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Głosząc Jego łaskę

H

asłem przewodnim ogólnoświatowego zjazdu Kościoła
w Atlancie w 2010 roku były
słowa: Głosząc łaskę Bożą. Zawsze dobrze jest rozmyślać o łasce Bożej i podziwiać ją. Łaska Pana jest podstawą
chrześcijańskiego życia. Człowiek nie
jest w stanie pojąć i docenić pełni
łaski Boga. Ogrom Jego dobroci nie
może być wyrażony słowami zrozumialymi dla śmiertelników. Możemy jedynie podejmować nieudolne starania
w tym kierunku, ale nawet nasze najlepsze wysiłki pozwolą nam jedynie
na bardzo nieadekwatne oszacowanie
łaski Pańskiej. Możemy podziwiać jej
piękno, ale nie jesteśmy w stanie dojrzeć jej głębi. Możemy jedynie stać
w podziwie i wołać wraz z apostołem Pawłem: „O głębokości bogactwa
i mądrości, i poznania Boga! Jakże
niezbadane są wyroki jego i nie wyśledzone drogi jego! Bo któż poznał myśl
Pana? Albo któż był doradcą jego? Albo
któż wpierw dał mu coś, aby za to
otrzymać odpłatę? Albowiem z niego
i przez niego i ku niemu jest wszystko; jemu niech będzie chwała na wieki. Amen” (Rz 11,33-36).
Każdy, kto próbuje mówić o łasce
Bożej, musi zacząć od przyznania się
do braku kompetencji w tej kwestii.
W najlepszym razie jesteśmy glinianymi naczyniami, w których umieszczono bezcenny skarb. Jednak Wszechmocny może uzdolnić nawet słabych
śmiertelników do głoszenia Jego Słowa i uwielbiania Jego imienia: „Zdolność nasza jest z Boga. (…). Albowiem
nie siebie samych głosimy, lecz Chrystusa Jezusa, że jest Panem, o sobie
zaś, żeśmy sługami waszymi dla Jezusa. (…) moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas” (2 Kor
3,5; 4,5.7).
Jego łaska jest niezgłębiona i niezrównana, a nasze niedoskonałe umysły nie mogą pojąć jej głębi. Jednak zapraszam cię do rozważenia trzech
aspektów łaski Pana.
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Łaska Boża jest niezaslużoną przychylnością. Nigdy na nią nie zasłużymy. Na przykład, gdy wierzymy
w Boga, wierzymy, że jesteśmy zbawieni z łaski. Jednak w rzeczywistości
jesteśmy zbawieni dzięki temu, co Zbawiciel dla nas uczynił, a nie dlatego,
że my coś uczyniliśmy. My jedynie zasługujemy na karę, ale Pan okazuje
nam milosierdzie. Ellen G. White napisała, że „łaska jest niezasłużoną przychylnością i wierzący jest usprawiedliwiany bez jakiejkolwiek własnej zasługi, bez jakiegokolwiek roszczenia
przedkładanego Bogu”1.
Łaska Boża jest przeznaczona
dla wszystkich grzeszników. Pan zna cię
od wieczności i ma wobec ciebie dobre zamiary. Wie o twojej grzeszności i potrzebie łaski. Twoim przywilejem jest otrzymać i przyjąć Jego
łaskę. „Aniołowie, którzy nie wiedzą
nic o grzechu, nie rozumieją, co to
znaczy mieć okazaną wobec siebie
łaskę, lecz nasza grzeszność wymaga
okazania łaski ze strony miłosiernego Boga”2.
Łaska Boża jest obfita. Jeśli czujesz
się zniechęcony w swoim chrześcijańskim życiu, wiedz, że łaska Pana jest
dla ciebie wystarczająca. „Mamy być
odbiorcami bogactwa łaski Boga,
mamy pić z żywych wód i doznać
odnowienia, a wtedy staniemy się kanałem Jego łaski dla innych”3.
✔
Jonas Arrais
1

Ellen G. White, Wybrane poselstwa, Warszawa 2009, t. I, s. 366.

2

Tamże, s. 308.

3

Ellen G. White w: Review and Herald,
28 I 1890.
[Autor jest zastępcą sekretarza
Stowarzyszenia Kaznodziejskiego przy Generalnej Konferencji
Kościoła Adwentystów Dnia
Siódmego i redaktorem
naczelnym kwartalnika Elder’s Digest].
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Pastor i starszy zboru
działają zespołowo
Rozmowa z Gilbertem Posπ i Geoffreyem Mukumπ
W tym numerze Przewodnika dla Kaznodziejów Zborowych publikujemy wywiad z Gilbertem
Posą, pastorem okręgowym, i Geoffreyem Mukumą, starszym zboru,
pełniącymi służbę w tym
samym okręgu Kościoła
adwentystycznego
w Zambii. Działania
zespołowe pozwalają
lepiej przydzielać zadania
i mnożyć sukcesy. Pole
Misyjne Pas Miedziowy1
Kościoła Adwentystów
Dnia Siódmego w Zambii
rozwija się szybko,
a jednym z powodów
tego są wspólne działania pastorów i starszych zborów. Według
nich dzięki zespołowemu
działaniu można osiągnąć więcej.
58-letni Gilbert
Poso jest pastorem
okręgowym
Wschodniego
Okręgu Misyjnego
Luanshya2, będącego częścią Pola
Misyjnego Pas
Miedziowy. Pracuje w Kościele od 36 lat. Był już dyrektorem sekretariatu, sekretarzem diecezji,

jak i przewodniczącym diecezji. Od 30
lat jest żonaty z Agness, z którą ma
ośmioro dzieci. Jego ulubione zajęcia to
nauczanie biblijne, poradnictwo psychospołeczne i małżeńskie, edukacja zdrowotna oraz pisanie. W jego okręgu działa 8 zborów, 6 grup, ponad 2 tys. ochrzczonych wyznawców i 25 starszych zborów.
64-letni Geoffrey
Mukuma został ordynowany na starszego zboru w 1986
roku i przez siedem
lat służył w zborze
w miejscowości
Mpatamatu. Jest
emerytowanym
księgowym, ale obecnie pracuje w firmie świadczącej usługi transportowe.
Jego żona Edith jest emerytowaną nauczycielką. Mają ośmioro dzieci. Jego
zbór liczy 350 członków. Służy w nim
5 starszych zboru, a zatem na jednego starszego zboru przypada 70 współwyznawców.
„PRZEWODNIK DLA KAZNODZIEJÓW ZBOROWYCH”: — Jakie jest
znaczenie starszych zborów?
GILBERT POSO (GP): — Praca
starszych zborów jest bardzo ważna.
W moim zborze są oni pomocniczymi
pasterzami, moją prawą ręką w służbie
kaznodziejskiej. Polegam na nich jako
doświadczonych i mądrych doradcach,
nauczycielach, wychowawcach, duszpasterzach starszych i nowo ochrzczonych wyznawców, kierujących zgromadzeniami zborowymi, prowadzących
wieczerze Pańskie i pogrzeby oraz pozyskujących byłych wyznawców, którzy

odeszli od Kościoła. Prowadzę szkolenia w zborach w celu realizacji nakreślonego planu, by jeden starszy zboru
przypadał na 25 członków.
GEOFFREY MUKUMA (GM):
— Sądzę, iż bardzo ważne jest zapewnienie zborowi duchowego przywództwa pod kierunkiem pastora. To dzielenie obowiązków daje duchownemu
czas, by mógł się skutecznie zająć tymi
sprawami, które wymagają jego profesjonalnych umiejętności kaznodziejskich. Dzielę obowiązki z pastorem,
który opiekuje się 20 zborami i blisko
3 tys. członków Kościoła w okręgu.
— Jaka jest rola pastora we
wspieraniu starszych zborów?
GP: — W każdy czwartek spotykam się ze starszymi zborów, dyskutuję i układam z nimi plany oraz doradzam im. Staram się ich wyposażać
w dobre materiały o charakterze duchowym i osobiście modlę się z nimi, gdy tylko mam ku temu okazję.
Unikam publicznego mówienia o ich
słabościach i dziękuję im za ich osobiste zaangażowanie w działalność
zborów. Co kwartał organizuję okręgowe spotkanie starszych zborów celem
pogłębiania wspólnoty, szkolenia, doradzania i harmonijnego układania
programów.
GM: — Potrzebuję modlitw
i wsparcia pastora, który pomaga mi
pełnić skuteczną i poświęconą służbę
dla współwyznawców w moim zborze. Potrzebuję stale profesjonalnej rady
w sprawach administrowania zborem,
jak również rady w kwestii prowadzenia dorocznych szkoleń dla nowych
urzędników zborowych.
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— Bracie Gilbercie, jak starasz
się docierać do społeczeństwa
w swoim okręgu?
— W 2008 roku wdrożyliśmy
program docierania do społeczeństwa
przez lekcje biblijne Voice of Prophecy3. Wyszkoliliśmy w tym kierunku
ponad 3 tys. instruktorów biblijnych.
Obecnie realizujemy stały program
ewangelizacji za pośrednictwem korespondencyjnej szkoły biblijnej, w której instruktorzy studiują Pismo Święte
z co najmniej dwiema osobami w pobliżu swojego miejsca zamieszkania.
Zainstalowaliśmy także antenę satelitarną w prowincjonalnym więzieniu,
by osadzeni mogli odbierać audycje
Hope Channel. Wielu więźniów nawróciło się i przyjęło chrzest.
— Bracie Geoffreyu, czy
w twoim zborze realizowany

— Bracie Geoffreyu, jakiego rodzaju służba jest najbliższa
twemu sercu?
— Służba, którą najbardziej lubię, to planowanie i inspirowanie
współwyznawców w celu zaangażowania ich w oddawanie chwały
Bogu i nabożeństwo oraz osobiste
świadectwo wiary. Starsi zborów
i pastorzy, dokądkolwiek Pan was
prowadzi, zawsze starajcie się pełnić
Jego wolę.
✔
1

2

3

Pas Miedziowy — ważny region górniczo-przemysłowy na granicy Zambii
i Demokratycznej Republiki Konga;
ośrodek wydobycia rud metali nieżelaznych, głównie miedzi, oraz hutnictwa
miedzi (ok. 1/3 światowej produkcji).
W pierwszej połowie lat 90. XX wieku
miedź pozyskiwana w tym północno-zachodnim regionie kraju przynosiła Zambii
90% dochodów z eksportu (przyp. red.).
Luanshya — miasto na obszarze Pasa
Miedziowego (przyp. red.).
Językiem urzędowym w Zambii jest angielski (przyp. red.).
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1:953
1 adwentysta na
953 mieszkańców
dużych miast

O

d pięciu lat Powiedz to światu
(ang. Tell the World) jest szeroką
wizją i odważnym wyzwaniem
podjętym przez Kościół Adwentystów
Dnia Siódmego. Ostatecznym celem tego
programu jest zapewnić każdemu człowiekowi na ziemi szansę poznania Jezusa.
Powiedz to światu to coś więcej niż
program czy hasło — to nasza akceptacja zlecenia Chrystusa, by głosić ewangelię na całym świecie i nauczać
wszystkich ludzi.
Oczywiście cele i wyzwania Powiedz to światu nie są dla nas nowe —
są częścią naszej tożsamości i dziedzictwa. Są fundamentalne w naszej misji.
Od początku swego istnienia Kościół adwentystyczny był ruchem misyjnym. Angażowaliśmy się nie tylko
w czynienie świata lepszym tu i teraz,
ale także przygotowanie ludzi do przyszłego świata. To jest nasz priorytet —
powód istnienia naszego Kościoła.
Obecnie Kościół na nowo akcentuje wyzwania, kierując zaproszenie
do każdego adwentysty dnia siódme-

© istockphoto/Mike Massee

— Bracie Gilbercie, jakiej rady
udzieliłbyś starszym zborów?
— Studiujcie Biblię, by rozumieć
wolę Bożą wobec was. Bójcie się Pana
i unikajcie złego. Bądźcie wierni
Bogu, który powołał was jako swoje
sługi. Bądźcie wierni także Kościołowi i pastorom. Niech nie będzie
murów podziału między wami a duchownym. Wreszcie, głoście Słowo
mądrze, w sposób pozytywny i odpowiednio do potrzeb.

