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Jaki jest stosunek

twojego zboru
do pieniędzy?
R

óżne zbory przejawiają różne postawy wobec pieniędzy.
W tej kwestii wspólnota religijna zazwyczaj odzwierciedla postawę swojego kierownictwa. Niejednokrotnie jakość przywództwa w zborze określa to, czy zbór ma zdrową sytuację finansową. Osobiście nie wierzę w teologię prosperity, ale cieszę się, gdy widzę chrześcijan, którym się powodzi.
Nie wierzę jednak, że Bóg obiecuje bogactwo tym, którzy są Mu wierni.
W dziejach chrześcijaństwa znajdujemy
wiele przykładów wiernych dzieci Pana
pozbawionych środków materialnych,
ale to już temat na inny felieton.
Czy twój zbór ma pieniądze? Czy
jest zdrowy pod względem finansowym? Podróżując po wydziałach Kościoła, widziałem zbory i przywódców
o różnych nastawieniach wobec pieniędzy. Oczywiście każdy zbór jest
pod tym względem wyjątkowy i ma
swoisty stosunek do finansów. Jakiego rodzaju postawę wobec tej kwestii
zachowuje twój zbór?
Oszczędność. Dobrze jest być
oszczędnym w gospodarowaniu środkami zborowymi, ale jedynie do pewnego stopnia. Problemem jest to, że
wiele zborów stara się oszczędzać pieniądze, nie wydając na to, co niezbędne. Choć oszczędność jest zaletą, to jednak stale grozi nam jej przecenianie.
W kontekście duchowym nadmierna
oszczędność może być wyrazem skąpstwa albo braku zaufania do Boga. Gdy
zbór nie ma tego, co mieć powinien,
wówczas w umysłach wyznawców wykształca się kultura ubóstwa.
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Ubóstwo. Jeśli skarbnik zboru, gdy
pada prośba o środki, mówi za każdym razem: nie ma pieniędzy, tworzy
atmosferę frustracji i zniechęcenia.
Wspólnota religijna może być mała,
a wyznawcy niezamożni, ale mimo to
Bóg daje zborowi środki, których potrzebuje, by funkcjonować. Gdy brak
pieniędzy jest przedłużającym się problemem w zborze, świadczy to o słabości przywództwa w zapewnieniu
środków dla dzieła Pańskiego.
Szczodrość. Szczodrość jest chwalebną postawą, choć hojny zbór to nie
zawsze zamożna wspólnota. Może być
zupełnie odwrotnie. Szczodrość jest
czymś więcej niż spełnieniem swojego
obowiązku — jest stylem życia. Każdy
chrześcijanin powinien być hojny.
W swojej książce Rozsądne szafarstwo
Ellen G. White napisała, że „duch
szczodrości pochodzi z nieba”1. Cudownie jest widzieć, jak Bóg działa
w zborze mającym takiego ducha.
Lęk. Niektórzy członkowie zboru
składają dary i oddają Bożą dziesięcinę, gdyż obawiają się, że w przeciwnym razie Pan ich ukarze. Dotyczy to
także niektórych przywódców, którzy
zarządzając finansami zborowymi, boją
się i nie inwestują w przemodelowanie zboru, gdyż sądzą, że nie wystarczy
na to pieniędzy. Czy znacie taki zbór,
który dobrze funkcjonuje i ma nadwyżkę pieniędzy w skarbnicy?
Zła wola. Wszystko, co robimy
dla Boga, powinno być czynione z dobrej woli. Niektórzy członkowie zboru
nie odkryli jeszcze błogosławieństwa
i radości wynikających z wierności.

WYWIAD

Owszem, wspierają wspólnotę finansowo, ale jedynie z poczucia
obowiązku. Ellen G. White napisała, że „lepiej nie dawać nic, niż dawać z żalem”2.
Wiara. Inspirują mnie zbory, które mają dużo wiary. Takie wspólnoty
są zazwyczaj niewielkie i istnieją stosunkowo niedługo. Czasami nie mają
dość pieniędzy, by zrealizować wszystkie swoje marzenia, ale to nie powstrzymuje ich od podążania naprzód. Choć nie wiedzą, skąd wziąć
środki finansowe, idą do przodu
w swoich misyjnych staraniach
i programach. Nic nie jest w stanie
ich powstrzymać. Wyznawcy w takich zborach zawsze są zjednoczeni
i gotowi czynić to, co najlepsze,
a dzieło Pańskie rośnie wśród nich
jak roślina w żyznej glebie.
Wdzięczność. Jeśli jako członkowie Kościoła uznajemy, że Stwórca
jest dawcą wszystkich dobrych darów, wtedy zawsze znajdziemy powód, by oddawać Bogu to, co najlepsze. Zbór, w którym zarówno
przywódcy, jak i pozostali współwyznawcy wyróżniają się duchem
wdzięczności oraz postawą wiary
i szczodrości to wspólnota duchowa, szczęśliwa i błogosławiona.
Jakiego rodzaju postawę przejawia twój zbór? Jaką postawę powinieneś przyjąć jako lider zborowy?
Jedno jest pewne — jako duchowy
przywódca możesz wywierać wielki
wpływ na wspólnotę i cechy charakteru, jakie rozwijają członkowie
zboru. Dobrą nowiną jest to, że możesz kształtować właściwe postawy,
nie wydając ani grosza.
✔
Jonas Arrais
1

2

Ellen G. White, Rozsądne szafarstwo,
Warszawa 1999, s. 8.
Tamże, s. 127.
[Autor jest zastępcą sekretarza Stowarzyszenia Kaznodziejskiego przy Generalnej Konferencji Kościoła
Adwentystów Dnia
Siódmego i redaktorem naczelnym kwartalnika Elder’s Digest].

Starszy zboru,
który wywiera wpływ
Rozmowa z Paulem Chibuike Ananabą
Paul Chibuike Ananaba jest starszym zboru w dzielnicy
Maryland w mieście Lagos1 w Nigerii, która należy do Wydziału Zachodnio-Centralnoafrykańskiego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Ta lagoska wspólnota, licząca
1200 członków, stale wzrasta, a z uwagi na jej liczebność służbę w niej pełni 21 starszych zboru. Tempo wzrostu wspólnoty było wysokie od 1990 roku — przez wiele
lat największe w całym tym wydziale. Brat Ananaba
posiada wykształcenie prawnicze i jest obecnie prezesem Nigeryjskiego Stowarzyszenia Adwentystycznych Prawników. Jest
też członkiem władz Babcock University. Jego żona ma na imię Amarachi.

„PRZEWODNIK DLA KAZNODZIEJÓW ZBOROWYCH”: — Bracie
Paulu, co to znaczy być starszym zboru?
PAUL CHIBUIKE ANANABA: —
Służba starszego zboru dała mi głębokie doświadczenie i przybliżyła mnie
do Boga. To szczególny przywilej móc
służyć wspólnocie religijnej. Moja ordynacja na starszego zboru była ważnym czynnikiem w moim duchowym
rozwoju. Biblia mówi, że komu wiele
dano, od tego wiele będzie się wymagać. Jako przełożony zboru jestem zobowiązany do wychodzenia naprzeciw
potrzebom współwyznawców. Członkowie zboru, mając zaufanie do mnie,
mogą przyjść i zwierzyć się ze swoich problemów. Spoczywa na mnie
obowiązek wspierania i nauczania ich,
ale żeby spełniać ten obowiązek, potrzebuję nieustannie pomocy od Pana.
— Czy ściśle współpracujesz
z twoim pastorem?
— Tak, oczywiście! Dzisiaj, tuż
przed tym wywiadem, pastor odwiedził
mnie w moim biurze wraz ze swymi
dziećmi. Mój pastor pozwala mi dość
często wygłaszać kazania. Razem organizujemy seminaria i spotkania
ewangelizacyjne. Działamy w stałej
łączności i modlimy się razem.
— Czy ostatnio odbyły się w twoim zborze jakieś seminaria lub spotkania ewangelizacyjne?

— Owszem, nawet kilka, jak również liczne zajęcia w ramach kształcenia w służbie zborowej. Tego rodzaju
spotkania odbywają się regularnie
od wielu lat w moim zborze i okręgu. W zborze zrealizowanych zostało
także wiele szczególnych projektów.
Należą do nich: (1) zakup ziemi w sąsiedztwie naszego budynku zborowego (w jednej z najlepszych dzielnic
Lagosu), (2) położenie fundamentu
pod dom dla rodziny pastora i zbór
dziecięcy, (3) kampanie ewangelizacyjne, podczas których pozyskano
dla Chrystusa wiele osób, (4) nabycie
autobusu ewangelizacyjnego dla stowarzyszenia Służba Kobiet i (5) wysłanie misjonarzy do innych diecezji.
— Czy możesz powiedzieć, jaka jest
definicja misji i wizji twojego zboru?
— Nasza misja jest zbieżna z globalną misją Kościoła ogólnoświatowego — głoszenie wiecznej ewangelii
współwyznawcom, społeczeństwu
i ludzkości. Nasza wizja to szkolenie
członków zboru i wyposażanie ich
pod względem duchowym, fizycznym
i ekonomicznym do głoszenia wiecznej ewangelii.
— W jaki sposób kwartalnik Elder’s
Digest (Przewodnik dla Kaznodziejów Zborowych) pomaga ci w twojej służbie?
— Po raz pierwszy sięgnąłem
po egzemplarz Elder’s Digest w 2005
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1

Lagos — największe miasto Nigerii liczące około 10 mln mieszkańców (2010),
największe obok Kairu miasto w Afryce i stolica kraju do 1991 roku. Lagos,
mimo przeniesienia stolicy do Abudży,
pozostało gospodarczym centrum państwa. W 1962 roku założono jedyny
w mieście uniwersytet (przyp. red.).

Idealny
starszy zboru
N

ie ma większego przywileju
i lepszej okazji do służby
w zborze niż pełnienie
funkcji starszego zboru. Aby to zrozumieć, musimy najpierw uznać fakt, że
wielkim zaszczytem jest pracować
w zgromadzeniu dzieci Bożych. Porównajmy obowiązki starszego zboru
i pastora, aby lepiej je zrozumieć.
Pastor jest duchowym przywódcą
mającym największą odpowiedzialność
i autorytet w zborze. Kościół, za pośrednictwem diecezji, posyła go, by zapewnił duchowe przywództwo i administrował zborem będącym pod jego
kierownictwem. Dlatego duchowny
służy jako łącznik między zborem
a Kościołem ogólnoświatowym, bowiem reprezentuje Kościół ogólnoświatowy przed zborem. Czas jego
służby w danym zborze zależy
od decyzji lokalnej jednostki kościelnej, która deleguje pastora.
Natomiast starszy zboru nie
jest posyłany do zboru.
Jest on wybierany przez
zbór, by pomagał duchownemu w sprawach duchowych
i administrowaniu wspólnotą.
Jest on nieetatowym
przywódcą najwyższej rangi, gdyż
jego urząd wymaga największej
pokory w pełnieniu służby dla ludu
Bożego.
Idealny starszy zboru powinien być pokorny bez względu na zajmowaną pozycję spo-
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łeczną, stan posiadania czy poziom wykształcenia. Jego najważniejszym zadaniem powinno być służenie, a nie zabieganie o to, by jemu służono. Taki
starszy zboru będzie świadomy, iż nie
jest właścicielem wspólnoty religijnej
ani kimś, kto ma prawo rządzić współwyznawcami.
Starszy zboru z pokorą uznaje autorytet pastora i z poświęceniem służy jak najlepiej zborowi, zgodnie z zaleceniami i sugestiami duchownego.
Idealny starszy zboru miłuje
współwyznawców i traktuje ich
z szacunkiem, odnosi się do nich
z troską i wsłuchuje się w ich uwagi. Dla starszego zboru brat, który jeździ drogim samochodem, i siostra, która jeździ rowerem,
mają taką samą wartość
w oczach Zbawiciela. Starszy zboru traktuje wszystkich z taką samą uprzejmością, bez dyskryminacji.
Największą radością idealnego starszego zboru jest
widzieć w zborze ludzi
znajdujących zbawienie. Starszy zboru troszczy się o to, by organizować budujące zgromadzenia religijne.
Planuje nabożeństwa
z pastorem w taki
sposób, aby wszyscy
współwyznawcy
otrzymywali dobry
duchowy pokarm.
Jako asystent pastora
uczestniczy w zborowych spotkaniach i stara się dbać o porządek
i właściwe funkcjonowanie wspólnoty.

© istockphoto/Steve Cukrov

roku podczas ogólnoświatowego
zjazdu Kościoła w Toronto. Od tej
pory inni starsi zboru i ja cenimy
każdy kolejny numer tego kwartalnika. Jedną z rzeczy, których się
nauczyłem z niego, jest pozytywny
wpływ ordynacji i uroczystości poświęcenia starszych zboru.
— W jaki sposób starasz się
pomagać młodzieży w zborze?
— Starsi zboru mojej wspólnoty realizują programy opracowane
z myślą o przygotowaniu młodych ludzi w zborze do rozwoju,
aby w przyszłości mogli zająć nasze miejsca. Wielu młodych ludzi
postrzega nas jako wzorce osobowe,
a my dokładamy starań, by docierać do nich indywidualnie i jako
do grupy, aby angażować ich
w służbę dla Boga i bliźnich.
Wielu młodych ludzi potrzebuje
tylko nieco zachęty, a rozwiną się
tak, iż zaskoczą niejednego z nas!
— Co jeszcze zaskakuje cię,
gdy troszczysz się o swój zbór?
— Łaska Boża! Pan pomaga rozwiązywać problemy, godzić zwaśnionych i znajdować wyjście z trudnych
sytuacji w zborze. Nie byłbym w stanie pełnić służby bez Jego pomocy!
Bóg posłużył się mną wielokrotnie
w wychodzeniu naprzeciw wyzwaniom, wobec jakich stawał zbór, rodziny i poszczególni współwyznawcy. Starsi mojego zboru prowadzą także doradztwo dla osób borykających
się z różnymi problemami. Nasze
odwiedziny w domach współwyznawców pozwalają lepiej przyjrzeć
się ich codziennemu życiu. Dzięki
temu odkrywamy później z satysfakcją, że wielu z nich przychodzi
do zboru z uśmiechem, mimo że
w swoich rodzinnych domach przeżywają trudne chwile. W takich sytuacjach staramy się w mocy Bożej
nieść im pomoc!
✔

Jako duchowy przywódca starszy zboru cieszy się, widząc swój
zbór przygotowujący się na przyjście Pana. Jako lider uczyni wszystko, co możliwe, aby jego służba była
zgodna ze słowami proroka: „Nie
będą źle postępować ani zgubnie
działać na całej świętej górze” (Iz
65,25). Idealny starszy zboru będzie
się cieszył, mogąc pomagać współwyznawcom w dochowaniu wierności Bogu, miłowaniu Jezusa, świętowaniu soboty, szanowaniu władz
świeckich i kościelnych, studiowaniu Biblii, przestrzeganiu rad i zaleceń Ducha Proroctwa oraz wspieraniu Kościoła dziesięcinami i darami. Będzie także zachęcał wierzących, by angażowali się w misję
przyprowadzania bliźnich do Chrystusa. Jego największą radością, poza
autentyczną służbą dla zboru, będzie widzieć grzeszników korzących
się u stóp Zbawiciela.
Idealny starszy zboru będzie
chronił trzodę Bożą przed wpływami sił demonicznych, które otaczają Kościół po to, by mącić
w nim i odwodzić od zbawienia.
Starszy zboru będzie uważnie dobierał słowa podczas kazania, aby
jego przesłania nie prowokowały
podziałów i nie szkodziły ludowi
Pana.
Idealny starszy zboru to ktoś,
kto zna Jezusa, chodzi z Nim i jest
zdecydowany podporządkować się
woli Mistrza. Uczyni wszystko, co
w jego mocy, by przestrzegano zasad Pana w zgromadzeniu świętych, gdyż tego pragnie Bóg: „Będę
się radował z Jeruzalemu i weselił z mojego ludu, i już nigdy nie
usłyszy się w nim głosu płaczu
i głosu skargi” (Iz 65,19).
Niech Pan błogosławi swoich
wiernych starszych zborów, którzy
wraz z wiernymi pastorami służą
dzień po dniu ludowi Bożemu!
Maran atha!
✔
Israel Leito
[Autor jest przewodniczącym Wydziału
Interamerykańskiego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego].

© Daria Gil-Ziędalska
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Rady
dla starszych
zborów
ÑS
tarszym, którzy dobrze
swój urząd sprawują, należy oddawać podwójną
cześć” (1 Tm 5,17).

