szansę przyniesienia owocu. Gdyby zawiedli, mieli zostać usunięci. Celem zasadzonego drzewa było rodzenie owoców. Drzewo było chronione w sadzie
na równi z innymi drzewami owocowymi. Ogrodnik był cierpliwy wobec niego, czekając, aż zacznie owocować.
My także zostaliśmy zasadzeni przez
Boga, wybrani na podstawie Jego łaski.
Naszym celem jest przynoszenie owocu.
Byliśmy chronieni przez obecność innych chrześcijan przynoszących owoce.
Bóg był wobec nas cierpliwy. Zatem gdybym wiedział, że mam tylko rok życia,
miałbym kilka oczywistych priorytetów.

Żyłbym stosownie
do priorytetów
W kazaniu na górze Jezus powiedział: „Starajcie się naprzód o królestwo
<Boga> i o Jego sprawiedliwość” (Mt
6,33 Biblia Tysiąclecia). Wiedział, że będą
sprawy, które powinny być na drugim
i trzecim miejscu. Wiedział także, iż
będziemy kuszeni, by stawiać drugorzędne sprawy przed najważniejszymi.
1. Moja rodzina byłaby priorytetem.
Dawid nie spędzał odpowiednio dużo
czasu z rodziną. Heli spędzał zbyt
wiele czasu w świątyni, a za mało poświęcał go swoim synom. Gdybym wiedział, że zbliża się śmierć, chciałbym
spędzać czas z żoną, synami i dalszą
rodziną. Jeśli jesteś zbyt zajęty, by spę-
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dzać czas z rodziną, to znaczy, że masz
za dużo zajęć! Nikt na łożu śmierci
nie będzie żałował, że za mało czasu
spędzał w biurze, ale wielu będzie żałować, że zaniedbali rodzinę.
2. Mój Kościół byłby priorytetem. Wychowałem się w tym Kościele. Tutaj zostałem ochrzczony i tutaj się ożeniłem.
Zostałem powołany do pracy w tym
Kościele. Przez ten Kościół zostałem
ordynowany jako duchowny i wygłosiłem wiele kazań w zborach tego Kościoła. Mam też nadzieję, że jeśli przyjdzie
mi rozstać się z życiem, zostanę pochowany jako członek tego Kościoła. Kościół
może być jak rodzina. Mogą być w niej
szaleni kuzyni, ekscentryczne ciotki
i kilka czarnych owiec. Jednak Kościół
jest częścią mojego życia tak samo jak
powietrze, którym oddycham. Kościół nie
jest doskonały, bo ludzie nie są doskonali. Jednak Kościół to tylko ciało, a jego
głową jest Jezus Chrystus. Kościół ma
za sobą Boga Ojca i Ducha Świętego.
Dlaczego więc ja miałbym nie wspierać
mojego Kościoła?
3. Moje życie duchowe byłoby priorytetem. Tu wymienię modlitwę, studiowanie Słowa Bożego i duchowe rozmyślania. Często wymawiamy się brakiem
czasu, ale na swoje zachcianki zawsze
mamy go aż nadto. Zawsze znajdziemy
czas na to, co jest dla nas ważne.

Zaangażowałbym się
w przyprowadzanie
ludzi do Zbawiciela
W Prz 11,30 czytamy, że „kto naucza ludzi, mądry jest” (Biblia gdańska). Myślę, że jedną z największych
radości życia będzie widzieć w niebie
ludzi, którym pomogliśmy przyjść
do Pana. Ellen G. White napisała:
„Radością Chrystusa było zdobywanie
ludzi. Niechaj będzie to także twoim
dziełem i radością”1.
Myślę, że trudno byłoby stanąć
przed Bogiem w niebie, jeśli nikogo nie
przyprowadziło się do Jezusa. Jedne
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z największych doświadczeń w mojej służbie były związane właśnie
z ewangelizacją prowadzoną osobiście.

Inwestowałbym
w wieczne sprawy
Pismo Święte więcej mówi
o pieniądzach niż o niebie. Uboga wdowa została pochwalona
za to, że ofiarowała wszystko, co
miała. Nie było to wiele, ale stanowiło prawdziwą ofiarę. Pieniądze
mówią. Mówią coś o nas. Mówią
coś innym ludziom. Mówią też coś
Bogu. Biblia porusza trzy kwestie:
naszą więź z Panem, naszą więź
z ludźmi i naszą więź z materialnymi dobrami (szafarstwo). Tak
więc szafarstwo jest bardzo ważne.
„Egoizm pochłania wiele czasu, który zgodnie z wolą Bożą powinien zostać poświęcony na aktywność religijną. Ukazano mi, że
pieniądze wydawane bezmyślnie
przez wielu wierzących na zbędne
rzeczy powinny zostać przeznaczone na pozyskiwanie ludzi, którzy
zmierzają ku zgubie”2.
Co byłbyś gotowy dać, aby zostawić trwały ślad po sobie?
Jako pastor od niemal dwudziestu ośmiu lat wygłosiłem wiele kazań
do wielu współwyznawców. Z niektórymi z nich widziałem się po raz
ostatni właśnie podczas sobotniego
kazania. Życie jest niepewne. Kto wie,
jak długo będziemy pielgrzymować
na tej ziemi? We wszystkim powinniśmy postępować tak, jakbyśmy jutro mieli umrzeć.
✔
Jonas Arrais
1

Ellen G. White, Christian Service, s. 110.

2

Review and Herald, 16 IX 1909.

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

Najszybszy sposób, by stać
się świętym ludem Boga
Rozmowa z NamYong Hanem
69-letni NamYong Han jest przywódcą zboru o nazwie Chilbo w miejscowości Jeongeup
w prowincji Jeolla
w Korei Południowej. Zbór ten należy
do Diecezji Południowo-Zachodniej
Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.
NamYong Han, pierwszy starszy zboru,
jest licencjatem teologii. Od wielu lat pracuje jako misjonarz nauczający uprawy
roli w Bangladeszu, Chinach i na Filipinach. Był także wiceprzewodniczącym
Koreańskiego Stowarzyszenia Rolnictwa
Organicznego i wykładowcą w Ośrodku
Szkoleniowym Służby Publicznej. Pisuje
na tematy związane z rolnictwem, w tym
m.in. o terapii winogronowej, życiu
na wsi i naturalnych metodach uprawy
ziemi. Jego wielką pasją jest jednak głoszenie ewangelii i kierowanie zborem.
„PRZEWODNIK DLA KAZNODZIEJÓW ZBOROWYCH”: — Bracie NamYong, co skłoniło cię do transkrybowania* Biblii?
NAMYONG HAN: — W latach
2000-2007 pracowałem w Chinach jako
wolontariusz. W tym czasie zmagałem
się z licznymi trudnościami związanymi z działalnością religijną. Targały mną
sprzeczne myśli i rozczarowania. Zdałem sobie sprawę z tego, że być bliżej
Pana to jedyne rozwiązanie mojego problemu, więc zacząłem każdego dnia pilnie studiować Pismo Święte, by nasycić
się duchowym pokarmem. Starałem się
rozmyślać nad ewangelią i naśladować
Jezusa w moim życiu. Wtedy poproszono mnie, bym wsparł projekt rozwoju rolnictwa w Korei Północnej. Ponieważ nie
mogłem zabrać tam wydrukowanego Słowa Bożego, zacząłem pod kierunkiem
Ducha Świętego uczyć się transkrypcji
Biblii z pamięci.
— W jaki sposób dokonałeś
transkrypcji Pisma Świętego?

— Od 7 stycznia 2003 roku do dziś
skopiowałem (przepisałem) Biblię sześć
razy. Moja trzecia transkrypcja została
wykonana w języku chińskim. Dokonałem także transkrypcji serii Konflikt Wieków. Zajęło mi to 375 dni.
— Jakie korzyści przynosi ci
transkrybowanie Biblii i czego się
dzięki temu nauczyłeś?
— Najważniejsze jest to, że szatan
usiłuje pozbawić ludzi Słowa Bożego,
podczas gdy Pan stara się je chronić. To,
czy jesteśmy dziećmi Zbawiciela, czy szatana, zależy od tego, czy zachowujemy
Słowo Boże, czy nie. Od tego też zależy
przywrócenie w nas obrazu Pana. Gdy
studiujemy Pismo Święte, poznajemy
Boga, chodzimy z Nim, widzimy Go
i rozmawiamy z Nim. Im więcej czytam Biblię, tym lepiej uświadamiam sobie, że Pan jest wielki i święty, w przeciwieństwie do mnie, chwiejnego i słabego. Polegając na Nim, możemy osiągnąć prawdziwe zadowolenie. Czytając,
przepisując Słowo Pańskie oraz żyjąc
zgodnie z nim, możemy chodzić z Bogiem tak samo jak Henoch.
— Wykonałeś coś w rodzaju lekkiego,
składanego i wieloskrzydłowego parawanu z kilkunastoma dużymi prostokątnymi planszami z przepisanymi wszystkimi księgami Biblii. Jak to zrobiłeś?
— Moją piątą transkrypcję Pisma
Świętego wykonałem na dwunastu dużych planszach. Zawierały one cały Stary i Nowy Testament. Bóg przysłał
do mnie pewnego artystę, który poprosił, bym zrobił coś w rodzaju wielo12 plansz z transkrypcją Biblii

PRZEWODNIK DLA KAZNODZIEJÓW ZBOROWYCH 1/2010 (22) • 3

skrzydłowego parawanu z kilkunastoma dużymi prostokątnymi planszami.
Wielu ludzi, którzy zobaczyli ten projekt, postanowiło także przepisać Biblię. Serię Konflikt Wieków umieściłem
na dziesięciu dużych planszach.
— Jakie są twoje plany na przyszłość?
— Za moim pośrednictwem Bóg
wzbudził ruch na rzecz przepisywania
Pisma Świętego w wielu krajach,
w tym w Korei i Chinach, na Filipinach i Tajwanie, w Bangladeszu
i Pakistanie. Projekt Podążaj za Biblią, zainicjowany przez Generalną
Konferencję Kościoła Adwentystów
Dnia Siódmego, podkreśla znaczenie
Słowa Bożego dla wszystkich ludzi.
W miarę możliwości będę czynił
wszystko, co w mojej mocy, by jak najlepiej przepisywać Pismo Święte
i wspierać ten ruch na całym świecie.
— Kiedy po raz pierwszy przeczytałeś Biblię?
— Słowo Boże czytam od 1959
roku. Wtedy nie miałem dość pieniędzy, by kupić całe Pismo Święte, więc
czytałem księgi biblijne fragmentami.
Potem pożyczyłem Biblię od starszego zboru, żeby ją przepisać.
— Co chciałbyś powiedzieć na zakończenie członkom Kościoła?
— W czasach starotestamentowych
szatan pozbawiał ludzi Słowa Bożego
przez bałwochwalstwo. Dzisiaj odciąga
ludzi od Pisma Świętego przez sławę,
pieniądze, przyjemności, sport, telewizję
i komputery. Lud Boży musi żyć zgodnie ze Słowem Pana i strzec go aż
do śmierci, jak czynili to waldensi. Jak
waldensi przestrzegali Słowa Bożego
i przepisywali Biblię, tak dzisiaj możemy czynić podobnie. W J 17,3 czytamy:
„A to jest żywot wieczny, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś”. Pragnę,
byśmy wszyscy poznali Jezusa i chodzili z Nim dzięki Jego Słowu.
✔
* Transkrybować — dokonywać transkrypcji,
zastępować jeden zapis innym, odpowiadającym mu, ale opartym na innej konwencji graficznej (przyp. red.).
[Wywiad ukazał się po raz pierwszy w News
& Views, 7-8/2009, czasopiśmie wydawanym
w Wydziale Północnoazjatycko-Pacyficznym
Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego].

© Daria Gil-Ziędalska

PRZYWÓDZTWO

Starszy zboru

a Biblia
N

ie sposób właściwie pełnić
służbę starszego zboru, jeśli
nie studiuje się z zaangażowaniem Słowa Bożego. Charakter tej
służby, cechy tych, którzy ją sprawują,
i związane z nią obowiązki skłaniają przywódcę zboru do pogłębiania poznania Biblii.
Chrześcijańska dojrzałość, przykładny sposób życia, zdolność nauczania innych i znajomość planu Boga
dla Jego Kościoła to cechy dobrego
starszego zboru. Z drugiej strony
oczekuje się, by lider zboru był w stanie przemawiać i doradzać, zawsze
skupiając uwagę na tym, w co Kościół wierzy i co głosi. Jak starszy zboru miałby to czynić, jeśli nie byłby
związany ze Słowem Bożym, źródłem wszelkiego poznania?
Apostoł Paweł miał rację, gdy doradzając Tymoteuszowi doskonalenie
się w kierowaniu zborem, wskazywał
mu cechy właściwego przywódcy, podobnie jak w Liście do Tytusa:
• „Biskup zaś ma być nienaganny, (...) dobry nauczyciel”
(1 Tm 3,2).
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• „Dopóki nie przyjdę, pilnuj
czytania, napominania, nauki” (1 Tm 4,13).
• „Staraj się usilnie o to, abyś
mógł stanąć przed Bogiem jako
wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada należycie
słowo prawdy” (2 Tm 2,15).
• „Trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś,
wiedząc, od kogoś się tego
nauczył. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma święte,
które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez
wiarę w Jezusa Chrystusa...”
(2 Tm 3,14-15).
• „Całe Pismo przez Boga jest
natchnione i pożyteczne
do nauki, do wykrywania
błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany”
(2 Tm 3,16-17).
• „Głoś Słowo, bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny

czy niedogodny, karć, grom,
napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem.
Albowiem przyjdzie czas, że
zdrowej nauki nie ścierpią,
ale według swoich upodobań
nazbierają sobie nauczycieli” (2 Tm 4,2-3).
Te fragmenty Biblii wyraźnie
świadczą o wartości, jaką apostoł
przywiązywał do studiowania Słowa Bożego przez przywódców kościelnych, w tym zwłaszcza starszych zborów, aby mogli mówić
o nim, nauczać go i głosić zawarte w nim prawdy. Ponadto Paweł
przedstawia Pismo Święte jako mające moc utwierdzić wierzących
w wypełnianiu woli Bożej.
Dlatego obowiązkiem każdego
przywódcy kościelnego jest codzienne studiowanie Biblii, nie tylko z osobistych względów, ale także w ramach pełnionej przez nich
służby. Wierzę, że regularne studiowanie Słowa Pana i czytanie kwartalnika Lekcje Biblijne pomaga nam
stawać się lepszymi przywódcami.
Powinniśmy także czytać Biblię
w celu lepszego poznawania zasad
wiary Kościoła. Z drugiej strony,
bardzo ważne jest, by starsi zborów
dzielili się prawdami biblijnymi
z innymi osobami i grupami. Ta
praktyka rozwija ich zdolność nauczania szczególnych elementów
adwentystycznej wiary i pozwala
lepiej wykorzystywać okazje do publicznego nauczania Słowa Bożego.
Regularne nabożeństwa zborowe,
publiczna ewangelizacja i szczególne okazje do duchowej służby
w powszednie dni tygodnia mogą
dostarczać cennych sposobności
ku temu.
Jesteś przywódcą zboru? Studiuj Biblię!
✔
Roberto Herrera
[Autor jest dyrektorem Sekretariatu Wolności Religijnej Wydziału Interamerykańskiego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Jest wybitnym kaznodzieją i autorem książek 707 Ideas Para Usar la Vida
Sabiamente i Primero lo Primero].
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TEOLOGIA

Duch

Proroctwa
W

większości dyskusji o darach duchowych studiujący to zagadnienie sięgają
przede wszystkim do Nowego Testamentu, a zwłaszcza pism apostoła Pawła. Niewątpliwie ten wielki ewangelista
miał sporo do powiedzenia na temat
darów duchowych. Jednak w tej kwestii, podobnie jak w każdej innej, powinniśmy studiować całe Pismo Święte.
Dary duchowe, w tym dar proroctwa,
nie są zjawiskiem jedynie nowotestamentowym. Szybki przegląd Biblii pozwala zilustrować to stwierdzenie.
• Długo przed doświadczeniem
Pięćdziesiątnicy, opisanym w 2.
rozdziale Dziejów Apostolskich,
Jahwe obiecał dać Mojżeszowi
zdolność przemawiania w celu
wyraźnego przekazywania Jego
przesłania (zob. Wj 4,1-31). Tutaj znajduje się najwyraźniej biblijna definicja daru języków.
• Następnie czytamy w Księdze
Wyjścia, że Pan oświadczył
o rzemieślniku Besalelu: „Napełniłem go duchem Bożym,
mądrością, rozumem, poznaniem, wszechstronną zręcznością w rzemiośle” (Wj 31,3).
• Gdy Daniel i jego towarzysze
zdali Bożą próbę wierności, Pan