© Michał Wawruszak

jest program odwiedzin duszpasterskich?
— Owszem, tak. Jest to ten rodzaj służby, który mi osobiście bardzo odpowiada. Nasz program odwiedzin obejmuje budowanie więzi, określanie potrzeb i oferowanie duchowego wsparcia. Daje mi to okazję
do nawiązania wspólnoty z ludźmi
na osobistym poziomie. Inne programy realizowane przez nas to odwiedziny ewangelizacyjne, uroczystości
chrztu oraz duchowe i społeczne
spotkania dla współwyznawców
i osób spoza zboru.

© istockphoto/Ljiljana Parkov

— Jakie kwalifikacje posiadają
starsi zborów w twoim okręgu?
GP: — Lubię pracować ze starszymi zborów, którzy miłują Pana, są
poświęceni w służbie Kościołowi, potrafią wykładać Słowo Boże i wiernie
szafują pieniędzmi, siłami fizycznymi
i czasem. Te cechy charakteryzują starszych zborów, z którymi współpracuję. Nowo wybrani starsi zborów w zborach znajdujących się pod moją opieką
uczestniczą w wartościowych seminariach wprowadzających ich we wszystkie aspekty działalności wspólnoty. Te
seminaria są nie do przecenienia.
GM: — Cechy, jakie posiadają
starsi zboru w moim zborze, to zdolność okazywania przyjaźni i dostępność dla współwyznawców, zarówno
młodych, jak i starszych, tak w zborze, jak i poza nim. To także zdolność słuchania, gdy ludzie mówią im
o swoich problemach i bolączkach,
a także analizowania i proponowania rozwiązań. To umiejętność planowania, organizowania i wdrażania
programów zborowych. To zdolność
motywowania współwyznawców oraz
wyrażania uznania dla ich wkładu
i wysiłku w osiąganiu celów. Ponad
wszystko starają się oni żyć na sposób Chrystusowy w słowie i czynie.

EWANGELIZACJA

PRIORYTETY MISJI GLOBALNEJ
DOTRZEĆ DO LUDZI W OKNIE 10/40

1:181
1 adwentysta na
181 osób poza
oknem 10/40

1:1736

© istockphoto/Jeremy Edwards

DOTRZEĆ DO MIESZKAŃCÓW DUŻYCH MIAST

© istockphoto/Karen Moller
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na 423 osoby
mieszkające
poza dużymi
miastami

Powiedz to

1 adwentysta na 1736
osób w oknie 10/40
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úwiatu

go, by wziął udział w realizacji tego
zadania. Teraz — bardziej niż kiedykolwiek wcześniej — jest czas na osobiste zaangażowanie każdego z nas.
Strategiczny plan Kościoła adwentystycznego na lata 2010-2015 skupia
się na trzech istotnych wartościach:
1. Jakość życia to wieloaspektowa
koncepcja związana bezpośrednio
z tym, co znaczy być adwentystą dnia
siódmego. Dla adwentysty jakość życia
oznacza po pierwsze pewność przynależności do Pana, pewność przebaczenia i zadowolenie z życiowej drogi.
2. Jedność odzwierciedla charakter Kościoła jako jednej ogólnoświatowej rodziny nieustannie trwającej
w łączności, aktywnej i uczącej się
wzajemnego polegania na sobie
w imię jedności ciała Chrystusowego.
3. Rozwój wyraża się przez ewangelizację, publiczne świadectwo wiary
i duszpasterską troskę o osobisty rozwój duchowy wierzących.
W ramach tego strategicznego planu priorytetem pozostaje docieranie

do ludzi zamieszkujących obszar zwany oknem 10/40. Termin ten odnosi
się do regionu na półkuli wschodniej
między 10. i 40. stopniem szerokości
geograficznej północnej. Ten obszar
świata zamieszkują największe populacje, które znajdują się w największym ubóstwie, a ich życie jest najniższej jakości. Jest to także ten rejon ziemi, w którym dominują największe
religie niechrześcijańskie. Naturalną
konsekwencją tego stanu rzeczy jest to,
że istnieje tam bardzo ograniczony
dostęp do informacji o chrześcijaństwie.
Innym ważnym i akcentowanym
obszarem działań jest docieranie
do mieszkańców dużych miast świata.
Dotyczy to ogromnych skupisk ludzkich liczonych w milionach, gdzie jeszcze bardzo wielu ludzi nie wie nic lub
wie bardzo niewiele o Chrystusie. Wystarczy spojrzeć na listę dużych miast
świata i porównać liczbę ich mieszkańców z liczbą adwentystów obecnych
w tych ośrodkach.

To ogromne zadanie wymaga modlitw, świadectwa i wsparcia wszystkich wyznawców Kościoła. Powiedz to
światu to nie tylko obowiązek, który
spoczywa na przywódcach kościelnych. Program ten wymaga uwzględnienia z modlitwą każdego wyznawcy —
starszych zborów, pastorów i szeregowych członków zborów. Powiedz to
światu powinien inspirować każdego
z nas do wejścia na górę, wyjścia
na zewnątrz i przekroczenia granic.
Oto kroki, jakie możemy podjąć:
1. Sięgać w górę (duchowość) —
zbliżyć się do Boga przez studiowanie
Biblii, modlitwę i lekturę Ducha Proroctwa, prowadzące do ożywienia
i wierności.
2. Sięgać na zewnątrz (ewangelizacja), do ludzi, jako przyjazny Kościół, który na pierwszym miejscu stawia misję Chrystusa, zaprasza bliźnich
do swojej wspólnoty i pozytywnie
wpływa na ogół społeczeństwa.
3. Sięgać poza granice (wychowanie/kształcenie) — pokonywać bariery
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OŚWIADCZENIE
W SPRAWIE MISJI
Misją Kościoła Adwentystów
Dnia Siódmego jest czynić
uczniami wszystkich ludzi,
głosić wieczną ewangelię
w kontekście trójanielskiego
poselstwa z Ap 14,6-12,
prowadzić ludzi do przyjęcia
Chrystusa jako osobistego
Zbawiciela i zjednoczenia
z Kościołem ostatków, uczyć
ich służyć Jezusowi jako Panu
i przygotowywać ich na Jego
rychłe powtórne przyjście.

© istockphoto/Jess Wiberg

SIĘGAĆ W GÓRĘ
(DUCHOWOŚĆ)
— zbliżyć się do Boga przez
studiowanie Biblii, modlitwę
i lekturę Ducha Proroctwa,
prowadzące do ożywienia
i wierności.
Wzywać adwentystów
dnia siódmego do:
• zwiększenia liczby
osób regularnie
studiujących Pismo
Święte, modlących
się i czytających
Ducha Proroctwa
• zwiększenia liczby
wyznawców wiernie oddających dziesięcinę i dobrowolne
dary

SIĘGAĆ
NA ZEWNĄTRZ
(EWANGELIZACJA)
— do ludzi, jako przyjazny
Kościół, który na pierwszym
miejscu stawia misję
Chrystusa, zaprasza bliźnich
do swojej wspólnoty
i pozytywnie wpływa
na ogół społeczeństwa.

• zwiększenia
zaangażowania
wyznawców
w ewangelizację
• lepszego wykorzystywania adwentystycznych
materiałów pomocniczych
do studiowania Biblii
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dzielące nas jako rodzinę, starać się
czynić uczniami, wspierać duszpastersko i angażować każdego wyznawcę
w życie i misję Kościoła.
Przywódcy kościelni i pastorzy
mogą współdziałać ze sobą, tworząc
efektywną sieć infrastruktury kościelnej, obejmującej różne instytucje i organizacje. Mogą pomagać w integrowaniu lokalnych, regionalnych i globalnych priorytetów misyjnych.
Pastorzy i starsi zborów mogą uczyć
współwyznawców rozumienia i zachowywania zarówno lokalnej, jak i globalnej tożsamości Kościoła adwentystycznego. Mogą pomagać zborom w postrzeganiu samych siebie jako ważnej części
globalnej społeczności Kościoła.
Poszczególni wyznawcy Kościoła mogą okazywać swoje zaangażowanie w misję przez zrozumienie ewangelii, życie zgodne z nią i głoszenie
jej innym. Mogą uczestniczyć
we wspólnocie, nabożeństwach
i służbie zboru.
Każdy z nas może realizować
swoją część zadania przez rozważne służebne zaangażowanie połączone z modlitwą. Nie powinniśmy ograniczać się
przez nasze wyobrażenia o tym, co potrafimy, a czego nie potrafimy zrobić.
Być może powinniśmy zacząć angażować się osobiście w życie zborowej rodziny w taki sposób, w jaki potrafimy,
by powiedzieć światu o Jezusie, miłującym Zbawicielu.
✔

Wzywać adwentystów
dnia siódmego do:
• zaangażowania w realizację
misji Kościoła
• zaangażowania w realizację
projektów społecznych
• regularnego zapraszania większej liczby nieadwentystów
na nabożeństwa zborowe
• działań w celu wzrostu liczby
współwyznawców
• wspierania planu 600 tys. akcji
ewangelizacyjnych
• wspierania planu założenia
25 tys. nowych grup wyznawców
• udziału w projekcie pozyskania
przynajmniej jednej osoby przez
co najmniej 7 mln adwentystów
• zwiększania proporcji adwentystów w dużych miastach
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• wspierania
działań ewangelizacyjnych
w oknie 10/40 (finansowo
i przez osobiste zaangażowanie)
• działań w celu wzrostu liczby
wyznawców w nowych zborach
w oknie 10/40
• zwiększania liczby słuchaczy,
widzów i czytelników, do których docierają adwentystyczne
media elektroniczne
• wspierania szeroko zakrojonej
globalnej strategii dystrybucji
literatury adwentystycznej
• zadbania o to, by każdy zbór
realizował program rozwoju
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TEOLOGIA

SIĘGAĆ
POZA
GRANICE
(WYCHOWANIE/
KSZTAŁCENIE)
— pokonywać bariery dzielące nas
jako rodzinę, starać się czynić
uczniami, wspierać duszpastersko
i angażować każdego wyznawcę
w życie i misję Kościoła.
Wzywać adwentystów dnia siódmego do:
• zwiększenia odsetka nowych wyznawców pozostających w Kościele
• opieki duszpasterskiej nad współwyznawcami
• zwiększenia odsetka młodych
ludzi zaangażowanych w działalność Kościoła
• zwiększenia odsetka młodych
ludzi pozostających w Kościele

MOJE ZOBOWIĄZANIE
Przyłączam się do moich braci
i sióstr w realizacji programu
Powiedz to światu przez:
• sięganie w górę (duchowość)
i odnawianie mojej wiary,
• sięganie na zewnątrz (ewangelizacja)
i przekazywanie nadziei wszystkim,
do których mogę dotrzeć,
• sięganie poza granice (wychowanie/
kształcenie), by chronić jedność
rodziny wiary*.
_______________________
(podpis)
* Elektroniczna wersja tego dokumentu znajduje się na stronie internetowej www.adventistmission.org.