Nie spieraj się ze swoim pastorem. Zbór uznaje pastora jako duchowego przywódcę. Gdy wspólnota dostrzega, że istnieje rywalizacja między
starszym zboru a duchownym, wówczas członkowie zboru nie angażują się
w realizację programów wspólnoty.
Wspierajcie się wzajemnie z pastorem.
Przemawiaj z autorytetem. Pamiętaj o radzie Pawła, że powinieneś
dobrze wykładać Słowo Prawdy. Twoją
misją jest karmienie trzody Bożej. Starannie więc przygotowuj kazania. Spisuj je, ale nie czytaj ich zborowi. Określ

cel i przedmiot swego wystąpienia,
zadając sobie pytanie: Czego zbór ma
się nauczyć z tego kazania?
Nie układaj niezależnego programu. Nikt nie lubi poluzowanego koła.
Koordynuj swoje działania z pastorem, w tym także te podejmowane
w sytuacjach szczególnych. Duchowny może ci zlecić np. poprowadzenie
posiedzenia rady zboru. Dziel się dobrymi pomysłami, a otrzymasz wsparcie innych przywódców.
Współdziałaj w rozwijaniu planu
kazań. Polecaj osoby mogące wygłaszać kazania. Odwiedzaj inne zbory.
Bierz udział w wizytacjach duszpasterskich. Przygotuj tygodniową listę priorytetowych odwiedzin, obejmującą osoby, które utraciły bliskich, znie-
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chęcone, chore, kandydatów do chrztu
itd. Koordynuj realizację tego zadania
z innymi starszymi zboru. Pamiętaj, by
nie były to jedynie spotkania towarzyskie. Wyjaśnij powód swojej wizyty zaraz po przybyciu — dzięki temu
łatwiej zrealizujesz plan spotkania.
Dziel się obowiązkami. Większość współwyznawców w zborze jest
gotowych do jakiegoś rodzaju współpracy. Staraj się angażować jak najwięcej ludzi do służby. Pamiętaj jednak,
że nie każdy nadaje się do wszystkiego. Wielu narzeka na brak współpracy ze strony innych, ale problem polega na tym, że niektórzy chcieliby robić wszystko. Dobry starszy zboru to
ktoś, kto angażuje innych do pracy
na rzecz wspólnoty.
Koordynuj działania z innymi
starszymi zboru. Przygotuj plan działań starszych zboru obejmujący wizyty
duszpasterskie, ogłoszenia, prowadzenie nabożeństw, liczenie darów, uczestniczenie w specjalnych uroczystościach itd. Opublikuj ten plan w biuletynie zborowym.
Dbaj o porządek w zborze. Umieść
odpowiednie tabliczki na drzwiach
w budynku zborowym (toalety, boczne drzwi na parking, tylne wejście, główne wejście, klasy) i przygotuj plan działania mający na celu właściwe zaangażowanie w działanie zboru tych współwyznawców, którzy zazwyczaj powodują
zamieszanie.
Traktuj innych z szacunkiem.
Unikaj nadmiernego spoufalania się.
Zbór patrzy na ciebie jako wzór uduchowienia, a twoje lekkomyślne zachowanie, zwłaszcza wobec osób przeciwnej płci, może podważyć twój autorytet. Zbór cierpi wskutek tego rodzaju
niewłaściwych sytuacji.
Twoja rodzina powinna być
dla ciebie wsparciem w służbie. Staraj się o to, by twoja rodzina poświęciła
się Panu. Nic tak nie szkodzi twojemu
przywództwu w zborze jak obojętność
twoich najbliższych na sprawy duchowe. Pamiętaj, że prowadzenie regularnych rodzinnych nabożeństw jest twoim obowiązkiem.
Bądź zorganizowany, prowadząc
posiedzenia rady zboru. Przygotuj

agendę. Najważniejsze sprawy umieść
na początku, a najbardziej kontrowersyjne na końcu. Przeprowadzaj
głosowanie w sprawie każdej uchwalanej zmiany. Nie wspominaj o sprawach, które muszą zostać przedyskutowane przed formalnym wniesieniem
pod obrady. Zbyt długie posiedzenia
są zazwyczaj mniej produktywne.
Poświęcaj czas na studiowanie
Pisma Świętego. Zbór odczuje to, gdy
będziesz poświęcał zbyt mało czasu
na studiowanie Biblii i przygotowanie kazań. Wspieraj swoje tezy cytatami z Ducha Proroctwa. Zachowuj
orientację w aktualnych wydarzeniach,
ale niech to zainteresowanie nie zajmuje miejsca studiowania Biblii.
Nie bój się techniki. Nawet jeśli nie
jesteś fanem techniki, możesz poprosić kogoś, kto jest znawcą tych zagadnień, by pomógł ci ożywić spotkania
zborowe. Kościół czyni znaczące inwestycje w nowe technologie, więc powinieneś korzystać z dostępnych materiałów.
Bądź misjonarzem. Promuj ewangelizację i bierz w niej udział. Starszy
zboru, który nigdy nie udziela lekcji
biblijnych, zazwyczaj szybko przestaje
być przywódcą. Angażuj innych
do pracy. Nic nie może się równać
z radością prowadzenia innych do Jezusa.
Poświęcaj czas na modlitwę.
Zgromadzenie religijne rzadko przewyższa pod względem duchowym
swego przywódcę. Czas, który poświęcasz na osobistą modlitwę i łączność
z Bogiem, będzie pod wieloma
względami wskazywał twój poziom
uduchowienia. Modlitwa jest oddechem duszy także starszego zboru.
Bądź wyczulony na rady innych.
Bądź stanowczy, ale nie sztywny. Pamiętaj, że choć sprawujesz przywództwo w zborze, nie jesteś nieomylny. Nie
zamykaj się w swoich przekonaniach,
ale słuchaj i uczciwie oceniaj opinie
innych. Krytyka często pomaga nam
robić postępy.
Nie obawiaj się zmian. Pozwalaj
na robienie zmian w normalnym programie tym, którzy chcą wnieść do niego coś innego. Niewielkie zmiany
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w porządku nabożeństwa nie są grzechem. Przełamuj rutynę i monotonię,
nie popadając w zeświecczenie.
Dbaj o swój wygląd. Nie szata zdobi człowieka, ale jednak świadczy
o nim. Twój sposób ubierania wiele
mówi o tobie. Nie udawaj pokory przez
niechlujny ubiór. Zawsze przychodź
do zboru w stosownym stroju. Unikaj
koszul w jaskrawych kolorach, gdy
występujesz za kazalnicą. Miej zawsze
czyste buty.
Bądź wierny w dziesięcinach
i darach. Twoja lojalność wobec Kościoła jest widoczna najlepiej w tym,
jak wspierasz go materialnie. Jesteś
przywódcą zboru, a twoje wsparcie finansowe ma istotne znaczenie. Wierności w tych sprawach najlepiej uczyć
własnym przykładem.
Mów dobrze o twoich przywódcach. Nie uczestnicz w przekazywaniu
plotek i obmawianiu. Nie karm ludzi
sensacyjkami i nie wyrażaj wątpliwości co do innych liderów. Nie inicjuj
podziałów i stronniczości w zborze.
Bądź mądrym doradcą. Zanim
przystąpisz do rozwiązywania problemu, zadaj sobie pytanie, czy jego rozwiązanie leży w granicach twoich
kompetencji. Kontrowersyjne kwestie
przedyskutuj wspólnie z pastorem.
Dzięki temu członkowie zboru będą
mieli do ciebie zaufanie. Unikaj podejmowania decyzji za kogoś, komu
doradzasz. Zamiast tego przedstaw listę argumentów za i przeciw i pozwól zainteresowanej osobie podjąć
samodzielną decyzję.
Dbaj o godność swego urzędu.
Najlepszą sposobnością do wykazania
się duchową dojrzałością jest stawienie
czoła problemowi. Pan powołał cię
za pośrednictwem zboru do pełnienia ważnych obowiązków, więc traktuj
je tak, jak należy. Poświęć się Bogu
i pozwól Mu działać przez ciebie
dla dobra ludzi przygotowujących się
na powtórne przyjście Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
✔
Oscar E. Gonzalez
[Autor jest sekretarzem Diecezji Alto Magdalena Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Kolumbii].

PRZYWÓDZTWO

Uznanie i wdzięczność za służbę

pastora

Jamesa Cressa

S

towarzyszenie Kaznodziejskie
przy Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego wyraża uznanie
i wdzięczność za służbę pastora Jamesa A. Cressa, który
w ciągu minionych siedemnastu lat
pełnił urząd sekretarza Stowarzyszenia Kaznodziejskiego przy siedzibie
władz ogólnoświatowego Kościoła.
Podczas służby na tym stanowisku
rozwinął on nadzwyczajną działalność
na rzecz wyposażania, szkolenia i inspirowania duszpasterzy i ich rodzin
na całym świecie.

Był on wspaniałym przywódcą, dobrym przyjacielem, miłym człowiekiem, mądrym nauczycielem i wiernym kolegą. Był w całym tego słowa
znaczeniu pastorem, a przy tym prawdziwym mężem Bożym!
Straciliśmy naszego drogiego kolegę
w służbie, ale tylko na krótki czas. Jesteśmy pewni i z nadzieją wyglądamy tej
chwili, gdy spotkamy się z Jimem w dniu
powtórnego przyjścia Chrystusa.
Do tego czasu będziemy czerpać
pociechę i siłę od Jezusa, starając się
budować na dziedzictwie pozostawionym nam przez Jamesa A. Cressa. ✔
Stowarzyszenie Kaznodziejskie
przy Generalnej Konferencji
Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego

Fundusz imienia Jamesa Cressa
na rzecz małżeństw pastorskich zaan−
gażowanych w służbę kaznodziejską
Marzeniem Jima było to, by każdy
współmałżonek osoby pełniącej
służbę w Kościele, pragnący się
włączyć w tę działalność, miał taką
możliwość. Przez całe życie z pasją
zabiegał o realizację tego projek−
tu. W większości wydziałów Kościo−
ła nie było na to środków.
Tych, którzy chcieliby wesprzeć re−
alizację tego marzenia, prosimy
o przesyłanie środków:
James A. Cress Memorial Fund
c/o GC Ministerial Association
G. Massenburg
12501 Old Columbia Pike
Silver Spring, Maryland 20904, USA

ÑG≥oszπc ≥askÍ Boøπî
— hasło ogólnoświatowego zjazdu Kościoła
amy tę nadzieję”, „Teraz jest czas”, „Prawie w domu”, „Przemienieni przez Chrystusa”. Gdy członkowie Komitetu Hasła Zjazdowego
przy Generalnej Konferencji Kościoła
Adwentystów Dnia Siódmego dokonali przeglądu haseł minionych zjazdów
ogólnoświatowego Kościoła, zwrócili
uwagę na to, że żadne z nich nie zawierało słowa łaska.
„Powiedzieliśmy: »Jako Kościół
wierzymy w łaskę. Dlaczego nie mielibyśmy tym razem wyrazić tego w haśle
zjazdu ogólnoświatowego Kościoła?«”
— stwierdził pastor Gerry Karst, wice-

ÑM

przewodniczący Generalnej Konferencji
Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego
i przewodniczący Komitetu Hasła Zjazdowego. Tak więc, gdy delegaci adwentystyczni z całego świata zbiorą się
w 2010 roku w Atlancie w Stanach
Zjednoczonych na 59. zjeździe ogólnoświatowego Kościoła, będą obradować
pod hasłem Głosząc łaskę Bożą.
Ale czy hasło zjazdu ogólnoświatowego Kościoła jest czymś więcej niż
formalnością? Pastor Karst przyznał,
że tradycyjnie odpowiedź na to pytanie brzmiałaby nie. Jednak podczas
ostatniego zjazdu ogólnoświatowego
Kościoła w St. Louis w Stanach Zjed-

noczonych w 2005 roku hasło to stało
się „siłą napędową nabożeństw i prezentowanych tematów”.
Karst spodziewa się, że trend ten
utrzyma się w 2010 roku. Powiedział,
iż wszyscy mówcy prowadzący nabożeństwa czy koordynatorzy muzyczni
będą mieli na celu podkreślanie różnych aspektów łaski. „Hasło Głosząc
łaskę Bożą będzie dla delegatów zjazdu osnową obrad — wyjaśnił. — Hasło
to nada całemu zjazdowi duchowy kierunek i pomoże prezentującym skupić
się na każdym ważnym elemencie adwentystycznych zasad wiary”.
✔
Elizabeth Lechleitner

PRZEWODNIK DLA KAZNODZIEJÓW ZBOROWYCH 2/2010 (23) • 7

Doskonały

KoúciÛ≥
N

ikomu nie podoba się Kościół taki, jaki jest. Nawet ci,
którzy zdecydowanie go
wspierają, wiedzą, że nie jest on doskonały. Spróbujmy więc określić, co jest
z nim nie w porządku i naprawmy to!
Wtedy wszyscy będą się czuli dobrze, krytycy umilkną, dokończymy dzieło Boże
i Jezus przyjdzie.
Czy to dobry pomysł? Przypuszczalnie nie. Niestety nie, gdyż każdy
członek Kościoła jest grzesznikiem
żyjącym nieustannie na krawędzi grzechu. Cóż, musimy stwierdzić, że nadzieja na idealny Kościół jest dość
mglista. W rzeczy samej poleganie
na jakiejś teoretycznej definicji Kościoła byłoby dość ryzykowne dla dzieła Bożego.
Już sama definicja jest problemem.
Mamy być w świecie, ale nie ze świata.
Jednak ilu jest ludzi, tyle sposobów rozumienia tego hasła! Jedni chcą więcej kontaktu ze światem, a inni mniej. Uzgodnienie wspólnej definicji owej doskonałości jawi się więc jako zgoła niemożliwe.
W pewnym sensie jednak istnienie
doskonałego Kościoła jest możliwe.

Najpierw jednak wskażmy ryzyko, jakie pociąga za sobą przyjęcie definicji
doskonałego Kościoła, a potem dążmy do tego, by tę definicję odzwierciedlić w rzeczywistości.
1. Krótkotrwała doskonałość.
Mówi się, że gdy ktoś twierdzi, że ma
dobry gust, to
w rzeczywistości go nie ma.
Gdy ktoś zaczyna podejrzewać,
że osiągnął doskonałość, daje
tym samym dowód, że jest daleki od niej. Wśród
grzeszników
prawdziwe dobro to dobro niewinne, które nie jest
w stanie samo siebie oszacować. Gdy
próbujemy uświadomić sobie, jak dobrzy jesteśmy, wówczas nasza dobroć
zostaje skażona pychą i traci to, co
w niej najistotniejsze — swoją autentyczność. Jak więc Kościół miałby kiedykolwiek wiedzieć, że jest doskonały,
a jednocześnie ustrzec się arogancji?

2. Żałośni grzesznicy na zewnątrz. Gdybym żył w tym świecie
i byłbym uwikłany w przygnębiającą
plątaninę niszczących nałogów, jak
mógłbym się zwrócić o pomoc
do czystego Kościoła? Jak mógłbym
skalać jego progi i zagrozić jego reputacji moją
nędzną obecnością? Najpierw
musiałbym
zmienić moje
postępowanie.
Wyobrażanie
sobie doskonałego Kościoła
wiąże się z pokusą myślenia,
że muszę zasłużyć na łaskę Bożą, co jest zgubnym
wariantem demonicznej niemożliwości — zbawienia z uczynków.
3. Grzesznicy pełni wyrzutów sumienia wewnątrz. Gdybym był członkiem perfekcyjnego Kościoła, nie wiedziałbym, co zrobić z moim grzechem. Nawet jeśli panowałbym
nad moim zewnętrznym postępowa-

Doskona≥y KoúciÛ≥
to taki, w ktÛrym
niedoskonali ludzie
wiedzπ wiele
o przebaczaniu.
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© „Pasja”/Caleb Deschanel

TEOLOGIA

niem, to czy mógłbym być szczery wobec mojego błądzącego serca? Czy byłbym dość odważny, by przyznać, że
z mojego powodu Kościół nie jest już
idealny? Obawiam się, że wyobrażanie
sobie, iż Kościół może być doskonały,
jest po prostu zaproszeniem dla faryzeuszy, by dziękowali Bogu za to, że
nie są tacy jak inni ludzie. Pełni wyrzutów sumienia wierzący nie mogliby
wyznać grzechów i potrzeby ratunku
— ani sobie nawzajem, ani Bogu.
W Łk 18,13 Jezus wskazał nam jako
wzór celnika i jego modlitwę: „Boże,
bądź miłościw mnie grzesznemu”.
Mistrz nie nazwał go ani bezgrzesznym,
ani doskonałym, ale usprawiedliwionym: „Ten poszedł usprawiedliwiony
do domu swego” (Łk 18,14).
W codziennym chrześcijańskim
życiu ten status usprawiedliwionego
(a nie doskonałego czy bezgrzesznego)
jest niezwykle istotny, jako że nigdy nie
jesteśmy w stanie wyliczyć, kiedy jesteśmy dość źli, by znowu wyznać
grzech. Zawsze jesteśmy grzesznikami,
a modlitwa z wyznaniem grzeszności
zawsze jest stosowna, zaś Bożą obiet-

nicą zawsze jest to, że możemy odejść
sprzed Jego oblicza usprawiedliwieni.
Ostatnie słowa podsumowujące tę
kwestię wypowiedzianą przez Jezusa
do faryzeuszy mówiły o tym, że kto
się wywyższa, będzie poniżony, ale
ten, kto się poniża — okazuje pokorę
— będzie wywyższony. Nasz dylemat
polega na tym, że gdy się ukorzymy,
musimy zwalczać pragnienie odczucia dumy z naszej pokory, a zatem
znowu potrzebujemy ukorzenia się.
Jedynym bezpiecznym wnioskiem
wynikającym z tego jest stwierdzenie, iż korzenie się przed Bogiem jest
zadaniem chrześcijanina zawsze, zaś
wywyższenie zawsze jest dziełem
Zbawiciela. Każda definicja „doskonałego” Kościoła, definicja, która kusi
nas do wywyższania się, nie może
być właściwa.
Ze zrozumiałych powodów Kościół powinien przyciągać dobrych ludzi. Słuszna jest także troska o reputację wspólnoty religijnej. Sam apostoł
Paweł uczył, że starsi zborów powinni
„cieszyć się dobrym imieniem u tych,
którzy do nas nie należą” (1 Tm 3,7).