dał im „znajomość i rozumienie
wszelkiego pisma i mądrości;
Daniel zaś znał się na wszelkiego rodzaju widzeniach i snach”
(Dn 1,17). Adwentyści dnia siódmego szczególnie cenią zgodność daru proroctwa w Starym
i Nowym Testamencie, co przejawia się w niezwykłych podobieństwach między Księgą Daniela i Apokalipsą Jana.
Na kartach Pisma Świętego znajdujemy także dowody występowania
innych darów duchowych — daru przywództwa danego Nehemiaszowi, daru
gościnności przejawiającego się w postępowaniu Rachab, daru uzdrawiania
w służbie apostoła Piotra itd. Ale
ze wszystkich darów duchowych, udokumentowanych i opisanych w Biblii, żaden nie jest wymieniany tak często i wyraźnie jak dar prorokowania.
Co ciekawe, prorocy zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie, włączając w to także samego Jezusa, przewidywali istnienie daru prorokowania
wśród ludu Bożego długo po czasach
Kościoła wczesnochrześcijańskiego.
Zwróć uwagę, jak Piotr cytował fragment tekstu z 3. rozdziału Księgi Joela, gdy wyjaśniał wydarzenia Pięćdziesiątnicy: „I stanie się w ostateczne dni,
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jące cztery wyróżniki prawdziwego
proroka:
• Bezwarunkowe przepowiednie
przyszłych wydarzeń muszą się
spełnić (zob. Pwt 18,21-22).
• Wszystkie jego proroctwa muszą
być zgodne z Pismem Świętym
(zob. Iz 8,19-20).
• Wszystkie nauki proroka muszą
być zgodne z prawdą, iż „Jezus
Chrystus przyszedł „w ciele”
(1 J 4,1-3).
• Owoce służby proroka muszą
świadczyć o tym, że jest ona
pełniona w duchu Chrystusowym (zob. Mt 7,15-20).
Jak wyrażono to w osiemnastej
fundamentalnej zasadzie wiary Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, uznajemy, że wszystkie te kryteria zostały
spełnione w służbie Ellen G. White.
Jednak szatan, podobnie jak czynił to
w przeszłości, usiłuje obecnie hamować dzieło ludu ostatków, podkopując
zaufanie do daru proroctwa. Spoglądając w przyszłość, ku czasom,
w których, jak wierzę, żyjemy obecnie,
Ellen G. White ostrzegała: „Ostatnim
zwiedzeniem szatana będzie czynienie
świadectw Ducha Bożego nieskutecznymi. »Gdzie nie ma objawienia, tam
lud się rozprzęga« (Prz 29,18). Szatan
będzie działał pomysłowo, na różne
sposoby i przez różnych pośredników,
aby zachwiać zaufanie Bożej resztki
ludu w prawdziwe świadectwo” (Ellen
G. White, Wybrane poselstwa, Warszawa 2009, t. I, s. 47).
Modlę się o to, byśmy jako przywódcy i członkowie Kościoła adwentystycznego stali mocno przy prawdzie
Biblii w kwestii Ducha Proroctwa.
Gdy widzimy rozwój ostatnich wydarzeń w dziejach ziemi, nie wchodźmy
na terytorium zajadłego wroga, ale podążajmy ku zupełnej ufności pokładanej w Słowie Bożym i wysłanniczce
Pana posłanej do nas jako ludu w czasie ostatecznym.
✔
Kameron DeVasher
[Autor jest drugim pastorem zboru adwentystycznego w mieście Avon Park na Florydzie.
Artykuł jest adaptacją jego kazania wygłoszonego w maju 2008 roku].
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mówi Pan, że wyleję Ducha mego
na wszelkie ciało i prorokować będą
synowie wasi i córki wasze, i młodzieńcy wasi widzenia mieć będą,
a starcy wasi śnić będą sny; nawet
i na sługi moje i służebnice moje wyleję w owych dniach Ducha mego
i prorokować będą” (Dz 2,17-18).
Z natchnienia Pana prorok Joel mógł
powiedzieć z zupełną pewnością, że
Jego lud będzie miał kierownictwo proroctwa aż do czasów końca.
Zwróć uwagę także na to, że gdy
Biblia stale czyni rozróżnienie między
wyznaczonymi przez Boga rolami mężczyzny i kobiety w rodzinie i Kościele, to jednak do służby prorockiej
byli powoływani zarówno mężczyźni,
jak i kobiety (zob. Wj 15,20; Sdz 4,4;
2 Krl 22,14; Łk 2,36).
Ciekawe, że gdy autentyczny dar
prorokowania był wyróżniającą cechą
ludu Bożego we wszystkich czasach,
szatan usiłował przeciwdziałać wpływowi tego daru przez „służbę” fałszywych
proroków. Jeremiasz i Ezechiel przemawiali przeciwko zagrożeniom związanym z dawaniem posłuchu takim
fałszywym posłańcom, a Jezus ostrzegał przed ich zwodniczymi praktykami także w czasach końca tego świata.
Patrząc na dzieje starożytnego Izraela
i w przyszłe dzieje Kościoła chrześcijańskiego, apostoł Piotr wyraźnie
stwierdził: „Lecz byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was
będą fałszywi nauczyciele” (2 P 2,1).
W Mt 24,24 Jezus wyjaśnił szatański
cel przyświecający posługiwaniu się
tymi zwodniczymi agentami: „Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie
znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść
i wybranych”.
Zważywszy, iż dar prorokowania
był i pozostaje autentycznym przejawem działania Ducha Świętego oraz
że szatan usiłuje zwodzić nawet najlepiej zorientowanych wierzących przy
pomocy swoich fałszywych posłańców,
powinniśmy bardzo poważnie potraktować biblijną zachętę do poddawania próbie tych, którzy uważają się
za proroków (zob. 1 Tm 5,19-21).
W tym celu Biblia wskazuje następu-

zy martwisz się ostatnimi czasy? Czy miewasz bezsenne
noce? Sytuacja ekonomiczna
w ostatnich miesiącach staje się
coraz bardziej przygnębiająca. Przyszłość maluje się w ciemnych barwach. Notowania i wskaźniki giełdowe obniżają się drastycznie. Fundusze emerytalne tracą na wartości, tak iż wielu ludzi w wieku emerytalnym zastanawia się, czy przejść
już na emeryturę, czy nadal pracować. Inwestorzy tracą zaufanie
do funduszów inwestycyjnych, które wykazują znaczne spadki. Jednak
jest pewna inwestycja, która nie podlega kryzysom i deprecjacji, nawet
jeśli na giełdzie jest bessa. Ponadto jest to inwestycja, która przynosi
gwarantowane i ogromne dywidendy! Jest to inwestycja w adwentystyczną edukację — w nasze dzieci
uczęszczające do adwentystycznych szkół. Czy jesteśmy gotowi inwestować czas, energię i środki finansowe w tych, którzy są przyszłością Kościoła?
Wierzę, że starsi zborów mogą
odgrywać istotną rolę w zachęcaniu współwyznawców do wysyłania dzieci do szkół adwentystycznych. Gdy przywódcy są rzecznikami adwentystycznej edukacji, mogą
wpływać na rodziców w swoich
zborach. Przez lata wielu rodziców

C

EDUKACJA

• zbadać relacje między uczniami,
rodzicami, nauczycielami oraz
czynniki szkolne związane
z osiągnięciami (i umiejętnościami) uczniów.
Wstępne rezultaty pierwszych
trzech lat badań wskazują zarówno pozytywne wyniki, jak i kierunki przyszłych poszukiwań. W szkołach adwentystycznych w Stanach Zjednoczonych
zaobserwowano następujące zjawiska.

Pozytywne odkrycia

Starsi zborów

jako rzecznicy
adwentystycznej

edukacji

• ponadprzeciętne osiągnięcia
• ponadprzeciętne zdolności
• ponadprzeciętne rokowania
osiągnięć
• ponadprzeciętna realizacja rokowań we wszystkich przedmiotach
• ponadprzeciętna realizacja rokowań ocen.
• ponadprzeciętna wielkość szkół
• ponadprzeciętne rokowania
na wszystkich poziomach zdolności
• roczne przyrosty osiągnięć większe od spodziewanych u uczniów kontynuujących edukację
• roczne przyrosty zdolności
większe niż przyrosty osiągnięć
• roczne przyrosty osiągnięć
i zdolności większe w miarę
upływu lat nauki w szkole adwentystycznej (zob. wykres)

Obszary badawcze
atakowało system adwentystycznego
szkolnictwa jako gorszy, narzekając
na brak nowoczesnych budynków,
małe rozmiary klas, niedostateczny
poziom nauczania i niskie osiągnięcia
uczniów. Ale czy ci narzekający rodzice znają wyniki najnowszych badań?
Przeprowadzone na terenie całego Wydziału Północnoamerykańskiego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego badania naukowe pod nazwą
CognitiveGenesis, rozpoczęte w 2006
roku i kontynuowane w La Sierra
University, objęły 30 tys. uczniów szkół
adwentystycznych z klas 3-9 i 11.
Badania miały dwa zasadnicze cele:
• określić poziom osiągnięć
(i umiejętności) uczniów szkół

adwentystycznych w porównaniu z przeciętną krajową.

Niektóre przedmioty i poziomy
ocen zostały wstępnie określone jako

Osiągnięcia ośmioklasistów w zależności od lat nauki w szkole adwentystycznej
80

73%*

70

64%*

60
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57%*
50%*

40
30
20
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0

Nowi uczniowie

1-2 lata

3-6 lat

7 lat (od początku nauki)

* W ogólnych osiągnięciach średni wynik ośmioklasistów w adwentystycznych szkołach był lepszy
niż 50, 57, 64 czy 73% innych uczniów według narodowej normy grupowej, w zależności od tego,
jak wiele lat uczniowie uczęszczali do szkoły adwentystycznej. Dane z roku 2006.
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obszary dalszych badań. W większości
przypadków obszary te wykazują zadowalające wyniki, ale rezultaty nie są aż
tak dobre w porównaniu z innymi
przedmiotami i ocenami. Przykłady
takich przedmiotów i poziomów to:
• Obliczenia matematyczne. Wydział Północnoamerykański Kościoła
Adwentystów Dnia Siódmego powołał
doraźny komitet w celu przestudiowania przedmiotu arytmetyka. Komitet
zebrał się i przeanalizował dane CognitiveGenesis, a obecnie zbiera dodatkowe dane w oparciu o obserwacje
klas i wywiady z nauczycielami. Komitet spotka się ponownie, by sformułować praktyczne zalecenia oparte
na zebranych danych.
• Nauki społeczne.
• Klasy 4 i 5.
Według Elissy Kido, dyrektora projektu CognitiveGenesis, te skrupulatne
badania są miarodajne i wskazują, że
ogólnie uczniowie szkół adwentystycznych radzą sobie lepiej niż przeciętnie.
Choć 60% adwentystycznych szkół podstawowych zalicza się do szkół małych
(zatrudniających trzech lub mniej nauczycieli), uczniowie w tych szkołach
mają dobre wyniki w nauce. Badania
także wskazują, że dzieci uczęszczające
do szkół adwentystycznych nie tylko
otrzymują oceny o pół stopnia wyższe
ze wszystkich przedmiotów niż spodziewane na podstawie oszacowania
ich zdolności, ale także korzystają z dobrodziejstw adwentystycznego wychowania, przejawiających się w duchowym
życiu i zdrowych wyborach dotyczących stylu życia.
Rzeczywiście, adwentystyczna
edukacja oferuje wiele naszym dzieciom i młodzieży! Powinniśmy zapoznawać rodziców w naszych zborach
z wartością inwestowania w adwentystyczną edukację. Gdy przyłączyłam się
do Kościoła adwentystycznego jako
nastolatka, mój starszy zboru zachęcił
mnie i moją koleżankę do nauki
w adwentystycznej szkole. Początkowo wahałyśmy się, bo słyszałyśmy wiele o tym, jak niski poziom mają takie
szkoły. Ale wystarczyło kilka lekcji,
bym przekonała się, że ta szkoła zmieni moje życie!

Tak więc starsi zborów powinni
wiedzieć, że mogą zrobić wiele, by
w swoich zborach promować adwentystyczną edukację.
Mówcie w kazaniach o adwentystycznej edukacji. Kiedykolwiek przypada szczególny Dzień Edukacji Adwentystycznej, starsi zborów powinni skorzystać z okazji i wygłosić kazanie
podkreślające wartość adwentystycznej
edukacji. Zachęcajcie współwyznawców, a zwłaszcza rodziców, swoim
świadectwem, mówiąc o tym, jak adwentystyczna edukacja zmieniła was,
wasze dzieci i innych. Studiujcie rady
Ducha Proroctwa dotyczące znaczenia
wspierania adwentystycznej edukacji.
Ellen G. White usilnie opowiadała
się za prowadzeniem szkół kościelnych.
„We wszystkich naszych zborach powinny być szkoły, a nauczyciele w tych
szkołach powinni być misjonarzami.
Ważne jest, by szkolić nauczycieli tak, by
wykonywali swoje zadania w ważnym
dziele kształcenia dzieci sabatarian nie
tylko, gdy chodzi o podstawowe przedmioty nauczania, ale także w poznaniu
Pisma Świętego. Te szkoły, zakładane
na wielu miejscach i prowadzone prze
bogobojnych ludzi, jak należy, powinny
być oparte na zasadach, na jakich oparte były niegdyś szkoły proroków”1.
W swojej radzie skierowanej do rodziców i nauczycieli Ellen G. White
zalecała, by „cała nasza młodzież mogła korzystać z błogosławieństw
i przywilejów edukacji w naszych szkołach, będąc inspirowana do współdziałania z Bogiem. Wszyscy młodzi ludzie
potrzebują wykształcenia, aby stali się
użyteczni, wykwalifikowani do pracy
na odpowiedzialnych stanowiskach,
zarówno w życiu prywatnym, jak
i działalności publicznej”2.
Przeprowadźcie z rodzicami spotkania informacyjne. Przed rozpoczęciem
roku szkolnego starsi zborów mogą
wspólnie z pastorami zorganizować spotkania z rodzicami, by odpowiedzieć
na pytania dotyczące adwentystycznych
szkół. Jest to dobra okazja, by przekazać
rodzicom informacje na temat różnych
szkół kościelnych dostępnych dla ich
dzieci, rodzajów oferowanego wykształcenia i możliwości skorzystania z ob-
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niżek opłat. Takie spotkania mogą być
cenne dla rodziców, którzy potrzebują
wsparcia, by podjąć decyzje.
Postępujcie zgodnie ze swoją wiarą.
Starsi zborów powinni praktykować to, co
głoszą. Jeśli liderzy wierzą w adwentystyczną edukację, powinni posłać swoje
dzieci do adwentystycznych szkół. Takie
konsekwentne postępowanie pomaga budować zaufanie rodziców, którzy wahają
się jeszcze, oraz pomaga rozwiać wątpliwości co do szkół kościelnych.
Zapewnijcie środki na edukację adwentystycznym dzieciom. Starsi zborów
mogą zachęcić zbór do ustanowienia
specjalnego funduszu edukacyjnego,
aby pomóc rodzicom, których dzieci
uczęszczają do adwentystycznych
szkół. Dzieci mogą otrzymywać stypendium coroczne jako zapomogę przekazywaną rodzicom. Niektóre zbory zapewniają połowę środków na czesne
dla dzieci uczęszczających do szkół
kościelnych. Starsi zborów, którzy mają
dobre kontakty z darczyńcami, mogą
ich zachęcić do łożenia na ten specjalny fundusz przeznaczony dla młodych ludzi. To jest inwestycja, która przyniesie wielkie korzyści.
Świętujcie szczególne osiągnięcia
dzieci i młodzieży. Starsi zborów mogą
zainicjować specjalne uroczystości
dla uczczenia młodych ludzi, którzy
odznaczyli się szczególnymi osiągnięciami w nauce albo ukończyli szkołę.
Jeśli dotyczy to dzieci pastora, to właśnie starszy zboru powinien zaproponować taką uroczystość. Świętowanie
osiągnięć daje zborowi okazję
do wspólnej radości z młodych ludzi,
którzy są owocem ich inwestycji. Przy
takiej okazji starsi uczniowie kończący
szkołę mogą poprowadzić specjalne
nabożeństwo dziękczynne.
Wspierajcie działania szkół kościelnych. Starsi zborów mogą zachęcać
współwyznawców do wspierania wszelkich działań szkoły kościelnej, kiedykolwiek jest to możliwe. Jeśli dzieci zbierają fundusze na misje, wybierzcie się
z nimi, ale nie zapomnijcie zachęcić
do wspierania tej sprawy także innych
członków zboru. Gdy uczniowie uczestniczą w występie muzycznym, zaproście członków zboru, by wysłuchali wy-

stępu. Promujcie takie działania entuzjastycznie, gdyż entuzjazm udziela się
innym! Takie moralne wsparcie uczy
młodych ludzi wartości chrześcijańskiej
edukacji.
Módlcie się za dzieci i młodzież. Nasze dzieci stoją dzisiaj wobec wielu wyzwań w rodzinie, szkole i społeczeństwie. Byłoby wspaniale, gdyby zbór modlił się za nich regularnie. Starszy zboru
może współdziałać z pastorem, planując specjalne spotkania modlitewne
i ogłaszając je zza kazalnicy i w zborowym biuletynie. Można w nich wymienić imiona i nazwiska dwojga czy trojga
dzieci i młodych ludzi, za których będą
wznoszone modlitwy. W zborze,
do którego uczęszczam, starszy zboru zaprasza te wybrane osoby, by wyszły przed
zgromadzenie i przedstawiły swoje
szczególne intencje. Bardzo budująca
dla młodych ludzi jest świadomość, że
zbór modli się za nich. Niewątpliwie
pomaga to młodym ludziom odczuwać
przynależność do wspólnoty i sprawia,
że „pozostają w Kościele”3.
Jak wskazują wyniki badań CognitiveGenesis, możemy być dumni z naszych adwentystycznych szkół. Badania
te dają starszym zborów, pastorom
i wszystkich zainteresowanym osobom nowy i przekonujący dowód.
W przeszłości wielu rodziców utraciło zaufanie do adwentystycznego systemu edukacji. Teraz starsi zborów,
pastorzy i nauczyciele oraz wszyscy
pozostali wyznawcy mogą odbudować
zaufanie poparte udokumentowanymi
osiągnięciami uczniów i wskazywać
ten argument rodzicom. Starsi zborów
mogą się stać aktywnymi i mocnymi
rzecznikami adwentystycznej edukacji.
Zachęcajcie swoje zbory do inwestowania w dzieci i młodzież. Dywidendy od tych inwestycji to osiągnięcia,
właściwe ukierunkowane życie, rozwój
charakteru i rozwój duchowy!
✔
Linda Mei Lin Koh
1

Ellen G. White, Counsels to Parents, Teachers,
and Students, Mountain View 1913, s. 168.
2
Tamże, s. 332. 3 Myrna Tetz i Gary Hopkins, We
Can Keep Them in the Church, Nampa 2004.
[Autorka jest dyrektorem Sekretariatu Dzieci Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego].
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DUSZPASTERSTWO

Współpasterze
P
astor jest pasterzem trzody,
a starszy zboru — współpasterzem. Razem ponoszą odpowiedzialność za dbanie o owce.
W sabat zapewniają odpowiedni duchowy pokarm, inspirację i wsparcie
przez studiowanie Biblii, uwielbianie
Boga i wspólnotę. Sobota powinna
być budującym doświadczeniem
dla każdego adwentysty dnia siódmego. Każdej soboty powinniśmy robić krok wyżej w duchowym rozwoju i pokonywać kolejny etap na drodze uświęcenia. Każde nabożeństwo
powinno się przyczyniać do osiągnięcia wielkiego celu, aby „przygotować Panu lud doskonały” (Łk 1,17
Biblia Tysiąclecia).
Jednak mimo że sobotnie nabożeństwo jest ważne, nigdy nie powinniśmy odczuwać, że nasze obowiązki
wobec trzody zaczynają się i kończą
w sabat. To, co dzieje się w dni powszednie, może decydować o zbawieniu lub zgubie wielu ludzi. W tych
sprawach troska i opieka pasterza
i współpasterzy jest także bardzo
ważna.

Brakująca owca
W sobotę troskliwy pasterz uważnie przygląda się stadu, wypatrując,
czy nie brakuje jakiejś owcy. Jego serce zwraca się do nieobecnych,

zwłaszcza tych, o których wie, iż doświadczają duchowych zmagań.
Łatwo jest donieść radzie zboru,
że brat X nie przychodzi na nabożeństwa od sześciu miesięcy, roku
czy kilku lat, ale co zrobiono w tym
czasie, by zachęcić go do powrotu
do wspólnoty?
Odwiedziny u byłych członków
zboru świadczą, iż wielu z nich można pozyskać na nowo, jeśli nawiąże
się z nimi kontakt, zaoferuje wspólną
modlitwę i zachęci do powrotu
podczas wczesnych stadiów ich odchodzenia od zboru. Tylko wieczność ujawni, jak ważne były wizyty
wiernych pastorów i starszych zborów składane współwyznawcom, którzy zostali uratowani dla Chrystusa
i Jego Kościoła.