G≥oszπc

≥askÍ Boøπ
Z

asada łaski jest tak fundamentalna w chrześcijaństwie, jak zasada miłości
w małżeństwie. Chrześcijaństwa
nie można zrozumieć w oderwaniu
od należytego pojęcia łaski. Nauka
o łasce wyróżnia chrześcijańską
wiarę spośród wszystkich religii
świata.

Łaska jest częścią
charakteru Boga
Łaska jest najczęściej definiowana jako niezasłużona przychylność.
Ale po pierwsze łaska jest cechą charakteru Stwórcy objawioną przez Jego
dary dane ludzkości. Pan jest Bogiem
łaski i pragnie to oznajmiać nie tylko ludzkości, ale także zastępom
anielskim.
Ponieważ Pan jest niezmienny,
łaska zawsze była częścią Jego charakteru (zob. Jk 1,17). Niektórzy
sądzą, że Bóg Starego Testamentu
jest inny niż w Nowym Testamencie. Ale wiemy, że Jego łaska wielokrotnie została objawiona także
w czasach starotestamentowych.
Pan był, jest i zawsze będzie Bogiem łaski.

Łaska została
ukazana najwyraźniej
w ofierze Jezusa
Łaska jest czymś więcej niż jednym z elementów planu odkupienia.
Jest srebrnym sznurem, który łączy
wszystkie aspekty dzieła odkupienia.
Według apostoła Pawła całe dzieło
Chrystusa na ziemi — Jego ofiarna
śmierć za grzeszników, jak również
ukoronowanie chwałą — ma być
„z łaski Bożej” (Hbr 2,9). W żadnym

stopniu dzieło to nie zostało dokonane przez człowieka (zob. Rz 10,6-8).
Nasze odkupienie jest więc „według
bogactwa łaski jego” (Ef 1,7). Usprawiedliwienie — prawne ogłoszenie,
że jesteśmy niewinni — jest darem
Jego łaski (zob. Rz 3,24; Tt 3,7).
Uważne studium pozwala stwierdzić
niezbicie, że każdy element dzieła
zbawienia jest dokonaniem Boga
z Jego łaski, a nie czymś, co my
uczyniliśmy dla siebie.

Łaska została
wyrażona na wiele
sposobów
Łaska przybiera wiele form
w Biblii, a więc dobrze jest definiować ją w sposób uwzględniający
wszystkie te formy. Krótko wymieńmy niektóre formy łaski.
Powszechna łaska. Jest to dobrotliwość okazana wszystkim ludziom,
bez względu na ich duchowy stan.
Bóg jest łaskawy, zapewniając zbawienie wszystkim i ogłaszając je powszechnie. Jest także łaskawy, odwlekając sąd i dając w ten sposób istotom ludzkim dość czasu na skruchę
(zob. 2 P 3,9).
Zbawienna łaska. Jest to owe
szczodre dostarczenie zbawienia
dane przez ofiarowanie Chrystusa,
zapewnione dzięki Bożej interwencji.
„Wierzymy przecież, że zbawieni będziemy przez łaskę Pana Jezusa, tak
samo jak i oni” (Dz 15,11).
Upewniająca łaska. Jest to przejaw Bożej dobroci wobec chrześcijan,
którzy są strzeżeni przez Pana.
„Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, dzięki któ-
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Łaska jest
czysta
Gdybyśmy mieli opisać łaskę, korzystając z terminologii chemicznej,
powiedzielibyśmy, że łaska jest pierwiastkiem, a nie związkiem. W Biblii
łaska nigdy nie jest mieszaniną Bożej
dobrotliwości i ludzkich starań (zob.
Rz 4,4-5; 11,6). Łaska jest wyłącznie
dziełem Pana, bez udziału człowieka,
bez ludzkich zasług, bez względu
na przyszłe dokonania tych, którzy
łaski dostępują.
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remu też mamy dostęp przez wiarę
do tej łaski, w której stoimy, i chlubimy się nadzieją chwały Bożej” (Rz
5,1-2). Jak zgubiony człowiek nie jest
w stanie uzyskać zbawienia przez jakiekolwiek swoje dobre uczynki, tak
chrześcijanin nie może utrzymać swojego zbawienia przez dobre uczynki.
Zbawienie jest uzyskiwane i utrzymywane wyłącznie przez łaskę.
Uświęcająca łaska. Jest to ta łaska,
która działa w prawdziwie wierzącym
człowieku w taki sposób, iż sprawia
wzrost, dojrzałość i postęp w procesie upodabniania go do Chrystusa.
„Z łaski Boga jestem tym, czym jestem,
a łaska jego okazana mi nie była daremna, lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem, wszakże nie ja, lecz
łaska Boża, która jest ze mną” (1 Kor
15,10).
Podtrzymująca łaska. Jest to łaska
udzielana w szczególnym czasie,
w potrzebie, zwłaszcza wśród przeciwności i w cierpieniu: „Dosyć masz, gdy
masz łaskę moją, albowiem pełnia mej
mocy okazuje się w słabości” (2 Kor
12,9). „Przystąpmy tedy z ufną odwagą
do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze” (Hbr 4,16).
Być może to rozróżnienie jest nieco zbyt arbitralne, ale faktem jest, iż
łaska jest okazywana na wiele sposobów. Łaska poszukuje nas i zbawia.
Łaska daje nam pewność i uzdalnia
do wytrwania w życiowych próbach.
Łaska zapewnia nam zbawienie w tym
życiu i prowadzi do chwały w przyszłym życiu. Od początku do końca
jesteśmy odbiorcami Bożej łaski.

Łaska jest udzielana
wyłącznie pokornym
Łaska to dobroć Boża wobec
grzeszników, którzy pokornie uznają
swoją niedoskonałość oraz zależność
od łaski Pana w kwestii przebaczenia
i zbawienia. Ale On daje nam więcej
łaski. Dlatego Pismo Święte mówi:
„Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje” (Jk 4,6).

Choć grzech jest okazją
do łaski, łaska nigdy nie
jest okazją do grzechu
Sprzeciw wobec biblijnej nauki
o łasce w znacznym stopniu bierze się
stąd, iż jest ona nadużywana przez
chrześcijan. Każda biblijna nauka może
być błędne zinterpretowana i zastosowana, tak by usprawiedliwić grzech
w naszym życiu. Apostoł Paweł uczy,
że „gdzie (...) grzech się rozmnożył, tam
łaska bardziej obfitowała” (Rz 5,20),
ale szybko dodaje, że nie oznacza to
przyzwolenia na lekkomyślne życie:
„Cóż więc powiemy? Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była?
Przenigdy! Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć
mamy?” (Rz 6,1-2). My, którzy umarliśmy dla grzechu, nie możemy celowo i lekkomyślnie trwać w nim, gdyż
jest to niezgodne z nowym życiem
w Chrystusie. Łaska nigdy nie może
być wykorzystywana jako wymówka
dla grzeszenia (zob. 1 P 2,16).

Podsumowanie
Czy tak przeważnie postrzegamy
Boga? Módlmy się, byśmy nie wypaczali pojęcia Jego łaski! Czasami myślimy o Nim w sposób niezupełnie
zgodny z prawdą. Bywamy zaskocze-
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ni, gdy w naszym życiu dzieje się coś
dobrego, choć wiemy, że jest to darem
Pańskim. Jednak gdy spotykają nas cierpienia i próby, jesteśmy skłonni sądzić,
że Bóg karze nas albo daje nam to,
na co zasłużyliśmy, zamiast traktować
nas według swojej łaski.
Rozmyślanie o Jego łasce przypomina nam o dobroci w Jego postępowaniu wobec ludzkości ogółem i z każdym z nas w szczególności. Bóg jest
łaskawy. Jego łaska jest przeznaczona
dla grzeszników takich jak my. On oferuje nam swoją łaskę. Jak odpowiemy
na ten przejaw Jego niepojętej miłości?
✔

BIOGRAM

Isaac
Marques
Od 1986 roku Isaac Marques
jest starszym zboru w hiszpańskojęzycznym zborze
w mieście Allentown w amerykańskim stanie Pensylwania.
Od niemal 25 lat wiernie
i z pasją pełni swoją służbę.
Wyznał: „Jestem wdzięczny
Panu za to, że dał mi możliwość służyć w roli kaznodziei
i przywódcy w moim zborze
i pracować dla dobra
lokalnej społeczności
✔
przez tak wiele lat”.

DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA

Niechaj
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ubodzy
także będą
dawcami
ÑBardziej b≥ogos≥awionπ
rzeczπ jest dawaÊ
aniøeli braÊî (Dz 20,35).

P

ewnego ranka drobna i niespełna sześćdziesięcioletnia
kobieta stała przed drzwiami
zboru. Siwe włosy wystawały spod jej
czapki wydzierganej na drutach.
W jednej ręce trzymała torbę, a drugą
pukała do drzwi. Pastor i starszy zboru widzieli ją przez szybę w drzwiach,
gdy szli korytarzem po właśnie zakończonym spotkaniu, którego tematem
była bezdomność.
Spiesząc się na kolejne spotkanie,
duchowny zwrócił się do kobiety i poinformował:
— Wydawanie ubrań zaczyna się
o godzinie 10.00. Proszę przyjść później, to coś sobie pani wybierze.
— Nie, nie! — zaprotestowała kobieta wyraźnie zażenowana. — Ja przyszłam, żeby pomóc w sortowaniu ubrań.
Szkoda została wyrządzona. Duch
kobiety został zraniony, a poczucie własnej wartości znikło. Przyszła, by pomóc
ubrać innych, ale nie pozwolono jej wynieść na zewnątrz słów Jezusa: „Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać
aniżeli brać” (Dz 20,35). Jej twarz wyrażała ból utraconego błogosławieństwa