Ale najlepszą nowiną jest to, że Kościół
jest miejscem dla grzeszników — miejscem, w którym możemy korzystać
z łaski Bożej i wzrastać w podobieństwie do Zbawiciela.
Grzesznik zawsze jest grzesznikiem, jak alkoholik zawsze jest alkoholikiem. Przynajmniej pod jednym
istotnym względem organizacja, która
pomaga alkoholikom — Anonimowi
Alkoholicy (AA) — jest przykładem
tego, czym powinien być Kościół. Ci,
którzy uczestniczą w spotkaniach grup
AA, nigdy nie czynią tego po to, by
usprawiedliwiać czy umacniać swoją
skłonność do alkoholu. Przychodzą
na spotkania, bo chcą być wolni
od picia. Czy nie piją od lat, czy też
dopiero rzucają picie, wszyscy ci alkoholicy spotykają się po to, by pomagać sobie nawzajem. Tym właśnie powinien być Kościół i to powinien czynić.
W takim sensie możemy mówić
o doskonałym Kościele. Skoro doskonała Biblia zawiera niedoskonałe wypowiedzi, jak napisała Ellen G. White,
to doskonały Kościół składa się z niedoskonałych ludzi, którzy sporo wiedzą
o grzechu, łasce i przebaczeniu.
Henri Nouwen powiedział: „Przebaczenie to nazwa miłości wśród ludzi,
którzy kochają słabo. Trudną prawdą
jest to, że my wszyscy kochamy słabo.
Nie wiemy nawet, co czynimy, gdy ranimy innych. Musimy przebaczać i sami potrzebujemy przebaczenia każdego dnia, w każdej godzinie, nieustannie. To jest dzieło miłości we wspólnocie słabych, jaką jest ludzkość”
(Weavings, t. VII, s. 2).
Doskonały Kościół to taki, w którym niedoskonali ludzie wiedzą wiele
o przebaczaniu.
✔
Alden Thompson
1

Zob. Ellen G. White, Selected Messages,

t. I, s. 22.
[Autor jest wykładowcą przedmiotów biblijnych w Walla Walla University. Artykuł pochodzi z czasopisma Gleaner wydawanego
przez Unię Północnopacyficzną Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Stanach Zjednoczonych].
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WOLNOŚĆ RELIGIJNA

åwiÍto

Wolnoúci Religijnej
Oni tworzyli historię,

i ty możesz!
T

ak, to prawda — adwentyści
przeszli do historii! Trynidad
w 2005 roku, Sa~o Paulo
i Bukareszt w 2006 roku, Kapsztad
w 2007 roku, Santo Domingo, Lima
i Bogota w 2009 roku. W tych i innych miejscach adwentyści tworzyli
historię. W jaki sposób? Zorganizowali tam po raz pierwszy Święto Wolności Religijnej. Tworzysz historię, gdy
czynisz coś, czego nie zrobił nikt przed
tobą. Tworzysz historię, gdy to, co organizujesz, stanowi cenny wkład w dobro społeczeństwa. Tworzysz historię,
gdy zmieniasz świat na lepsze.

Pan uczyni cię głową
Nigdy nie zapomnę, gdy po raz
pierwszy zobaczyłem zadaszony stadion w Sa~o Paulo w Brazylii kilka
miesięcy przed spotkaniem w 2006
roku. Pomyślałem, że niemożliwe będzie zapełnić te ogromne trybuny. Williams Costa, który wówczas pracował
w Sekretariacie Wolności Religijnej
Wydziału Południowoamerykańskiego
Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, był głównym organizatorem spotkania. Współdziałał przy tym z zespołem
organizacyjnym Unii Centralnej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego
w Brazylii. Pastor Costa miał większe
doświadczenie w organizowaniu takich dużych zgromadzeń niż ja, ale on
był nowicjuszem w Sekretariacie Wolności Religijnej. Nie miał za sobą niezliczonych popołudniowych spotkań
sobotnich w zborach z udziałem
dwudziestu, trzydziestu czy pięćdzie-

sięciu osób. Zawsze myślałem, że powinno być lepiej, ale z drugiej strony
byłem realistą. Wiedziałem, że większość ludzi nie interesuje się wolnością
religijną, przynajmniej póki sami ją
mają. Gdy pojawiają się trudności, gdy
ludzie trafiają do więzień albo są wyrzucani z pracy z powodu wiary, wówczas kwestia wolności religijnej staje się
dla nich bardzo ważna. Jednak problem polega na tym, że wtedy jest już
zazwyczaj za późno na jakiekolwiek
działania wyjaśniające.
Moim marzeniem było, by światowe Święto Wolności Religijnej w roku 2009 odbyło się z udziałem 10 tys.
uczestników. Wiedziałem, że jest to
możliwe, gdyż Bóg obiecał nam swoją
pomoc, a ja poważnie traktuję tę Jego
obietnicę. W Pwt 28,13 czytamy:
„Uczyni cię Pan głową, a nie ogonem,
i będziesz zawsze tylko na górze,
a nigdy nie będziesz na dole”. Jednak
jest w tym wersecie także warunek:
„Jeżeli będziesz słuchał przykazań
Pana, Boga twego”.
Ta obietnica zmieniła mój sposób
myślenia. Jeśli będziemy wierni i będziemy działać dla chwały Boga, możemy tworzyć historię! Myślałem, że 10
tys. uczestników zgromadzonych
na jednym miejscu, by celebrować
Święto Wolności Religijnej w 2009
roku to szczyt naszych marzeń. Gdy
podzieliłem się tą myślą z pastorem
Costą, ten popatrzył na mnie zdumiony i odrzekł:
— Ale po co chcesz czekać
do 2009 roku na te 10 tys. ludzi?

10 • PRZEWODNIK DLA KAZNODZIEJÓW ZBOROWYCH 2/2010 (23)

— Przecież prawie nikt nie interesuje się wolnością religijną! — odpowiedziałem.
A on na to z przekonaniem rzekł:
— Możemy to osiągnąć za trzy
miesiące!
Także i inni wspaniali członkowie
Kościoła dodali z radością i przekonaniem:
— Możemy tego dokonać!
Przyjęli Bożą obietnicę! Słuchając
pastora Costy, wiedziałem, że będziemy tworzyć historię. W czerwcu 2006
roku stadion był pełny — 12 tys. ludzi. Ponad 60% uczestników zgromadzenia stanowili młodzi ludzie. Program był rewelacyjny. Wielu ludzi stało pod stadionem, nie mogąc wejść
do środka. Po raz pierwszy w dziejach świata ponad 10 tys. ludzi zebrało się, by świętować wolność religijną.
Tego dnia pastor Costa, jego zespół
i Unia Centralna Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Brazylii przeszli do historii. W czwartek przed
świętem spędziliśmy godzinę na spotkaniu z gubernatorem stanu Sa~o
Paulo i przewodniczącym parlamentu stanowego. W Święcie Wolności
Religijnej wzięło udział kilku wysokich urzędników państwowych. Dla
Kościołów w Sa~o Paulo, dla gubernatora stanu Sa~o Paulo, dla urzędników i działaczy na rzecz wolności religijnej było to wydarzenie zaskakujące. Ujrzeli Kościół adwentystyczny
od innej strony. Zrobiliśmy coś, czego oni nigdy nie zrobili — publicznie
celebrowaliśmy Święto Wolności Re-
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Przewodniczący Wydziału
Południowej Afryki i Oceanu
Indyjskiego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i inni
przywódcy w Angoli wraz 45
tys. uczestników (2008).

Parada pathfindersów
na Dominikanie w maju
2009 roku.

ligijnej dla wszystkich z udziałem
ponad 10 tys. osób.

Dlaczego potrzebujemy
Święta Wolności
Religijnej?
Pomysł masowego spotkania poświęconego wolności religijnej początkowo wydawał się nierealny. Ludzie
pytali: Po co nam coś takiego? Myśleli tak: Waszym zadaniem jest spotykać
się z urzędnikami państwowymi, współpracować ze specjalistami, brać udział
w spotkaniach fachowców i organizować sympozja w miarę potrzeby. Ale
organizowanie masowych zgromadzeń?
Nie powinniście tego robić. Zorganizowanie takiego spotkania wymagało silnego poparcia ze strony przywódców
kościelnych. Dlaczego mieli oni udzielić nam takiego poparcia? Bo bez wolności religijnej niemożliwe byłoby głoszenie ewangelii, prowadzenie szkół
kościelnych, budowanie domów modlitwy i szpitali, nadawanie programów
radiowych i telewizyjnych itd. Czy
znasz jakiś kraj, w którym Kościół rozwija się szybko, nie mając wolności religijnej? Gdzie mamy najwięcej wyznawców, szkół, szpitali i programów
telewizyjnych — w Brazylii czy Korei
Północnej? Czym przede wszystkim
różnią się te kraje — poziomem ekonomicznym, elektryfikacją, siłą militarną? Owszem, różnią się pod każdym z tych względów, ale głównym
czynnikiem wpływającym na nasz
Kościół w tych krajach jest poziom
wolności religijnej. Obecnie na świecie około 300 mln chrześcijan jest dyskryminowanych i prześladowanych.

Przemawiający John Graz
i tłumaczący go Sam del Pozo.

Przywódcy Wydziału Południowoamerykańskiego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego
i Peru, a wśród nich dwóch ministrów peruwiańskiego rządu
(2009).

Prześladowania są rzeczywistością.
Ludzie, którzy są prześladowani, marzą
o wolności religijnej i o tym, by żyć
w kraju, który chroni ich swobody.
Wolność religijna jest darem Bożym,
a jej chronienie jest obowiązkiem władz
państwowych. Większość wierzących
nie musi szczególnie zabiegać o wolność religijną, gdyż jest im ona zapewniona. Ale niektórzy ludzie — tak wierzący, jak i niewierzący — oddają życie
za wolność. Wolność jest darem, ale
czasami okupionym wysoką ceną!

Co należy czynić,
gdy otrzymało się ten
dar wolności religijnej?
W 2007 roku trzeci raz w życiu
byłem w Limie, stolicy Peru. Zorganizowaliśmy tam pierwszy południowoamerykański kongres, podczas którego zamierzałem promować światowe
Święto Wolności Religijnej. Edson
Rosa, z siedziby Wydziału Południowoamerykańskiego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Brasilii, towarzyszył mi podczas tej wizyty. Pastor
Costa zasugerował zorganizowanie
kongresu właśnie w Limie, a my mieliśmy za zadanie zaangażować w to
przywódców kościelnych i innych
współwyznawców. Otrzymaliśmy mocne wsparcie ze strony Orlanda Ramosa i Samuela Sandovala, przywódców
Kościoła adwentystycznego w Peru.
Bez nich to światowe święto pozostałoby jedynie wizją. Bez wsparcia Wydziału Południowoamerykańskiego
Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i jego przewodniczącego Ertona
Carlosa Kohlera pierwsze światowe

Święto Wolności Religijnej byłoby jedynie marzeniem.
Przed właściwym zgromadzeniem
odbyliśmy kilka spotkań. Za każdym
razem, gdy pytałem, czy wolność religijna jest darem, padała zdecydowana
odpowiedź:
— Tak!
Ale gdy zapytałem, co powinniście
czynić, gdy otrzymaliście tak wspaniały dar, nikt nie odpowiadał. Po dłuższej chwili ktoś cicho powiedział:
— Dziękować.
Potem wszyscy powtórzyli jak echo:
— Dziękować!
Potem znowu zapytałem:
— Czy podziękowaliście Bogu,
bohaterom wiary i swojemu krajowi
za to, że macie wolność religijną?
Wtedy wszyscy uświadomili sobie,
że nie podziękowali za to dość wyraźnie. Uświadomili sobie, że wolność religijna zasługuje na to, by za nią głośno i publicznie dziękować! Czy taką
wdzięczność można należycie wyrazić
w grupie stu osób? Taka liczba wskazywałaby, że wolność religijna nie jest
dla nas ważna. Byłoby to słabym przesłaniem dla naszych prawodawców.
Ale gdy tysiące ludzi gromadzą się, by
powiedzieć: Dziękujemy za wolność
religijną. Chcemy jej i pragniemy ją zachować, wówczas wszyscy muszą to
usłyszeć! W Limie postanowiliśmy, że
święto będzie wielkim publicznym
wydarzeniem. Lokalni przywódcy byli
pełni entuzjazmu. Zapragnęli tworzyć
historię dla chwały Boga.
To był wspaniały tydzień. Zorganizowano cztery udane fora w miastach
będących stolicami peruwiańskich re-
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gionów. W Limie forum z udziałem
ponad 10 tys. uczestników zostało poprzedzone marszem na rzecz równości religijnej. Reprezentowane były
wszystkie regiony państwa. Dwaj ministrowie rządu peruwiańskiego oraz
przewodniczący Sądu Najwyższego
wzięli udział w uroczystościach. Dostojnicy ci przybyli na święto w sobotni wieczór 13 czerwca 2009 roku. Ponad 40 tys. osób zebrało się na stadionie narodowym, by dziękować Bogu
i krajowi za dar wolności religijnej.

Wdzięczność za wolność
głoszenia ewangelii
Gdy patrzę w przyszłość ku kolejnym tego rodzaju wydarzeniom, ogarnia mnie zdumienie. Korea Południowa, Filipiny, Indonezja, Meksyk, Gwatemala, Wenezuela — każdy kraj czy
region świata, gdzie możemy swobodnie głosić ewangelię, zasługuje na wielkie publiczne podziękowanie. Nie tylko zwyczajne spotkanie, ale szczególne wydarzenie! Wyobraź sobie, że
żyjesz w kraju, w którym nie ma wolności religijnej. Aby głosić dobrą nowinę, potrzebujemy wolności. Aby
szkolić współwyznawców, budować
kościoły i szkoły, potrzebujemy wolności. Aby dzielić się mocą trójanielskiego poselstwa przez radio, telewizję,
książki i czasopisma, potrzebujemy
wolności. Ci, którzy dają nam wolność
i chronią ją, zasługują na serdeczne
podziękowanie!
Cel Święta Wolności Religijnej jest
prosty, ale wzniosły — podziękowanie
Bogu, bohaterom wiary i krajowi
za wolność religijną!
Czy pragniesz, by twój zbór pisał
historię twojego miasta? Czy chcesz, by
adwentyści tworzyli historię twojego
kraju? Czy chcesz, by nasi współwyznawcy wiedli prym w dziękowaniu
Bogu i krajowi za wolność religijną
w sposób otwarty i publiczny? Jeśli
twoja odpowiedź brzmi tak, zorganizuj Święto Wolności Religijnej!
✔
John Graz
[Autor jest dyrektorem Sekretariatu Spraw Publicznych i Wolności Religijnej Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego].