Moje doświadczenie
Jako nastolatek byłem niespokojny i nierozważny. Zacząłem się wymykać z nabożeństw, a potem także opuszczać szkołę sobotnią. Mój
zbór był małą wspólnotą w wiejskiej
okolicy, bez duchownego, a wszystkie duszpasterskie obowiązki spoczywały na starszych zboru. Nigdy nie
zapomnę, jak pewnego wieczoru
pierwszy starszy zboru, rolnik z zawodu, wraz z towarzyszącą osobą
złożyli wizytę w naszym domu. Przy-
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witali się i powiedzieli, że przyszli, by
spotkać się ze mną. Matka skierowała
ich do mojego pokoju, gdzie siedzieliśmy wraz z kolegą, który akurat wpadł
do mnie. Traf chciał, że mój kolega
także znajdował się na liście wizyt domowych. Tak więc goście zwrócili się
z żarliwym apelem do nas obydwu.
Powiedzieli nam, że bardzo im nas brakuje w zborze i wyjaśnili, że jesteśmy
tam potrzebni, zwłaszcza naszym rówieśnikom. Prosili nas, byśmy wrócili
do Jezusa i Jego Kościoła oraz zapewniali, że nasz miłujący Zbawiciel
przebaczy nam wszystko, co zrobiliśmy
złego, a także pomoże nam prowadzić
chrześcijańskie życie.
Ich słowa poruszyły moje serce. Kochałem Jezusa. Już jako młody chłopiec
czułem powołanie do służby kaznodziejskiej. Jednak diabeł zwiódł mnie na szeroką drogą, którą zmierza wielu. Dzięki
tej wizycie zrozumiałem, że muszę się
zmienić, i podjąłem decyzję, gdy ci
skromni przywódcy zboru rozmawiali
z nami i modlili się za nas.
Po latach dowiedziałem się, że ów
starszy zboru, który przez długi okres
sprawował duchowe przywództwo
w moim rodzinnym zborze, zachorował
i leży w szpitalu niedaleko mojego miejsca zamieszkania. Niezwłocznie wybrałem się z wizytą do niego. Jakżeż
wielką pociechą w tych trudnych chwilach było dla niego to, że wyraziłem
wdzięczność za tamtą wizytę owego pamiętnego wieczoru! Łzy wzruszenia
i wdzięczności popłynęły nam z oczu.
Nieraz zastanawiam się, co stałoby się
ze mną, gdyby nie tamte odwiedziny
i osobiste wezwanie do nawrócenia.
A jak wy postępujecie w tej kwestii, starsi zboru? Czy przejawiacie taką
troskę o zbłąkane owce? Czy po ciężkim dniu pracy w biurze, w sklepie czy
w gospodarstwie rolnym jesteście gotowi zrezygnować z odpoczynku w domowych pieleszach i udać się na poszukiwanie zagubionej owcy, być może
kolejnego niesfornego nastolatka? Jakie
wysiłki podejmujecie, by wspierać zniechęconych? Co czynicie, by prowadzić
ich do światła Bożej miłości?
Troska o trzodę została powierzona pastorom i starszym zborów. Nie

jest to opcja do wyboru, ale pierwszoplanowy obowiązek. Zaniedbanie go
może spowodować utratę cennych dusz.
W większych zborach należy wdrożyć plan z udziałem współpasterzy opiekujących się mniejszymi grupami współwyznawców. Tam, gdzie taki plan jest realizowany, najważniejsze obowiązki związane z dopilnowaniem jego realizacji
spoczywają na starszych zboru. Diakoni i diakonise powinni być zaangażowani, ale kierownictwo słowem i przykładem powinni sprawować starsi zboru.

Nie zaniedbuj
swojego obowiązku
Ten obowiązek bywa często zaniedbywany, wskutek czego mamy tak wielu duchowych rozbitków na poboczach
drogi do królestwa Bożego. Niedawno
pewna kobieta przyszła do mojego biura, by omówić pewien problem. Została
wykluczona ze zboru za to, że przestała uczęszczać na nabożeństwa. Jednak
istniały okoliczności łagodzące. Oczywiście, mogła ze swej strony zrobić więcej, by odnowić kontakt ze zborem, ale
przez dłuższy czas zbór nie zrobił nic,
by nawiązać łączność z nią. Wreszcie
drogą pocztową przesłano jej dokument
stwierdzający, że usunięto jej nazwisko
z listy członków zboru. Na szczęście
postanowiła ona odnowić swoje członkostwo w zborze w nowym mieście,
do którego się przeprowadziła. Miłuje
Pana na tyle, by podjąć taką inicjatywę.
Jednak niewiele brakowało, by popadła
w rozgoryczenie i zupełnie zerwała
więź z Kościołem.
Niechaj Chrystus błogosławi pastorów i starszych zborów, którzy modlą
się, planują i podejmują starania, by nie
tylko pozyskiwać nowych współwyznawców, ale także zatrzymać tych, którzy już zostali pozyskani dla Niego.
Jest to częścią ofiarnej, ale cennej pracy, do której Bóg cię powołał. Troszcząc się o trzodę Pańską, idziesz
za przykładem Arcypasterza.
✔
Orley M. Berg
[Pisząc ten artykuł, autor był zastępcą sekretarza Stowarzyszenia Kaznodziejskiego przy
Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów
Dnia Siódmego].
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rzed trzema laty przeprowadziłem się z północnej
części stanu Nowy Jork
do południowego Teksasu. Rola
pierwszego starszego zboru w górach Adirondack znacząco odbiegała od roli starszego zboru
w dwujęzycznym zborze w rejonie
Niziny Zatokowej w Teksasie.
Gdy zapoznawaliśmy się z nowym zborem, jeden mężczyzna wyróżniał się spośród reszty. Brat Rito
przejawiał niezwykłe współczucie
oraz poświęcenie dla zboru i Słowa Bożego. Było oczywiste, że Pan
działa przez niego i jego wspaniałą
rodzinę — żonę Genny oraz córki
Kimberly i Carolyn — aktywnie
uczestniczącą w Jego dziele.
Wkrótce po naszym przybyciu
u tego brata wykryto nowotwór
złośliwy. Gołym okiem było widać,
jak choroba pozbawia go sił fizycznych, ale jego miłość i determinacja, by żyć dla Boga i dawać dobry przykład bliźnim, wzmacniały
się jeszcze bardziej z każdym
dniem.
Pomimo młodego wieku, trzydziestu lat, zostałem wybrany

P

© istockphoto

DUSZPASTERSTWO

Niezwykła historia
pewnego

starszego zboru
na pierwszego starszego mojego teksańskiego zboru. Skoro Pan wierzył
we mnie, to i ja uwierzyłem w siebie!
Brat Rito słabł z tygodnia na tydzień.
Każdej soboty pastor prosił o szczególne modlitwy za niego, a starsi zboru nakładali na niego ręce i namaszczali go oliwą. Każdej soboty brat Rito
ściskał ręce wszystkim współwyznawcom, gdy po nabożeństwie udawał się
do domu. Wysiłek związany z udziałem w nabożeństwie pochłaniał całe
jego nadwątlone siły fizyczne, ale jego
emocjonalna siła była zdumiewająca.
Był jak Hiob — szatan dręczył jego ciało, ale jego umysł należał do Boga. To
rozwścieczało bezwzględnego wroga.
W ciągu kilku miesięcy stan chorego
pogarszał się gwałtownie, a lekarze nie
dawali mu wiele życia.
Wtedy to pastor zarządził tydzień
modlitwy w intencji chorego i udawał
się co wieczór do jego domu, by nama-

ścić go oliwą i modlić się za niego.
Każdego wieczoru kolejni starsi zboru
mieli przygotować krótkie kazanie,
po którym cały zbór modlił się razem.
Moje kazanie przypadło na koniec tygodnia, więc dzień po dniu badałem
moją duszę, zastanawiając się, czy jest
coś, co może powstrzymywać uzdrowienie, o które modliła się wspólnota.
Przez cały tydzień myślałem, co powiedzieć, czego jeszcze nie powiedziano, ale
nic nie przychodziło mi do głowy!
Przedłożyliśmy Panu naszą prośbę, więc
co mogliśmy jeszcze zrobić?
W czwartek, wracając z pracy
do domu, zasunąłem składany dach
mojego samochodu, by modlić się
w spokoju. Gdy jechałem pustą
wiejską drogą, patrzyłem na ogromne
wieczorne niebo nad Teksasem i czułem się bliżej Boga, widząc Jego stworzone dzieła. W rozpaczy zapytałem
Pana:

— Co mam zrobić? Wiesz, Panie,
czego pragniemy! Ile jeszcze razy
mamy go namaszczać oliwą? Co mam
powiedzieć ludziom? Czy niewłaściwie
się modlę? Czy wypowiadam nieodpowiednie słowa? Panie, jeśli kiedykolwiek ktokolwiek zasługiwał na uzdrowienie, to z pewnością zasługuje
na nie brat Rito. Rodzina go potrzebuje. Zbór go potrzebuje. Co mam zrobić? Proszę, powiedz mi!
Nagle poczułem ogarniający mnie
spokój i głos mówiący do mnie
w myślach: Czy nie rozumiesz, że Ja go
miłuję bardziej, niż jesteś w stanie to
sobie wyobrazić?
Tak, to było to! Bez względu na to,
co miało się stać z tym bratem, Bóg
miłuje go i ostatecznie uczyni dla niego to, co najlepsze, nawet jeśli ja nie
potrafię tego pojąć.
Następnego wieczoru opowiedziałem moje doświadczenie, a potem
jeszcze raz namaściliśmy ciężko chorego brata. Jednak jego stan nadal się
pogarszał. Po miesiącu brat Rito
zmarł.
Jego śmierć była wielką stratą
dla zboru, który podupadł na duchu.
Jednak żona zmarłego podjęła pozostawioną przez niego służbę. Jest pierwszą
starszą zboru w historii tej wspólnoty,
a Duch Święty obdarzył ją mocą w tej
służbie. Cechują ją ta sama siła i to
samo przekonanie, jakie emanowały
z jej męża.
Śmierć owego brata była trudnym
przeżyciem dla mojego zboru i dla
mnie osobiście, ale doświadczenie to
przyczyniło się do naszego rozwoju, tak
iż teraz lepiej rozumiemy Boga i Jego
miłość do nas. Nauczyliśmy się uznawać, że Jego miłość do nas przekracza
nasze pojmowanie. Musimy Mu ufać,
nawet jeśli Go nie rozumiemy. Musimy
także cenić ludzi, których Stworzyciel
stawia na naszej drodze. Uważam, że
moim przywilejem było poznać tego
brata. Dziękuję Bogu, że posłużył się
nim, by nauczyć nasz zbór cennej lekcji
wzmacniającej naszą wiarę.
✔
Bryan Windover
[Autor jest pierwszym starszym zboru adwentystycznego w mieście Victoria w Teksasie].
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HOMILETYKA

Kazanie I

Poświęcenie kontra wygoda
Mt 19,16.21-24
„Nie mogę służyć Bogu rozdwojonym sercem” (Ellen G. White, Manuscript Releases, t. XIV, s. 274).

C

zy służenie Jezusowi jest poświęceniem, czy tylko czymś, co
czyni się wyłącznie wtedy, gdy
nie przeszkadza to w wygodnym życiu?
Wielu ludzi dzisiaj nie chce się w pełni
poświęcić Panu, gdyż zbyt wiele musieliby dać od siebie. Bądźmy szczerzy —
poświęcenie przestaje nas interesować,
gdy koliduje z naszymi planami!
Według słownikowej definicji zaangażowanie oznacza zobowiązanie się
do określonego postępowania czy posługi. Zaangażowanie w służenie Chrystusowi to coś więcej niż kwestia definicji — to
wymóg podporządkowania Jemu życia,
duszy, całej istoty! Nie trwa ono przez godzinę czy dwie w tygodniu, ale cały czas!
Spójrzcie na ukrzyżowanego Jezusa. On poświęcił siebie całkowicie.
Wielu nie poświęca się sprawom
Bożym, a jedynie temu, co jest wygodne w związku z Nim. Wystarczy posłuchać, jak niektórzy mówią:
— Chodzę co tydzień na nabożeństwo. Czy to nie wystarczy?
W słowniku czytamy, że wygodny
znaczy dostosowany do potrzeby komfortu, łatwy.
Czy próbujemy żyć dla Pana, postępując w sposób najdogodniejszy
dla siebie? Czy jesteśmy gotowi poświęcić się pod warunkiem, że będzie
to łatwe? A co by było, gdyby Jezus
wybrał łatwą drogę i postanowił jednak nie umrzeć za nasze grzechy?
Gdzie byłaby wtedy nasza wieczność?
Przyjrzyjmy się dziś temu, co znaczy zupełnie poświęcić się Bogu. To poświęcenie powinno być częścią naszego codziennego życia, a nie jedynie
czymś, co robimy, gdy jest to wygodne
czy komfortowe.
WYGODA SŁUŻENIA SAMEMU
SOBIE
Służenie samemu sobie sprawia, że
człowiek koncentruje się na sobie za-

miast na Bogu. W Mt 19,16 czytamy
o pewnym człowieku, który zapytał
Jezusa, co ma czynić, aby otrzymać
życie wieczne. Służenie samemu sobie
musi jednak porzucić coś, by pójść
za Panem.
W Mt 19,21 znajdujemy odpowiedź
Mistrza: „Jeśli chcesz być doskonały,
idź, sprzedaj, co posiadasz...”. Wielu
dzisiaj troszczy się tylko o zachowanie swojego stanu posiadania, a nie
o rozwijanie postawy dawania. Jezus
mówi dalej: „... i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, potem
przyjdź i naśladuj mnie”. Ale „gdy
młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł
zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości” (Mt 19,22 Biblia Tysiąclecia).
To przykazanie dotyczy nie tylko pieniędzy czy dóbr materialnych. Poświęceniem może być oddanie naszego czasu, energii i umiejętności. Wielu z nas
hołduje rozmaitym bożkom, ale nie
zawsze pieniądzom. Dla niektórych
bożkiem jest praca, dla innych — sport
itd. Mistrz powiedział młodemu bogaczowi (i nam), by pozbył się tego, co go
zniewalało, a skupił się na służeniu
Panu i bezwarunkowym podążaniu
za Nim.
W Mk 8,36-37 czytamy: „Cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat
pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł?”.
Bogaty młodzieniec chciał iść
za Chrystusem, ale pod warunkiem,
że byłoby to dla niego wygodne. A jak
to jest z wami? Ten młody człowiek
szukał sposobu, by zdobyć to, czego
pragnął, ale nie pragnął, by Bóg uczynił go lepszym człowiekiem. A czy my
poszukujemy tego, czego pragniemy,
motywowani wygodnictwem, czy raczej
przychodzimy do Pana, by On uczynił nas lepszymi chrześcijanami?
Bóg nie porzuca tych, którzy służyli samym sobie, bez względu na ich
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sytuację i to, co zrobili w przeszłości.
On doprowadza ich do punktów
zwrotnych w ich życiu, więc i twoje
życie może się zmienić.
TWOJE CZYNY MÓWIĄ
GŁOŚNIEJ NIŻ TWOJE SŁOWA!
Czy kiedykolwiek zadawaliście sobie pytanie: Czyim zadaniem jest służenie Bogu? Czy odpowiadaliście na nie
w ten sposób: To jest zadanie pastora.
On powinien się tym zajmować, bo
za to mu płacimy. Jeśli tak odpowiadaliście, to oszukiwaliście sami siebie.
Przeczytajmy, co Pismo Święte mówi
o służeniu Panu.
Po pierwsze, jakiemu celowi służy
Biblia? Zob. 2 Tm 3,16-17. Otóż wszyscy mamy pełnić służbę dla Pana!
A po drugie, jakie dzieło ma zostać
wykonane? W Mt 28,19 czytamy:
„Idźcie tedy i czyńcie uczniami
wszystkie narody, chrzcząc je w imię
Ojca i Syna, i Ducha Świętego”.
Mamy głosić ewangelię wszystkim ludziom! Zatem kto ma służyć Panu?
Zob. Joz 24,15. Poświęcenie w służbie powinno być najważniejszym priorytetem członków Kościoła. Czasami
czyny mówią głośniej niż słowa, a Bóg
oczekuje zarówno czynów, jak i słów.
Póki jesteśmy tu, na ziemi, mamy
możliwość służyć Panu w taki sposób,
jaki Jemu się podoba.
Wasz obowiązek służby dla Boga
trwa, póki żyjecie.
JAK MOŻECIE CAŁKOWICIE
POŚWIĘCIĆ SIĘ BOGU?
Czy pragniecie całkowicie poświęcić się sprawom Pańskim? Zatem zobowiążcie się do skupienia uwagi
na waszej więzi z Chrystusem, a nie
na innych sprawach!
„Bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jej
matką, i synową z jej teściową. Tak to

staną się wrogami człowieka domownicy jego” (Mt 10,35-36).
Ludzie poświęceni raczej wyrzekają
się siebie, podążają za Chrystusem
i nie miłują samych siebie ponad
wszystko. „Kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest mnie godzien” (Mt 10,38). Ludzie poświęceni
skupiają się na odkrywaniu Źródła
Życia raczej niż na służeniu samym
sobie. „Kto stara się zachować życie
swoje, straci je, a kto straci życie swoje
dla mnie, znajdzie je” (Mt 10,39).
Życie ludzi poświęconych jest światłem
wskazującym na Jezusa! Zatem komu
i czemu powinniśmy się poświęcić?
Powinniśmy się poświęcić Bogu. Chrystus powiedział: „Będziesz miłował
Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli
swojej. To jest największe i pierwsze
przykazanie” (Mt 22,37-38).
Powinniśmy się poświęcić Kościołowi.
„Baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych
uczynków, nie opuszczając wspólnych
zebrań naszych, jak to jest u niektórych
w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy,
a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że
się ten dzień przybliża” (Hbr 10,24-25).
Powinniśmy się poświęcić sprawom kościelnym! Wygodnie jest
uczęszczać do zboru raz w tygodniu,
ale poświęcenie oznacza służenie bez
względu na wszystko, w każdym czasie. Życie się toczy i różne rzeczy się
zdarzają, ale Pan nigdy nie dopuszcza
więcej, niż możemy znieść.
PODSUMOWANIE
Czy jesteście całkowicie poświęceni
Bogu we wszystkich sprawach waszego
życia, czy też angażujecie się tylko w takim stopniu, w jakim jest to wygodne
i łatwe dla was? Jezus całkowicie się
dla nas poświęcił! Czy pragniecie całkowicie poświęcić się Jemu?
✔
NOTATKI