— błogosławieństwa za to, że wstała
wcześnie, by pomóc potrzebującym —
błogosławieństwa zmarnowanego wskutek stereotypowego zakwalifikowania jej
jako biorczyni zamiast dawczyni1.
Prawdopodobnie twój zbór w jakiś sposób służy pomocą potrzebującym, starając się wychodzić naprzeciw
potrzebom społeczeństwa. Być może
nawet składasz dary przeznaczone
na pomoc dla ubogich, dołączasz się
do zbiórki dla potrzebujących, a może nawet uczestniczyłeś w podróży
misyjnej do biednego kraju czy udzielasz się w kuchni przygotowującej zupę
dla bezdomnych. Czujesz, że coś musisz robić — w końcu pomaganie ubogim jest obowiązkiem Kościoła, ważną
częścią działalności wyznawców Jezusa i istotnym czynnikiem na sądzie
ostatecznym (zob. Mt 25,31-46).
Większość programów, które zbory
realizują z myślą o ludziach ubogich,
to programy dotyczące pomocy. Nietrudno to zrozumieć. Jeśli ktoś jest głodny,
trzeba go nakarmić. Jeśli ktoś potrzebuje ubrania, trzeba mu je dać. Takie polecenie lud Boży otrzymał w 25. rozdzia-

le Ewangelii Mateusza i w 58. rozdziale
Księgi Izajasza. Ale chwileczkę! Czy
na pewno dobrze rozumiem sposób realizacji tego polecenia Pana?
Drobna kobieta pod drzwiami
zboru tamtego dnia wskazuje nam, że
jednostronna dobroczynność jest niebezpieczna. Jednostronne dawanie podkopuje godność biorcy. Owszem, pomaga
dawcom poczuć się lepiej. John Perkins,
znany chrześcijański rzecznik biblijnej
sprawiedliwości, poświęcił życie, niosąc
pojednanie i rozwój podupadającym
społecznościom w Ameryce. Według
niego, „musimy w jakiś sposób odłączyć to, co i jak dajemy, od naszej potrzeby lepszego samopoczucia”2.
W naszym dawaniu musimy się
skupić na wychodzeniu naprzeciw realnym potrzebom biorców. Jedną z ich
najgłębszych potrzeb jest między innymi uzyskanie możliwości dawania.
Dajmy im ten przywilej.
Oczywiście, niesienie pomocy potrzebującym jest ze wszech miar stosowne. Historia dobrego Samarytanina opisana w 10. rozdziale Ewangelii
Łukasza ukazuje właściwy sposób nie-
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sienia pomocy, podobnie jak działalność charytatywna na Haiti po niedawnym trzęsieniu ziemi. Ale jednym
z największych błędów popełnianych
przez wiele Kościołów jest przekazywanie darów tam, gdzie właściwą formą
pomocy jest swego rodzaju rehabilitacja, czyli wsparcie rozwoju i powrotu
do samodzielności3.
Tak rozumiana rehabilitacja oznacza
pracę z potrzebującą kobietą u drzwi
zboru i uczestniczenie w procesie rozwoju i uzyskiwaniu samodzielności.
Rozwój to proces stałych zmian w miarę, których ubogi człowiek uczy się pracować i utrzymywać siebie i swoich
bliskich ze swojej działalności.
Nasza służba dla potrzebujących
nie powinna się skupiać jedynie na czynieniu czegoś dla nich, ale także z nimi4. (Przykładem tego, jak mały zbór
pomógł rozwijać się i odradzać całej
społeczności, jest historia Sandtown w:
Mark Gornik, To Live in Peace: Biblical
Faith and the Changing Inner City)5.
Przed laty pewien zbór został zmobilizowany do ochotniczej służby
w chrześcijańskim schronisku dla bezdomnych mężczyzn. Raz w miesiącu
członkowie zboru dostarczali żywność,
przygotowywali i podawali posiłki,
a potem sprzątali. Doszło do tego, że
niemal karmili łyżką lokatorów schroniska, nie prosząc ich nigdy o pomoc. Bardziej rozsądnym i rozwojowym podejściem byłoby pozwolić mieszkańcom
schroniska uczestniczyć w ich rehabilitacji — zaprosić ich do planowania posiłków, pomocy w zakupie produktów,
przygotowywaniu i podawaniu posiłków oraz sprzątaniu. Ochotnicy ze zboru mogliby przygotować kolację wraz
z mieszkańcami schroniska zamiast przygotowywać ją dla nich. Sztywny układ
dawca — biorca utwierdza w dawcy poczucie wyższości, a w biorcy poczucie
niższości. Wzmacnia u dawcy „kompleks Boga” (postawę „jestem tu po to,
by o ciebie dbać”)6.
Oczywiście łatwiej jest wręczyć
datki i nakarmić głodnych. Ale czy jest
to efektywne na dłuższą metę? Czy ci
sami ludzie nie będą nadal uzależnieni
od pomocy i bezradni jak dotąd?
Kościoły zaangażowane w rehabilita-

cję i rozwój oczywiście muszą się bardziej angażować w życie potrzebujących ludzi. Potrzeba do tego więcej
planowania i osobistego zaangażowania. Ale radość, jaką daje widok ludzi
powracających do Bożego ideału
dla nich, jest warta starań i wysiłków.
Robert Lupton, specjalista w dziedzinie rozwoju chrześcijańskich społeczności, koordynował program pod nazwą
Adoptuj rodzinę, realizowany z okazji
świąt Bożego Narodzenia. Rodziny
z miasta, których nie było stać na zakup prezentów dla dzieci, korzystały
z pomocy rodzin z zamożnego przedmieścia, cieszących się materialnym dostatkiem. W dzień Bożego Narodzenia
dawcy dostarczali prezenty adoptowanej
przez siebie rodzinie. Ta coroczna tradycja wzbogacała życie zarówno ubogich,
jak i zamożnych rodzin.
Po kilku latach funkcjonowania
tego programu Lupton postanowił odwiedzić ubogie rodziny w tym czasie,
gdy przybywały do nich zamożne rodziny z przedmieścia. Zauważył coś,
czego nie widział dotąd. Dzieci oczywiście były podekscytowane i uradowane, widząc kolorowe paczki z prezentami, ale matki, choć wdzięczne
szczodrym darczyńcom, zachowywały
się z pewną rezerwą. Ojcowie zazwyczaj wychodzili pod jakimś pretekstem, nierzadko wręcz uciekali tylnymi drzwiami. Choć dzieci się cieszyły,
rodzice cierpieli z powodu utraty godności i dumy. Ich niepowodzenie jako
żywicieli rodziny stawało się jasne
dla ich dzieci — i to w ich domu!
Lupton zrozumiał, że ten system
dobroczynności wymaga zmiany.

Przed następnymi świętami Bożego
Narodzenia, gdy dobrzy ludzie telefonowali do jego organizacji z prośbą
o wskazanie rodziny do adopcji, on
zadawał im pytanie, czy tym razem są
gotowi dać im szczególny dar — dar
godności. Zamiast dostarczać zapakowane prezenty wprost do adoptowanych rodzin w mieście, dawcy dostarczyli je niezapakowane do sklepu organizacji, gdzie zaaranżowano stoisko
ze świątecznymi prezentami. Ponieważ sprzedaż tych przedmiotów
przyniosła sporą sumę, rodzice, których nie było stać na zakup prezentów dla dzieci, mogli zarobić na nie,
sprzedając owe prezenty dostarczone
do sklepu. Wyobraź sobie, co działo
się w świąteczny poranek, gdy dzieci
otwierały prezenty, które ich rodzice
nabyli dzięki własnemu staraniu! Organizacja Roberta Luptona zmieniła
nazwę programu na Duma rodziców.
W ten sposób stworzono system wymiany, który sprzyjał budowaniu wzajemnej zależności zamiast zależności
jednostronnej7.
Gdy twój zbór rozważa służbę
na rzecz społeczeństwa, zaplanujcie ją
tak, by dać ubogim okazję do dawania.
✔
May-Ellen Colón
1

Adaptowano z: Robert D. Lupton, Compassion, Justice and the Christian Life: Rethin-

2

king Ministry to the Poor, Ventura 2007, s. 21.
John M. Perkins, Beyond Charity: The Call
to Christian Community Development,
Grand Rapids 1993, s. 28.

3

Zob. Steve Corbett i Brian Fikkert, When
Helping Hurts: How to Alleviate Poverty Without Hurting the Poor... and Yourself, Chicago 2009, s. 104-105.

„Gdy biorcy pozostają
biorcami, a dawcy są
zadowoleni, pozostając
dawcami, dobre staje się
wrogiem lepszego. Chyba
najlepszym dawaniem
jest takie, które pozwala
ubogiemu poznać błogosławieństwo dawania”
(Robet D. Lupton).
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4

Zob. tamże.

5

Krótka historia Sandtown w: Przewodnik
dla Kaznodziejów Zborowych 3/2009, s. 7.

6

Zob. Corbett i Fikkert, dz. cyt., s. 110-113.

7

Zob. Lupton, dz. cyt., s. 48-51.

[Autorka jest zastępcą dyrektora Sekretariatu Szkoły Sobotniej i Misji Wyznawców przy
Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów
Dnia Siódmego i dyrektorem charytatywnej
organizacji Adventist Community Services International].

© Daria Gil-Ziędalska

ZDROWIE

Tajemnica d≥ugowiecznoúci (5)

Naturalne

przekπski
M

am dobrą nowinę
dla tych, którzy
obawiają się, że długowieczność wymaga ciężkiej pracy
i wyrzeczeń! Jest coś, co łatwo możecie zrobić, by dodać dwa czy trzy lata
do swego życia — wystarczy jadać
przekąski! Tak, są takie przekąski, które sprzyjają zdrowiu! Mówię o najlepszych naturalnych przekąskach — orzechach. Według naukowców z Loma
Linda University Medical Center regularne spożywanie orzechów przyczynia
się do wydłużenia życia1.
Wielu z nas słyszało o tym, że spożywanie orzechów jest korzystne
dla zdrowia. Adwentyści wiedzą o tym
od pokoleń. Jednak w ciągu ostatnich
dwudziestu lat naukowcy z Loma Linda
University Center odkryli naukowe dowody żywieniowych dobrodziejstw spożywania tych niewielkich i poręcznych
porcji białka roślinnego. Oto niektóre
z dobrodziejstw spożywania orzechów:
1. Wpływają na poprawę zdrowia
niemal każdego2. Korzyści ze spożywania orzechów odnoszą mężczyźni, kobiety, wegetarianie, osoby spożywające
mięso, osoby otyłe, szczupłe, młode,
starsze, wysportowane i prowadzące
siedzący tryb życia. Orzechy są dobre
niemal dla wszystkich!
2. Zmniejszają ryzyko chorób serca
i zawałów. Badania Adventist Health
Study wykazały, że gdy porównamy osoby regularnie jadające orzechy z tymi,
którzy jadają orzechy mniej niż raz
w miesiącu, ci pierwsi zmniejszają
o 60% ryzyko zawału serca niż drudzy3.

Niedawne badania epidemiologiczne
jednoznacznie wskazują powiązanie
między spożywaniem orzechów a obniżonym ryzykiem choroby wieńcowej4.
3. Zmniejszają ryzyko wylewów krwi
do mózgu5. Nie należy się temu dziwić,
jako że wylewy krwi do mózgu są podobne do procesu, który prowadzi
do zawału serca.
4. Zmniejszają ryzyko rozwoju cukrzycy i zespołu metabolicznego. Szeroko zakrojone badania wykazały, że regularne spożywanie orzechów zmniejsza ryzyko cukrzycy insulinozależnej
u kobiet6. Inne badania wykazały, że
spożywanie 30 g orzechów dziennie
w połączeniu z dietą śródziemnomorską prowadzi do istotnego odwrócenia zespołu metabolicznego7.
5. Obniżają poziom cholesterolu8.
Orzechy zawierają korzystne dla zdrowia kwasy tłuszczowe i roślinne sterole, które bywają dodawane do margaryny w celu ograniczenia absorpcji
cholesterolu z pokarmu. Orzechy leśne są szczególnie dobroczynne w obniżaniu poziomu cholesterolu LDL.
6. Zmniejszają ryzyko otyłości i nadwagi. Choć niektórzy mogą się obawiać,
że przytyją, jadając orzechy, obawa ta nie
jest uzasadniona. Orzechy zawierają
mniej nasyconych tłuszczów i więcej
nienasyconych. Badania wykazały, że ci,
którzy często jadają orzechy, są średnio
szczuplejsi niż ci, którzy rzadko je spożywają. Spożywanie orzechów przez
dłuższy czas wiąże się z obniżeniem
wagi ciała oraz zmniejszeniem ryzyka
otyłości i przybierania na wadze.