Kazanie I

Jak pokonać pokusę?
1 Kor 10,12-14

Z

bawienie nie jest barierą
dla pokusy. Przeciwnie,
szatan bardziej atakuje
chrześcijan niż niewierzących. Nic nie sprawia mu takiej satysfakcji jak doprowadzenie dziecka
Bożego do upadku w grzech. Ale
pokusa, choć nieunikniona, może
zostać pokonana! Choć czasami trudno ją znieść, pokusa, gdy zostanie zwyciężona, może zostać wykorzystana
jako czynnik wzrastania w Jezusie.
Jestem przekonany, iż każdy wierzący powinien wiedzieć, jak obracać pokusę w zwycięstwo.
Gdy pokusy się pojawiają, ludzie
zazwyczaj reagują w trojaki sposób.
Pierwszą metodą jest po prostu uleganie pokusie. Ci, którzy tak czynią, nie
martwią się o skutki grzechu ani moralne konsekwencje swojego postępowania. Inni zmagają się z pokusą dzień
po dniu. Starają się walczyć z pokusą
o własnych siłach. Walczą, ale upadają
raz po raz, gdyż nikt nie jest w stanie
sam z siebie pokonać swojej upadłej
natury. Gdybyśmy byli w stanie zwyciężyć moc grzechu o własnych siłach,
wówczas Jezus niepotrzebnie umierałby za nas. Wreszcie są tacy, którzy pokonują pokusę przez moc Chrystusa.
Obracają pokusy w zwycięstwa. Innym
może się to wydawać życzeniowym
myśleniem, ale zapewniam was, że
możecie zwyciężyć każdą pokusę! Zwycięskie życie jest możliwe. Jednak musicie przyjąć do wiadomości kilka
istotnych informacji, abyście byli
w stanie zwyciężać.
KTO JEST NARAŻONY
NA POKUSY?
Na wszystkich ludzi każdego dnia
czyhają rozmaite pokusy (nawet Jezus Chrystus był kuszony). Każdy
z nas ma jakieś słabości i z trudnością opanowuje pragnienie zrobienia
czegoś złego.

Nie jest grzechem być kuszonym
(zob. Hbr 4,15). Największym niebezpieczeństwem jest uznać, że osiągnęliśmy taki stan, w którym jesteśmy już ponad grzechem (zob. Hbr
4,12; Prz 16,18). Gdy nasza pycha
mówi nam, że już nie możemy upaść,
możemy być pewni, że grozi nam upadek, i to wielki.
ŹRÓDŁO POKUSY
Wiele grzechów można określić
jako pospolite. Nie sądźcie, że wasze
pokusy są szczególnie dotkliwe. Są
one podobne do tych, jakie spotykają
wszystkich ludzi. Są zwyczajne, powszechne i niestety liczne. Wszyscy
jesteśmy narażeni na pokusy pochodzące z tych samych źródeł (zob. 1 J
2,16; Rdz 3,1-24). Istnieją trzy zasadnicze źródła pokus: świat, ciało i diabeł. Przyjrzyjmy się tym trzem źródłom zła i temu, jak nas atakują.
Świat. W Biblii słowo tłumaczone jako świat znaczy dosłownie
system albo porządek. Pismo Święte
mówi o tym systemie, zwanym światem, i określa go jako zły (zob. 1 J
2,15; Jk 4,4). Wierzący mogą ulec
takiemu zeświecczeniu, iż przestają
reprezentować Pana. Naszym powołaniem jest odróżniać się od świata.
Nie powinniśmy pozwalać, by świat
kształtował nas na swoje podobieństwo (zob. Rz 12,1-2; Mt 5,13-16).
Ciało. Każdy z nas, od niewinnego dziecka do najbardziej uduchowionej osoby dorosłej, ma wewnętrzną
skłonność do grzechu. Odziedziczyliśmy ją po naszym praojcu Adamie.
Skłonność ta to nasza stara natura
(w Ga 5,17 apostoł Paweł mówi, że
w sercu każdego zbawionego człowieka toczy się wewnętrzny konflikt). Gdy
upadamy, staramy się zrzucać winę
za nasz grzech na diabła.
Diabeł. Jego zasadniczym dążeniem jest skusić was do popełnienia
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zła. On zna wasze słabości i wykorzystuje je, usiłując doprowadzić was
do grzechu.
SIEDLISKO POKUSY
Człowiek został stworzony przez
Boga jako nierozerwalne połączenie
ciała, duszy i ducha. Gdy jesteście
kuszeni, pokusa jest wymierzona
w jeden z tych trzech elementów.
Jeśli mamy pokonać pokusę, musimy zrozumieć tę zasadę i zwracać
szczególną uwagę na atakowany obszar.
Dusza. Dusza to słowo oznaczające naszą wewnętrzną istotę. Dusza
to wasz umysł, wola i emocje. Świat
jest głównym źródłem pokus odnoszących się do duszy. Świat mówi
do duszy: Potrzebujesz więcej. Możesz mieć więcej. Świat zawsze odwołuje się do ja i pychy. Zeświecczony
człowiek goni za przyjemnościami
świata (np. Lot zobaczył Sodomę, zamieszkał w niej i przepadł w świecie; zob. Rdz 13,10-12).
Ciało. To słowo odnosi się
do naszej starej natury. Ciało zawsze
atakuje ciało. Kusi nas lenistwo, pożądliwość, obżarstwo itd. Są to pokusy ciała (np. grzech Dawida z Batszebą; zob. 2 Sm 11,1-27).
Duch. Duch jest głównym celem
szatańskich ataków. Jak dusza jest
naszą samoświadomością, tak duch
jest naszą świadomością istnienia
Boga. Nasz duch jest tym, co odróżnia nas od zwierząt. To w duchu
możemy mieć łączność z Panem. To
nasz duch wielbi Zbawiciela i zwraca się do Niego w modlitwie. Szatan nienawidzi tej łączności człowieka z Bogiem. Napełnia nasz umysł
zwątpieniem, by odciągnąć nas
od Pana. Wpaja nam fałszywe wierzenia, by odwieść nas od prawdy.

stwem”; 1 Kor 10,14: „uciekajcie
od bałwochwalstwa”; 2 Tm 2,22:
„młodzieńczych zaś pożądliwości się
wystrzegaj”). Nie możecie wystawiać
się na te pokusy i oczekiwać, że nie
poniesiecie duchowej szkody (zob.
Prz 6,27; Rdz 39,12).
Aby pokonać świat, potrzebujemy
wiary. Potrzebujemy wiary, że Jezus
zaopiekuje się nami, gdy dobrowolnie zrezygnujemy z naszego przywiązania do spraw świata. Jeśli miłujemy świat, nie możemy miłować
Boga (zob. 1 J 2,15; Jk 4,4). Jeśli naprawdę chcecie zwyciężyć świat, musicie kochać Chrystusa bardziej niż
świat (zob. Hbr 12,2). To nasza wiara
w Niego daje nam zwycięstwo (zob.
1 J 5,4).
Aby pokonać diabła, musimy walczyć. Gdy staniemy do walki, szatan
ucieknie od nas (zob. Jk 4,7). Nie
możemy uciec przed szatanem, ale
możemy go odeprzeć. Musicie stawić
mu czoło w mocy przelanej krwi Jezusa. Diabeł nie boi się was, ale drży
przed krwią Baranka! Przeciwstawcie się szatanowi, a ucieknie od was
(zob. Ef 4,27; 1 P 5,8; Mt 4,1-25).
PODSUMOWANIE
Nie wiem, z jakimi pokusami
borykacie się teraz, ale wiem, że zmagacie się z grzechem, by go pokonać!
Naszym najpewniejszym źródłem siły
do zwycięstwa nad pokusą jest więź
z Jezusem Chrystusem. Przedstawcie Mu waszą sytuację. Jakiekolwiek
są wasze potrzeby, próby i pokusy,
przedstawcie je Panu, a On wam pomoże. On obiecał nam łaskę, gdy będziemy kuszeni. Dlaczego nie mielibyśmy korzystać z tej obietnicy? ✔
NOTATKI

POSKROMIENIE POKUSY
Walcząc z pokusą, powinniśmy
zapamiętać trzy słowa: ucieczka, wiara i walka.
Aby pokonać ciało, uciekajmy. Kluczem do pokonania pokus ciała jest
uciekanie przed nimi (zob. 1 Kor
6,18: „uciekajcie przed wszeteczeń14 • PRZEWODNIK DLA KAZNODZIEJÓW ZBOROWYCH 2/2010 (23)

Kazanie II

Doświadczanie
radości
zbawienia
2 Krl 5,1-3; 5,15

„Całe niebo jest zainteresowane zbawieniem
człowieka” (Ellen G. White,
Pastoral Ministry, s. 220).
Możemy uświadomić sobie, że jesteśmy zbawieni, i odczuć radość zbawienia jedynie wtedy, gdy dzielimy się zbawieniem, aby i inni mogli go doświadczyć i zostać przemienieni mocą Bożą.
Radość zbawienia jest osobistym
doświadczeniem, które mogą poznać
jedynie ci, co wybrali Chrystusa jako
swego Pana i Zbawiciela oraz przystąpili do walki z własnym ja.
I. DOŚWIADCZENIE RADOŚCI
ZBAWIENIA
2 Krl 5,1-3 zwraca naszą uwagę
na cztery osoby.
1. Naaman. Był zamożnym i wpływowym człowiekiem, który pozornie
miał wszystko, a jednak nie miał nic.
Miał wszystko, bo był wielkim wodzem,
pierwszą osobą po królu, ale nie miał
nic, bo zachorował na trąd i czekała
go niechybna śmierć. Miał wszystko, bo
dysponował ogromnym majątkiem, ale
nie miał nic, bo nie znał prawdziwego
Boga. Nie doświadczył radości zbawienia. Gdy ludzie patrzyli na Naamana,
byli przygnębieni, bo widzieli tylko jego
trąd i cierpienie.
2. Mała służąca. Była dziewczynką
uprowadzoną do niewoli, oderwaną
od rodziny i ojczyzny. Nie posiadała
żadnego majątku, ale miała wszystko,
bo w sercu nosiła Zbawiciela, prawdziwego Boga. Gdy ludzie patrzyli
na nią, widzieli pokój i nadzieję w jej
wyrazie twarzy, zachowaniu i słowach.
3. Król Izraela (zob. 2 Krl 5,6-7). Oto
ktoś, kto miał wszystko, ale nie miał

HOMILETYKA
nic — choć był przywódcą ludu Jahwe, nie ufał Bogu. Wiedział o Jego
mocy, ale nie ufał wystarczająco Panu
darzącemu radością zbawienia.
4. Prorok Boży (zob. 2 Krl 5,8). Elizeusz, prorok Pana, był przy Bogu
i należał do Niego. Stale też odczuwał radość zbawienia i dzielił się nią.
II. DZIELENIE SIĘ RADOŚCIĄ
ZBAWIENIA
1. Mała służąca. W tym sprawozdaniu mała służąca radowała się zbawieniem, więc stała się błogosławieństwem dla potrzebujących, niosąc
zbawienie grzesznikom. Nie trzeba
być ani dorosłym, ani korzystać
z przywilejów, by dzielić się radością
zbawienia. W życiu małej dziewczynki wydarzyły się straszne rzeczy, ale
Boża obecność przy niej nie dała się
ukryć. Ellen G. White napisała: „Ci,
którzy poświęcają życie chrześcijańskiej służbie, znają znaczenie prawdziwego szczęścia. Ich zainteresowania i modlitwy sięgają poza własne
sprawy. Starając się pomagać bliźnim,
sami wzrastają” (Ellen G. White,
Christian Service, s. 269).
Te słowa Ducha Proroctwa są syntezą radości zbawienia, wspaniałego
doświadczenia, jakie było udziałem
małej służącej. Gdy widziała ona cierpiącego Naamana, okazała mu współczucie i wskazała wspaniałą moc,
która może go zmienić.
Naaman mógł teraz doświadczyć
radości zbawienia. Dowiedział się
o mocy Bożej, która całkowicie go
odmieniła, przywracając mu zdrowie
fizyczne (zob. 2 Krl 5,14). Odczuwał
radość z poznania Zbawiciela. Odczuł moc Pana na własnej skórze:
„Teraz wiem…” (2 Krl 5,15).
Wokół nas jest wielu ludzi trędowatych w sensie duchowym. Są oni
niewolnikami grzechu i cierpią, nie
znając Boga. Są gotowi oddać wiele,
by znaleźć pokój, uwolnienie od bólu i radość zbawienia.
2. Król Izraela. Z tego sprawozdania dowiadujemy się o królu, który nie znał mocy Bożej. Niektórzy
z nas, dzisiaj w kościele, nie mają
pewności zbawienia. Jesteśmy w Ko-

ściele, ale nie zaznaliśmy radości zbawienia. Jesteśmy w Kościele, ale nie
znamy cudownej miłości Jezusa.
Jeśli jeszcze nie doświadczyłeś radości zbawienia, obudź się i ujrzyj
duchowe piękno zbawienia danego
nam w Chrystusie! Nie ma czasu
na zniechęcenie ani egoizm. Teraz
jest czas na budowanie ścisłej więzi
z Jezusem.
Tragiczna postawa króla izraelskiego jest ostrzeżeniem dla nas, byśmy się obudzili, poznali Boga i przyjęli Jego zbawienie.
3. Prorok Boży. W tym sprawozdaniu Elizeusz, mąż Boży, jest narzędziem zbawienia dla Naamana. Prorok odmówił przyjęcia zapłaty czy
daru za swoją służbę. W ten sposób
chciał podkreślić, że Bóg ratuje człowieka z łaski, darmo. Wskazał, co
czyni radość zbawienia z odmienionym grzesznikiem — daje wszystko,
nie zabierając nic.
PODSUMOWANIE
Skosztujcie dzisiaj radości zbawienia. Jeśli czujecie się jak mała służąca, niewolnica w obcym świecie,
otoczona złymi wpływami zeświecczonego społeczeństwa, powstańcie
i zajaśniejcie! Bądźcie świadkami
Jezusa! Powiedzcie ludziom, że On
ma moc przewyższającą wszystko.
Powiedzcie im, że jest moc, która
odradza i niesie radość. Doświadczcie dzisiaj radości zbawienia i odrodzenia w Chrystusie.
Jeśli czujecie się wypaleni przez
grzech, upokorzeni i pokonani przez
pokusy, problemy, niepewność — pamiętajcie, że Jezus, Woda Życia, jest
tym, który leczy i odradza.
Doświadczcie dzisiaj radości zbawienia. Jeśli jesteście w Kościele, ale
nie czujecie się świadkami mocy Jezusa — jeśli jeszcze nie podjęliście się
służby dla Mistrza — dzisiaj jest dobry dzień, by to zmienić! Bóg powołuje was, byście się stali narzędziami zbawienia. Czas doświadczyć największej
radości — radości zbawienia!
✔
Ramildo Bezerra
[Autor jest pastorem w Brazylii].