Kazanie II

Proroctwo Izajasza
Iz 53,6
„Jezus przyszedł na ziemię, by dokonać wśród ludzi największego dzieła wszystkich
czasów” (Ellen G. White, Chrześcijański dom, wyd. III, Warszawa 1990, s. 81).
WPROWADZENIE
A. Mount Everest w Himalajach
wznosi się na wysokość 8850 m
n.p.m. i jest najwyższym szczytem
na ziemi. Podobnie 53. rozdział
Księgi Izajasza jest szczytem proroczego objawienia dotyczącego
cierpiącego Mesjasza.
1. Żaden inny fragment Biblii nie
przedstawia wyraźniej zastępczego charakteru Jego ofiary.
Ukazuje on cierpienie, jakie ma
ponieść przyszły Mesjasz.
2. Choć rozdział ten został napisany w VII w. p.n.e., równie dobrze mógłby zostać napisany
dzisiaj. Spurgeon, słynny ewangelista, powiedział: „Ten rozdział to Biblia w miniaturze,
sedno ewangelii!”.
B. Jego inspirująca moc, poruszająca
serca, jest niezmierzona.
C. Ellen G. White napisała, że szatan
pilnie studiował proroctwa Izajasza i inne odnoszące się do Mesjasza. Te przepowiednie budziły
w nim przerażenie i obawy, więc
postanowił zaślepić ludzi tak, aby
nie rozumieli ich znaczenia. Niemal mu się to udało, a teraz usiłuje ukryć przed nami znaczenie ofiary Jezusa złożonej za nas, abyśmy
nie miłowali Go tak, jak powinniśmy Go miłować. Ellen G. White
napisała także, iż powinniśmy wyobraźnią uchwycić każdą scenę
z życia Chrystusa, a zwłaszcza te
ostatnie. „Ten rozdział należy studiować i nauczyć się go na pamięć” (komentarz Ellen G. White
w The Seventh-day Adventist Bible Commentary, t. IV, s. 1147).
JEZUS ZAPOWIEDZIANY
(ZOB. IZ 53,1-3)
A. Roślina ma korzenie, które ją pod-

trzymują. Gdy drzewo zostanie
ścięte, z pozornie martwego korzenia wyrastają nowe gałązki.
1. W Ap 22,16 czytamy, że Jezus
jest korzeniem i rodem (pokoleniem). Korzeń mówi o Jego
boskości, a ród — o Jego człowieczeństwie.
2. Słowo ród wskazuje na Dziecię
narodzone w Betlejem. Słowo
stało się ciałem. Przyjęło udział
w naszej ludzkiej naturze.
B. Sucha ziemia. Nie było tu ani życia,
ani radości, ale był korzeń. Każdy
rolnik wie, że nie jest normalne,
gdy pęd wyrasta w suchej ziemi.
Prawa przyrody wymagają wody,
by rozwój rośliny był możliwy.
1. Sługa Pana miał się pojawić
w warunkach tak niezwykłych,
iż nazwano je suchą ziemią.
2. Z ludzkiego punktu widzenia
to ostatnie porównanie jest niezwykle stosowne: „Kto z wybitnych ludzi urodził się
w oborze? Kto z wielkich tego
świata przeciwdziałał złu jedynie dzięki swej uczciwości, charakterowi i szlachetności?”.
JEZUS JEST ZASTĘPCZĄ
OFIARĄ (ZOB. IZ 53,4-6)
A. W 53. rozdziale Księgi Izajasza
zastępczy charakter cierpienia
Chrystusa został podkreślony jedenaście razy.
1. On nasze choroby nosił.
2. Nasze cierpienia wziął na siebie.
3. Przez Boga został zbity i umęczony.
4. Zraniony został za występki
nasze.
5. Starty za winy nasze.
6. Ukarany został dla naszego
zbawienia.
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7. Jego ranami jesteśmy uleczeni.
8. Pan Jego dotknął karą za winę
nas wszystkich.
9. Wyrwano Go z krainy żyjących.
10. Za występek ludu śmiertelnie
został zraniony.
11. Wielu usprawiedliwi i sam ich
winy poniesie.
B. Jego cierpienie było dobrowolne,
nacechowane posłuszeństwem wobec Boga, poniesione za nas
wszystkich, pojednawcze.
1. Jezus wziął na siebie naszą nędzę i winę oraz jej konsekwencje. Przez śmierć Chrystusa
możliwe stało się jednoczesne
pogodzenie miłosierdzia
i sprawiedliwości.
2. On cierpiał za nas. „To dla ciebie Syn Boży przyjął na siebie
ciężar winy (...). Ten, który
przyjął na siebie grzechy świata, musiał znosić gniew boskiej
sprawiedliwości, stając się grzechem za nas” (Ellen G. White,
Życie Jezusa, wyd. XIV, Warszawa 2008, s. 544). „Wina wszystkich potomków Adama uciskała Jego serce” (tamże, s. 542).
JEZUS WYPEŁNIŁ
PRZEPOWIEDNIE PISMA
ŚWIĘTEGO (ZOB. IZ 53,7-9)
A. Izajasz przedstawia Mesjasza jako
posłusznego aż do śmierci.
1. Wyrażenie jak jagnię wskazuje
na uległość ofiary. Jezus nie
protestował ani nie bronił się.
Milczenie było dowodem zupełnego i bezwarunkowego
podporządkowania.
2. Wyrzekł się swojej boskości
(zob. Flp 2,6-8; 2 Kor 5,21).
B. Jezus wypełnił proroctwa mówiące o Nim.
1. Cierpiał za innych (zob. Mt
26,28).
2. Milczał wobec przemocy (zob.
Mt 26,63; 27,12-14).
3. Został zaliczony do przestępców (zob. Mk 15,27-28).
4. Wstawił się za przestępcami
(zob. Łk 23,34).
5. Wyrzekł się siebie aż do śmierci (zob. Mt 27,50).

JEZUS I OWOCE JEGO DZIEŁA
(ZOB. IZ 53,10-12)
A. Walka o wyzwolenie jeńców szatana była straszliwa. Podczas gdy
diabeł usiłował wywyższyć siebie
i być jak Bóg, Chrystus ogołocił
siebie ze wszystkiego. Upokorzył
się najbardziej jak to możliwe.
1. Mimo skrajnego upokorzenia
Jezus zwyciężył.
2. Widząc owoc swego dzieła
w postaci nawrócenia rzeszy
ludzi, Zbawiciel czuł pełne zadośćuczynienie za mękę, którą
cierpiał.
3. Chrystus rozumiał swoje ukrzyżowanie jako wypełnienie tego
proroctwa (zob. Łk 22,37).
B. Jakżeż wysoko Bóg ceni człowieka! Co było źródłem satysfakcji cierpiącego Mesjasza? Otóż z zadowoleniem oczekiwał On chwały pochodzącej od Ojca. Cieszył się, że
ujrzy miliony tych, którzy podążać
będą za Nim w szczerej wierze
i staną się nowym stworzeniem.
PODSUMOWANIE
Pamiętając o tym, jak bardzo Pan
pragnął nas zbawić, przyjmijmy dziś
z radością i wdzięcznością Jego dar
zbawienia!
✔
Laercio Mazzaro
[Autor jest dyrektorem Sekretariatu Informacji Unii Środkowobrazylijskiej Kościoła
Adwentystów Dnia Siódmego].

NOTATKI
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Kazanie III

Boże
stworzenie
„Dzieło stworzenia nigdy nie zostanie
wyjaśnione przez naukę. Jaka nauka
mogłaby wyjaśnić tajemnicę życia?”
(Ellen G. White, Testimonies for the
Church, t. VIII, s. 258).
WPROWADZENIE
A. Filozofowie od wieków usiłują znaleźć zadowalające odpowiedzi
na trzy podstawowe pytania ludzkości: Skąd się wzięliśmy? Po co tu jesteśmy? Dokąd zmierzamy?
B. Wydaje się, że ludzkość utraciła
swoją tożsamość. Sugestie wroga doprowadziły do religijnego zamieszania (zob. Rz 1,21-22).
TYDZIEŃ STWORZENIA
A. Bóg stworzył środowisko naturalne
i człowieka, a następnie odpoczął
siódmego dnia.
B. Na początku Ziemia była nieuporządkowana i pusta. Bóg, stwórca
wszechświata, nie stworzył na niej
jeszcze właściwych warunków
do życia. W 1. rozdziale Księgi
Rodzaju pewna rzecz powtarza się
pięciokrotnie: I widział Bóg, że to
było dobre. Pod koniec rozdziału
pojawia się jednak mocniejszy akcent: „I spojrzał Bóg na wszystko,
co uczynił, a było to bardzo dobre”
(Rdz 1,31). Te wyrażenia odzwierciedlają odczucia Stworzyciela wobec Jego dzieła dokonanego podczas
tygodnia stworzenia.
1. Pierwszego dnia Bóg stworzył
światło. Bez światła nie może istnieć życie. Gdy Pan sprawił, że
z chaosu zaczął się wyłaniać porządek, konieczne było stworzenie światła, by przygotować warunki do życia (zob. Rdz 1,3-5).
2. Drugiego dnia Bóg stworzył atmosferę. Bez powietrza niemożliwe
jest istnienie życia. Bez atmosfery
nasza planeta byłaby martwa jak
Księżyc (zob. Rdz 1,6-8).

3. Trzeciego dnia Bóg stworzył lądy,
morza i roślinność. Pan oddzielił wody od lądu i wkrótce
na lądzie pojawiły się rośliny
(zob. Rdz 1,9-13).
4. Czwartego dnia Bóg stworzył źródła światła. Słońce, Księżyc
i gwiazdy miały służyć jako narzędzia emisji światła dla naszej
planety (zob. Rdz 1,14-19).
5. Piątego dnia Bóg stworzył zwierzęta morskie i ptaki (zob. Rdz
1,20-23).
6. Szóstego dnia Bóg stworzył zwierzęta lądowe (zob. Rdz 1,24-25)
i człowieka — istotę odmienną
od wszystkich stworzonych bytów, jako że człowiek został stworzony na obraz Boga, zarówno
w wyglądzie zewnętrznym, jak
i charakterze (zob. Rdz 1,26-27).
7. Siódmego dnia Bóg odpoczął.
Zaprzestanie stwórczej działalności było częścią zakończenia dzieła całego tygodnia. Ten dzień
miał być szczególnym błogosławieństwem dla człowieka i dlatego Bóg uświęcił go i odłączył
do świętego celu.
BOŻY PLAN
A. Więź ludzkości z Bogiem. Pan obdarzył człowieka wolną wolą, sumieniem i duchową naturą. Ta natura
odzwierciedlała boską świętość
Stwórcy. Siódmego dnia tygodnia
człowiek ma okazję rozmyślać
nad miłością i dobrocią Stwórcy,
a przez to upodabniać się do Niego (zob. Mk 2,27-28). Zanim grzech
wdarł się na świat, Bóg porozumiewał się z człowiekiem bezpośrednio, bez potrzeby mediacji (zob. Rdz
1,28-30).
B. Więź człowieka z bliźnimi. Samotność jest szkodliwa dla samopoczucia człowieka. Towarzyszka Adama
nie była niższej rangi istotą. Bóg był
autorem świętej instytucji małżeństwa (zob. Rdz 2,20-25), a wraz
z nią stworzył szereg więzi międzyludzkich, które powinny być otwarte na Niego (zob. Łk 10,25-37).
C. Więź człowiek ze środowiskiem naturalnym. Człowiek został ustano-

wiony szafarzem stworzenia (zob.
Rdz 1,28). Jego zadaniem jest zachować harmonijne współistnienie
ze światem zwierząt (zob. Rdz
2,18-19) i troszczyć się o przyrodę, która jest objawieniem miłości
Bożej (zob. Rdz 2,15).
INWAZJA GRZECHU
A. Aniołowie mieli okazję wyrazić
swoją miłość i lojalność wobec
Boga. Także ludzie otrzymali możliwość zdecydowania, po której stronie wielkiego boju staną. Ich zadaniem było jedynie dochowanie wierności przykazaniom Bożym (zob.
Rdz 2,16-17). Konsekwencje złamania przykazań byłyby nieuchronne.
Przebiegłość szatana okazała się
większa niż siła ludzkiej woli i nasi
prarodzice ulegli pokusie, zezwalając w ten sposób na inwazję grzechu na świat (zob. Rdz 3,1-6).
B. Pierwsza konsekwencja grzechu —
człowiek utracił ścisłą więź z Bogiem (zob. Rdz 3,8). Zaczął się lękać Jego obecności od chwili, gdy
odseparował się od Stwórcy (zob.
Iz 59,2).
C. Druga konsekwencja grzechu —
utrata życia. „Zapłatą za grzech jest
śmierć” (Rz 6,23; zob. Rdz 3,19).
Zachowanie grzesznika przy życiu
oznaczałoby uwiecznienie grzechu
(zob. Rdz 3,22). Popularny pogląd,
że istnieje życie bezpośrednio
po śmierci, jest oparty na kłamstwie szatana: „Na pewno nie umrzecie” (Rdz 3,4).
D. Trzecia konsekwencja grzechu —
utrata zdolności życia w zgodzie
z bliźnimi. Nie minęło wiele czasu
od upadku ludzi, gdy Kain zamordował Abla (zob. Rdz 4,8).
E. Czwarta konsekwencja grzechu —
człowiek utracił panowanie
nad przyrodą. Ból, cierpienie, trud
i walka o przetrwania stały się częścią egzystencji człowieka (zob. Rdz
3,17-19).
F. Piąta konsekwencja grzechu —
śmierć Syna Bożego dla zbawienia
człowieka od skutków grzechu
(zob. Rdz 3,15). Człowiek stał się
jeńcem zajadłego wroga, ale Chry-

stus postanowił złożyć okup w postaci własnego życia. Jedynym sposobem uratowania człowieka było
zastąpienie go przez kogoś, kto mógłby ponieść karę za jego grzechy
(zob. Iz 53,6).
PODSUMOWANIE
A. Życie, śmierć i zmartwychwstanie
Jezusa umożliwiają ludziom powrót
do stanu sprzed upadku.
B. Jeśli jesteście związani z Bogiem,
wówczas przebaczenie pozwala wam
odnowić więzi z bliźnimi. Możecie
także cieszyć się przyrodą stworzoną
przez Pana i życiem, które jest Jego
darem — tutaj i w wieczności! ✔
NOTATKI
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Kazanie IV

Gościnność w praktyce
Rdz 18,1-10
WPROWADZENIE
Z historii narodzenia Jezusa dowiadujemy się, że nie było dla nich miejsca
w gospodzie. To znane słowa, ale dzisiaj skupimy się nie na historii narodzenia Mesjasza. Życie w Imperium Rzymskim w I w. n.e. daleko odbiegało
od tego, jakie znamy dzisiaj w cywilizacji zachodniej. Choć istniały gospody,
większość podróżnych była zależna
od gościnności w prywatnych domach.
Greckie słowo filoksenia, tłumaczone jako gościnność, oznacza miłowanie
obcych. W czasach biblijnych słowem
obcy określano wrogów. Jednym ze sposobów odnoszenia się do wrogów było
zabijanie ich. Jednak lepszym sposobem
zneutralizowania wrogów jest zaprzyjaźnienie się z nimi. Temu między innymi służy gościnność.
Co Biblia mówi o gościnności?
Przyjrzyjmy się najpierw biblijnym pouczeniom w tej kwestii, potem biblijnym
przykładom, a następnie przyjrzymy się,
jak odnoszą się one do nas dzisiaj.
BIBLIJNA NAUKA O GOŚCINNOŚCI
Gościnność jest wyróżnikiem naśladowców Jezusa. W Jk 2,15-17 czytamy: „Jeśli brat albo siostra nie mają
się w co przyodziać i brakuje im powszedniego chleba, a ktoś z was powiedziałby im: Idźcie w pokoju,
ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje, cóż
to pomoże? Tak i wiara, jeżeli nie ma
uczynków, martwa jest sama w sobie”.
W Rz 12,13 Paweł zaleca nam:
„Wspierajcie świętych w potrzebach,
okazujcie gościnność”.
Apostoł Jan radził współwierzącym: „Umiłowany! Wiernie postępujesz, gdy wyświadczasz usługi braciom,
zwłaszcza przychodniom, którzy złożyli świadectwo przed zborem o miłości twojej, i dobrze postąpisz, jeżeli
wyprawisz ich w drogę, jak przystoi
przed Bogiem. Wyruszyli oni bowiem
dla imienia jego, nic nie przyjmując
od pogan. My więc powinniśmy takich

gościnnie podejmować, aby przyczynić
się do rozpowszechnienia prawdy”
(3 J 1,5-8). Apostołowie, których Jezus posłał, aby głosili ewangelię w Imperium Rzymskim, byli zależni
od ludzkiej gościnności. Jan nawiązuje właśnie do potrzeb tych misjonarzy
Kościoła wczesnochrześcijańskiego.
Chrystus wyraził swoją wdzięczność,
utożsamiając się z tymi, którzy potrzebują gościnności: „Byłem przychodniem,
a przyjęliście mnie” (Mt 25,35). Zalecał także gościnność, mówiąc: „Ktokolwiek by napoił jednego z tych maluczkich tylko kubkiem zimnej wody jako
ucznia, zaprawdę powiadam wam, nie
straci zapłaty swojej” (Mt 10,42).
Piotr zalecał współwierzącym:
„Okazujcie gościnność jedni drugim
bez szemrania” (1 P 4,9). Tak więc powinniśmy z radością otwierać nasze
domy przed potrzebującymi.
BIBLIJNE PRZYKŁADY
GOŚCINNOŚCI
Gościnność jest głęboko zakorzeniona w Piśmie Świętym. W 18. rozdziale Księgi Rodzaju czytamy, że gdy
Abraham ujrzał trzech nieznajomych
zbliżających się do jego obozu, polecił swojej żonie i sługom, by przygotowali posiłek dla wędrowców, a następnie towarzyszył im, gdy odpoczywali w cieniu drzewa i posilali się.
Na pustkowiach gościnność była
kulturowym wymogiem, bo ten, kto
dzisiaj był gospodarzem, jutro mógł być
wędrowcem w potrzebie. Wierząc
w opatrzność Bożą, Abraham traktował tych nieznajomych jako przysłanych przez samego Jahwe. W tym przypadku było to więcej niż prawdziwe,
gdyż okazało się, że był to sam Pan, któremu towarzyszyli dwaj aniołowie.
Za swoją łaskawą gościnność patriarcha otrzymał sowitą nagrodę w postaci wielkiego błogosławieństwa. Apostoł
w Liście do Hebrajczyków 13,2 zapewne miał na myśli Abrahama, gdy
napisał: „Gościnności nie zapominaj-
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cie; przez nią bowiem niektórzy, nie
wiedząc o tym, aniołów gościli”.
Po latach Abraham wysłał sługę w poszukiwaniu odpowiedniej żony dla swego syna Izaaka. Gdy sługa przybył do domu Rebeki, został przyjęty z otwartymi
ramionami, a gościnność rodziny dziewczyny przekonała go, że to ją Bóg wybrał
jako narzeczoną dla Izaaka.
Aby zrozumieć, czym jest gościnność, a czym nie jest, zajrzyjmy do 10.
rozdziału Ewangelii Łukasza i przyjrzyjmy się dwóm osobom, które gościły
Jezusa w swoim domu — Marii i Marcie. Ten epizod uczy nas właściwych priorytetów — ważniejsze jest przebywanie
z ludźmi, spędzanie czasu z naszymi
gośćmi niż frustrowanie się z powodu
ich wizyty. Nasze priorytety określamy
tym, jak inwestujemy nasz czas. Wiele
Mart tego świata to sfrustrowane perfekcjonistki, i nie dotyczy to tylko jednej płci, jako że gościnność nie jest jedynie domeną kobiet! Wizyta gości może
się nam kojarzyć z napięciem i przygnębieniem, gdy nasze standardy stają
się ważniejsze niż okazywanie miłości
i przyjaźni bliźnim. Marta była właśnie
taką niewolnicą standardów w drugorzędnych sprawach.
Celem gościnności nie jest podawanie nadmiernych ilości pożywienia
na stół ani onieśmielanie gości wystawnością przyjęcia, ale rozwijanie więzi
i przekazywanie miłości bliźniego przez
przebywanie z ludźmi. Pokarm, który
podajemy, nie jest celem, ale jedynie środkiem do celu. Prawdziwa gościnność
nigdy nie jest pretensjonalna — polega
na przyjmowaniu ludzi w domu jako
honorowych członków rodziny.
Czy naprawdę wiemy, na czym
polega wspólne spożywanie posiłków?
Przypuszczalnie w naszej współczesnej
kulturze jest to zapomniana sztuka,
gdyż przeważnie jedzenie zostało ograniczone do niedającej się ominąć konieczności. Udaj się do baru szybkiej
obsługi, a zauważysz, że atmosfera,
układ wnętrza i niewygodne siedziska
są zaprojektowane tak, by klienci szybko zjedli posiłek i wyszli. Przestaliśmy
już spożywać żywność, a zaczęliśmy ją
błyskawicznie pochłaniać! W niektórych domach jedzenie posiłków odbywa się jak w barze szybkiej obsługi.
Rodzina pospiesznie zjada posiłek