W wyniku tych dobrodziejstw, jak
wskazują obliczenia, ci, którzy spożywają orzechy codziennie, mogą zyskać
dodatkowo nawet pięć czy sześć lat
życia wolnego od chorób serca9, a ci,
którzy spożywają orzechy regularnie,
choć nie codziennie, mogą wydłużyć
swoje życie o dwa do trzech lat10.
Czy to nie jest zdumiewające, jak
dobroczynne działanie mają orzechy?
Jednak, w jakiej ilości powinniśmy je
spożywać? Badania sugerują 30-60 g
dziennie jako ilość przynoszącą najlepsze efekty.
Być może zastanawiasz się, dlaczego orzechy są tak korzystne dla zdrowia
i długowieczności. Otóż orzechy zawierają znaczną ilość nienasyconych kwasów
tłuszczowych, antyutleniaczy i fitochemikaliów, które są niezbędne w ochronie przed chorobami układu krwionośnego, a nawet rakiem. Orzechy włoskie,
pekany i kasztany jadalne zawierają najwięcej antyutleniaczy. Migdały zawierają
najwięcej fitochemikaliów, wapnia i magnezu. Inne cenne składniki odżywcze
zawarte w orzechach to kwas foliowy,
karoten, witamina K, fosfor, miedź, selen, potas i cynk11. Jedzenie różnorodnych orzechów zapewnia największe korzyści dla zdrowia12.
To zdumiewające, jak Bóg przygotował ten zbiór mocno upakowanych
składników odżywczych o szerokim
działaniu na układ krwionośny i cały
metabolizm! Orzechy mogą zostać łatwo
włączone do zdrowej diety. Są najlepszymi naturalnymi przekąskami dostępnymi dla większości ludzi, łatwo dają-
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cymi się przechowywać i transportować bez potrzeby chłodzenia.
Orzechy nie wymagają gotowania,
a ich przygotowanie do spożycia
jest zazwyczaj bardzo proste. Są naturalnie opakowane i przyjazne
dla środowiska. Zjedz garść orzechów każdego dnia i żyj dłużej. To
takie proste!
✔
Katia Reinert
1

Zob. Sabaté, J., CHIP Summit 2009,
Loma Linda.

2

Zob. Fraser, G.E., w: Clinical Cardiology, 22 (Suppl. III)/1999, s. 11-15.

3

Zob. Fraser, G.E., Sabaté, J., i inni,
The Adventist Health Study, w: Archives
of Internal
s. 1416.

4

Medicine,

151/1992,

Zob. Sabaté, J., i Ang, Y., w: American Journal of Clinical Nutrition,
89/2009, s. 1643S-1648S.

5

Zob. Yochum, L.A., i inni, w: American Journal of Clinical Nutrition,
72/2000, s. 476-483.

6

Zob. Jiang, R., i inni, w: JAMA,
288/2002, s. 2554-2560.

7

Zob. Salas-Salvadó, H., i inni, w: Archives of Internal Medicine, 168/2008,

8

s. 2449-2458.
Zob. Rose, E., w: CAB Reviews, nr 3,
12 I 2008.

9

Zob. Hu, F.B., i Stamfer, M.J.,
w: Current Atherosclerosis Reports,
1/1999, 204-209.

10

Zob. Fraser, G.E., i Shavik, D.J., Ten
Years of Life: Is It a Matter of Choice?,
w: Archives of Internal Medicine,
161/2001, s. 1645-1652.

11

Zob. King, J.C., Blumberg, J., Ingwersen, L., Jenab, M., i Tucker, K.L., Tree
Nuts and Peanuts as Components of
a Healthy Diet, w: Journal of Nutrition,
138/2008, s. 1736S-1740S.

12

Niektórzy ludzie, zazwyczaj mniej niż
1% populacji, mogą być uczuleni
na niektóre gatunki orzechów. Jeśli
jeszcze nie wiesz, czy jesteś uczulony,
poproś lekarza o zrobienie badania
pod tym kątem.

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

Kazanie I

Dar łaski

Mt 20,1-16

„Łaską zbawieni jesteście przez wiarę, (...) Boży to dar” (Ef 2,8).

W

Biblii znajdujemy przypowieść o robotnikach
w winnicy. Choć niektórzy z nich zaczęli pracę wczesnym rankiem, a inni późnym popołudniem, ostatecznie pod koniec dnia zarządca winnicy dał im jednakową zapłatę. Ci, którzy zaczęli pracę rano, otrzymali po denarze, podobnie jak ci, którzy rozpoczęli
po południu. Nie trzeba dodawać, że ci,
którzy przepracowali cały dzień, szemrali, twierdząc, że to niesprawiedliwe.
W tej przypowieści Jezus przedstawił scenę, która była dobrze znana jego
słuchaczom. Opowiadając to podobieństwo, Zbawiciel starał się pomóc
swoim wyznawcom zrozumieć pewien
ważny fakt związany z łaską w królestwie Bożym. Musimy zrozumieć tę
przypowieść nie jako lekcję ekonomii,
ale raczej jako duchową naukę. Chrystus nie zachęcał do stosowania niewłaściwej skali zarobków czy dyskryminacji kogokolwiek. Zilustrował jedynie naturę łaski Bożej, posługując się
przy tym ilustracją, do której Jego słuchacze byli w stanie się odnieść.
Pierwszą rzeczą, jaką należy zauważyć,
jest to, że wszyscy robotnicy byli bezrobotni, gdy właściciel winnicy ich
najął. Fakt najęcia ich do pracy należy
zawdzięczać jedynie dobrej woli pracodawcy, a nie jakiemukolwiek wkładowi ze strony robotników.
ŁASKA JEST DAREM
Ta przypowieść ilustruje, co oznacza
dla nas łaska Pana. Nie ma znaczenia,
czy mamy talent i czy pracowaliśmy usilnie przez długi czas. Łaska zależy wyłącznie od pobłażliwości i miłości Boga.
W Jego królestwie łaska jest udzielana ze względu na naturę Dawcy,
a nie godność obdarowywanego. Przyjęcie łaski Bożej jest przywilejem grzesznika, który przecież nie zasługuje na nic
prócz potępienia. Ponadto właściciel
winnicy obiecał pierwszej grupie
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uczciwą zapłatę (denara) za dzień pracy. Pozostałym zaproponował nieokreśloną sumę, a zatem jakąkolwiek wybrałby, byłaby uczciwa. Gdy nastał wieczór, zarządca winnicy dał wszystkim
zapłatę za pełny dzień pracy.
Niektórzy robotnicy narzekali, iż nie
było sprawiedliwe to, że właściciel jednakowo wynagrodził wszystkich pracowników. Jednak gospodarz nikomu nie
zapłacił mniej, niż obiecał — po prostu
niektórym zapłacił więcej, niż mogli się
spodziewać. Nie było to nieuczciwe. Nikt
nie został pokrzywdzony, ale niektórzy
zostali potraktowani z niezrozumiałą
szczodrością. Co ważniejsze, każdy spotkał się z uprzejmością i troską ze strony właściciela winnicy. Taka jest łaska
Boża — dar, niezasłużona przychylność
— dana z dobrej woli Pana.
LEKCJA PŁYNĄCA
Z PRZYPOWIEŚCI
W tej przypowieści Jezus skierował
wyraźne ostrzeżenie do Żydów. Wiedzieli oni, że są narodem wybranym.
Dlatego też patrzyli z góry na pogan
— nienawidzili ich i pogardzali nimi,
życząc im jedynie rychłej zagłady. Taka
postawa mogła też wkraść się do Kościoła chrześcijańskiego. Jeśli poganie
mieli zostać dopuszczeni do wspólnoty w Kościele, pierwsi chrześcijanie
mogli dojść do wniosku, że w tej
wspólnocie poganie będą uczestnikami
drugiej kategorii, mniej wartościowymi
niż Żydzi. Jednak w królestwie Bożym
nie ma czegoś takiego jak lepsza narodowość. Zbawiciel chciał więc powiedzieć Żydom: Otrzymaliście ogromny
przywilej przynależności do społeczności
Kościoła od samego początku. Ale później przyjdą inni. Nie wolno wam rościć
sobie prawa do szczególnych zaszczytów
czy miejsca, dlatego że wcześniej zostaliście chrześcijanami. Wszyscy ludzie, bez
względu na pochodzenie, są jednakowo
cenni dla Boga.

HOMILETYKA

To jest pierwsza lekcja płynąca
z tej przypowieści, ale przypowieść ta
ma nam znacznie więcej do powiedzenia. Jest ona skierowana obecnie
zwłaszcza do tych, którzy czują wyższość z uwagi na swoje dziedzictwo
czy uprzywilejowaną pozycję, oraz tych,
którzy czują wyższość z uwagi na staż
w Kościele. Ta przypowieść przemawia także do nowych wierzących, zapewniając ich o pełni łaski Pańskiej.
Nie ma znaczenia, czy ktoś wkroczył do królestwa niebios wcześniej,
czy później — w młodości, czy w starszym wieku. Każdy jest tak samo cenny
dla Boga.
PRZYPOWIEŚĆ NIE MÓWI
O NAGRODZIE, ALE O ZBAWIENIU
Ta przypowieść jest mocną lekcją
o łasce, Bożej szczodrości. Nie powinniśmy zazdrościć tym, którzy nawracają się do Pana w ostatnich chwilach
swego życia, gdyż w rzeczywistości
nikt nie zasługuje na życie wieczne.
Wielu ludzi, których nie spodziewamy
się ujrzeć w niebie, będzie tam. Tak
więc zbrodniarz umierający obok Chrystusa, kryminalista nawrócony w ostatnich godzinach życia, znajdzie się
w niebie obok tych, którzy przez wiele lat żyli w więzi z Panem.
Oto niepojęta Boża szczodrość.
Robotnicy w przypowieści nie wykonali takiej samej ilości pracy, ale wszyscy otrzymali taką samą zapłatę. Każda służba jest jednakowo cenna dla Pana. Liczy się nie ilość służby, ale miłość, z jaką jest ona pełniona.
WSZYSTKO, CO BÓG DAJE,
JEST Z ŁASKI
Nie możemy zapracować na to, co
daje nam Pan. Nigdy na to nie zasłużymy. To, co Bóg daje, daje z dobroci
serca. To, co On daje, jest darem, a nie
zapłatą — jest z Jego łaski, a nie
w nagrodę za zasługi. Gdy wielki purytański kaznodzieja Thomas Hooker
leżał na łożu śmierci, przyjaciel starał
się go pocieszyć, mówiąc:
— Z pewnością otrzymasz swą
nagrodę.
— Nie, nie! — wyszeptał umierający. — Obdarzony zostanę łaską!