Kazanie III

Wielki
konflikt
„Żywot chrześcijanina
jest ciągle walką
i marszem bojowym;
wszakże zwycięstwa
nie można odnieść
w nim siłą ludzką.
Terenem zapasów jest
serce” (Ellen G. White, Nauki
z Góry Błogosławienia, wyd. IV,
Warszawa 1998, s. 131).
Z ulotnym ludzkim szczęściem
mieszają się śmierć, cierpienie i udręka. Próba znalezienia wytłumaczenia
dla cierpienia jest jak kluczenie
w niekończącym się labiryncie — poszukiwanie odpowiedzi, analizowanie
możliwości, aby w końcu poddać się
w swojej bezradności.
Mądrą rzeczą jest radzić się Słowa
Bożego. W nim możemy z całą pewnością znaleźć nie tylko odpowiedzi
na nasze pytania, ale także zaspokojenie naszych potrzeb.
Ludzie żyją na ziemi jak na arenie wszechświata. Aby zrozumieć
wszechświatowe wymiary rozgrywającego się tu dramatu, w którym uczestniczymy, musimy udać się do miejsca
w odległej przeszłości.
I. TRON BOŻY
Natura Boga. Bóg jest istotą duchową (zob. J 4,24), jednością trzech
współistniejących wiecznie osób połączonych niepojętą szczególną więzią.
Boskie osoby są ze sobą związane
w sposób wykluczający jakikolwiek
dystans. Wszystkie posiadają te same
boskie cechy i władzę. Ostateczny autorytet Bóstwa opiera się na wszystkich trzech boskich osobach (zob. Mt
28,19). Tak więc Bóg — każda z boskich osób osobno i wszystkie razem
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— jest jedno w zamysłach i charakterze (zob. Pwt 6,4; 2 Kor 13,13).
Charakter Boga. Ludzie nie są
w stanie w pełni pojąć natury Boga,
ale mogą w pewnym stopniu zrozumieć, że On jest miłością (zob. 1 J 4,8).
A ponieważ Pan jest miłością, w Jego boskim charakterze niezbędne są
dwie cechy: niezawodne miłosierdzie
(zob. Wj 34,6) i doskonała sprawiedliwość (zob. Iz 45,22-24).
II. STWORZENIE WSZECHŚWIATA
Stworzenie istot niebiańskich. Według
Biblii niebo jest miejscem tak samo realnym jak świat, w którym żyjemy. Niebo
nie jest czymś mglistym i niematerialnym, jak uczy współczesna teologia czy
jak malowali je średniowieczni artyści.
Aniołowie są rzeczywistymi mieszkańcami nieba. Są to potężne istoty posłuszne
przykazaniom i woli Boga (zob. Ps
103,19-21). Ich rozkoszą jest wielbienie
Stwórcy i oddawanie Mu chwały (zob. Ps
148,2.5). Bóg posyła ich, by towarzyszyli
Jego dzieciom na ziemi, wspierając je
i broniąc w walce, jaka się toczy na naszej planecie (zob. Hbr 1,14; Ps 34,8).
Stworzenie i upadek szatana. Jeden
z aniołów, zwany Lucyferem, miał przywilej przebywania blisko tronu Bożego
(zob. Ez 28,14). Był on przykładem doskonałości w wyglądzie oraz mocy i mądrości (zob. Ez 28,12-13.15). Jednak
pewnego dnia zaczął podziwiać samego
siebie, a potem także zazdrościć Bogu
Jego panowania (zob. Iz 14,12-15). Niebo nie było już stosownym miejscem
dla Lucyfera i jego zwolenników (zob.
Ap 12,7-8). Trzecia część aniołów postanowiła pójść za swoim nowym wodzem
(zob. Ap 12,4). Odtąd metoda nieprzyjaciela jest wciąż taka sama — zwodzenie,
kłamanie i wypaczanie prawdy —
wszystko, co wypływa z serca każdego,
kto nie jest całkowicie poddany Bogu.
III. ATAK NA BOŻE RZĄDY
Geneza grzechu. Dla naszych ograniczonych ludzkich umysłów pozostaje
nieprzeniknioną tajemnicą, w jaki sposób w sercu doskonałej istoty stworzonej przez Boga pojawił się grzech (zob.
2 Tes 2,7). Trudno także zrozumieć kroki, jakie Pan podjął, by ostatecznie wy-

eliminować grzech i jego skutki w całym wszechświecie (zob. 1 Tm 3,16).
Lucyfer nie chciał pozostawać pod panowaniem prawego, miłującego, cierpliwego i miłosiernego Boga.
Skutki grzechu. Natychmiastowe
unicestwienie Lucyfera mogłoby zostać
odczytane jako potwierdzenie oskarżeń
podnoszonych przez niego w niebie
przeciwko Bogu. Grzech odmienił oblicze wszechświata — wraz z buntownikiem jedna trzecia aniołów opuściła
niebo i znalazła nowy przyczółek
na ziemi. Bunt, zwiedzenie, kłamstwo,
arogancja i pycha stały się chlebem
powszednim zbuntowanych aniołów.
W przypowieści o ziarnie i cierniach Jezus wyjaśnił, że ciernie pojawiły się na polu, bo nieprzyjaciel je zasiał, ale w czasie żniwa ciernie zostaną
zebrane osobno i spalone. Możemy
odnieść tę naukę do wielkiego boju
między Chrystusem a szatanem. Przyjdzie dzień, gdy skutki grzechu spadną
na prawdziwego winowajcę, a ogień
zniszczy wszystko, co pozostanie przesiąknięte złem (zob. Ml 3,19).
Charakter Boga się nie zmienił. Wiele zmieniło się wskutek grzechu, ale charakter Boga pozostaje niezmienny. Zbawiciel nigdy nie chciał i nadal nie chce,
by którekolwiek z Jego stworzeń zginęło (zob. Ez 33,11). On miłuje i błogosławi nawet tych, którzy Go nienawidzą (zob. Mt 5,44-45). Na krzyżu
Chrystus obnażył charakter wroga (zob.

J 12,31) i ukazał niezmierzoną miłość
Boga do Jego stworzeń (zob. J 12,32).
PODSUMOWANIE
Gdy Jezus był kuszony na pustyni, diabeł próbował wszystkiego, by
skłonić Mistrza do zwątpienia (zob.
Mt 4,3). Zaatakował Syna Bożego
w sposób otwarty i zuchwały, starając
się sprowokować Go do zarozumiałości (zob. Mt 4,6). Chrystus był kuszony, ale odparł pokusy i zwyciężył. Nic
nie mogło Go odłączyć od Ojca. Jednak szatanowi niejednokrotnie udaje
się skutecznie kusić dzieci Boże.
My także mamy swoją cząstkę
w wielkim boju. Nie możemy przed tym
uciec, zachować neutralność czy pozostać na uboczu. Wróg walczy, by zdobyć
nasze serca, a posługuje się w tym celu
tymi samymi środkami, jakich używał
od wieków. Domaga się naszego uznania i usiłuje nad nami panować. Stara
się nas przekonać, byśmy zwątpili w Słowo Boże. Usiłuje nas nakłonić do uniezależnienia się od Boga, a gdy to mu
się nie udaje, przekonuje nas, byśmy poświęcili się Zbawicielowi jedynie połowicznie. W ten sposób chce zachować
nad nami swoje panowanie.
Teraz jest czas, byśmy bez reszty
poświęcili się Jezusowi!
✔
Roberto Pinto
[Autor jest sekretarzem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Urugwaju].

Kazanie IV

Wieczerza Pańska
1 Kor 11,23-32
Wieczerza Pańska jest uroczystością, której celem jest oddanie czci
Chrystusowi i upamiętnienie tego,
co On uczynił dla nas. Daje nam
okazję do przypomnienia sobie
przesłania ewangelii. Pozwala nam
także zastanowić się nad naszą osobistą więzią z Jezusem.
Wkrótce po raz kolejny weźmiemy
udział w wieczerzy Pańskiej. Jednak zanim do niej przystąpimy, chciałbym
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zwrócić waszą uwagę na to, co Biblia
mówi o tym szczególnym obrzędzie.
I. CZAS PAMIĘTANIA
(ZOB. 1 KOR 11,23-25)
A. Te wersety przypominają nam,
że wieczerza Pańska jest czasem
przywodzenia na myśl wielkiej
ofiary i zwycięskiego zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa.

HOMILETYKA
B. Gdy gromadzimy się przy stole
Pańskim podczas uroczystej wieczerzy, nie składamy żadnej nowej ofiary, lecz przypominamy
sobie Jego ofiarę złożoną „raz
na zawsze” (Hbr 10,10).
C. Idea pamiętania jest czymś więcej niż przypomnieniem sobie
wydarzeń, które rozegrały się
przed prawie dwoma tysiącami
lat. Służy poruszeniu umysłu, byśmy przeżywali życie, śmierć
i zmartwychwstanie Jezusa
Chrystusa tak, jak to tylko możliwe. Jest to czas pamiętania, że:
1. On opuścił niebo i urodził się
jako człowiek (zob. Flp 2,5-6).
2. Stał się ubogim, aby uczynić
nas bogatymi (zob. 2 Kor 8,9).
3. Poniósł nasze grzechy w swoim
ciele na krzyż (zob. 1 P 2,24).
4. Dobrowolnie zajął nasze miejsce na krzyżu (zob. Iz 53,4-6).
5. Przelał swoją krew dla naszego odkupienia (zob. Ap 1,5;
5,9; 1 P 1,18-19).
6. Pokonał śmierć na zawsze,
abyśmy mogli żyć wiecznie
(zob. Mt 28,1-6; Ap 1,18).
7. Wrócił do nieba, by dokończyć
dzieło odkupienia i służyć jako
nasz Najwyższy Kapłan na zawsze (zob. Hbr 7,25).
II. CZAS ROZWAŻANIA
(ZOB. 1 KOR 11,23-25)
A. Mamy pamiętać nie tylko o tym,
co Mistrz uczynił dla ludzkości,
ale także mamy rozważać, co Jego
ofiara oznacza dla nas osobiście.
B. Jezus umarł na krzyżu, by zbawić
grzeszników (zob. 1 Tm 1,15), ale
co to oznacza dla ciebie? Czy
Jego ofiara porusza twoje serce tak,
iż pragniesz oddawać Mu cześć?
C. Wieczerza Pańska powinna być
dla nas okazją do wyrażenia
tego, co oznacza dla nas zbawcze
dzieło Chrystusa. Powinniśmy
rozważać to, czego dokonał On
w naszym życiu przez swoją
śmierć i zmartwychwstanie. Wieczerza Pańska jest dobrą okazją
do zastanowienia się nad naszą
osobistą więzią z Panem!
III. CZAS PUBLICZNEGO
WYZNANIA
(ZOB. 1 KOR 11,23-25)
A. Gdy uczestniczymy w wieczerzy

Pańskiej, publicznie wyznajemy
naszą zależność od Chrystusa.
Sama uroczystość nie ma żadnej
zbawczej mocy. Jest raczej okazją
do publicznego wyznania wiary
w śmierć, zmartwychwstanie
i powtórne przyjście Jezusa.
B. Biblia przypomina nam, że ci, którzy znają Zbawiciela, nie powinni
się Go wstydzić (zob. Rz 10,9-11).
Stańmy w jednym szeregu z odkupionymi i głośno zwiastujmy
naszą wiarę w Niego i naszą zależność od Jego ofiary.
C. Wieczerza Pańska jest doskonałą
okazją do wyznania więzi z Jezusem!
IV. CZAS DEKLARACJI
(ZOB. 1 KOR 11,26)
A. Gdy obchodzimy wieczerzę
Pańską, zwiastujemy śmierć
i zmartwychwstanie Chrystusa
nowemu pokoleniu. Jest to zarówno czas edukacji, jak i wielbienia
Boga. Musimy zawsze znaleźć
czas, by wyjaśnić dzieciom, dlaczego spożywamy niekwaszony chleb
i pijemy sok winogronowy.
B. Dlatego właśnie głosimy przesłanie ewangelii! Głosimy je, aby
wszyscy ludzie mieli możliwość
uwierzenia w Jezusa (zob. J 14,6;
Dz 4,12).
V. CZAS OCZEKIWANIA
(ZOB. 1 KOR 11,26)
A. Przypominamy sobie także to, że
wieczerza Pańska jest czasem rozmyślania o powtórnym przyjściu
Chrystusa. On umarł za nas, zmartwychwstał dla nas i wstąpił
do nieba dla nas. Tam wstawia się
za nami. Jednak musimy pamiętać, że On obiecał przyjść powtórnie, by zabrać nas do domu Ojca
(zob. J 14,1-3; 1 Tes 4,16-18).
B. Wieczerza Pańska przypomina
nam, że Jezus przyjdzie powtórnie!
Gdy spożywamy chleb i pijemy
wino, pamiętajmy, że On przyjdzie
powtórnie po swój odkupiony lud.
VI. CZAS BADANIA SERCA
(ZOB. 1 KOR 11,27-31)
A. Wieczerza Pańska jest czasem
rozmyślania i nabożeństwa, ale
jest także czasem zastanowienia
nad sobą. Zostaliśmy ostrzeżeni
przed uczestniczeniem w wie-

czerzy Pańskiej w niegodny sposób.
1. Jest to ostrzeżenie dla zgubionych. Ludzie, którzy nie wierzą,
nie powinni brać czynnego
udziału w wieczerzy Pańskiej.
2. Jest to ostrzeżenie dla odstępców.
Gdy przychodzimy do stołu
Pańskiego z grzechem w sercu, wystawiamy się na sąd
Boży (zob. 1 Kor 11,29).
3. Jest to ostrzeżenie przed lekceważącym podejściem do wieczerzy
Pańskiej. Niestety, często zdarza się, że ludzie przystępują
do stołu Pańskiego, nie poświęcając czasu na rachunek
sumienia i nie rozważając
wielkiej ofiary złożonej przez
Jezusa dla naszego odkupienia. Niektórzy robią to z nawyku, a nie w pełni świadomie. Są i tacy, którzy pokładają ufność w samej ceremonii, a nie ufają Temu, na którego ona wskazuje. Są to niebezpieczne postawy, które ściągają na nas Boże niezadowolenie.
B. Gdy uczestniczymy w wieczerzy
Pańskiej w sposób, który godzi
w prawdę wyrażoną w tej uroczystości, jesteśmy winni lekceważenia śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Uważnie zbadajmy nasze serce, życie i motywację, zanim weźmiemy udział
w tym obrzędzie.
C. Ostrzeżenie Pawła jest pełne powagi. Przypomniał on korynckim
chrześcijanom, że niektórzy
z nich umarli, gdyż przychodzili do stołu Pańskiego w niegodny sposób (zob. 1 Kor 11,30).
Musimy uważnie przyjrzeć się
samym sobie, wyznać nasze grzechy i naprawić wszystkie możliwe do naprawienia krzywdy, zanim przystąpimy do stołu Pańskiego (zob. 1 Kor 11,31). Ale
nawet gdy Bóg nas karci, czyni to
dla naszego dobra, gdyż nas miłuje (zob. 1 Kor 11,32).
PODSUMOWANIE
Z pewnością pamiętamy z dzieciństwa, jak matka kazała nam umyć się
przed kolacją. Pan także nakazuje nam
to samo! Czy jesteście gotowi przystąpić dziś do wieczerzy Pańskiej?
✔
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ZDROWIE

Tajemnica długowieczności (4)

cia≥a

J

est wiele powodów przedwczesnej śmierci we współczesnym
świecie, ale badania wskazują, że
waga ciała ma w tej kwestii bardzo istotne znaczenie. W świetle tych badań
utrzymywanie właściwej wagi ciała jest
kolejną tajemnicą długowieczności.
Co oznacza dobra waga ciała? Dla
sportowców jest to waga, przy której
osiągają najlepsze wyniki, ale dla większości z nas jest to waga, przy której
mamy najniższy poziom zachorowalności i śmiertelności. Innymi słowy,
dobra waga to taka, która daje nam największą szansę długiego i zdrowego
życia.
Nieszczęściem i tragedią jest, gdy
życie ludzi zostaje gwałtownie i przedwcześnie przerwane, zwłaszcza gdy są
to pastorzy, starsi zborów i poświęceni Bogu kościelni przywódcy. Jeszcze
smutniejsze jest, gdy zdamy sobie sprawę z tego, że czasami tragedie te są
spowodowane niewłaściwą wagą ciała,
wagą, którą można było zrzucić. W badaniach nad zdrowiem adwentystów
osoby z nadwagą traciły przeciętnie
półtora roku z oczekiwanej długości
życia w przypadku mężczyzn i prawie
dwa lata w przypadku kobiet. To sugeruje, że nawet lekka nadwaga może być
ryzykowna dla zdrowia.
Otyłość i nadwaga są wymieniane
wśród czynników ryzyka przedwcze-

snego zgonu na piątym miejscu,
po nadciśnieniu, paleniu tytoniu, wysokim poziomie glukozy we krwi
i braku aktywności fizycznej1. Wiadomo obecnie, że otyłość przybiera epidemiczne rozmiary. Oto kilka znamiennych faktów:
1. 400 mln ludzi na świecie zalicza się
do grupy osób otyłych (indeks masy
ciała 30+), w tym 20 mln to dzieci
do 5. roku życia.
2. Uczeni twierdzą, że otyłość i nadwaga są tak samo ryzykowne jak palenie tytoniu2.
3. Częstotliwość występowania otyłości w Stanach Zjednoczonych wzrosła o 74% od 1991 roku do 41,3
mln. Jeśli ten trend się utrzyma, otyłość wkrótce będzie najważniejszą
możliwą do zapobieżenia przyczyną zgonów w USA3. To, że tycie
nad miarę jest powolną formą samobójstwa, zostało udowodnione
przez powiązanie otyłości z oczekiwaną długością życia.
4. W kwestii oczekiwanej długości
życia nadwaga w średnim wieku
jest tak samo szkodliwa jak palenie.
5. Niepalący z nadwagą skracają swoją
spodziewaną długość życia średnio
o trzy lata.
6. Otyłe niepalące kobiety skracają
swoją spodziewaną długość życia
średnio o ponad siedem lat.
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Dobra waga
7. Otyli niepalący mężczyźni skracają
swoją spodziewaną długość życia
średnio o niespełna sześć lat.
8. Bardzo otyli mężczyźni (indeks
masy ciała powyżej 45) skracają
swoją spodziewaną długość życia aż
o 13 lat4.
9. Niedowaga (indeks masy ciała poniżej 18,5) wiąże się z ryzykiem
dla zdrowia.
10. Ludzie o indeksie masy ciała 23-25
(dobra waga) żyją najdłużej5-6.
To skrócenie długości życia wynika z faktu, że nadmierna waga zwiększa ryzyko chorób serca, zawałów, cukrzycy typu B, artretyzmu, niektórych
postaci raka, a przy tym znacząco
zmniejsza jakość życia — bardziej niż
palenie, uzależnienie od alkoholu czy
ubóstwo7. Czy te fakty nie dają do myślenia?