ZDROWIE

WSPÓŁCZESNE PRZYKŁADY
GOŚCINNOŚCI
Chciałbym teraz rozważyć, jak możemy stosować zasadę gościnności w naszym życiu. Jesteśmy stróżami bliźnich.
To znaczy, że gdy mamy okazję usłużyć
komuś potrzebującemu, powinniśmy
traktować to jak zadanie powierzone
nam przez Pana. Wierząc w Bożą
opatrzność, nie uznajemy przypadków,
a jedynie zaplanowane spotkania!
Jednym ze sposobów okazania
gościnności jest zorganizowanie w naszym domu studium biblijnego albo
lekcji biblijnej czy krótkiego spotkania
modlitewnego z kolegami z pracy
w porze obiadowej. Może to być grupowy projekt albo osobista ewangelizacja, przy czym jedna z osób zajmuje
się przygotowaniem spotkania, a druga może znaleźć odpowiednie miejsce
na takie spotkanie.
Chrześcijańska służba daje okazje
do praktykowania gościnności. Może
to być odwiedzanie ludzi niemogących
wychodzić z domu albo osób przebywających w szpitalach czy domach opieki, praca w ośrodku pomocy społecznej, przygotowywanie posiłków dla samotnej starszej osoby z sąsiedztwa, witanie nowych osób w zborze i zapraszanie ich na obiad, pomoc w przygotowaniu wspólnego posiłku zborowego
albo chociażby podwiezienie kogoś
do domu. Bóg nie potrzebuje z naszej
strony jakiejś jednej szczególnej umiejętności, by uczynić nas gościnnymi.
Wystarczy, że będziemy dostępni.
Gościnność dotyczy także dzieci.
Powinniśmy z szacunkiem odnosić się
do przyjaciół i kolegów naszych dzieci
oraz uczyć je okazywania gościnności.
PODSUMOWANIE
Gościnność jest nastawieniem serca, sposobem życia, formą łaski. Czy
aniołowie bywali w waszym domu?
Panie, pokaż nam, jak możemy przyjaźnić się z ludźmi. Uczyń nas przekazicielami Twojej łaski i narzędziami Twojej miłości. Czy jesteśmy samotni, czy
trwamy w związku małżeńskim, dorośli czy młodzi, naucz nas okazywać
chrześcijańską gościnność.
✔

Tajemnica długowieczności (3)

© istockphoto/Adam Borkowski

i wszyscy biegną do swoich zajęć, tracąc okazję do bliskości i wspólnoty.

Sen
enjamin Franklin powiedział: „Wczesne zasypianie
i wczesne wstawanie czyni
człowieka zdrowym, bogatym i mądrym”. Jest w tym wiele prawdy!
Obecnie mamy wiele naukowych dowodów na poparcie tej tezy. Odpowiednia pora i ilość snu są najważniejszym czynnikiem długowieczności i zdrowia. Tak więc na naszej liście siedmiu tajemnic długowieczności odpowiedni sen znajduje się
na wysokim trzecim miejscu.
W poprzednich odcinkach naszego cyklu mówiliśmy o znaczeniu wysiłku fizycznego i zdrowego sposobu odżywiania jako dwóch pierwszych
tajemnicach długowieczności. Jednak
wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy
z tego, że sen jest tak samo ważny jak
te dwa czynniki omówione w minionych kwartałach. Niektórzy naukowcy twierdzą wręcz, że „sen należy

B

uznać za tak samo ważny dla zdrowia jak wysiłek fizyczny i właściwe
odżywianie”1. Prawdą jest, że w wielu przypadkach niedostatek snu nie
pozwala nam w pełni cieszyć się dobrodziejstwami wysiłku fizycznego
i zdrowej diety.
Zaniedbywanie snu powoduje
wiele negatywnych skutków, w tym
m.in.:
• Spowalnia funkcjonowanie
płata czołowego mózgu, zaburza koncentrację, zmniejsza
zdolność podejmowania właściwych decyzji i zaangażowania się w złożone zadania
intelektualne2.
• Wywołuje poczucie przygnębienia i zatroskania3.
• Wyzwala i potęguje cukrzycę4.
• Upośledza system odpornościowy organizmu, obniżając
zdolność zapobiegania infek-
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że nawet doświadczyłeś bezsenności
i nie jesteś w stanie przespać przyzwoicie siedmiu czy ośmiu godzin
na dobę. Oto kilka rad, jak poprawić swój sen i poziom melatoniny:
• Budź się ze słońcem albo
przebywaj w intensywnym
świetle przez co najmniej 30
minut.
• Ustal regularne godziny snu
(najlepiej udawaj się na spoczynek przed godziną 22.00),
a także pory posiłków i ćwiczeń fizycznych.
• Udając się na spoczynek, leż
nieruchomo z zamkniętymi
oczyma i zaplanuj od siedmiu do ośmiu godzin snu.
• Zadbaj o to, by w sypialni
było cicho, ciemno i chłodno.
• Proś Boga o spokój i głęboki sen, powierzając Mu wszystkie troski.
Czy nie czas, byś przyjrzał się
temu, jak spędzasz czas z rodziną,
w pracy i służąc w zborze, a jednocześnie zaplanował lepsze wzorce snu?
Przyczyni się to nie tylko do dłuższego życia, ale pozytywnie wpłynie także na osoby, wśród których żyjesz.
„Spokojnie się ułożę i zasnę, bo Ty
sam, Panie, sprawiasz, że bezpiecznie
mieszkam” (Ps 4,9).
✔
Katia Reinert
1

P. Zee i F. Turek, Sleep and Health: Everywhere and in Both Directions, w: Journal
Archives of Internal Medicine, 18 IX 2006.
2
Zob. D. Marschall-Kehrel, Update on Nocturia: The Best of Rest is Sleep, w: Urology
12/2004. 3 Zob. Neil Nedley, Depression:
The Way Out. 4 Zob. K. Spiegel, E. Tsali
i inni, Sleep Curtailment in Healthy Young
Men is Associated with Decreased Levels
of Leptin, Elevated Ghrelin Levels, and Increased Hunger and Appetite, w: Annals
of Internal Medicine, 7 XII 2004. 5 Zob.
J. Perl, Sleep Right in Five Nights: A Clear
and Effective Guide for Conquering Insomnia, Nowy Jork 1993, s. 32. 6 Zob. Creation
Health Workbook, Florida Hospital, 2009.
7
Zob. T. Monk, Morningness-Eveningness
and Lifestyle Regularity, w: Chronobiology
International 5/2004.
[Autorka jest dyplomowaną pielęgniarką rodzinną w Washington Adventist Hospital
w mieście Takoma Park w amerykańskim
stanie Maryland].
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cjom i stanom zapalnym oraz
obniżając zdolność zwalczania ich5.
Być może będziesz zaskoczony
informacją, że nawet przy sporych
niedoborach snu można się dobrze
czuć fizycznie. Możesz wcale nie być
świadomy tego, że twoje umysłowe
czy fizyczne zdolności nie są optymalne. Niektórzy ludzie twierdzą, że
czują się dobrze i mają więcej energii, gdy nie śpią nocą, a odsypiają
w dzień. Jednak dowody wskazują
na to, że Bóg stworzył nasz organizm
w sposób przystosowany do rytmu
regulowanego przez prawa rządzące
jego chemicznymi funkcjami6. Tak
więc nawet jeśli dobrze czujesz się,
nie śpiąc do późna w nocy, twoje
ciało, umysł i duch cierpią na tym.
Czasami w naszej gorliwości
i poświęceniu dla służby nieświadomie lekceważymy znaczenie zdrowych nawyków związanych ze snem.
Chcąc przygotować kazanie, skończyć
jakąś pracę, wziąć udział w spotkaniu, wykładzie ewangelizacyjnym,
posiedzeniu rady zboru czy wspólnej
modlitwie, kładziemy się spać później niż należy. Jeśli staje się to rutyną, możemy zacząć chorować i odczuwać przygnębienie, rozdrażnienie
i chroniczne zmęczenie. Nierzadko
w takich sytuacjach modlimy się
o siłę i energię. Ale powinniśmy
zadać sobie pytanie, czy jesteśmy wierni w naszych wyborach i priorytetach?
Oczywiście, ważne jest uczestniczyć w modlitwach i nieść pomoc
bez względu na porę dnia i nocy.
Jednak w większości przypadków
zbyt późne udawanie się na spoczynek, zbyt mała ilość snu czy jego nieregularność są do uniknięcia. Jeśli
ustalimy priorytety w tej kwestii,
możemy łatwo uporządkować stan
rzeczy i umiejętnie planować
na przyszłość, uwzględniając oczywiście wyjątkowe sytuacje.
Zastanów się nad swoimi nawykami związanymi ze snem w ciągu
kilku ostatnich miesięcy. Być może
dostrzegasz w nich jakiś niewłaściwy wzorzec czy nieregularność, a mo-
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dwentystyczni kaznodzieje w różnych częściach świata czują się
sfrustrowani formułą cotygodniowego
nabożeństwa. Przywykli do identycznego porządku od lat, czytają te same
ogłoszenia, śpiewają te same pieśni, wypowiadają niemal takie same modlitwy
i wygłaszają podobne kazania
od dziesięcioleci, od pokoleń.
Młodzi twierdzą, że Kościół nie
nadąża za zmieniającymi się czasami.
Znaczna część współwyznawców
po prostu nudzi się na nabożeństwach. W duchu opowiadają się
za zmianami, ale na zewnątrz wyrażają to zazwyczaj coraz częstszym
opuszczaniem zgromadzeń. Wiele zborów adwentystycznych ma dwa razy
więcej nazwisk w księdze zborowej niż
zajętych krzeseł w domu modlitwy
w sobotnie przedpołudnie. Być może
i ty jesteś taką osobą.
Pastorzy próbują eksperymentować z nowymi stylami nabożeństwa.
Jednak z tymi innowacjami także
wiążą się problemy. Nie wolno nam
zastępować tradycyjnego nabożeństwa
— nawet jeśli czas pozbawił go życia
— czymś, co nie ma biblijnych podstaw.
Adwentystyczni kaznodzieje nie
powinni się bać eksperymentowania
z nowymi stylami nabożeństwa, ale
potrzebują w tym celu określonych
wskazówek. Nie ma lepszego źródła

DUSZPASTERSTWO

Adwentystyczne
naboøeÒstwo

tego rodzaju pouczeń niż Pismo Święte, w tym zwłaszcza 14. rozdział Apokalipsy Jana. W Ap 14,7 czytamy, że
mamy być ludem oddającym chwałę
Bogu. To oddawanie czci Stwórcy czyni nas szczególnym ludem.

Składniki
adwentystycznego
nabożeństwa
1. Adwentystyczne nabożeństwo
powinno napawać czcią. W Ap 14,7
pierwszy z trzech aniołów woła: „Bójcie się Boga i oddajcie mu chwałę”.
Jak wie każdy adwentystyczny duchowny, bać się znaczy tu okazywać szacunek i cześć. Nabożeństwo obejmuje
także dobre relacje z innymi uczestnikami zgromadzenia, jako że ewangelia
miłości nie może być urzeczywistniona w odosobnieniu. Z pewnością zaś
nabożeństwo wymaga właściwych
uczuć wobec Pana. Ale to nie wszystko. W zbiorowym nabożeństwie lud
Boga wspólnie udaje się przed Jego
tron. Nabożeństwo ma więc na celu nie
tyle osiągnięcie lepszego samopoczucia, ile ujrzenie Boga.
2. Adwentystyczne nabożeństwo
powinno być radosne. Ap 14,2-3 opisuje nabożeństwo odkupionych: „A głos,
który usłyszałem, brzmiał jak dźwięki
harfiarzy, grających na swoich harfach.
I śpiewali nową pieśń”. Ta niebiańska
gra na harfach i śpiew świadczą o ra-

dości i uniesieniu towarzyszącemu
nabożeństwu. Jeśli ci, którzy przygotowują się, by być w niebie, będą uczestniczyć w nabożeństwie tak, jakby już
byli w niebie, to ich zgromadzenia
będą radosne. Będziemy angażować
w nabożeństwo myśli i uczucia, przychodząc na nie z otwartą głową i gorącym sercem.
Zbyt wielu adwentystycznych duchownych nauczyło się wyzbywać emocji. Wielu z nas tak bardzo obawia się
nadmiaru emocji, iż unikamy ich zupełnie. Jednak mylimy się, sądząc, że
idziemy w ślady naszych pionierów,
gdy trzymamy się tylko tego, co formalne i racjonalne. Nabożeństwa pierwszych adwentystów zawierały wiele
żywych wystąpień i nierzadko były
pełne głębokich emocji.
3. Adwentystyczne nabożeństwo
powinno być eksperymentalne. Nawiązując do pieśni śpiewanej przez lud
Boży, autor Apokalipsy Jana nadmienia: „I nikt się tej pieśni nie mógł nauczyć” (Ap 14,3). Dlaczego? Gdyż jest
to pieśń osobistego doświadczenia.
Nikt nie nauczy się jej za nas. Uwielbienie dla Pana wypływa z osobistego doświadczenia.
Nabożeństwo to nie rutyna ani tradycja. To szczególne wydarzenie. Nie
jest kibicowaniem grupie występujących
osób, ale osobistym spotkaniem stworzonych istot ze Stwórcą.

Kontrowersje wokół
adwentystycznego
nabożeństwa
Nabożeństwo adwentystyczne stało się kontrowersyjne. Tysiące pastorów
na całym świecie zwracają się do Stowarzyszenia Kaznodziejskiego przy
Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego z prośbą
o kierownictwo, usiłując przejść przez

pola minowe zmian w praktyce nabożeństwa. Niektórzy nie wiedzą, dokąd
się zwrócić. Co należy zmienić? Co
powinno pozostać niezmienne?
Sprawa wymaga czegoś znacznie
więcej niż pobieżnego potraktowania,
na jakie pozwala krótki artykuł. Zatem wymieńmy jedynie najważniejsze
pytania, które domagają się odpowiedzi:
• Jakie było nabożeństwo pierwszych adwentystów?
• Jakie są nasze obecne zwyczaje
i tradycje w kwestii nabożeństwa? Skąd się wzięły?
• Co nasi pastorzy i zbory myślą
o nabożeństwie?
• Co młodzież myśli o naszych
nabożeństwach?
• Jakie są biblijne zasady, które
pozwolą nam zachować równowagę między uwielbieniem Boga
a wspólnotą z ludźmi oraz
między rozumem a emocjami
podczas nabożeństwa?
• Co powinniśmy sądzić o nabożeństwach celebrowanych?
Jakie są nabożeństwa w twoim
zborze? Czasami powinieneś zostać
sam w domu modlitwy, gdy wszyscy
już wyjdą, i zadać sobie pytanie: Czy
dzisiaj uczestnicy zgromadzenia spotkali
się tu z Bogiem, czy nie?
Głoś stare i sprawdzone przesłanie, ale jednocześnie eksperymentuj
z rozsądnymi sposobami prowadzenia
nabożeństwa, aż będziesz pewny, że
każdego tygodnia szczerzy czciciele
rzeczywiście przybywają, by spotykać
się z Panem. Pamiętaj — nabożeństwo
to spotkanie.
✔
Floyd Bresee
[Autor był zastępcą sekretarza Stowarzyszenia
Kaznodziejskiego przy Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego].

PRZEWODNIK DLA KAZNODZIEJÓW ZBOROWYCH 1/2010 (22) • 19

EWANGELIZACJA

Przes≥anie
głoszone w prosty sposób
Poniższy artykuł jest fragmentem praktycznego podręcznika pt. Counsels on Speech and
Song, będącego kompilacją wypowiedzi Ellen G. White. Książkę w języku angielskim
można nabyć za pośrednictwem strony internetowej www.pacificpress.com (przyp. red.).