Gdy apostoł Paweł spojrzał na ponad
trzydzieści lat swojej ofiarnej służby, nadal
postrzegał siebie jako najgorszego z grzeszników, całkowicie zależnego od łaski Bożej. Choć niewątpliwie spodziewał się nagrody, którą miał otrzymać, chlubił się
wyłącznie Ukrzyżowanym (zob. Ga 6,14).
PODSUMOWANIE
Zapamiętajcie: zbawienie nie jest
zależne od zajmowanego stanowiska,
kariery w służbie kościelnej, posiada-

nych zdolności czy wykonanej pracy.
Zbawienie pochodzi wyłącznie z łaski
Boga. Jego ekonomia różni się od naszej. Choćbyście byli matematycznymi
geniuszami, nigdy nie pojmiecie w pełni ekonomii Zbawiciela, póki nie znajdziecie się w niebie. Łaska Boża jest
pojęciem daleko wykraczającym poza
nasze zrozumienie uczciwości. Jezus
zapłacił cenę za grzech, aby każdy, kto
Mu ufa, otrzymał łaskę. Naprawdę jest
to cudowna łaska!
✔

Kazanie II

Łaska i chrześcijanin
„Dusza, która odpowiada na łaskę Boga,
podobna jest do nawodnionego ogrodu”1.
Łaska to szczególne słowo, które niesie nadzieję i pocieszenie chrześcijaninowi. Paweł z upodobaniem posługiwał się
tym słowem. Każdy jego list (z wyjątkiem
Listu do Hebrajczyków) zaczyna się
i kończy nawiązaniem do łaski.
Ale rozważmy, co oznacza słowo
łaska. W jakim sensie jest ono używane w Nowym Testamencie? Czego
możemy się nauczyć, studiując głębiej
zagadnienie łaski?
Podczas tego kazania poświęcimy
czas, by skupić uwagę na wzniosłej
koncepcji łaski Bożej i jej związku
z życiem chrześcijanina. Zacznijmy
od ogólnych definicji słowa łaska.
DEFINICJE ŁASKI
Łaska to coś, co daje radość, przyjemność i rozkosz. To jest pierwotne
greckie pojęcie słowa charis. W ten
sposób jest ono użyte w Nowym Testamencie w odniesieniu do mowy.
Słowa Jezusa wypowiadane były
z łaską (zob. Łk 4,22). Słowa chrześcijanina mają darzyć słuchających
łaską (zob. Ef 4,29; Kol 4,6).
Łaska jest definiowana jako dobra
wola, uprzejmość i przychylność. Użyte
w ten sposób pojęcie łaski oznacza
uprzejmość pana wobec podległych mu
sług, a zwłaszcza Boga wobec ludzi.
Charis zawiera ideę uprzejmości, która

obdarza osobę czymś, na co ta nie zasługuje. Autorzy Nowego Testamentu
używali słowa charis, przede wszystkim
mówiąc o tego rodzaju uprzejmości,
przez którą Bóg obdarza przychylnością nawet niezasługujących na nią
i daje grzesznikom przebaczenie ich
występków, gdy przyjmują wieczne zbawienie oferowane przez Chrystusa
(zob. Ef 2,5). Ta szczególna definicja
łaski każe nam myśleć o łasce jako niezasłużonej przychylności.
Łaska jest duchowym stanem, w którym ktoś cieszy się Bożą przychylnością. Gdy
ktoś przyjmuje łaskę Pana, wówczas jest
przedstawiany jako znajdujący się w stanie łaski (zob. Rz 5,1-2; 1 P 5,12).
Łaska jest wyrazem wdzięczności
za otrzymaną przychylność. Przeczytaj
1 Tm 1,12. Werset ten zaczyna się słowem dzięki. Takie dziękczynienie jest
właśnie określane jako mowa łaski.
Oto główne sposoby, jak słowo
łaska jest użyte w Nowym Testamencie. Jako chrześcijanie studiujemy łaskę
Bożą, starając się zrozumieć nieco
z głębi łaskawej uprzejmości Pana
względem nas. Zbadajmy razem niektóre najważniejsze aspekty łaski.
ŁASKA I CHRZEŚCIJANIN
Jesteśmy zbawieni z łaski. Zbawienie jest przede wszystkim i zawsze
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sprawą łaski (zob. Ef 2,5-8). Bóg nie
jest nam nic winien. Ponieważ jesteśmy
grzesznikami, zasługujemy na potępienie (zob. Rz 3,23; 6,23). Zbawienie jest
darem, który Pan w swojej dobroci
oferuje człowiekowi (zob. Tt 3,3-7).
Gdy odpowiadamy na zaproszenie
miłości Bożej, gdy podążamy wyznaczoną drogą — wierzymy, okazujemy
skruchę, wyznajemy wiarę w Jezusa
i przyjmujemy chrzest — nie czynimy
tego po to, by zarobić czy zasłużyć
na zbawienie. Nadal jesteśmy „sługami nieużytecznymi” (Łk 17,10). Musimy zawsze pamiętać, że zbawienie jest
możliwe wyłącznie z łaski Bożej!
Łaska Boża wymaga świętego życia.
Niektórzy ludzie dochodzą do wniosku, że skoro jesteśmy zbawieni z łaski, wolno nam robić to, co nam się
podoba. Jednak Paweł napisał, że łaska
Boża naucza „nas, abyśmy wyrzekli się
bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie
żyli, oczekując błogosławionej nadziei
i objawienia chwały wielkiego Boga
i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa” (Tt 2,11-13).
Paweł wyjaśnia, że Chrystus w swej
łasce wydał siebie za nas, aby nas odkupić z każdego nieprawego uczynku,
i że On może oczyścić sobie szczególny lud, „gorliwy w dobrych uczynkach” (Tt 2,14). Niezasłużona przychylność Boga nie jest w żadnym stopniu wymówką, aby dalej grzeszyć!
Święte życie wymaga łaski Bożej. Aby
żyć wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie, potrzebujemy łaski Pana. Nie jesteśmy w stanie tak żyć o własnych siłach, ale z Jego pomocą możemy zwyciężać! On działa w nas, czyniąc swoją
wolę (zob. Flp 2,12-13). W Jego mocy
możemy uczynić wszystko, czego On
od nas oczekuje (zob. Flp 4,13).
Musimy wzrastać w łasce. Dotyczy
to zwłaszcza kwestii prowadzenia świętego życia. Piotr przypomina nam, że
mamy wzrastać w łasce (zob. 2 P 3,18).
Nie wystarczy doświadczać łaski Bożej
w przebaczeniu naszych grzechów.
Pan ma dla nas znacznie więcej — zarówno w tym życiu, jak i przyszłym
(zob. Ef 2,7). To wyjaśnia Pawłowe po-

zdrowienia i błogosławieństwa (zob.
1 Tes 1,1; 5,28). Możemy wzrastać w łasce, rozważając Słowo Boże (zob. Dz
20,32) i przybliżając się do Pana
w modlitwie (zob. Hbr 4,16).
Możliwe jest przyjęcie łaski Bożej
na darmo. Paweł wzywał Koryntian, by
nie przyjmowali łaski Pańskiej na darmo (zob. 2 Kor 6,1). Przyjęcie łaski
Bożej może się okazać daremne, gdy
ktoś szuka innego usprawiedliwienia
grzechu (zob. Ga 5,4). W tym kontekście Paweł nawiązuje do prawa Mojżeszowego. Gdy próbujemy dostąpić
usprawiedliwienia przez jakikolwiek
system zbawienia z uczynków, wówczas odpadniemy od łaski!
Używając łaski Bożej jako wymówki dla niemoralności (zob. Jud 1,4),
niektórzy próbują łaską Pana uzasadniać swoje haniebne postępowanie.
A jednak wiemy, że łaska Boża wymaga świętego życia. Przez celowe i pozbawione skruchy grzeszenie niektórzy
znieważają Ducha łaski (zob. Hbr
10,26-31). Dla takich ludzi nie ma już
ofiary i porzucenia grzechu, a jedynie

Kazanie III

straszliwe oczekiwanie sądu. Dlaczego?
Gdyż przez takie celowe i pozbawione skruchy grzeszenie depczą Syna
Bożego, uznają krew Jezusa i przymierze, przez które został poświęcony,
za coś zwyczajnego oraz znieważają
Ducha łaski.
PODSUMOWANIE
Jakżeż straszną rzeczą byłoby przyjąć łaskę Bożą na darmo — przyjąć
łaskę Pana, a potem ją odrzucić. Byłoby to tak samo straszne, jak nie przyjąć
łaski nigdy albo przyjąwszy ją, nie wzrastać w łasce. Zatem wzywam was słowami apostoła, „aby nikt nie pozbawił
się łaski Bożej” (Hbr 12,15 Biblia Tysiąclecia). Trwajmy w łasce, a przez nią
służmy Zbawicielowi ze czcią i bojaźnią! „Dobrze jest bowiem umacniać serce
łaską (…). Łaska niech będzie z wami
wszystkimi” (Hbr 13,9.25).
Czy przyjęliście cudowną łaskę
Bożą?
✔
1

Ellen G. White, Życie Jezusa, Warszawa
2008, wyd. XIV, s. 247.

Mt 27,11-26

Wybory i konsekwencje
„Chrystus każdemu daje wybór: Czy wolisz Mnie, czy świat?”2.
Każdego dnia dokonujemy wyborów. Rano wybieramy, w co się ubrać.
Jeśli na deser jadamy lody, wybieramy
ich smak. Choć prawdą jest, że nie wszystkie wybory wiążą się z istotnymi konsekwencjami, to jednak dobre wybory zazwyczaj pociągają za sobą dobre konsekwencje, a złe wybory zazwyczaj pociągają za sobą złe konsekwencje.
Uczymy się, obserwując podobieństwa i przeciwieństwa. Biblia zawiera
wiele historii o ludziach, którzy podejmowali właściwe i niewłaściwe decyzje. Dzisiaj przeanalizujemy trzy decyzje Piłata.
BÓG POMAGA NAM WYBIERAĆ
Pewien współwyznawca zapytał
mnie kiedyś, czy Piłat rzeczywiście
ponosił winę za śmierć Jezusa. Prze-
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cież ktoś musiał skazać Chrystusa
na śmierć. Skoro namiestnik tylko wypełnił proroctwo, to czy nie postąpił zgodnie z Bożym planem? Jednak jeśli
uważnie przeczytamy Mt 27,19, dowiemy się, że żona Piłata, prowadzona
przez Boga, ostrzegła swego męża, by
nie skazywał Chrystusa. Piłat został
ostrzeżony, i to nie przez żonę, ale
przez samego Wszechmogącego za jej
pośrednictwem.
W książce Życie Jezusa czytamy, że
„Piłat nie musiał działać na ślepo”3. Bóg
nigdy nie zostawia nikogo, by działał
na ślepo, jeśli tylko szczerze pragnie Jego
kierownictwa. Wszechmogący pomaga
nam podejmować decyzje. Boże zasady
postępowania są wyrażone w Biblii.
Jeśli stanowisko Boga w jakiejś
kwestii nie jest wyrażone bezpośrednio