A teraz czas
na dobre wiadomości!
Nawet umiarkowane zmniejszenie
nadwagi może przyczynić się w istotny sposób do zmniejszenia ryzyka —
i to na wiele sposobów. Na przykład
otyły mężczyzna, który zrzuci 5% wagi
ciała, teoretycznie zmniejsza ryzyko
śmierci o 12%(8). Czy to nie dobra wiadomość?
Gdy ktoś mówi: Zrzuciłem 25 kg,
brzmi to wręcz niewiarygodnie, ale

schudnięcie o jeden kilogram jest
możliwe dla każdego. Jak to zrobić?
Jaka jest najlepsza dieta pozwalająca
zachować zdrową wagę ciała albo pozbyć się nadwagi? Niskowęglowodanowa? Wysokobiałkowa? Niskotłuszczowa? W tej kwestii wiele jest różnych
teorii. Potrzebujemy przede wszystkim
zmiany stylu życia, i to na stałe9.
Powszechną regułą programu zrzucania nadwagi jest połączenie właściwego odżywiania z ruchem i wysiłkiem fizycznym oraz terapią behawio-

ralną. Czy znacie pierwsze dwie tajemnice długowieczności? Działają one,
wzajemnie się uzupełniając. Dowody
wskazują, że ruch i wysiłek fizyczny
oraz dieta zawierająca znaczne ilości
błonnika (warzywa, owoce, pełne zboża, jarzyny strączkowe) są najlepszym
sposobem zapobiegania nadmiernemu
przyrostowi masy ciała10. Dobrą nowiną jest to, że mamy przywilej posiadać w naszym Kościele wiele programów pomagającym ludziom zmienić
ich nawyki zdrowotne.
Oto pewne praktyczne wskazówki
zdrowotne służące zachowaniu właściwej wagi ciała:
1. Bądź aktywny.
2. Odżywiaj się zdrowo.
3. Ograniczaj:
— spożycie tłustych mięs, tłustego
mleka, serów i śmietany,
— spożycie ciast, długo smażonych
produktów, przekąsek,
— spożycie większości deserów
(lody, ciastka, cukierki i słodkie
napoje),
— spożycie dużych porcji,
— najadanie się do syta.
Zwiększaj:
— spożycie owoców i warzyw,
— spożycie soi i innych jarzyn
strączkowych,
— spożycie pełnoziarnistych produktów zbożowych,

— spożycie produktów bogatych
w błonnik,
— spożycie produktów mniej kalorycznych,
— picie wody.
Pamiętaj, że wielu wiernych duchowych przywódców ma skłonność
do przejadania się, gdy czują się zniechęceni, przytłoczeni, sfrustrowani
i zestresowani. Tak więc ważną częścią
programu kontroli wagi ciała jest właściwe podejście do stresu. Nie przepracowuj się i nie zamartwiaj. Módl się,
by Bóg pomógł ci zmienić to, co wymaga zmiany w twoim stylu życia.
„A sam Bóg pokoju niechaj was
w zupełności poświęci, a cały duch
wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana
naszego, Jezusa Chrystusa. Wierny jest
ten, który was powołuje; On też tego
dokona” (1 Tes 5,23-24). Możesz liczyć
na Niego!
✔
Katia Reinert
1

Zob. WHO Burden of Disease World Report 2004.

2

Zob. http://www.reuters.com/article/healthNews/idUSTRE51002620090225.

3
4

Zob. JAMA, 1 I 2003, s. 76-79.
Zob. http://www.annecollins.com/lose_weight/
weight-lifespan.htm.

5

Zob. Walter C. Willett, Guidelines for
Healthy Weight, w: The New England Jour-
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nal of Medicine, 341(6), s. 427-434.
6

Zob. Katia Reinert i inni, Years of Life Lost Due
to Obesity, w: JAMA, 8 I 2003, s. 187-193.

7

Zob. JAMA, 1 I 2003, s. 229-230.

8

Zob. Louis J. Aronne, Treating Obesity:
A New Target for Prevention of Coronary
Heart Disease, 1 VII 2001, Cornell Uni-

9

versity Medical Center, Nowy Jork.
Zob. D.S. Ludwig i inni, Dietary Fiber,
Weight Gain, and Cardiovascular Disease
Risk Factors in Young Adults, w: JAMA,
27 X 1999, s. 1539-1546.

10

Zob. NIH, NHLBI, Clinical Guidelines on
the Identification, Evaluation, and Treatment of Overweight and Obesity in Adults,
1998.

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

Uczestnictwo

w wieczerzy PaÒskiej

Czy wieczerza PaÒska powinna byÊ otwarta, czy zamkniÍta?
mi. 1 Kor 11,27-32 wyraźnie jest skierowany do wierzących, a nie niewierzących. Już od 1 Kor 11,23 jest jasne, że Paweł mówi o wierzących
uczestnikach wieczerzy Pańskiej, którzy śmierć Pańską zwiastują, aż przyjdzie (zob. 1 Kor 11,26). Apostoł kończy ten fragment tekstu, nazywając
adresatów braćmi (zob. 1 Kor 11,33).
Dlatego ów fragment tekstu biblijnego jest ostrzeżeniem dla wierzących,
by nie uczestniczyli w wieczerzy Pańskiej w sposób niegodny. Ten niegodny sposób jest opisany jako pomijający innych i połączony z faktycznym
zaspokajaniem głodu za pomocą
symboli ciała i krwi Chrystusa (zob.
1 Kor 11,34).
Tak więc wieczerza Pańska powinna być otwarta dla wszystkich wyznawców, ale wierzący ci powinni uważnie
zbadać swoją motywację do uczestni-
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czenia w tej uroczystości. Jeśli wierzący zachowują się w sposób nienacechowany czcią wskutek uprzedzeń czy apetytu, powinni dobrowolnie powstrzymać się od uczestniczenia w tym obrzędzie, a w skrajnych przypadkach
powinni zostać o to poproszeni przez
kierownictwo zboru.
Niechaj Bóg błogosławi was w zrozumieniu biblijnego przesłania i znaczenia wieczerzy Pańskiej, aby ta uroczystość była dla was prawdziwym błogosławieństwem!
✔
[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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B

iblijna nauka o wieczerzy
Pańskiej jest zawarta między
innymi w 1 Kor 11,17-34.
Ten fragment tekstu promuje otwarte
uczestnictwo wierzących w tej uroczystości. Wszyscy, którzy rzeczywiście
wierzą w Boga i mają osobistą wiarę
w Jezusa, Syna Bożego, są godni
uczestniczyć w wieczerzy Pańskiej
na mocy faktu, że przyjęli śmierć Chrystusa jako ofiarę za ich grzechy (zob.
Ef 1,6-7).
Powodem, dla którego pewne
zbory praktykują zamkniętą wieczerzę
Pańską, jest to, że chcą mieć pewność,
iż wszyscy uczestnicy tego obrzędu są
wierzący. To zrozumiałe. Jednak takie
podejście nakłada na kierownictwo
zboru powinność określania, kto jest
godny uczestniczenia w wieczerzy
Pańskiej, a to może być w najlepszym
razie problematyczne. Zbór może założyć, że wszyscy, którzy są oficjalnie
jego członkami, są wierzący, ale i to
nie musi być prawdą.
Praktyka dopuszczania do wieczerzy Pańskiej wyłącznie członków
zboru wydaje się mieć na celu upewnienie się, że nikt niegodny nie bierze
udziału w obrzędzie, co niektórzy kojarzą z niepełnym statusem chrześcijańskim. Jednak Słowo Boże nie mówi
o niegodnych uczestnikach wieczerzy
Pańskiej, a jedynie o tych, którzy
uczestniczą w niej „niegodnie” (1 Kor
11,27). To oznacza sposób, w jaki ktoś
uczestniczy w obrzędzie, a nie jego
prawo do uczestniczenia w nim.
W rzeczy samej nikt nie jest godny
przyjść przed oblicze Boga inaczej jak
dzięki przelanej krwi Chrystusa, a zatem wszyscy, którzy wierzą w Niego,
zostają przez Niego uczynieni godny-

HOMILETYKA

Dostosowanie

jÍzyka

G

dy apostoł Paweł mówił: „Stałem się dla Żydów jako Żyd
(…). Dla słabych stałem się
słabym” (1 Kor 9,20.22), miał
na myśli to, że dostosowywał swoje
przesłanie do słuchaczy. Oczywiście
nie treść przesłania, bo ta nie wymaga
przystosowania, ale formę czy narzędzie przekazywania przesłania.
Ta zasada odnosi się do języka,
którym się posługujemy. Mieszkam
w kraju, w którym mówi się po portugalsku. Mamy bogaty język, pełen
wpływów i innowacji, a przy tym stale zmieniający się. W moim kraju
mówi się wieloma dialektami, w tym
używa się języka literackiego, odmiany języka narodowego znanej ogółowi
społeczeństwa. Faktem jest, że ten język ogólny został wybrany jako standard z powodów społecznych i ekonomicznych. Nie znaczy to, że nie ma
pierwszeństwa. Przeciwnie — jest to
odmiana języka, którym posługują się
osoby wykształcone z wyższych
warstw społeczeństwa. Ale jest to tylko jedna z odmian naszego języka, podobnie jak w niemal każdym innym
języku narodowym. Język literacki jest
uważany za najlepszy w sprawach
społecznych i ekonomicznych. Jednak z językoznawczego punktu widzenia nie jest lepszy od innych.
Wszystkie nasze odmiany języka są
bardzo bogate i posiadają jednakowo
rozwiniętą gramatykę.
Mówię o tym, by wykazać, że czasami mamy z góry ustalone zdanie
na temat osób, które mówią „niepoprawnie”, tzn. posługują się inną odmianą niż język literacki. Powinniśmy
być na to wyczuleni. Ludzie zazwyczaj
czują się gorsi, gdy mają do czynienia

do słuchaczy

z kimś, kto mówi w sposób wygładzony i formalny. Czują wtedy, że nie
wiedzą, jak się wysłowić i podświadomie tworzą barierę między sobą
a mówcą. To smutne, gdy przesłanie
takiego mówcy nie dociera do słuchacza z powodu barier tworzonych przez
język i sprawiających, że słuchacze nie
dopuszczają do siebie przesłania.
Paweł powiedział, że musimy się
stać słabi dla słabych, a w tym przypadku rozumiem to tak, iż powinniśmy
mówić w prosty sposób do prostych
ludzi. Łatwo jest uprościć nasz język,
gdy mówimy do ludzi nieposługujących się językiem literackim. Gdy prowadziłam badania i zbierałam dane
na temat mowy różnych grup ludzi,
zawsze starałam się (przed spotkaniem
z osobą, z którą miałam przeprowadzić wywiad) nauczyć nieco więcej
o ich zainteresowaniach, określić ich
środowisko społeczne i sposób mówienia. Starałam się dostosować do nich,
aby nie robić na nich wrażenia, że mam
się za lepszą od nich. To przełamuje
większość naturalnych barier, jakie odgradzają nas od nieznajomych. Podob-

nie gdy przekazujemy Boże przesłanie
ludziom mieszkającym w wiejskim
środowisku, musimy się zapoznać
z tamtejszą społecznością i starać się
możliwie zminimalizować różnice
tworzące bariery. Staraj się mówić jak
oni, gwarą, w prosty i nieformalny
sposób. Mów językiem ludzi, do których chcesz dotrzeć, a oni zrozumieją
twoje przesłanie.
Z drugiej strony, gdy mówisz do ludzi wysoko wykształconych, musisz zwracać uwagę na sposób wysławiania się. Ta
grupa oczekuje, że będziesz używał języka literackiego, a wszelkie odchylenia
od prawidłowej wymowy mogą sprawić,
że ludzie będą zwracać większą uwagę
na niedostateczne przygotowanie mówcy niż na samo przesłanie.
Tak więc powinniśmy mówić językiem ludzi, do których kierujemy przesłanie. Powinniśmy zrobić wszystko,
by, jak napisał Paweł, „tak czy owak
niektórych zbawić” (1 Kor 9,22). Oczywiście to Duch Święty porusza serca,
ale ważne jest, by nie szkodzić Jego
dziełu. Język jest jednym z narzędzi
przekazu ewangelii, ale powinien być
narzędziem skutecznym i elastycznym, dobrze przygotowanym do dzieła Pańskiego. W miarę potrzeby mówca powinien prosić Boga o dar języków (zob. Dz 2,4), aby jego przesłanie
było zrozumiałe dla tych, do których
się zwraca.
✔
Danivia Mattozo Wolff
[Autorka jest doktorem
lingwistyki, a mieszka
w mieście Belo Horizonte w Brazylii].
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HOMILETYKA

Cechy współczesnego

kaznodziejstwa
G

łoszenie wiecznej ewangelii jest
zadaniem, które należy wykonywać z pasją, mocą i przekonaniem. Misją kaznodziei
jest przedstawiać Zbawiciela współczesnym grzesznikom w taki sposób, aby
przyjęli Go jako swego Odkupiciela.
Jeśli ten cel ma zostać osiągnięty, zwiastowanie to musi mieć pewne szczególne rysy. Oto dziesięć cech, które powinny charakteryzować głoszenie dobrej nowiny.

Chrystocentryczność
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Ponieważ łączność między niebem
a upadłą ludzkością jest możliwa przez
Chrystusa (zob. 1 P 1,10-11), współczesne kaznodziejstwo powinno być
chrystocentryczne. Kaznodzieja ewangelii
musi studiować

naukę o odkupieniu w Jezusie. Chrystus — ukrzyżowany, zmartwychwstały, wniebowzięty i przychodzący powtórnie — powinien być radosnym
impulsem każdego kaznodziei. Dzięki
temu kaznodzieja będzie przygotowywał i wygłaszał chrystocentryczne kazania. W rzeczy samej chrystocentryczne kazania mogą być wygłaszane
jedynie przez chrystocentrycznych
mówców, którzy swoim wpływem
kształtują chrystocentryczne zgromadzenia chrześcijan.
Ściśle wiąże się z tym fakt, że kiedykolwiek Jezus jest wywyższany jako
Pan, w szeregach wszelkich innych panów dochodzi do zamętu. Rozważmy
kilka przykładów z Biblii. Gdy nowina o narodzinach Pana dotarła do króla Heroda, władca popadł w konsternację. Pomyśl o tym — już sama
wzmianka o narodzinach Chrystusa
powodowała, że niektórzy ludzie tracili
grunt pod nogami. W Mt 2,1-3 czytamy: „Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejemie Judzkim za króla Heroda, oto
mędrcy ze Wschodu przybyli
do Jerozolimy i pytali: Gdzie
jest ten nowo narodzony
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król żydowski? Widzieliśmy bowiem
gwiazdę jego na Wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon. Gdy to usłyszał
król Herod, zatrwożył się, a z nim cała
Jerozolima”. Liczne potworności, jakich
dopuszczał się Herod, dotykały mieszkańców Jerozolimy. Po wymordowaniu członków swojej najbliższej rodziny
(podejrzewanych o spisek przeciwko
sobie) Herod zarządził rzeź wszystkich
dzieci do drugiego roku życia w Betlejem i okolicy (zob. Mt 2,16).
W Dz 17,6-7 czytamy po raz kolejny o niepokoju wywołanym chrystocentrycznym przesłaniem apostołów: „Gdy
zaś ich nie znaleźli, zawlekli Jazona
i niektórych braci przed przełożonych
miasta, krzycząc: Ci, co uczynili zamęt
w całym świecie, przybyli i tutaj, a Jazon ich przyjął; wszyscy oni postępują
wbrew postanowieniom cesarza, głosząc, że jest inny król, Jezus”.
W 26. rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy o podobnym zdarzeniu,
gdy Festus oskarżył Pawła o szaleństwo, a król Agryppa wyznał, że Paweł
o mało nie nawrócił go na chrześcijaństwo. Taki jest rezultat głoszenia
chrystocentrycznego przesłania. Zasada chrystocentryzmu wskazuje ukrzyżowanego Jezusa jako najważniejszy
temat współczesnych kazań.
Jeśli kaznodzieja nie jest nastawiony na przedstawianie słuchaczom
centralnej roli ukrzyżowanego Chrystusa, to jego kazania, choćby nie wiem
jak błyskotliwe i elokwentne, są skazane na jałowość i porażkę. Głosimy
Jezusa jako nauczyciela, uzdrowiciela, wzór moralności, opiekuna słabych, pośrednika,
ale stosunkowo rzadko
głosimy Go jako
ukrzyżowanego.