T

ajemnice powodzenia w ewangelizacji. „Sukces poselstwa ewangelii nie jest uzależniony od
mądrych przemówień, wymownych świadectw czy mocnych dowodów. Zależny
jest od tego, czy poselstwo głoszone jest
w sposób prosty i wyraźny, odpowiedni do zdolności pojmowania duszy łaknącej chleba żywota. Co mam czynić, aby
odziedziczyć żywot wieczny? To jest zasadniczy problem” (Przypowieści Chrystusa,
wyd. III, Warszawa 2002, s. 147).
Czystość i prostota. „Naszym zadaniem jest wykorzystać każdą okazję
do przedstawiania prawdy w jej czystości i prostocie wszędzie tam, gdzie jest
pragnienie czy zainteresowanie usłyszeniem uzasadnienia naszej wiary” (Testimonies for the Church, t. III, s. 214).
Działalność w miastach. „W obecnym czasie nasz Pan mówi do swojego ludu: Zyskajcie dostęp do miast
i w prostocie głoście prawdę w wierze.
Duch Święty będzie działał przez was,
aby wywrzeć błogosławiony wpływ
na serca ludzi. Nie wprowadzajcie
do głoszonego poselstwa żadnych
dziwnych nauk, ale wypowiadajcie proste słowa ewangelii Chrystusowej, które zarówno młodzi, jak i starsi będą
w stanie zrozumieć. I nieuczeni,
i wykształceni mają pojąć prawdy poselstwa trzeciego anioła. Należy przekazywać im te prawdy w prostocie.
Jeśli pragniecie podejść do tych ludzi
i spotkać się z przyjęciem z ich strony, ukorzcie swoje serca przed Bogiem
i uczcie się Jego sposobu postępowa-

nia” (Medyczna praca misyjna, Radom
2009, s. 282).
Otworzyć zamknięte serca. „Szczere
i uczciwe słowa dziecka Bożego, wypowiedziane z naturalną prostotą,
otworzą drzwi serca od dawna zamknięte” (Testimonies for the Church,
t. VI, s. 115).
Proste słowa mogą otworzyć zamknięte
serca. „Najwybitniejsi intelektualiści,
podziwiani i chwaleni jako najbardziej
utalentowani ludzie świata, nierzadko
zostają poruszeni prostymi słowami płynącymi z serca człowieka miłującego
Boga i przemawiającego tą miłością
w sposób tak naturalny, jak zeświecczeni ludzie mówią o sprawach, o których
rozmyślają i którymi karmią umysł.
Nierzadko słowa starannie przygotowane i wystudiowane wywierają niewielki wpływ. Ale szczere i uczciwe słowa
dziecka Bożego, wypowiedziane z naturalną prostotą, otworzą drzwi serca
od dawna zamknięte” (tamże).
Zbyt wiele dowodów. „W tych czasach, gdy pojawiają się miło brzmiące
wymysły i przyciągają umysł, prawda
przedstawiona w prosty sposób i poparta kilkoma mocnymi dowodami jest
lepsza niż poszukiwanie i gromadzenie ogromnej liczby dowodów, gdyż
dla wielu dane twierdzenie przestaje
być wyraziste i zrozumiałe, gdy przedstawi się im liczne obiekcje i argumenty. Ludzie tacy wiele rzeczy przyjmują
jako pewnik. Dla nich większa liczba
dowodów nie ma znaczenia” (tamże,
t. III, s. 36).
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Proste drogowskazy. „Świat potrzebuje, by nad nim pracować. Ze wszystkich stron słychać wezwanie podobne
do wołania Macedończyka: Przybądźcie tu i pomóżcie nam. Jasne i celne
dowody jak drogowskazy będą bardziej
przekonujące dla wielu niż obszerne
nagromadzenie argumentów dotyczących znacznego zakresu zagadnienia,
ale zrozumiałych tylko dla najbardziej
dociekliwych umysłów” (tamże, s. 39).
Kilka mocnych stwierdzeń. „Kilka
dobrych uwag odnośnie do jakiegoś
punktu danej nauki utwierdzi lepiej
i mocniej umysł człowieka niż przedstawione słuchaczowi duże ilości dowodów, których słuchacz nieznający
prawdy nie rozumie i nie może ogarnąć swoim umysłem. Dowody takie
powinny być przeplatane praktycznymi naukami prorockimi na wzór nauk
Chrystusa” (Ewangelizacja, Warszawa
2000, s. 115).
Ziarno prawdy zbyt głęboko zasiane.
„Niektórzy kultywują nawyk nadmiernej koncentracji. Umiejętność skupiania uwagi na jakimś temacie z wyłączeniem wszystkich innych jest
do pewnego stopnia cenna, ale ci, którzy wszystkie siły umysłu zwracają
w jednym kierunku, często narażają się
na braki w innych ważnych sprawach.
W rozmowie stają się męczący i zanudzają słuchacza. Ich pismom brak
swobodnego i lekkiego stylu. Gdy
przemawiają publicznie, myślą tylko
o interesującym ich temacie i wnikają
w niego coraz głębiej. Wydaje się, że
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poznanie prawdy jest dla nich cenne
i absorbujące, ale niewielu może nadążyć za ich myśleniem.
Istnieje niebezpieczeństwo, że tego
rodzaju ludzie zasieją ziarno prawdy
tak głęboko, iż delikatne źdźbło nigdy
nie będzie mogło przebić się na powierzchnię. Nawet najprostsze, najwyraźniejsze prawdy, które same w sobie
są przejrzyste i zrozumiałe, mogą poprzez gmatwaninę słów stać się trudne
i niezrozumiałe” (Słudzy ewangelii,
Warszawa 2004, s. 115-116).
Słowa Chrystusa zrozumiałe.
„W świetle tego, co ma przed sobą wierzący człowiek, jego pobożność powinna
zawsze obfitować. Powinien on pracować
dla bliźnich, angażując całą swą inteligencję i wszystkie siły. Ma się trudzić nie
w celu odznaczenia się elokwencją czy
dostąpienia zaszczytów, ale w prostocie
życia i mowy. Chrystus nie musiał wyjaśniać żadnego słowa, jakie wypowiadał.
Jego słowa były proste i dobrze zrozumiałe nawet dla najprostszych ludzi”
(Review and Herald, 7 I 1909).
Różnorodne umysły. „Umysły ludzkie różnią się. Umysły o różnym wykształceniu i sposobie myślenia odnoszą różne wrażenia dotyczące tych
samych słów i trudno jest jednemu
człowiekowi za pomocą języka przekazać komuś o innym usposobieniu,
wykształceniu i nawykach myślowych
dokładnie ten sam pogląd jak ten, który jest jasny i wyraźny w jego własnym
umyśle. Mimo to dla ludzi szczerych,
ludzi rozsądnych, może on mówić tak

prosto i jasno, jakby wyraził się w sposób praktycznie uniwersalnie zrozumiały” (Wybrane poselstwa, Warszawa
2009, t. I, s. 20).
Największa elokwencja. „Macie być
pośrednikami, przez których Bóg przemawia do człowieka. Cenne rzeczy
zostaną wam przywiedzione na pamięć, a sercem przepełnionym miłością Jezusa będziecie wypowiadać słowa budzące żywe zainteresowanie i zawierające cenne prawdy. Wasza prostota i szczerość będą największą elokwencją, a wasze słowa zostaną zapisane w księgach niebios jako właściwe słowa, które są jak złote jabłka
na srebrnych tacach” (Sons and Daughters of God, s. 274).
Światło w każdym słowie. „Podczas
spotkania namiotowego w Queensland w 1898 roku udzielono mi pouczenia dla naszych pracowników
udzielających lekcji biblijnych. W widzeniu nocnym ujrzałam duchownych
i ewangelistów uczestniczących w spotkaniu, podczas którego udzielano lekcji biblijnych. Powiedzieliśmy: Jest
wśród nas dzisiaj Największy Nauczyciel. I z uwagą słuchaliśmy Jego słów.
A On Powiedział: Czeka was wiele
pracy w tym miejscu. Musicie przedstawiać prawdę w jej prostocie. Prowadźcie ludzi do wody żywota. Mówcie im
to, co ma żywotne znaczenie dla ich
doczesnego i wiecznego życia. Niech
wasze studium Pisma Świętego nie będzie słabe i przypadkowe. We wszystkim, co mówicie, niech będzie coś god-

nego czasu, jaki poświęcacie na wypowiedzenie tego i jaki słuchacze poświęcają, by tego wysłuchać. Mówcie o rzeczach ważnych, które zawierają istotne
pouczenie. Wnoście światło każdym słowem. Uczcie się wychodzić ludziom naprzeciw tam, gdzie się znajdują. Nie
przedstawiajcie zagadnień, które budzą
sprzeciw. Niech wasze pouczenia nie
wywołują zakłopotania. Nie niepokójcie ludzi tym, co wy dobrze rozumiecie,
a czego oni nie potrafią pojąć, jeśli nie
ma to istotnego znaczenia dla ich zbawienia. Nie przedstawiajcie Pisma Świętego w sposób wywyższający wasze ego
i zachęcający do pustej chwały dla
tego, kto przekazuje Słowo. Dzieło
na obecny czas wymaga szkolenia
uczniów i pracowników, by przedstawiali poszczególne zagadnienia w sposób nacechowany prostotą, powagą
i czcią” (Testimonies for the Church,
t. VI, s. 58-59).
Duchowa choroba. „Okazywanie
frywolności, tak bardzo dziś powszechne, teatralna gestykulacja, wszelka lekkomyślność, lekceważenie i żartobliwość są obrazą Boga i zaparciem Chrystusa. Każdy, kto nosi jarzmo Chrystusowe, powinien takie rzeczy uznać
za niewłaściwe. Takie postępowanie
uniemożliwia umysłom zdrowe rozumowanie, czyni je niezdolnymi do wykonania rzetelnej pracy. Sprawia, że
ludzie stają się nieudolni, powierzchowni i duchowo chorzy” (Ewangelizacja, s. 412).
✔
Ellen G. White
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PRZYWÓDZTWO

Cisi

bohaterowie
M

ałe dziecko uczące
się pieśni Jezus mnie
kocha, zuch odkrywający piękno przyrody podczas wycieczki, członkowie Kościoła śpieszący z pomocą potrzebującym, młodzież
pracująca przy budowie domu modlitwy podczas wakacji — oto przykłady
cichych bohaterów działających w naszych zborach, którzy podejmują obowiązki, wykonują zadania i z poświęceniem głoszą ewangelię Chrystusa.
Kim są cisi bohaterowie? To tysiące wolontariuszy, którzy pełnią
służbę dwadzieścia cztery godziny
na dobę, siedem dni w tygodniu. Zastanów się i odpowiedz sobie na pytanie: Jak twój zbór, szkoła czy diecezja pełniliby swoją misję, gdyby mogły
polegać wyłącznie na etatowych pracownikach Kościoła? Faktem jest, że
byłoby to niemożliwe! Ochotnicy są
awangardą służby, ale czy czasami nie
traktujemy ich tak, jakby to, co robią,
było ich obowiązkiem? Jako starszy
zboru zostałeś wybrany, by być przywódcą w twoim zgromadzeniu i dowodzić silnym oddziałem chrześcijańskich żołnierzy.

Zacytujmy dr. Kena Blancharda,
gdy zastanawiamy się nad wizją na rok
2010: „Myślę, że ludzie (wolontariusze)
pragną być wielcy. Rolą przywódcy
(starszego zboru) jest wydobyć z ludzi
(wolontariuszy) wielkość i stworzyć
środowisko, w którym będą czuli się
bezpieczni i wspierani, a także przygotowani do pełnienia najlepszej służby w realizacji najważniejszych celów.
Jest to święte zobowiązanie, któremu nie
wolno się sprzeniewierzyć. Możliwość
kierowania ludźmi w celu osiągania
pełni ich możliwości jest zaszczytnym
powołaniem, którego nie wolno lekceważyć. Jako przywódcy trzymamy w rękach życie innych ludzi. Te ręce muszą
być delikatne i troskliwe, zawsze gotowe nieść wsparcie” (Situational Leadership II, s. 2). Czy wychodzisz naprzeciw
temu wyzwaniu?
Jak zarządzamy ryzykiem związanym z funkcjonowaniem tak zróżnicowanej rzeszy wolontariuszy? Nierzadko lekceważymy nasze obowiązki, sądząc, że Pan automatycznie zapewni
bezpieczeństwo wszystkim działaniom
związanym z Kościołem. Król Salomon radzi w Prz 11,14: „Gdy nie ma
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umiejętnego kierownictwa, naród upada; lecz gdzie jest wielu doradców, tam
jest bezpieczeństwo”. Poświęcenie czasu kwestii bezpieczeństwa podczas spotkania rady zboru, spotkania starszych
zboru i innych spotkań związanych
z planowaniem działalności zboru
powinno być ważnym punktem strategicznej wizji i planu służby. Gdy dopuści się do tego, by apatia przyćmiła
precyzyjnie określone plany prowadzenia wszystkich działań zboru w bezpieczny sposób, wówczas niemal pewne jest, że dojdzie do nieprzewidzianych wydarzeń, które spowodują osobiste urazy, finansowe trudności i straty w twoim zborze.
„Przywództwo zaczyna się w naszych myślach, które wyprzedzają czyny. Gdy nasze myśli i postawy są właściwe, wówczas możemy właściwie sprawować przywództwo” (John C. Maxwell, The Maxwell Leadership Bible,
s. 754). Bezpieczeństwo jest nawykiem,
którego uczymy się przez przykład i powtarzanie właściwych czynów dokonanych we właściwy sposób w każdym
czasie. Członkowie zboru będą oczekiwać od ciebie jako starszego zboru kie-

PRAWO ZBOROWE

rownictwa w realizacji działań zborowych. Jeśli będziesz chodził
na skróty i podejmował nieusprawiedliwione ryzyko, możesz być
pewny, że inni urzędnicy zborowi
zaczną robić to samo. Twoje słowa
i czyny będą przykładem, który inni
będą naśladować. Jako przywódca
ponosisz odpowiedzialność za przestrzeganie standardów, które zapewniają bezpieczną realizację celów
twojej służby.
Musisz zapewnić właściwe szkolenie wolontariuszy, aby każdy rozumiał swoją rolę i odpowiedzialność. Niebezpieczne jest zakładać, że
skoro ktoś jest dorosłym wolontariuszem, to automatycznie wie, czego
się od niego oczekuje w danej roli,
którą pełni w służbie kościelnej.
Pamiętaj, że właściwe pełnienie obowiązków wymaga uczenia się i praktyki, zarówno jeśli chodzi o udzielanie lekcji biblijnych, opiekę
nad dziećmi podczas wycieczki,
zorganizowanie wspólnego posiłku
w zborze czy inne przejawy działalności wspólnoty religijnej. Wypadki
zdarzają się w nieprzewidzianym
czasie. Reputacja człowieka może
zostać zrujnowana przez jeden nieopatrzny czyn. Właściwe wyszkolenie i przygotowanie jest najlepszym
sposobem tworzenia środowiska,
w którym twoja służba może się
bezpiecznie rozwijać.
Adventist Risk Management,
adwentystyczna firma ubezpieczeniowa, zaprasza do odwiedzenia strony
internetowej (www.adventistrisk.org),
z której dowiesz się więcej na temat bezpieczeństwa. Pozwoli ci to
jako starszemu zboru lepiej wspierać licznych wolontariuszy w Kościele. Są oni bowiem cichymi bohaterami, którym winniśmy największe podziękowania za to, że
są sługami dobrymi i wiernymi,
dzielącymi się czasem, talentami
i środkami z potrzeby miłującego serca.
✔
Arthur F. Blinci
[Autor jest zastępcą dyrektora Adventist
Risk Management].

Pytania i odpowiedzi
Czy pastor lub rada zboru może zaproponować
reelekcję wszystkich
urzędników zborowych
na następny rok?
Odpowiedź brzmi nie. Możliwe
jest, by wszyscy urzędnicy zboru zostali ponownie wybrani, ale jedynie zgodnie z procedurą przedstawioną w 10.
rozdziale Prawa zborowego1.
W Kościele adwentystycznym
urzędnicy zborowi są wybierani co rok
albo co dwa lata za pośrednictwem
wyznaczonego komitetu nominacyjnego. Komitet ten przedstawia swoje
sprawozdanie zborowi, który następnie głosuje nad przedstawionymi kandydaturami. Ta procedura pozwala
zborowi uważnie przyjrzeć się każdej
wybieranej osobie i uniknąć elementu publicznego współzawodnictwa,
do jakiego może dojść przy zgłaszaniu nominacji przez uczestników zebrania zborowego.

Jaka procedura obowiązuje w Kościele adwentystycznym wobec członków Kościoła, którzy poślubili osobę nienależącą
do Kościoła adwentystycznego?
Zachęcam do rozważenia następujących punktów:
1. Kościół nie zaleca chodzenia
w nierównym jarzmie. „Duch Proroctwa nieustannie doradza, aby nie doprowadzać do związku wierzącego
z niewierzącym, a także odradza
łączenie się z chrześcijanami, którzy
nie przyjęli teraźniejszej prawdy”2.
2. Kościół nie może autorytatywnie
narzucać nic w tej kwestii ani nakładać
ograniczenia w celu zapobieżenia takiemu małżeństwu. „Kościół Adwentystów Dnia Siódmego mocno sprzeciwia
się małżeństwom zawieranym pomiędzy adwentystami a nieadwentystami
i zdecydowanie ostrzega duchownych
adwentystycznych przed udzielaniem
ślubów takim osobom.

Kościół uważa, że sprawa doboru partnera w małżeństwie jest rzeczą indywidualną każdego człowieka. Jednak ma
nadzieję, że jeśli adwentysta wybiera sobie
partnera, który nie jest wyznawcą Kościoła, para ta zda sobie sprawę i zaakceptuje
to, że pastor Kościoła Adwentystów Dnia
Siódmego, który zobowiązał się wywyższać zasady zalecane przez Boga, nie będzie prowadził uroczystości ślubnej”3.
Ponieważ takie jest biblijne stanowisko, tego rodzaju zabiegi mające
na celu pozyskanie względów osoby
płci przeciwnej mogą dyskwalifikować
adwentystę jako kandydata do pełnienia funkcji przywódczych4, gdyż mogłoby to sprawiać wrażenie, iż Kościół pochwala takie związki, przez co inne osoby mogłyby się poczuć zmotywowane
do naśladowania takiego przykładu.
Jednak zbór musi być bardzo ostrożny,
by nie odrzucać czy dyskryminować nieadwentystycznych małżonków.
To ograniczenie ma na celu motywowanie członków Kościoła do przemyślenia związków niezgodnych z ich wiarą.
„Jeśli ktoś zawiera takie małżeństwo,
Kościół winien okazać miłość i troskę
w celu zachęcenia tej pary do całkowitej jedności w Chrystusie”5.
✔
1
Zob. Prawo zborowe Kościoła Adwentystów
Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej,
wyd. II, Warszawa 1998. 2 Tamże, s. 225; zob.
Ellen G. White, Testimonies for the Church,
t. V, s. 364. 3 Prawo zborowe..., s. 225. 4 Właściwie obok odmowy prowadzenia takiej uroczystości ślubnej przez pastora adwentystycznego jest to jedyny rodzaj sankcji, z jaką może
się spotkać zawarcie małżeństwa mieszanego,
gdyż dawny przepis Prawa wewnętrznego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce,
który stanowił, że „szczególnym powodem
zawieszenia winno być zawarcie mieszanego
małżeństwa” (Warszawa 1968, s. 203), przestał obowiązywać w roku 1998, czyli od czasu ukazania się polskiego wydania Prawa zborowego, w którym powyższy przepis już nie
został powtórzony (przyp. red.). 5 Prawo zborowe..., s. 225.