HOMILETYKA
w Piśmie Świętym, możemy Go poprosić o znak, by pokierował naszymi
decyzjami. Jednak nigdy nie powinniśmy sądzić, że Pan odpowie na modlitwę złodzieja proszącego o znak, czy
ma obrabować bank, czy nie. Bóg zawarł w swoim Słowie zasadę: Nie będziesz kradł.
ŚWIAT ZACHĘCA NAS
DO PODEJMOWANIA
NIEWŁAŚCIWYCH DECYZJI
Drugi błąd Piłata jest wskazany
w Mt 27,21-22, a polegał na tym, że
uciekł się on do decyzji tłumu mającego wybrać między Jezusem i Barabaszem: Jak chcecie, którego z tych
dwóch mam wam wypuścić? Cóż więc
mam uczynić z Jezusem, którego zowią
Chrystusem? Zamiast samodzielnie
podjąć decyzję, Piłat pytał zgromadzonych, kogo ma uwolnić.
Drodzy przyjaciele, nigdy nie pytajcie świata, tłumu, telewizji, gazet czy
znajomych, czy powinniście stanąć
po stronie Jezusa. Jozue nie pozwolił,
by tłum decydował za niego, ale oznajmił odważnie: „Ja i dom mój służyć
będziemy Panu” (Joz 24,15). Nie ulegajcie złym wpływom. Macie wolną
wolę. Macie wolność wyboru.
Gdy Piłat zapytał ludzi: Cóż mam
uczynić z Jezusem?, przypieczętował
swoje potępienie, gdyż pewnego dnia
Chrystus przywdzieje szatę sędziowską.
Wtedy On podejmie ostateczną decyzję w sprawie namiestnika.
W Mt 10,32 Jezus mówi: „Każdego więc, który mię wyzna przed ludźmi, i Ja wyznam przed Ojcem moim,
który jest w niebie”. Innymi słowy, co
uczynimy z Chrystusem tutaj, On uczyni z nami na sądzie ostatecznym. Niektórym wydaje się to zbyt surowe, ale
ci, którzy żyją z Mistrzem i wybrali
Go na tym świecie, świadcząc swoim
życiem, że On jest ich Panem, zostaną
nagrodzeni przez Niego — Jezus przedstawi ich Ojcu i obdarzy wiecznym
życiem.
POWINNIŚMY WYBRAĆ
CHRYSTUSA
Ostatnią złą decyzją Piłata było
umycie rąk na znak, że nie chce mieć

nic wspólnego ze sprawą Jezusa.
W czasach biblijnych, gdy ktoś odmawiał zajęcia stanowiska w sprawie,
publicznie umywał ręce, demonstrując
w ten sposób swoją neutralność. Ale
nie możemy pozostać neutralni. Nie
możemy powiedzieć: Nie służę ani
Bogu, ani szatanowi. Służymy albo
Panu, albo diabłu, czy nam się to podoba, czy nie. Udając neutralność, stajemy po stronie wroga.
Opowiedzenie się za Chrystusem
albo przeciw Niemu jest naszą najważniejszą decyzją. Jest najbardziej dalekosiężnym wyborem, jaki mogą podjąć
ludzie, a jego konsekwencje sięgają
w wieczność. Jeśli wybieramy Boga,
będziemy mieli życie wieczne. Jeśli
wybieramy Jego wroga, umrzemy
na zawsze.
Drodzy przyjaciele, ten bardzo
ważny wybór musimy podjąć dzisiaj.
Piłat umył ręce w sprawie Jezusa. Dzisiaj umywamy ręce, odcinając się
od Zbawiciela, gdy zaniedbujemy studiowanie Biblii, gdy nie modlimy się
i nie uczęszczamy do zboru, gdy plotkujemy, gdy nie dzielimy się wiarą
z bliźnimi.
Uczymy się przez podobieństwa
i przeciwieństwa. Postępowanie Piłata tamtego pamiętnego dnia jest przy-

kładem złej decyzji. Wybierzmy dzisiaj
Chrystusa, stańmy po Jego stronie
w tym wielkim boju, pokazując światu, co to znaczy służyć Panu.
PODSUMOWANIE
Ellen G. White napisała: „Najbardziej brak na świecie ludzi uczciwych,
nieprzekupnych, niezakłamanych
i czystych w najgłębszych zakamarkach serca i duszy. Ludzie tacy nie
obawiają się nazwać grzech po imieniu, a sumienie ich jest wierne obowiązkowi, jak igła magnetyczna biegunowi północnemu. Ludzie ci staną
po stronie sprawiedliwości, choćby
niebiosa przeminęły”4.
Każdego dnia dokonujemy wyborów. Czy staniemy po stronie sprawiedliwości, choćby niebiosa przeminęły?
Czy nasze wybory są wyrazem szacunku dla Zbawiciela i naszej miłości
do Niego?
✔
Orlando de Oliveira Filho
2

Ellen G. White, Testimonies for the Church,
t. II, s. 150.

3

Ellen G. White, Życie Jezusa, s. 526.

4

Ellen G. White, Wychowanie, Warszawa
2010, wyd. II, s. 41.

[Autor jest pastorem w Brazylii].

Kazanie IV

Sobota na Synaju
O nadaniu prawa Bożego na Synaju napisano: „Prawo to nie zostało
wówczas dane jedynie dla dobra Hebrajczyków. Bóg uczcił ich, czyniąc ich
strażnikami i opiekunami swego prawa, ale miało ono być zachowane
dla całego świata jako święty depozyt.
Nakazy dekalogu mają zastosowanie
do całej ludzkości, zostały dane
wszystkim, aby się z nich uczyli i rządzili się nimi. Dziesięć przykazań,
krótkich, wszechstronnych i autorytatywnych, kryje w sobie obowiązki
człowieka wobec Boga i wobec bliźniego, a wszystkie one wypływają

z wielkiej, fundamentalnej zasady
miłości”5.
PAMIĘĆ O USTANOWIENIU
SOBOTY
„Patrzcie! Pan dał wam sabat. Dlatego daje wam też dnia szóstego chleb
na dwa dni. Zostańcie każdy na swoim miejscu, niechaj nikt w siódmy dzień
nie opuszcza swego miejsca” (Wj 16,29).
„Sabat nie został ustanowiony, jak
wielu twierdzi, dopiero wtedy, gdy prawo zostało nadane na Synaju. Zanim
Izraelici tam dotarli, wiedzieli, że obowiązuje ich przestrzeganie sabatu”6.
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Ustanowienie soboty jest opisane
przede wszystkim w 2. rozdziale
Księgi Rodzaju, gdzie jest mowa o Bożym odpoczynku. W drodze na pustynię niektórzy Izraelici opierali się
przed właściwym zachowywaniem soboty. Pan wzywał ich: „Jak długo będziecie się wzbraniali przestrzegać
moich przykazań i moich praw?” (Wj
16,28).
Wj 16,30, gdzie jest napisane, że
„odpoczywał (...) lud dnia siódmego”,
to przypuszczalnie nawiązanie do Rdz
2,2, gdzie znajduje się informacja o Bożym odpoczynku siódmego dnia.
Fakt, iż Pan zapewnił szczególny
dzień odpoczynku, świadczy o Jego
trosce o dobro swego ludu oraz o tym,
że w szczególny sposób zapewnił mu
możliwość duchowego rozwoju.
ZABEZPIECZENIE
ZACHOWYWANIA SOBOTY
Jedną z wielkich nauk zawartych
w 16. rozdziale Księgi Wyjścia jest to,
że zarówno dar manny, jak i sobota są
przejawem troski Boga o potrzeby
Jego ludu.
W swojej wędrówce po pustyni
Izraelici doświadczali potrójnego cudu,
który miał im uświadamiać świętość
soboty. W każdy piątek zsyłana była
podwójna porcja manny, a siódmego
dnia manny nie było, zaś porcja pozostawiona w piątek na sobotę zachowywała świeżość i przydatność do spożycia.
Wierni mieli przestrzegać Bożego polecenia dotyczącego zachowywania soboty. W Wj 16,30 czytamy, że
Izraelici odpoczywali siódmego dnia.
My także powinniśmy pamiętać, że
w sobotę mamy wyznaczone spotkanie z Panem. Powinniśmy odłożyć
na bok zwykłe sprawy życia i poświęcić czas na łączność z Nim. Taki
właśnie jest sens przykazania w Wj
20,10: „Nie będziesz wykonywał żadnej pracy…”.
Powinniśmy być świadomi świętości soboty i zachowywać ją pobożnie.
Powinniśmy starannie zachowywać
ograniczenia związane ze świętowaniem soboty. Pamiętajcie, że każda
minuta tego dnia jest świętym czasem.

Ellen G. White przypomina nam:
„W żadnym przypadku nasze własne
sprawy nie mogą naruszać świętego czasu. (...). Wielu beztrosko odkłada aż
do rozpoczęcia sabatu drobne sprawy,
które mogły być wykonane w dniu
przygotowania”7.
SOBOTA W SPISANYM PRAWIE
Ogłoszenie dziesięciorga przykazań zostało poprzedzone przedstawieniem Prawodawcy: „Jam jest Pan, Bóg
twój” (Wj 20,2). Bóg po raz kolejny
przychodzi do swoich dzieci.
Przypomina Izraelitom, że to On
jest tym, który daje im nowe życie: „Jam
jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli” (Wj 20,2). Posłuszeństwo Jego prawu, w tym zachowywanie soboty, jest
przejawem naszej zależności od Boga
i wolności od innych mocy.
W Wj 20,8 słowa „pamiętaj o dniu
sabatu, aby go święcić” świadczą, że nie
chodzi tu o ustanowienie nowej instytucji. Słowa pamiętaj i święcić
świadczą, że sobota jest pamiątką
dla ludu Bożego — przypomnieniem
tego, czego Jahwe dokonał, by zachować świętą społeczność.
Przykazanie to podkreśla potrzebę odpoczynku sobotniego, zarówno
dla ludzi, jak i dla zwierząt. W sobotę ustają także zależności hierarchiczne i wszyscy jednakowo uczestniczą
w wolności danej przez Zbawiciela.
„Siódmego dnia jest sabat Pana,
Boga twego” (Wj 20,10). To znaczy, że
Zbawiciel nie tylko wyznaczył sobotę
jako dzień odpoczynku dla ludzkości,
ale także położył na niej pieczęć autorytetu jako na swoim dniu, czyniąc
świętowanie tego dnia jedną z wyróżniających cech swego ludu.
Gdy Pan mówi: „Nie będziesz wykonywał żadnej pracy” (Wj 20,10), nie
sugeruje, że sobota ma być dniem braku aktywności, ale że ma się różnić
od reszty tygodnia. Jest to dzień nabożeństwa, czas poświęcony Bogu, oddawaniu Mu czci i wspominaniu Jego
odkupieńczych dokonań. Tak więc Jego
wierni mają zachowywać ten dzień
i w ten sposób świadczyć, że są Jego
ludem.
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W 20. rozdziale Księgi Wyjścia
i paralelnym 5. rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa sobota łączy dwa
aspekty nabożeństwa, mianowicie oddawanie czci Bogu jako Stwórcy i Odkupicielowi.
Motywacja związana z sobotą
w Wj 20,11 jest chrystocentryczna —
Bóg jest przedstawiony jako ten, który
stworzył świat i podtrzymuje jego istnienie. Ponieważ sobota jest zakotwiczona w stwórczym dziele Pana, który uczynił niebo i ziemię, przykazanie
dotyczące świętowania soboty nabiera
powszechnego charakteru. Natomiast
akcent w Pwt 5,15 odnosi się do zbawienia ludzi. Sobota nosi pieczęć Boga
jako Odkupiciela.
PODSUMOWANIE
Sobota została ustanowiona przez
Boga, aby była zachowywana przez całą
ludzkość. Na Synaju Pan dostarczył
środka służącego uczeniu się w praktyczny sposób znaczenia soboty, gdy
Izraelici znaleźli się na pustyni.
Sobota została ustanowiona jako
pamiątka stwórczego dzieła Bożego.
Gdy zachowujemy siódmy dzień tygodnia jako święty, uznajemy Pana
jako naszego Stwórcę i Dawcę życia.
Świętowanie soboty przypomina
nam także o Jego odkupieńczym
dziele.
Zachowywanie sabatu nie oznacza
jedynie przyjęcia szczególnego znaku
wyróżniającego tych, którzy należą
do ludu Bożego na ziemi. Jest także
dowodem, że Pan dochowa obietnicy,
którą złożył swoim wiernym: „Wzniesiesz się ponad wyżyny ziemi, i nakarmię cię dziedzictwem twojego ojca, Jakuba” (Iz 58,14). Niechaj Zbawiciel
obdarzy każdego z nas błogosławieństwem, które pragnie nam dać w swój
święty dzień.
✔
Segundo Teófilo Correia
5

Ellen G. White, Patriarchowie i prorocy,
Warszawa 2006, wyd. V, s. 222-223.