Wydaje się, że wielu współczesnych
kaznodziejów unika samego sedna
chrześcijańskiego przesłania. W naszych kazaniach mamy skłonność podkreślać nędzę ludzkiego położenia, trudy życia i zło panoszące się w społeczeństwie. Zastanawiamy się, czy istnieje rozwiązanie tych problemów.
A przecież Rozwiązanie jest przed
nami. To Chrystus ukrzyżowany przywiedzie nas ostatecznie do naszego
wiecznego domu. Współcześni kaznodzieje powinni we właściwej perspektywie przedstawiać ukrzyżowanego Jezusa, wywyższając Go w swoich przesłaniach.

Biblijne umocowanie
Pismo Święte jest największym
magazynem wiedzy dla kaznodziejów,
a zdrowe biblijne kazania powinny
mieć solidne biblijne umocowanie. Słowa tak mówi Pan i tak jest napisane
w Biblii powinny być często na ustach
współczesnych kaznodziejów. Biblia
nadaje kazaniu autentyczność. Kaznodzieje ewangelii nie powinni zaczynać
swojego wystąpienia od Księgi Rodzaju, a kończyć, cytując współczesne czasopisma i gazety. Współcześni kaznodzieje są powołani, by głosić przesłanie od Księgi Rodzaju do Księgi Malachiasza i od Ewangelii Mateusza
do Apokalipsy Jana. Ellen G. White
tak napisała o tym: „Gdy Słowo Boże
jest studiowane, pojmowane i przestrzegane, wtedy jasne światło będzie
odbijane w kierunku świata; nowe
prawdy, które przyjęto i zgodnie
z którymi postępowano, zwiążą nas
silnymi więzami z Jezusem. Biblia
i tylko Biblia ma być naszym wyznaniem wiary, jedyną więzią jedności;
wszyscy, którzy ugięli się przed tym
Świętym Słowem, będą w jedności.
(...). My wszyscy stawiajmy czoło opozycji tak jak nasz Mistrz, mówiąc: Napisane jest. Wznieśmy sztandar, na którym napisane jest: Biblia naszą regułą
wiary i dyscypliny”1.

kaznodziejstwa. Praktyczne aspekty
życia i pobożności powinny być
uwzględnione w kazaniu. Kazania powinny przygotowywać słuchaczy
do toczenia codziennej duchowej walki. „Wyszukane sposoby przedstawiania prawdy mogą wywołać emocjonalne poruszenie, ale nierzadko prawdy
przedstawiane w ten sposób nie są właściwym pokarmem, niezbędnym
dla wierzącego w codziennych zmaganiach. Najpilniejszym potrzebom,
codziennym doświadczeniom ludzi
borykających się z problemami należy wyjść naprzeciw przy pomocy praktycznych pouczeń w zakresie podstawowych zasad chrześcijaństwa”2.
W tych czasach ekonomicznego
rozchwiania, ludzi trzeba uczyć pracy
na roli i w ogrodzie. Wyznawcy powinni także poznawać właściwe zasady
zdrowia. Gdy chorują, wizyty i modlitwy pastora powinny służyć niesieniu
im praktycznej pomocy. Młody diakon
Stephen A. Solomon nagle zachorował
w środku tygodnia i został zawieziony do centrum medycznego. Po dwóch
dniach hospitalizacji ktoś z personelu
szpitalnego zapytał go, czy powiadomić
jego duszpasterza o tym, że Stephen
choruje. Po głębszym zastanowieniu
chory odpowiedział, że lepiej będzie
nie zawiadamiać pastora. Pracownik
szpitala chciał znać powód tej decyzji.
Chory wyjaśnił, że chce się przekonać,
czy duchowny zauważy jego nieobecność i sprawdzi, co się z nim dzieje.
Czy to nie ciekawe? Chory wyznawca
chcący się przekonać, czy jego pastor
zauważy jedną brakującą owcę? Tak,
zwiastowanie ewangelii zza kazalnicy
nie może być pełne, póki jej praktyczny aspekt nie zostanie ukazany w życiu pasterza. Aby kazanie było praktyczne, konieczny jest osobisty kontakt
ze współwyznawcami. Kazania nie są
bowiem kierowane do tłumu, ale
do poszczególnych osób w zgromadzeniu.

Dobre ilustracje
Praktyczne
zastosowanie
Praktyczne zastosowanie przesłania jest kolejną cechą współczesnego

Znaczenie ilustracji we współczesnym kaznodziejstwie jest trudne
do przecenienia. Prawda jest czasami
gorzka, ale żeby została przyjęta, musi

być dobrze zilustrowana podczas jej
zwiastowania. Jezus jest mistrzem ilustracji, a my powinniśmy brać z Niego przykład. „Podobieństwa i ilustracje Chrystusa pomagają w wyjaśnieniu
prawdy. Przedstawiał On ludziom podobieństwa i ilustracje, które dobrze
znali, aby wyjaśnić prawdę, którą
pragnął im zakomunikować, a Duch
Święty towarzyszył im, gdy rozmyślali
o tych podobieństwach i ilustracjach”3.

Zrównoważone
przesłania
Przesłanie kaznodziei powinno
mieć zarówno wymiar pozytywny, jak
i negatywny. Każdy kaznodzieja jest
powołany do uświadomienia sobie
świętości swego powołania oraz przejawiania odwagi Eliasza i pokory Mojżesza w każdym wystąpieniu. Współcześni kaznodzieje powinni napominać
i karcić nieposłusznych, jak również
zachęcać posłusznych. „Nie wybierajcie tematów tylko dlatego, że wszystkim się podobają i nikogo nie urażają.
(...). Takie postępowanie jest odrzuceniem krzyża Chrystusowego. Gdy widzicie egoistę, pyszałka i niewolnika
namiętności, złodzieja Bożej dziesięciny i darów albo wątpiącego i niedowiarka (...), dla każdego z nich powinniście mieć odpowiednie przesłanie
ze Słowa Bożego”4.

Przekonanie
Nasze przesłanie powinno być
przygotowane i wygłoszone w taki
sposób, aby wszyscy, którzy je słyszą,
musieli przyznać, że jest ono prawdą.
Kaznodzieja powinien potrafić przekonać ludzi, by zrozumieli i przyjęli
rzeczywistość zawartą w przedstawionym przesłaniu. Tak właśnie czynił Mistrz. „Gdy Chrystus głosił, Jego
poselstwo było jak ostry obosieczny
miecz, przeszywając sumienia ludzi
i objawiając ich najskrytsze myśli.
Dzieło, jakie wykonywał Chrystus,
będą musieli wykonywać Jego wierni
posłańcy. W prostocie, czystości
i najściślejszej prawości mają głosić
Słowo. Ci, którzy pracują słowem czy
nauką, mają być wierni”5.
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Decyzja
Decyzja w tym kontekście oznacza
to, co zostało postanowione po właściwym rozważeniu. Oznacza także zaakceptowanie poglądu czy nauki w miejsce innego poglądu czy nauki. Kazania
powinny być wygłaszane w taki sposób, aby zgromadzenie, po właściwym
rozważeniu, zdecydowało uczynić to,
co przedstawił kaznodzieja pod wpływem Ducha Świętego. Pod koniec
każdego kazania należy skierować apel
do słuchaczy. Niektórzy niezdecydowani mają być może ostatnią okazję, by
przyjąć Jezusa jako swego Pana i Zbawiciela. Prowadź ludzi do decyzji,
łącząc teorię prawdy z odkupieńczą
miłością Chrystusa. „Niektórzy kaznodzieje błądzą, przeładowując swoje kazania argumentami. Ludzie słuchają
teorii prawdy i są pod wrażeniem
zgromadzonych dowodów. (...). Jednak
często krzyż Golgoty nie jest przedstawiany ludziom. Być może niektórzy
z nich słyszą ostatnie kazanie w swoim życiu, ale ta wyjątkowa okazja pozyskania ich dla Chrystusa jest na zawsze zaprzepaszczona. Jeśli w połączeniu z teorią prawdy zwiastowany
jest Chrystus i Jego odkupieńcza miłość, ludzie ci zostaną pozyskani
dla Niego i przyjmą Go jako swojego
Zbawiciela”6.

Proste słowa
Podczas ziemskiej działalności
Chrystusa ludzie z wszystkich grup
społecznych chętnie Go słuchali. Jednym z powodów było to, iż Zbawiciel
potrafił przekazywać ewangelię skutecznie w prostych słowach. Podobnie
powinni czynić współcześni kaznodzieje. Proste i wyraźne słowa są potrzebne do głoszenia dobrej nowiny. Kaznodzieja, który głosi ewangelię, powinien
kultywować zdrową mowę i przyzwoite zachowanie w każdej sytuacji
i wszystkich okolicznościach.
Pewien starszy mężczyzna, wódz
Obinna Emmanuel w towarzystwie
dwóch swoich synów oglądał nowy
dom, który właśnie kupił. Pierwszy
z synów, dwudziestolatek, był studentem mikrobiologii na uniwersytecie
w Lagosie i jednocześnie studiował

ornitologię. Drugi syn, dwunastolatek,
ukończył właśnie szkołę podstawową,
także w Lagosie. Gdy oglądali dom,
starszy z synów zobaczył martwą czaplę leżącą w dole. Podszedł i podniósł
martwego ptaka. Nieznośny odór zaczął
drażnić jego nozdrza. Gdy młodszy brat
chciał się dowiedzieć, co się stało, starszy powiedział:
— Ta czapla przechodzi proces rozkładu i gnicia wskutek zaawansowanej
infekcji mikrobowej.
Nastolatek poprosił o wyjaśnienie.
Wtedy ojciec rzekł:
— Ten ptak jest martwy i cuchnie.
Rzeczywiście proste słowa są potrzebne za kazalnicą i we wszystkich
obszarach komunikacji międzyludzkiej.

Unikanie długich kazań
Inną cechą naszych przesłań powinna być zwięzłość. Kazanie ze wszystkimi jego częściami powinno być bezpośrednie i rzeczowe. Przydługie kazania
nadwyrężają siły mówcy i cierpliwość
słuchaczy. Zwracaj także uwagę, że to,
co jest mówione w pierwszej części kazania, jest cenniejsze niż to, co mówi się
później, gdy ludzie zaczynają się już niecierpliwić i myślą o powrocie do domu. „Gdy wykład jakiegoś zagadnienia
jest zbyt długi, ostatnia część przestaje
się trzymać tego, co ją poprzedzało.
Mów krótko. Twoje kazania są dwa razy
dłuższe, niż powinny być. Możliwe jest
takie posługiwanie się tym, co dobre,
iż traci to swój smak. Gdy wystąpienie
jest zbyt długie, ostatnia część kazania
nie jest odbierana z taką siłą i zainteresowaniem, jak wcześniejsze. Nie zbaczaj z tematu, ale zmierzaj wprost
do celu”7.

ludu przed wrogami (zob. 2 Krl 6,8-32).
Gdy ludziom zagrażają głód, choroby
i śmierć, przesłanie nadziei jest najstosowniejsze.
Aby wygłaszać kazania mające
istotne znaczenie dla współwyznawców, mówca musi być świadomy ich
potrzeb. Kaznodzieja musi być dobrym
pasterzem, który troszczy się codziennie o dobro ludzi. Czytając poniższą
radę, rozważ znaczenie przekazywania
zgromadzeniu właściwego duchowego
pokarmu w stosownym czasie.
„Są ludzie, którzy stają za kazalnicą jako pasterze, twierdząc, iż pasą
trzodę, podczas gdy w rzeczywistości
owce Pańskie cierpią z braku chleba
żywota. Zdarza się, że długie i przeciągające się mowy składają się w przeważającej mierze z historyjek bez
większej wartości, które nie poruszają
serc słuchaczy. Być może niektórzy
doznają emocjonalnego poruszenia
i uronią kilka łez, ale ich serca nie zostają odmienione. Pan Jezus był obecny, gdy kaznodzieje ci wygłaszali swoje
kazania, ale w ich słowach zabrakło
niebiańskiej rosy i deszczu. Pan, Bóg
niebios, nie może pochwalić wielu z takich kazań wygłaszanych przez tych,
którzy rzekomo przekazują Jego Słowo. Nie dbają oni o to, by upowszechniać naukę niosącą błogosławieństwo
słuchaczom. Zamiast tego podają
✔
nędzną strawę”8.
Philemon O. Amanze
1

2

3
4

5

Potrzebne są kazania
stosowne i na czasie
Przesłanie powinno być także istotne, na czasie i stosowne do okoliczności. W czasach zamachowców-samobójców, wojen, katastrof i powodzi
ludzie potrzebują pocieszenia i wsparcia. Gdy władca Aramu planował ataki
na Izraela, przesłania na czasie przekazywane przez Elizeusza były ratunkiem dla króla izraelskiego i jego
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Ellen G. White, Wybrane poselstwa, Warszawa 2009, t. I, s. 384.
Ellen G. White, Działalność apostołów,
Warszawa 2007, wyd. IV, s. 137.
Ellen G. White, Pastoral Ministry, s. 193.
Ellen G. White, w: Review and Herald,
17 VI 1884.
Ellen G. White, Wybrane poselstwa, Radom 2009, t. II, s. 147-148.
Ellen G. White, Słudzy ewangelii, Warszawa 2004, s. 108.
Ellen G. White, Testimonies to Ministers
and Gospel Workers, s. 311.
Tamże, s. 336-337.

[Dr Philemon O. Amanze jest starszym wykładowcą na Wydziale Studiów Religijnych
i dyrektorem Centrum Badawczego Adwentyzmu i Ellen G. White na Uniwersytecie
Babcocka w Nigerii].

DUSZPASTERSTWO

Kampania
S.

była ledwie żywa. Miała rękę
na temblaku, ciemne duże
sińce na twarzy, jeden wybity
ząb i drugi ułamany w połowie. Jak
to możliwe, że sąsiedzi nic nie słyszeli? Może wpadła pod samochód?
Prawie mieli rację. Wpadła, ale nie
pod samochód. Gorzej — wpadła
w łapska człowieka będącego jej mężem!
Owszem, o S. i jej mężu krążyły
plotki, jakieś zasłyszane informacje, ale
większość znajomych i sąsiadów nie
przyjmowała ich do wiadomości. To
nie ich sprawa. Nie zamierzali się wtrącać w sprawy rodzinne. No i przecież
jej mąż wyglądał na miłego człowieka. Jednak pozory mylą.
Tak myśleli niemal wszyscy, nawet
niektórzy z jej przyjaciół. Przynajmniej do chwili, gdy zobaczyli S.
na własne oczy i usłyszeli, co naprawdę się stało.
Wielu ludzi wie o przemocy wobec kobiet, ale dopiero gdy osobiście
zetkną się z ofiarą, zobaczą ją twarzą
w twarz, rzeczywistość tego potwornego zjawiska zaczyna docierać do ich
świadomości.
Statystyki przerażają. Mniej więcej
1/3 kobiet na całym świecie została lub
zostanie pobita, zgwałcona czy padnie
ofiarą innej formy przemocy. W niektórych krajach dotyczy to aż 2/3 kobiet. W krajach takich jak Bangladesz,
Etiopia, Peru i Tanzania ponad 50%
kobiet padło ofiarą przemocy fizycznej lub seksualnej ze strony partnera
(tzn. męża lub narzeczonego). W Stanach Zjednoczonych 1/3 kobiet będących ofiarami morderstwa ginie z rąk

partnera. Na całym świecie setki tysięcy kobiet i dziewcząt jest sprzedawanych i wykorzystywanych seksualnie.
Ponad 100 mln kobiet poddano zabiegowi okaleczenia narządów płciowych,
a tysiące każdego dnia są zagrożone tą
barbarzyńską praktyką. W niektórych
strefach działań wojennych gwałty
na kobietach są uważane za element
sztuki wojennej.
Liczby można wymieniać jeszcze
długo. Nie chodzi jednak o liczby, ale
żywe ludzkie istoty stworzone na podobieństwo Boże i odkupione krwią
Chrystusa. Jedno jest oczywiste — te
potworne przestępstwa przeciwko ludzkości nie mogą być dalej popełniane.
Jednak ze względu na ludzką naturę
te akty nie ustaną samoczynnie1.
Dlatego to my — ty i ja, Kościół —
musimy powiedzieć dośćjużtego.
ADRA (Adventist Development
and Relief Agency) rozpoczęła ogólnoświatową kampanię dośćjużtego
(ang. enditnow) nie tylko w celu zwiększenia świadomości tej straszliwej plagi, ale także w celu położenia jej kresu. ADRA, we współpracy z Sekretariatem Kobiet Generalnej Konferencji
Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, rozpoczęła kampanię dośćjużtego
od rozbudzenia świadomości problemu i poszukiwania jego rozwiązań.
Nam, adwentystom, łatwo przychodzi kręcić ze zdumienia głową wobec
straszliwych faktów świadczących
o tym, co dzieje się w świecie. Niestety, zanim zaczniemy się upewniać
w przekonaniu o własnej sprawiedliwości, musimy sobie zdać sprawę z tego, że przemoc wobec kobiet zdarza się