[Drodzy współwyznawcy, jeśli macie jakiekolwiek pytania dotyczące praktyki czy procedur
zborowych i kościelnych, kierujcie je do nas!
Z przyjemnością zapoznamy się z nimi
i w każdym kwartale odniesiemy się do niektórych z tych kwestii w naszej rubryce. Nasz
e-mail: eldersdigest@gc.adventist.org].
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PRZYWÓDZTWO

Podstawowe zasady

skutecznego
przywÛdztwa

obrej jakości kierownictwo
pozwala organizacjom realizować swoje cele. Na ten
temat napisano wiele książek i artykułów; o tym zagadnieniu mówią też różne dokumenty. Książka Cindy Tutsch
zatytułowana Ellen White on Leadership
jest cennym źródłem wiedzy na temat
przywództwa, gdyż dotyka najważniejszych cech duchowego lidera. W publi-

D

kacji autorka porównuje rady Ellen G.
White dla przywódców ze współczesnymi poglądami na ten temat. Ponieważ trudno sobie wyobrazić, by autorka
pisząca w XIX wieku mogła wyrazić tak
dogłębne stanowisko w kwestii duchowego kierownictwa, książka Tutsch, opisująca poglądy Ellen G. White na temat duchowego przewodzenia, jest pozycją prawdziwie fascynującą. Tutsch
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podaje kluczowe składniki definicji duchowego przywództwa. Mówi o więzi
przywódcy z Bogiem, ofiarnej służbie,
dzieleniu się władzą i odpowiedzialnością oraz potrzebie przykładnego stylu
życia. Ellen White on Leadership zawiera istotne spostrzeżenia dotyczące działalności kaznodziejskiej, ale służą one
jedynie naświetleniu najważniejszych zagadnień.

Pierwsze spostrzeżenie, które podkreśla autorka, jest związane z najbardziej podstawowym wyróżnikiem duchowego przywódcy. Stwierdza, że duchowy lider to ktoś, kto wywiera wpływ
na innych na rzecz Chrystusa.
W książce podkreślono fakt, że prawdziwe kierownictwo duchowe nie może
istnieć bez poznania Boga i wpływu
Ducha Świętego. Autorka wskazuje, że
pogląd Ellen G. White w kwestii konieczności wyposażenia przywódcy
w moc przez Ducha Świętego jest zdefiniowany pełniej niż u współczesnych
autorów piszących na ten temat. Ma
to szczególne znaczenie we współczesnym świecie, w którym duchowy autorytet przywódców jest atakowany
z wielu stron. Innym powodem,
dla którego jest to ważne, jest fakt, iż
przywódca, który nie jest kierowany
przez Ducha Świętego, nie będzie
w stanie właściwie reprezentować Jezusa. Ponadto skuteczność duchowego
lidera jest bezpośrednio związana z jego więzią z Bogiem i jakością czasu,
jaki spędza z Nim. Wpływ na rzecz
Chrystusa jest bowiem proporcjonalny
właśnie do jakości więzi z Bogiem.
Z pewnością więc więź lidera z Panem jest istotą duchowego przywództwa i determinuje to, jak przywódca
wywiera wpływ ku chwale Boga.
Dalej Tutsch wykazuje, że Blackaby i King, autorzy poruszający zagadnienie chrześcijańskiego przywództwa,
pozostają w zgodzie z Ellen G. White,
gdy dowodzą, iż samo doświadczenie
nie może być bezpiecznym drogowskazem. Każde doświadczenie musi być
kontrolowane i rozumiane w świetle
Biblii. Wysoka ocena autorytetu Pisma
Świętego przyjęta przez wspomnianych
autorów została podkreślona przez
Ellen G. White już ponad sto lat temu.

Przywódca, który
nie jest kierowany
przez Ducha Świętego,
nie będzie w stanie
właściwie
reprezentować Jezusa.

Owa ocena jest niezwykle ważna
dla przyszłości duchowego przywództwa, jako że relatywizm, postmodernizm i ruch New Age przenikają współczesne społeczeństwo, prowadząc większość ludzi do odwoływania się do rozumu i etyki sytuacyjnej jako życiowych przewodników. Dla duchowego
lidera rozum i odczucia oraz normy
społeczne to zdecydowanie za mało.
Te czynniki okazują się daleko niedostateczne. Jedynym pewnym fundamentem jest Pismo Święte. Innym istotnym
spostrzeżeniem jest to, że jedynie Słowo Boże (spisane czy żywe) jest w stanie przemieniać ludzi i powodować
autentyczny rozwój chrześcijańskiego
charakteru. Historia jest pełna przykładów, które ilustrują fakt, że samo doświadczenie nie wystarczy w duchowym przywództwie. Istnieje pilna potrzeba powrotu duchowych liderów
do podstawy przywództwa, Biblii.
Oczywiście to spostrzeżenie prowadzi
duchowych liderów do większej świadomości tego, iż duchowe przywództwo jest zakorzenione w Słowie Bożym.
Pogląd, iż duchowe przywództwo
jest przywództwem służebnym, został
podkreślony przez autorkę w nawiązaniu do zasad przywództwa wskazanych przez Ellen G. White. Termin służebne przywództwo został zdefiniowany przez Roberta Greenleafa. Według
Ellen G. White duchowy lider służy
ofiarnie i angażuje się w niesamolubne działania nie dlatego, iż realizuje jakieś własne wewnętrzne dobro, ale dlatego, że naśladuje pokorę Jezusa przejawiającą się w Jego wcieleniu i służbie. Bóg, który jest źródłem prawdziwego przywództwa, dał przykład, co
znaczy być służebnym przywódcą.
Ofiarne kierownictwo jest dziś popularne, ale przeważnie tylko w teorii.
W rzeczywistości zasada służebnego
przywództwa wydaje się być nieobecna
w życiu wielu współczesnych liderów
duchowych. Świat potrzebuje duchowych wodzów, którzy są przykładem
i ucieleśnieniem zasady służebnego
przywództwa.
Ponadto Ellen White on Leadership
naświetla istotne elementy działalno-

ści liderów, jakimi są szkolenie, doradzanie, nauczanie i wychowywanie.
Tutsch pisze, że duchowi przywódcy
szkolą innych i są ich doradcami. Duchowy lider, którego obowiązki nie
obejmują szkolenia, doradzania, nauczania i wychowywania, nie jest efektywnym przywódcą. Motywowanie ludzi jest ważnym składnikiem kierowania, gdyż przywódcy, którzy nie przygotowują innych do przejęcia ich obowiązków, nie zasługują na miano skutecznych liderów. Innymi słowy, przywódca nieprzygotowujący swoich następców nie jest autentycznym przywódcą. Jest to istotne spostrzeżenie,
gdyż sukces lidera jest mierzony nie tylko osiągnięciami w czasie pełnienia
przez niego funkcji. Przeciwnie, jego
sukces zależy także od osiągnięć
po jego odejściu. Zapewne szkolenie,
doradzanie, nauczanie i wychowywanie są bezpośrednio związane z duchowym przywództwem.
Podsumowując, Ellen White on Leadership to jedna z najlepszych publikacji na temat duchowego przywództwa. Sposób, w jaki autorka przedstawia informacje, pomaga liderom być
skutecznymi i praktycznymi oraz dawać przykład chrześcijańskiego przywództwa w czasach postmodernizmu.
Podobnie porównanie współczesnych
pisarzy i Ellen G. White pomoże wielu przywódcom zmienić ich podejście
do służby. Porównania wskazane przez
autorkę są podobne do tych, jakimi
w swych przypowieściach posługiwał
się największy służebny wódz, Jezus
Chrystus. Niewątpliwie książka ta jest
znakomitą pozycją na temat duchowego przywództwa.
✔
Marlon Robinson
[Autor recenzji jest studentem Adventist Theological
Seminary na Andrews University. Książka Cindy
Tutsch pt. Ellen White
on Leadership. Guidance
for Those Who Influence
Others, wydana w 2008
roku, jest dostępna w Stowarzyszeniu Kaznodziejskim przy Generalnej
Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w cenie 12,95 dol. + koszty przesyłki.
E-mail: ministerialresource@gc.adventist.org].
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EWANGELIZACJA

Dzielenie siÍ
dobrą nowiną
w XXI wieku
ewnego popołudnia, stojąc
na brzegu rzeki, zobaczyłem
wielką skrzynię płynącą
z nurtem. Potem zauważyłem małą
rybkę płynącą pod prąd, na wprost
skrzyni. Jeden obiekt płynął z prądem,
a drugi — pod prąd.
Na czym polegała różnica między
nimi? Ten drugi był żywy!
Skrzynia była imponująca, oklejona barwnymi etykietami, ale nie miała
w sobie życia, więc płynęła w dół rzeki z prądem.
Natomiast ryba, taka maleńka
i niepozorna, płynęła pod prąd, bo
miała w sobie życie. Jej życie było jej
misją.
Misją Kościoła jest ewangelizacja.
Jest ona nie tylko jednym z zadań realizowanych przez Kościół, ale jest jego
istotą.
Jednak w instytucjonalnych poczynaniach niektóre zbory zatraciły
swoją tożsamość i powód istnienia.
Rozwinęły bardzo egocentryczną i pasywną kulturę nastawioną na branie.
Ich przesłanie do ludzi spoza Kościoła skupia się na upodabnianiu ich
do tych, którzy już są w Kościele
w ich wierzeniach, sposobie ubierania,
sposobie odżywiania, postępowaniu,
gustach i upodobaniach. Jednak spójrz
na strategię ewangelizacyjną Jezusa.
On nie czekał na tych, którzy przyjdą,
ale wysyłał tych, którzy przyszli, by
pozyskiwali kolejnych!
Mistrz udawał się tam, gdzie byli
ludzie. Dlatego potrzebujemy zborów
tam, gdzie mieszkają ludzie. Większość
ludzi nie przyjdzie do nas. To my musimy iść do nich.

© Daria Gil-Ziędalska
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Zdarza się, że jako chrześcijanie jesteśmy niemal doskonali
w mówieniu prawdy bez miłości.
Mamy prawdę i wiemy, że ludzie
jej rozpaczliwie potrzebują, ale fakt
jest taki, iż ludzie nie mogą jej usłyszeć od nas, gdyż nie zasługujemy
na przywilej zaufania niezbędnego
do dzielenia się prawdą.
To wymaga zmiany kierunku
naszych działań z powiększania
zborów na przekształcanie społeczeństwa, w którym żyjemy. Czy
wywieramy wpływ na społeczności, wśród których znajdują się nasze zbory i instytucje?
Przyjrzyj się naszym zborom,
szkołom i szpitalom. Czy ich istnienie przyczynia się do tego, iż
miejscowa społeczność staje się lepsza? Problemem nie jest nasza zdolność wywierania takiego wpływu,
ale nasza pycha i brak troski o ludzi, o których Bóg się troszczy.
Ellen G. White napisała: „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”
(Śladami Wielkiego Lekarza, wyd.
VI, Warszawa 2009, s. 94).
Gdybym miał sparafrazować
powyższe stwierdzenie, to powiedziałbym, że Jezus przebywał wśród
ludzi, utożsamiał się z nimi, wychodził naprzeciw ich potrzebom
i zdobywał zaufanie do siebie.
Dzięki temu zaufaniu budował mosty, a potem mówił ludziom: Pójdźcie za Mną.
Według Zbawiciela znacznie
ważniejsze jest to, by być dobrym bliźnim, niż to, kto jest twoim bliźnim.
Głośmy dobrą nowinę i bądźmy
przykładem Bożej miłości.
✔
Sung Kwon
[Autor jest dyrektorem Adventist Community Services przy Wydziale Północnoamerykańskim Kościoła Adwentystów
Dnia Siódmego].

Żołnierz
Chrystusa
P

odczas szkolenia zorganizowanego przez Adventist World
Radio (AWR) w Etiopii spotkałem fascynującego człowieka — byłego żołnierza, który nie chciał słyszeć
o Bogu, póki na polu bitwy nie zajrzała mu prosto w oczy śmierć. Ostatecznie został żołnierzem Chrystusa
i pracuje jako redaktor w AWR.
Haben pochodzi z regionu Tigraj
na północy Etiopii. Od 6. do 15.
roku życia mieszkał w chrześcijańskim domu dziecka. Nie interesował
się Bogiem i nie chciał o Nim słyszeć. Po opuszczeniu domu dziecka
zaczął pobierać naukę przygotowującą go do wykonywania przyszłego
zawodu.
W 1992 roku wybuchła wojna między Etiopią a Erytreą. Haben został
wcielony do armii. Wkrótce znalazł
się w oddziale sił specjalnych i został
wysłany do walki. Spędził trzy i pół
roku na froncie. Pole bitwy to straszne miejsce, nawet dla doświadczonego żołnierza. Haben był młody, a wojna go przerażała.
W czasie działań wojennych natrafił na programy emitowane przez
AWR. Wyznał: „W czasie wojny często słuchałem audycji nadawanych
przez AWR. Czerpałem z nich pocieszenie. Modliłem się do Boga i uczyłem się o Nim za pośrednictwem radia. Pamiętam głos spikera zapowiadającego: Tu Adventist World Radio. Słuchacie audycji Radia Głos Nadziei.
Modliłem się wtedy codziennie: Boże,
pomóż mi wydostać się z linii frontu.

Modliłem się o to za każdym razem,
gdy ruszaliśmy do walki”.
Podczas niektórych walk Haben
spoglądał śmierci prosto w oczy.
W takich sytuacjach zaczął składać
obietnice Bogu. Wspomina jedną z takich chwil, gdy wśród zgiełku bitewnego otworzył serce przed Panem.
Wydarzenie to miało miejsce podczas zaciętych walk w pobliżu miejscowości Alambassa. Żołnierze z oddziału Habena przez trzy dni maszerowali
bez jedzenia i wody, więc byli bardzo
osłabieni. Podczas bitwy wielu z nich
poległo, a inni odnieśli ciężkie rany.
W końcu tylko Haben i jeden z jego
towarzyszy byli zdolni do walki wobec dobrze wyposażonych i licznych
sił wroga zbliżających się szybko
do ich pozycji.
Dwaj żołnierze mieli za jedyną osłonę niewielki głaz, za którym nie mogli
ukryć nóg. Jednak pomimo zmasowanego ognia artyleryjskiego pozostali nietknięci. Haben wiedział, że wkrótce zostaną trafieni. Modlił się: Boże, jeśli
chcesz, żebym umarł, niech tak będzie.
Zobaczę Cię w dniu zmartwychwstania.
Ale jeśli chcesz mnie uratować, to będę
Ci służył po kres mych dni.
Dowódca innego oddziału etiopskiego przez lornetkę zauważył dwóch
samotnie walczących żołnierzy i natychmiast wysłał im na pomoc swój
oddział. Wrogowie zostali odparci,
a Haben przeżył. Nie mam wątpliwości, że Bóg uratował mnie w tej trudnej
sytuacji — wyznał. — Nigdy tego nie
zapomnę. Wtedy, podczas bitwy, prze-
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konałem się, że Pan mnie kocha. Dlatego postanowiłem oddać Mu moje
serce.
Po zakończeniu służby wojskowej, gdy wojna dobiegła końca, Haben wrócił do Addis Abeby, stolicy
Etiopii, i zaczął pracować w urzędzie państwowym. Pościł i modlił
się do Boga, by zaprowadził go
do Kościoła Adwentystów Dnia
Siódmego i wskazał mu, jak ma służyć Panu przez resztę życia, spełniając swoją obietnicę.
Jego kolega z wojska dowiedział
się, że Haben szuka kontaktu z Kościołem adwentystycznym i skierował go do siedziby zarządu Kościoła. Haben otrzymał lekcje biblijne

i rok po zakończeniu służby wojskowej został ochrzczony. Przez dwa
lata studiował w college’u biblijnym,
a następnie pracował jako pionier
zakładający zbory. Obecnie jest redaktorem w stacji radiowej w regionie Tigraj — tej samej stacji, której
audycji słuchał jako żołnierz na froncie. Teraz często opowiada swoje świadectwo na antenie i otrzymuje wiele listów od żołnierzy, którzy są zainteresowani poznaniem Boga, któremu służy.
✔
Ray Allen
[Autor jest dyrektorem ds. szkolenia w Adventist World Radio oraz dyrektorem regionalnym tej instytucji na Afrykę].

Służba AWR
jest wyjątkowa z kilku powodów:
• Audycje są przygotowywane w prawie 80 językach przez redaktorów pochodzących
z krajów, do których są nadawane.
• Kilka tysięcy godzin programów jest nadawanych każdego dnia. Programy te mogą być
słuchane na prawie całym świecie.
• Audycje są nadawane na falach średnich, krótki i ultrakrótkich, jak również przez stacje internetowe i drogą satelitarną.
• Programy radiowe docierają do większej liczby osób i jest to tańsze niż jakakolwiek inna
forma przekazu ewangelicznego.
• Audycje przekraczają granice polityczne i geograficzne, niosąc przesłanie nadziei ludziom,
do których nie sposób dotrzeć w inny sposób.
Adventist World Radio
12501 Old Columbia Pike
Silver Spring, Maryland 20904, USA

www.awr.org
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tan tych, którzy są zgubieni,
nie zawsze jest łatwo zauważalny. Trzy podobieństwa w 15.
rozdziale Ewangelii Łukasza przedstawiają zakresy poszukiwań byłych i nieaktywnych członków Kościoła.
Choć każdy przypadek jest wyjątkowy, ci, którzy zostali przedstawieni
jako zabłąkana owca, zgubiona moneta i marnotrawny syn, kończą tak samo
— wszyscy oni początkowo należą
d o zbawionych, a dopiero potem
gubią się. Zaczynają jako część Kościoła, a kończą poza nim.
Owca odeszła sama. Jej odejście nie
było przejawem brawury ani szaleństwa.
Gdyby tak było, pasterz zauważyłby to
natychmiast i pospieszył na ratunek.
Najprawdopodobniej było to niezamierzone oddalenie się o tak stopniowym
przebiegu, iż ani inne owce, ani pasterz
(ani nawet zabłąkana owca) nie zorientowali się, że dojdzie do zagubienia,
dopóki do niego nie doszło.
Moneta nie opuściła nawet domu.
Pozostała w zasięgu, ale mimo to była
zgubiona. Człowiek może być samotny nawet w grupie dobrze znanych sobie osób!
Syn świadomie postanowił odejść.
Ostatni raz obejrzał się za siebie i wyszedł z domu, trzaskając drzwiami.
Jego wybór był jednoznaczny, a odejście zostało oznajmione. Wszystko
oprócz końcowego rezultatu zostało
zaplanowane. Nie planował tego, że
skończy w samotności!
Samotność. Być może najgorsze
w zagubieniu jest właśnie odłączenie
— od Chrystusa i Jego ciała. Bez
względu na to, jak ludzie opuszczają
wspólnotę zborową, okazuje się, że wielu z nich pozostaje samotnymi, zdanymi na siebie, gdy ich poszukujemy.