także wśród wyznawców naszego Kościoła. Niektórzy adwentyści znęcają się
emocjonalnie, a nawet fizycznie
nad swoimi żonami. Czy wyobrażasz
sobie, że ktoś może bić żonę, a w sobotę w zborze udawać, że wszystko jest
w porządku?
Nie oszukujmy się, to się zdarza!
„Dlatego rozpoczynamy kampanię, która zwiększy osobistą świadomość, odpowiedzialność i zaangażowanie w Kościele, aby skuteczniej
pomagać w położeniu kresu przemocy wobec kobiet i dziewcząt w każdej
rodzinie i społeczności” — stwierdziła Heather-Dawn Small, dyrektor Sekretariatu Kobiet Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia
Siódmego.
Zamykanie oczu na problem nie
sprawi, że on zniknie. Dlatego ADRA
i Sekretariat Kobiet Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego zachęcają współwyznawców, by
zaangażowali się w kampanię. 16-milionowa rzesza adwentystów dnia siódmego na świecie (15,9 mln ochrzczonych
— stan w dniu 31 grudnia 2008 roku)
może wywrzeć istotny wpływ. Możemy
wesprzeć akcję dośćjużtego. Jako starszy
zboru możesz odegrać istotną rolę, pomagając zborowi włączyć się w to cenne
przedsięwzięcie.
„Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych (...), mnie uczyniliście” (Mt
25,40). Jeśli do owych najmniejszych
nie zaliczają się także kobiety i dziewczęta padające ofiarą przemocy, bite
i wykorzystywane seksualnie, to kto?
Jeśli w przypowieści o dobrym Sama-
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rytaninie człowiek leżący na poboczu,
nagi, pobity i konający w samotności,
nie symbolizuje kobiet padających
ofiarą przemocy, to kogo symbolizuje?
Zatem nasuwa się pytanie: Co możesz uczynić jako starszy zboru?
• Wejdź na oficjalną stronę internetową kampanii (http://
www.adwent.pl/enditnow/index.php oraz http://www.enditnow.org), a znajdziesz tam informacje nie tylko o głębi problemu, ale także o tym, jak pomóc członkom zboru zaangażować się w to przedsięwzięcie.
• Możesz podpisać petycję (na
wspomnianej stronie interneto-

staną na czele ruchu, ich wpływ
będzie ogromny.
• Ta kampania może być dziełem
nie tylko ADR-y czy Sekretariatu Kobiet Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia
Siódmego. Staraj się wciągnąć
do niej inne sekretariaty i służby. To zwiększy świadomość
problemu i uczyni naszą działalność jeszcze skuteczniejszą.
• W możliwie największym stopniu angażuj lokalną społeczność
— policję, dyrekcje szkół, przywódców społecznych, inne Kościoły, ośrodki opiekuńcze
dla kobiet będących ofiarami

a dopiero potem głosił im ewangelię.
Kobieta padająca ofiarą przemocy to
z pewnością bliźni w potrzebie.
Wyjdźmy naprzeciw tym potrzebom,
a na resztę przyjdzie czas.
Jak moglibyśmy nazywać się ludźmi i chrześcijanami, ignorując ten
ogrom przestępstw?
Maltretowane kobiety całego świata pragną, by ich gehenna się skończyła. Dlatego nasz Kościół zainicjował
ten program. Jednak ADRA i Sekretariat Kobiet Generalnej Konferencji
Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego to za mało. Potrzebujemy ciebie,
starszego zboru, oraz twoich współwyznawców.

wej), w której m.in. czytamy:
„Kościół Adwentystów Dnia
Siódmego wraz z wyznawcami
i sympatykami z ponad 200
krajów świata, wspierającymi tę
akcję, włącza się do działań podjętych już przez innych, w tym
społeczności religijnych w walce o zlikwidowanie wszelkich
form przemocy wobec kobiet
i dziewczynek”. Działaj za pośrednictwem zboru, by pozyskać
jak najwięcej osób, które podpiszą petycję. Gdy osiągniemy
liczbę jednego miliona, przekażemy petycję Ban Ki-moonowi,
sekretarzowi generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Jeśli choć jeden na piętnastu adwentystów podpisze petycję, będziemy mieli milion nazwisk.
• Staraj się uzyskać wsparcie pastora. Dzięki jego poparciu zbór
może odegrać istotną rolę w lokalnej społeczności. Dzieło musi
zacząć się w zborze i lokalnej
wspólnocie. Jeśli tysiące zborów
adwentystycznych na świecie

przemocy. Problem w niektórych miejscach jest tak poważny, iż wielu ludzi chętnie przyłączy się, by nieść pomoc.
• Poproś pastora, by wygłaszał kazania na ten temat albo pozwolił
kompetentnym osobom zabierać
głos i mówić zza kazalnicy o problemie przemocy wobec kobiet.
• Proszę, módl się o powodzenie
tej inicjatywy.
To tylko kilka z wielu możliwości
działania. By uzyskać więcej informacji, wejdź na stronę internetową. Znajdziesz tam wiele informacji o tym, jak
twój zbór może uczestniczyć w ogólnoświatowym ruchu mającym na celu
położenie kresu przemocy wobec kobiet.
Wszyscy możemy mówić o łasce,
sobocie i prawdzie, ile tylko chcemy.
Ale kobiety bite, wykorzystywane seksualnie i okaleczane genitalnie potrzebują czegoś więcej niż wiedzy o tym,
który dzień tygodnia należy świętować
albo jaki jest stan człowieka po śmierci (choć o śmierci wiele z tych kobiet
myśli na co dzień). Jezus służył przede
wszystkim doraźnym potrzebom ludzi,

Czy bez was moglibyśmy zainicjować kampanię dośćjużtego?
✔
Clifford Goldstein
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1

W Dzienniku Ustaw nr 125 z 13 lipca 2010
roku opublikowana została uchwalona przez
polski parlament Ustawa z 10 czerwca 2010
r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw
(poz. 842). Zgodnie z nowelą ustawy antyprzemocowej, „nowe zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej powierzono
przede wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego. Podstawową zmianą będzie wprowadzenie obowiązku opracowania i realizacji
gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (…). Sądy będą musiały w ciągu doby podjąć decyzję w sprawie odebrania
dziecka z domu, w którym była stosowana
przemoc. Prokurator będzie mógł wydać kilkumiesięczny nakaz opuszczenia lokalu wobec podejrzanego o stosowanie przemocy
w stosunku do współmałżonka i dzieci. Ofiary będą mogły zrobić bezpłatną obdukcję u lekarza pierwszego kontaktu czy lekarza pełniącego ostry dyżur w szpitalu. W kodeksie
rodzinnym i opiekuńczym pojawi się zakaz
bicia dzieci” (Dobromiła Niedzielska-Jakubczyk, Adam Makosz, Kronika prawna,
w: Dziennik Gazeta Prawna, 16-18 VII 2010,
s. B12). Znowelizowana ustawa wejdzie w życie 1 sierpnia 2010 roku (przyp. red.).
[Autor jest redaktorem naczelnym kwartalnika Adult Sabbath School Bible Study Guide
(Lekcje Biblijne)].

PRZYWÓDZTWO

Złote myśli

Jamesa A. Cressa
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zasami liczy się nie to, jak długo żyjemy, ale jak żyjemy i co
uczyniliśmy podczas naszego
pielgrzymowania na tej ziemi.
Niewątpliwie liczy się i to, jak
wpłynęliśmy na życie innych ludzi
i czy będzie nas im brakować po naszej śmierci. Jednak ze wszystkich
dokonań na ziemi najważniejsze jest
to, ile troski, współczucia, wierności,
dobrej woli, zrozumienia i zainteresowania okazaliśmy bliźnim.
James A. Cress był właśnie takim
troskliwym, współczującym, wiernym,
życzliwym, wyrozumiałym i opiekuńczym człowiekiem. Dlatego też postanowiłem go upamiętnić. Zawsze jest
dobra pora, by wyrażać uznanie i hołd
człowiekowi, którego służba była błogosławieństwem dla wielu.
Osobiście miałem przywilej uczyć
się ważnych lekcji z jego książek, kazań, artykułów i rozmów z nim. Był
to człowiek z wizją, wzór szczodrości
i wierny przyjaciel.
Pastorzy, starsi zborów i ich rodziny na całym
świecie zostały
ubłogosławione służbą tego
uduchowionego człowieka. Stowarzyszenie Kaznodziejskie przy Generalnej
Konferencji Kościoła Adwentystów
Dnia Siódmego straciło wielkiego duchowego przywódcę, a kwartalnik Elder’s Digest (Przewodnik dla Kaznodziejów Zborowych) stracił swego założyciela. Ja zaś straciłem mojego najlepszego
przyjaciela.
Sięgnąłem do niektórych z jego
książek i zacząłem je czytać na nowo.
Czytając, wybrałem garść złotych myśli Jamesa Cressa, którymi chciałbym
się z wami podzielić.

1. „Jeśli stwierdzisz, że jesteś bardziej zajęty niż Jezus, powinieneś
na wszelki wypadek przeanalizować
swoje priorytety”.
2. „Zachęcaj współwyznawców, by
mierzyli wyżej, niż im się wydaje, że
mogą sięgnąć”.
3. „Poświęć czas, by wysłuchać tego,
co mają ci do przekazania członkowie
rodziny. Oni cię kochają i chcą, by twoja
służba została uwieńczona sukcesem”.
4. „Wizyta duszpasterska nie musi
się przeciągać w nieskończoność, by jej
dobre rezultaty okazały się wieczne”.
5. „Pastorzy nie zawsze są doskonali i czasami mogą przeoczyć szczegóły, ale szanuj ich za to, jak wiele potrafią dokonać, dysponując tak skromnymi środkami”.
6. „Dla duchowego wzrastania ważniejsze jest to, co robimy, niż to, na co
patrzymy” (cytaty pochodzą z książki
Common Sense Ministry).
***
7. „Śmierć jest wrogiem, ale odpoczynek jest darem”.
8. „Bóg wzywa cię, byś głosił Jezusa
i tylko
Jezusa.
Nie ma
potrzeby
głosić o czymkolwiek innym. Jeśli wydaje ci się, że wyczerpałeś temat supremacji Jezusa, zacznij od początku
i opowiadaj na nowo tę starą historię”.
9. „Wszelka dyskryminacja jest
grzeszna, a jedyną ucieczką przed nią
jest głębsze doświadczenie obecności
Zbawiciela”.
10. „Przywódcy, których rada oparta jest na doświadczeniu, zyskają zaufanie tych, którzy za nimi podążają”.
11. „Chyba nikt nie zyskuje zaufania tak szybko jak liderzy, którzy uważ-

nie słuchają pomysłów i opinii tych,
którym przewodzą”.
12. „Każdy ewangelista pracujący
w kilku miejscach musi pamiętać, że
żniwo będzie trwałe jedynie w takim
stopniu, w jakim zbór zasymiluje
nowo nawróconych i uczyni ich
uczniami Jezusa”.
13. „Zapraszanie ludzi, by podjęli
decyzję przyjęcia Chrystusa, a następnie
zostawianie ich samym sobie jest niczym
innym jak przemocą wobec duchowych
dzieci” (cytaty pochodzą z książki More
Common Sense Ministry).
***
14. „Kościół adwentystyczny
na ogół nie rozumie różnicy między
formalnym przyłączeniem się do Kościoła a procesem asymilacji w grupie wierzących”.
15. „Kładziemy znacznie większy
nacisk na idźcie niż na proces czynienia ludzi uczniami Jezusa”.
16. „Nie możesz nauczyć jajka latać, zanim je wysiedzisz”.

17. „Ludzie
muszą być Kościołem, a nie jedynie
uczęszczać do kościoła”.
18. „Jeśli Kościół jest zainteresowany tym, co interesuje Jezusa, to będzie też zainteresowany liczbami”.
19. „Wierzący, który nie służy innym,
jest w gruncie rzeczy niewierzący”.
20. „Wydawanie świadectwa wiary
jest nie tyle czymś, co robimy, ale tym,
kim jesteśmy” (cytaty pochodzą z książki You Can Keep Them If You Care). ✔
Jonas Arrais
[Autor jest zastępcą sekretarza Stowarzyszenia
Kaznodziejskiego przy Generalnej Konferencji
Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i redaktorem naczelnym kwartalnika Elder’s Digest].
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Wydawnictwo „Znaki Czasu”
poleca

nowoúci

wznowienia

Prawdziwa historia radzieckiego żołnierza
powołanego do wojska w czasach stalinow−
skich. Postanowił on pójść za głosem
sumienia i opowiadać swym kolegom
o Bogu, w którego zabroniono im wierzyć.
Jako adwentysta stanął wobec doświadczeń,
które wypróbowały jego wiarę do granic
możliwości. Dzięki temu dokonał niezwy−
kłych rzeczy. Cena 24 zł.

Narzeczeństwo,
rodzina i dzieci to
słowa, które na ogół
kojarzymy pozytywnie.
Któż z nas nie marzy
o domu pełnym ciepła,
życzliwości i harmonij−
nych relacji? Czy
istnienie takiego
miejsca jest w ogóle
możliwe? Dowiedz się
i sprawdź! Cena 18 zł.

Jakie zmiany może przynieść przyszłość? Jak
rozumieć symbolikę starożytnych proroctw
biblijnych? Dlaczego miliony ludzi zostaną
straszliwie oszukane? Dlaczego prawda jest
ważna i nie powinna podlegać kompromisom?
To tylko kilka z wielu tematów, które pobudzą
do myślenia i dadzą pewność, że mimo
nadciągającego globalnego kryzysu Bóg wciąż
panuje nad sytuacją. Cena 18 zł.

Jakie jest znaczenie
przypowieści przekaza−
nych nam przez Jezusa?
W czym mogą one być
przydatne pokoleniu
ludzi żyjących w XXI
wieku? Czy jesteśmy
w stanie dostrzec
w nich praktyczną
wartość? Sprawdź,
a możesz być zaskoczo−
ny! Cena 19 zł.

Właściwe wychowanie to
harmonijny rozwój
wszystkich sfer naszego
życia, począwszy od lat
najmłodszych. To także
kształtowanie charakte−
ru. Jak rozpocząć
i pomyślnie zakończyć
ten proces, który ostatecz−
nie zdecyduje o naszym
wiecznym przeznacze−
niu? Cena 18 zł.

Ilustrowana popularnonaukowa prezentacja
życia i służby Ellen G. White, adwentystycznej
pisarki i działaczki religijnej. Autor, wybitny
znawca zagadnień teologii Ducha Proroctwa,
usystematyzował najważniejsze tematy związa−
ne z charyzmatyczną postacią bohaterki.
Książka odpowiada na bardzo wiele pytań
z zakresu adwentystycznej apologetyki daru
proroctwa. Publikacja, z uwagi na jej walory
źródłowe i faktograficzne, jest nieodzowną
pomocą dla duchownych i starszych zborów.
Cena 89 zł. Dla zborów 65 zł.

Życie mądre,
zdrowe i sprawiedli−
we może być
udziałem większości
z nas. Sięgając
po właściwe wzorce
i moc płynącą
z nieba, już teraz
możemy doświad−
czyć owej pełni.
Przekonaj się, jak to
działa! Cena 17 zł.

Czy Bogu zależy
na więzi ze mną?
Co to znaczy, że On
jest Rodzicem,
Nauczycielem,
Przyjacielem
i Wodzem? Dwight
K. Nelson stara się
odpowiedzieć na te
pytania w sposób
zarówno trafny, jak
i ciepły. Cena 13 zł.

Zamówienia na publikacje prosimy kierować pod adresem: Dział Handlowy Wydawnictwa „Znaki Czasu”
ul. Foksal 8/5, 00−366 Warszawa, tel.: 22−331−98−00, faks: 22−331−98−01, e−mail: zamawiaj@znakiczasu.pl

księgarnia internetowa: www.sklep.znakiczasu.pl