Jak odnaleźć zgubionych?
Te trzy podobieństwa są źródłem
pomocnych wskazówek, jak odnaleźć
tych, którzy są osamotnieni, bez względu na to, gdzie się znaleźli.
Liczmy. Pasterz nie wiedziałby, że
owca się zabłąkała, gdyby nie przeliczył stada. Staranny rejestr tych, którzy
regularnie uczęszczają do zboru
i uczestniczą w społeczności jest nie-

Szukaj tych,
ktÛrzy nie
wyglądają
na
zgubionych
zbędny, by określić, kogo brakuje albo
kto jest nieaktywny.
Ryzykujmy. Pasterz zaryzykował
bezpieczeństwo dziewięćdziesięciu
dziewięciu owiec, by szukać jednej, która się zabłąkała. Zawsze wyobrażałem
sobie stado bezpiecznie zgromadzone
w zagrodzie. Przekonywałem siebie, iż
pasterz wyruszył na pustkowie, dopiero gdy upewnił się, że nic nie grozi stadu. Jednak w ewangelicznej przypowieści czytamy, że pasterz pozostawił
dziewięćdziesiąt dziewięć owiec narażonych na niebezpieczeństwa w niestrzeżonym miejscu, a sam udał się
na poszukiwanie zaginionej owcy.
Pracujmy. Gdy kobieta postanowiła odszukać zgubioną monetę, zabrała
się do pracy! Nic cennego nie przychodzi bez trudu. Im większa wartość
przedsięwzięcia, tym więcej trudu wymaga jego realizacja. Aby znaleźć
drachmę, gospodyni uprzątnęła cały
dom i gruntownie przetrząsnęła każdy kąt. Przypuszczalnie mogła przy tym
nabawić się alergii od kurzu. Czy zauważyliście, że niektórzy ludzie mają
alergię na szukanie zgubionych? Musimy się wyleczyć z tej alergii.
Czekajmy. Boży czas to nie mój
czas. Przypowieść o synu marnotrawnym przypomina nam, że Zbawiciel
nigdy się nie poddaje, więc i my nie
powinniśmy się poddawać. Gdy już
wszystko wydaje się stracone, niebo

cierpliwie czeka. Skąd możemy wiedzieć, jakie okoliczności czy wydarzenia wyzwolą w człowieku poczucie
wyższej potrzeby?
Módlmy się. Modlitwa to klucz
w ręku wiary otwierający drzwi skarbca z niebiańskimi błogosławieństwami. Nie służy ona zmianie postawy
Boga wobec zgubionych. Modlitwa
zmienia moją postawę i moje starania
wobec zgubionych, gdyż zaczynam postrzegać ich tak, jak Jezus ich widzi.
O to warto się modlić, by widzieć każdego człowieka tak, jak patrzy na niego niebo!
Miłujmy bezwarunkowo. Chrystus nie
przedstawił owego ojca z przypowieści
jako stawiającego jakiekolwiek warunki
marnotrawnemu synowi. Miłość, akceptacja i przebaczenie są zawsze gotowe
do działania. Je właśnie ofiarował ojciec temu synowi, który pozostał w domu. W rzeczywistości miłowanie tych,
którzy pozostali, może być trudniejsze,
niż miłowanie tych, którzy odeszli.
Powitajmy. Cały dom był przygotowany na powitanie marnotrawnego.
Ojciec wybiegł mu na spotkanie. Jego
syn nie musiał niczego mówić. Musiał
pamiętać tylko, gdzie jest jego dom.
Jednak wszystko w domu wyrażało
ciepłe ojcowskie przyjęcie i jego serdeczne powitanie.
Bądźmy hojni. Marnotrawny syn
wiele utracił wskutek swej głupoty, ale

wszystko to zostało mu wynagrodzone
po powrocie do domu. Szata, sandały i pierścień miały świadczyć o jego
statusie. Marnotrawny przybył do domu w nadziei, że zostanie przyjęty jako
sługa, a przekonał się, że nadal jest synem! Oczekiwał niewiele, a otrzymał
wszystko!
Radujmy się. Urządźcie przyjęcie,
gdy zgubiony się znajduje. Zaproście
tłumy i świętujcie dobrą nowinę o duchowym zmartwychwstaniu. Umarli
synowie i córki odzyskują życie! Zgubieni zostają uratowani! Całe niebo raduje się z jednego skruszonego grzesznika. Zbór może to uczcić przynajmniej
wspólnym posiłkiem i specjalnym nabożeństwem powitalno-dziękczynnym.
Bóg nie da nam więcej błogosławieństw, niż jesteśmy gotowi przyjąć!
Owszem, powinniśmy szukać nawet tych, którzy nie wyglądają na zgubionych.
✔
James A. Cress
[Pisząc ten artykuł, autor był sekretarzem Stowarzyszenia Kaznodziejskiego przy Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia
Siódmego].
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Wzywaniedo decyzji
udzie nie są zbawieni masowo, ale indywidualnie. Osobisty wpływ ma moc. Musimy
przybliżyć się do tych, którym pragniemy pomóc.
Uważne studium pism Ellen G.
White na temat pozyskiwania ludzi
dla Chrystusa pozwala dokonać następujących odkryć:
1. Osobiste działanie było metodą
preferowaną przez Jezusa.
2. Osobiste działanie jest równie
ważne, jak praca o charakterze
publicznym.
3. Do niektórych ludzi nie można
dotrzeć w żaden inny sposób.
4. Kilka słów wypowiedzianych
osobiście do człowieka może
wywrzeć większe wrażenie niż
całe kazania.
5. Wielu ludzi opowiada się
za błędnymi poglądami, bo nie
objęto ich w odpowiednim czasie osobistym działaniem.
6. Wielu znajduje się na rozdrożu, gdzie potrzebują mocnego,
trafnego wezwania, by złożyć
broń i stanąć po stronie Pana.
Chciałbym pokreślić, że wezwanie
ma być mocne i trafne, aby było możliwie najskuteczniejsze. Może ono skłonić niezdecydowaną osobę do podjęcia decyzji pójścia za Chrystusem,
pod warunkiem, że będzie pozytywne,
jednoznaczne i w mocy Ducha Świętego. Wielu ewangelistów skutecznie
przekonuje ludzi do przyjęcia Chrystusa, póki nie dochodzą do punktu,
w którym powinni przekonać ich
do działania. Wtedy lęk przed odrzuceniem i porażką sprawia, że odwlekają wezwanie do decyzji albo osłabiają je, tak iż brzmi ono nieprzekonująco i jest nieskuteczne.
Ci, którzy przekonują ludzi, nazywają zakończeniem tę część procesu
perswazji, w której ewentualny kandydat podejmuje decyzję. W tej fazie rozmowy kierowane jest wezwanie

do podjęcia działania. Jest to moment
decyzji przyjęcia Chrystusa, zachowywania soboty czy przyjęcia chrztu
i przyłączenia się do Kościoła ostatków. Ta faza procesu perswazji jest testem skuteczności ewangelisty.
Powodzenie zakończenia pracy
ewangelisty jest bezpośrednio zależne
od tego, w jakim stopniu kandydat
został przekonany o prawdzie, jak bardzo pragnie ją przyjąć i w jakim stopniu jest przekonany, że powinien niezwłocznie przystąpić do działania. Nie
ma sensu wzywać do przyjęcia chrztu
kogoś, kto nie jest przekonany o prawdziwości naszych zasad wiary ani nie
kocha Jezusa w takim stopniu, by pragnąć pójść za Nim bez względu na to,
ile go to może kosztować.
Jednakże pewne zasady ułatwiają
podjęcie tej najważniejszej decyzji, a co
za tym idzie, mogą pomóc ewangelistom prowadzić nawrócone osoby
do oddania swej woli Panu. Oto one:
1. Zachowaj pozytywne nastawienie.
2. Wiedz, kiedy skierować wezwanie do decyzji.
3. Ułatwiaj kandydatom przystąpienie do działania.

cechować przekonanie, że tym razem
się uda. Postępuj tak, jakby właściwa
decyzja była jedynym możliwym wyborem, którego może dokonać dana osoba. Pamiętaj, że spędziłeś czas na kolanach w modlitwie, prosząc o właściwe słowo we właściwym czasie.

Wiedz, kiedy wzywać
do decyzji
Czas na wezwanie do decyzji jest
wtedy, gdy jesteś pewien, że kandydat
wierzy w prawdę i jest gotowy ją przyjąć. To znaczy, że osoba ta musi wcześniej przejść przez etapy przekonywania i motywowania. Ponieważ nie ma
dwóch jednakowych osób, nie ma też
dwóch kandydatów, którzy w jednakowym tempie przechodziliby poszczególne etapy prowadzące do podjęcia
ostatecznej decyzji.
Skąd ewangelista ma wiedzieć, ile
powinien mówić? Odpowiedź na to

Pozytywne nastawienie
Ewangelista musi rozumieć doniosłe znaczenie jednoznacznej decyzji.
Masz do czynienia z człowiekiem,
którego wieczne przeznaczenie zależy
od decyzji — być może właśnie tej,
którą ma podjąć teraz. Decyzja zostanie podjęta, zanim zakończy się wasze
spotkanie. Masz święty obowiązek uczynić wszystko, co w twojej mocy —
oczywiście nie łamiąc wolności wyboru drugiej osoby — by doprowadzić
kandydata do decyzji wiodącej ku życiu wiecznemu. Powinieneś więc wierzyć, że z pomocą Ducha Świętego
możesz doprowadzić tę osobę do podjęcia właściwej decyzji.
Wiesz, że nie każdego uda ci się
pozyskać, ale naszą postawę powinno

30 • PRZEWODNIK DLA KAZNODZIEJÓW ZBOROWYCH 1/2010 (22)

© istockphoto/Alex Slobodkin

L

pytanie leży w technice wielorakiego
wzywania do decyzji. To znaczy, że
ewangelista powinien posługiwać się
wieloma metodami wzywania do decyzji. Może on próbować doprowadzić
do decyzji za każdym razem, gdy dostrzeże ku temu okazję. Jeśli kandydat nie podejmie decyzji, ewangelista
może kontynuować wezwanie i spróbować jeszcze raz. Za każdym razem,
gdy wzywa do decyzji, jego szansa
na uzyskanie przychylnej odpowiedzi
wzrasta. Ponadto reakcja na próbę doprowadzenia do decyzji ujawni sposób
myślenia kandydata. W ten sposób
ewangelista może odkryć, co powinien
jeszcze powiedzieć lub zrobić.
Jak możesz rozpoznać dobrą okazję do doprowadzenia do decyzji?
Jeśli zachowasz czujność, zauważysz
sygnały, które pozwolą ci dostrzec okazję. Sygnały decyzji to pewne zachowania czy wypowiedzi kandydata, które
wskazują, że jest on gotowy do uczynienia tego kroku.
Oto przykłady wypowiedzi, które wskazują, że kandydat jest bliski
decyzji:
• Czy powinienem przestać pić alkohol i kawę?
• Mojej rodzinie się to nie spodoba.
• Czy powinnam zrezygnować
z noszenia biżuterii?
• Myślę, że mój szef nie da mi wolnych sobót.
• Znajomi pomyślą, że zwariowałem.
Czasami sygnałami decyzji są pewne zachowania kandydata. Może on:
• Oddychać głęboko i wzdychać.
• Drapać się po policzku i uśmiechać się.
• Głaskać ucho i uśmiechać się.
• Pochylać się do przodu i słuchać uważniej.
• Odchylać się do tyłu, jakby
chciał się odprężyć.
Gdy otrzymujesz jeden z takich
sygnałów, powinieneś przestać mówić
i wezwać kandydata do decyzji. Jeśli
będziesz mówił dalej, ryzykujesz utratą
szansy wezwania tej osoby do decyzji.
W takiej chwili powinieneś ułatwić
kandydatowi przystąpienie do działania. Diabeł chciałby mu to utrudnić, ale

ty powinieneś ułatwić działania wynikające z podjęcia decyzji.

Siedem metod
prowadzenia do decyzji
Powinieneś przynajmniej trzykrotnie próbować doprowadzić do korzystnej decyzji podczas jednego spotkania.
Niektóre metody prowadzenia do decyzji pasują do pewnego rodzaju osobowości lepiej niż inne, a więc za każdym razem powinieneś posługiwać się
różnymi metodami. Oto siedem skutecznych metod, które z powodzeniem
stosuję.
1. Zielone światło. W tej metodzie
zadajesz pytania, które pozwolą ci określić, czy możesz zaprosić kandydata
do modlitwy, w której podda się on
Bogu: Czy nie sądzisz, że Pan chciałby,
abyś został ochrzczony w nadchodzącą
niedzielę? Na podstawie tego, co mi
powiedziałeś, czy nie sądzisz, że powinieneś pójść za przykładem Jezusa w tym
względzie? Twierdząca odpowiedź jest
zielonym światłem pozwalającym przystąpić do modlitwy prowadzącej do zupełnego poddania Bogu.
2. Wyzwanie. Ta metoda jest szczególnie skuteczna w przypadku młodych ludzi: Decyzja chrztu jest ważną
i mądrą decyzją. Czy jest dla ciebie
zbyt trudna? Oczywiście nie. Przecież
miłujesz Pana, a On da ci odwagę, jakiej potrzebujesz, by pójść właściwą
drogą. W tym momencie powinieneś
wręczyć kandydatowi kartę decyzji, aby
potwierdził swoje zaangażowanie.
3. Mniej istotne punkty. Jednym
z łatwiejszych sposobów uzyskania
decyzji jest zapytanie o nią pośrednio,
przy pomocy mniej istotnych punktów:
Czy w czasie chrztu chciałbyś wejść
do wody sam, czy z przyjaciółmi? Czy
chcesz przyjąć chrzest rano czy po południu?
4. Ustępstwo. Jest to dobra metoda
w przypadku osób pewnych siebie,
które nie lubią być przekonywane przez
kogoś: Nie jestem pewien, czy otrzymam
pozwolenie, by cię ochrzcić. Rada zboru
będzie musiała zatwierdzić twój chrzest,
a ja nie wiem, jaką podejmie decyzję.
Obiecuję, że zrobię wszystko, co w mojej mocy. Jeśli rada zatwierdzi twój

chrzest, z radością pójdziesz za przykładem Pana i przyjmiesz chrzest, prawda? Pamiętaj, że w każdej z tych metod dobrze jest posłużyć się kartą decyzji. Niech decyzja zawsze będzie przypieczętowana modlitwą i podpisem
kandydata.
5. Zachęta. Po chrzcie otrzymasz
świadectwo chrztu. Napisz na karcie
twoje nazwisko tak, jak chciałbyś, aby
zostało napisane na świadectwie.
6. Odwrócenie uwagi. W tej metodzie chodzi o odwrócenie uwagi kandydata od samego obrzędu chrztu
i skierowanie jej na związane z nim
przygotowania: Jak wiele osób zamierzasz zaprosić na swój chrzest?
7. Prostolinijność. Wiele osób miłujących Pana planuje przyjęcie chrztu
w przyszły piątek. Będę szczęśliwy, mogąc udzielić chrztu także tobie. Jeśli jesteś tym zainteresowany, przeczytaj i wypełnij tę kartę.
Odpowiednim czasem na skorzystanie z którejś z tych metod jest
chwila po tym, jak wyjaśniłeś wątpliwości kandydata w ważnej kwestii.
W rzeczy samej, wątpliwości są sygnałem wzrastającej gotowości do podjęcia decyzji. Zawsze próbuj prowadzić kandydata do decyzji, gdy przyznaje, że jego wątpliwość została wyjaśniona. Jeśli wątpliwości, które występują, gdy próbujesz prowadzić kandydata do decyzji, są przez niego wyrażane, odpowiedz na nie zwięźle i rzeczowo, szukając odpowiedzi na pytanie dlaczego.
Określ, dlaczego dana wątpliwość
została wyrażona i dlaczego jest ważna dla kandydata. Będziesz zdumiony
i szczęśliwy, widząc wśród ochrzczonych osoby, o których nigdy nie sądziłbyś, że przyłączą się do Kościoła ostatków. Pamiętaj! Proś o decyzję przynajmniej trzy razy w czasie każdej rozmowy i posługuj się za każdym razem
inną metodą. Czyń to i obserwuj rezultaty dla chwały Bożej i twojej radości.
✔
Kembleton S. Wiggins
[Autor jest byłym ewangelistą Wydziału Interamerykańskiego Kościoła Adwentystów Dnia
Siódmego].
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Kwestia darów duchowych stano−
wi kluczowe zagadnienie, gdy mó−
wimy o wzroście Kościoła. Alfred
J. Palla w oparciu o Nowy Testa−
ment i wiedzę psychologiczną
podjął się szerokiego omówienia
tej ważnej sprawy. Książka jest
znakomitym poradnikiem dla
starszych zborów, duchownych
i aktywistów chrześcijańskich. Po−
maga właściwie rozróżnić dary du−
chowe, a także poznać preferencje
osobowościowe i talenty człowieka.
Cena 27 zł (dla zborów 25 zł).

Jedyna w języku polskim tak ob−
szerna publikacja, która przedsta−
wia proroczą służbę Ellen G.
White. Dzięki niej odkryjesz spo−
sób, w jaki Pan przekazywał prze−
słania swej posłanniczce, jak ją
prowadził przez teologiczne, me−
dyczne i społeczne pola minowe
jej czasów. W książce zawarto ob−
szerny materiał apologetyczny
pomocny w polemicznych dysku−
sjach na temat osoby i dzieła sio−
stry White. Twarda oprawa, cena
89 zł (dla zborów 65 zł).

Zbiór listów, kazań i artykułów do−
tyczących różnych zagadnień życia
chrześcijańskiego. Książka zawie−
ra wiele nieopublikowanych w ję−
zyku polskim tekstów autorki,
w tym na temat boskości Chrystu−
sa. Cena 30 zł (dla zborów 25 zł).

Książka poświęcona sednu chrze−
ścijańskiej nauki — zbawieniu
przez wiarę. Zrozumiały język, traf−
ność wywodów i inspirujące prze−
słanie to niewątpliwe zalety tej
pozycji. Publikacja może być zna−
komitą pomocą studyjną dla grup
domowych oraz materiałem
do rozważań homiletycznych.
Cena 29 zł (dla zborów 27 zł).
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