6

Tamże, s. 216.

7

Tamże.

[Autor jest dziekanem Wydziału Teologicznego Universidad Peruana Union w Peru].

Wierność w dziesięcinie
a kwalifikacje
do

urzÍdÛw w zborze

Jeden z członków naszego zboru od jakiegoś czasu nie oddawał dziesięciny, ale
ponieważ zbliżają się wybory urzędników
zborowych, ów wyznawca zaczął oddawać
dziesięcinę. Czy komitet nominacyjny powinien przyjąć za dobrą monetę taką nieuczciwą postawę i rozważać kandydaturę takich osób na kierownicze stanowiska w zborze?
hciałbym podkreślić, że wierność w dziesięcinach i darach
powinna być cechą wszystkich
pracowników i urzędników kościelnych:

C

„Duchowni i inni pracownicy Kościoła, starsi zborów i inni
urzędnicy zborowi, a także kierownicy poszczególnych instytucji
powinni uznać, że kierowanie dziełem Bożym zobowiązuje do dawania właściwego przykładu
w sprawach oddawania dziesięciny. Jeśli ktoś nie potrafi tym wymaganiom sprostać, nie może być
urzędnikiem zboru lub pracownikiem Kościoła”1.
Oto kilka sugestii, które pomogą
wam postąpić w zrównoważony sposób w tej sytuacji.

1. Tylko Bóg wie, kto jest całkowicie wierny. Wierność to coś więcej niż
regularne oddawanie dziesięciny. Nawet
niektórzy z tych, co regularnie oddają
dziesięcinę, mogą nie być zupełnie wierni, a jednak my uważamy ich za nadających się do przywództwa w zborze.
2. Wierność obejmuje nie tylko
oddawanie pieniędzy Kościołowi, ale
także motywację do czynienia tego.
Nie mamy sposobu oszacowania motywacji. Być może niektórzy z tych,
których uważamy za wiernych dawców, nie są wierni w oczach Boga, gdyż
ich motywacja jest egoistyczna i składają swoje dary tylko na pokaz.
3. Co do członka zboru, który zaczyna na nowo oddawać dziesięcinę
i dary, nie mamy prawa osądzać jego
intencji, choć możemy być kuszeni, by
to czynić. Być może zbliżanie się wyborów zborowych skłania tego człowieka do zastanowienia się nad faktem,
że niewierność ogranicza jego zdolność
służenia Zbawicielowi i zborowi,
a więc postanawia on szczerze zmienić tę sytuację, by lepiej służyć Panu.
Z drugiej strony, człowiek ten może
się kierować jedynie egoistycznym interesem w dążeniu do objęcia kierowniczego stanowiska w zborze. Ale ponieważ nie mamy dostępu do jego ser-

ca, najlepiej założyć, że osoba ta uczciwie powraca do oddawania dziesięciny Bogu. Czas pokaże, czy zmiana ta
była szczera i autentyczna.
4. Powyższa sugestia powinna być
zrównoważona zdrowym rozsądkiem.
Jeśli ten wzorzec postępowania jest naśladowany przez innych szeregowych
wyznawców czy przywódców za każdym razem w miarę zbliżania się wyborów, sprawę należy potraktować poważnie i ograniczyć pewnym osobom
możliwość zajmowania stanowisk kierowniczych w zborze.
✔
Ranieri Sales
1

Prawo zborowe Kościoła Adwentystów Dnia
Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1998, wyd. II, s. 200-201.

[Autor jest wykładowcą teologii stosowanej
na brazylijskim uniwersytecie adwentystycznym (Centro Universitario Adventista de Sa~o
Paulo) i starszym zboru].
[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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PRAWO ZBOROWE

SZKOŁA SOBOTNIA

Szkoła sobotnia
© istockphoto/Steve Debenport

i misja

wyznawców
radycyjnie szkoła sobotnia jest
tą częścią zborowej organizacji, która dociera do społeczeństwa, zaprzyjaźnia ludzi z Jezusem
i łączy ich z przyjaciółmi w zborze.
W przeszłości szkoła sobotnia stała się
tak aktywna w społeczeństwie, iż stanowisko kierownika ewangelizacji zostało
dodane do listy urzędników zborowych.
Rola kierownika ewangelizacji polega
n a wspieraniu i koordynowaniu ewangelizacyjnych projektów działu szkoły sobotniej w celu zapewnienia odpowiednich dalszych działań na rzecz nowo pozyskanych wyznawców.
Dział szkoły sobotniej i dział ewangelizacji współdziałają ramię w ramię.
W wielu przypadkach uczęszczanie do
szkoły sobotniej ma większe znaczenie niż
udział w drugiej części nabożeństwa!
Ewangelizacja przez szkołę sobotnią
i programy zborowe w ogólności, obliczone na zdobywanie ludzi dla Jezusa, angażuje całą zborową rodzinę wiary.
Zastanawiając się nad celem
i funkcją szkoły sobotniej, Ellen G.
White napisała: „Szkoła sobotnia powinna być jednym z najważniejszych
i najskuteczniejszych narzędzi pozyskiwania ludzi dla Chrystusa”1.
W Counsels on Sabbath School Work
czytamy, że szkoła sobotnia powinna być
osią aktywności zboru. Przez szkołę sobotnią członkowie Kościoła powinni:
1. Zdobywać wyszkolenie i przygotowanie do służby.
2. Rozwijać służbę w zborze
i społeczeństwie.
3. Otrzymywać zachętę do aktywnego studiowania Biblii.

T

4. Uświadamiać sobie znaczenie
misji światowej.
5. Darzyć się przyjaźnią i wsparciem w sprawach codziennego
życia.
Następujące cele działu ewangelizacji są zbieżne z funkcjonowaniem
działu szkoły sobotniej:
1. Szkolenie i przygotowanie
do służby.
2. Koordynacja służby i ewangelizacji w lokalnej społeczności.
3. Kierownictwo ogólne nad ewangelizacją prowadzoną przez zbór.
Oto kilka sugestii, jak rozwijać
wspólną służbę działu szkoły sobotniej
i działu ewangelizacji:
• Organizujcie wspólne spotkania
poświęcone planowaniu.
• Uczyńcie klasy szkoły sobotniej
miejscem zastosowania zasad wymienionych powyżej. Klasy mogą zapewnić
studiowanie Biblii, służbę modlitwy
dla wyznawców, spotkania społeczne
poza lekcjami szkoły sobotniej oraz działania ewangelizacyjne i realizację projektów mających na celu służenie potrzebującym. Klasa może także spotykać się w tygodniu jako mała grupa
działania, grupa modlitewna dla wyznawców czy grupa studium lekcji biblijnych dla osób spoza Kościoła.
• Uwzględnijcie czas na dzielenie
się doświadczeniami w programie
dla członków klasy, aby mogli opowiedzieć o swoich działaniach, a następnie poświęćcie czas na wspólną
modlitwę za zbór.
• Rozwijajcie projekty angażujące
członków szkoły sobotniej. Projekty te
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mogą obejmować dostarczanie zaproszeń Korespondencyjnej Szkoły Biblijnej przeznaczonych do rozdawania
przez członków szkoły sobotniej, tworzenie grup odwiedzających nieaktywnych i byłych wyznawców, rozwijanie
służby modlitwy, organizowanie grup
wspólnie studiujących lekcje Korespondencyjnej Szkoły Biblijnej, uczestniczenie w wydarzeniach społecznych
(np. darmowy bufet dla uczestników
otwartych imprez sportowych, darmowe mycie samochodów starszych osób,
dostarczanie żywności bezdomnym).
Do tej listy możecie dodać mnóstwo
swoich pomysłów w zależności
od potrzeb lokalnej społeczności
i możliwości zboru.
W Dz 4,31 czytamy: „Gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce,
na którym byli zebrani, i napełnieni
zostali wszyscy Duchem Świętym,
i głosili z odwagą Słowo Boże”.
Bóg powołuje członków Kościoła,
by przygotowali ludzi na powtórne
przyjście Jezusa. Niechaj dział szkoły
sobotniej i dział ewangelizacji połączą
siły i odważnie głoszą dobrą nowinę
o Chrystusie tak szeroko i aktywnie,
jak to tylko jest możliwe.
✔
Kurt Johnson
1

Ellen G. White, Counsels on Sabbath School Work, s. 10.

[Autor jest dyrektorem Szkoły Biblijnej
„Voice of Prophecy” oraz zastępcą dyrektora
Sekretariatu Szkoły Sobotniej i Misji Wyznawców przy Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego].

DUSZPASTERSTWO

Cztery obowiązki

starszego zboru
występuje słowo starsi, a w Tt 1,7 słowo biskup odnoszące się do tej samej
osoby — starszego zboru.

Co oznaczają słowa
starszy i biskup?
Gdy użyte jest słowo tłumaczone
jako starszy, oznacza ono dosłownie
strażnik. Według Słowa Bożego obowiązkiem tego strażnika jest starannie
dbać o dobro innych. Jest on ich stróżem i opiekunem. Jest jak nadzorca,
którego obowiązkiem jest czuwać, by
wszystko było czynione, jak należy.
Drugie słowo to biskup. Nie oznacza ono jedynie kogoś, kto jest przełożonym nad innymi. Biskup to szanowany urzędnik, który w dawnych czasach należał do lokalnej najwyższej
rady. W Nowym Testamencie słowo
biskup oznacza przywódcę zboru.
Ze znaczenia tych słów możemy zrozumieć, że starszy zboru
pełni ważną funkcję, troszcząc się
o współwyznawców. Paweł
wzywał braci w Efezie: „Miejcie pieczę o samych siebie
i o całą trzodę, wśród której
was Duch Święty ustanowił
biskupami, abyście paśli
zbór Pański nabyty
własną jego krwią” (Dz
20,28).
Duch Święty nakłada
na starszego zboru zadanie
troski o Kościół Pański.
W wielu fragmentach Biblii
zadanie starszego jest przedstawione przy pomocy metafor nawiązujących do pasterstwa.
Jako osoba odpowiedzialna
za trzodę Bożą, starszy jest
zobowiązany paść zbór.
W tym sensie starszy zboru
powinien rozwijać zdolności
© istockphoto/

wał się aż do czasów Nowego Testamentu z niewielkimi zmianami.
W Nowym Testamencie apostołowie Paweł i Piotr napisali o istotnym
udziale starszych w kierowaniu Kościołem. Tak więc starsi są przywódcami zborów. Są ważną częścią organizacji i struktury Kościoła. Są najważniejszymi przywódcami w zborach jako
społecznościach wierzących.
W Nowym Testamencie użyte zostały dwa słowa oznaczające osoby pełniące ten urząd: starszy i biskup. Oba
słowa oznaczają to samo i odnoszą się
do urzędu starszego zboru. W Tt 1,5

Glenda Powers

U

rząd i obowiązki starszego
zboru są tematem, który wielokrotnie przewija się zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie. Gdy Izraelici opuścili Egipt, starsi
pomagali Mojżeszowi w kierowaniu
Izraelem podczas wędrówki po pustyni. Później starsi pełnili też rolę sędziów, zasiadając w bramach miejskich, by rozsądzać sprawy zarówno indywidualne, jak i dotyczące zbiorowości. Urząd starszego i sędziego zacho-
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W jaki sposób sprawujemy opiekę duszpasterską nad zborem?
1. Modlitwa i kazanie. Gdy na apostoła Piotra wywierano nacisk, by odsunął na bok swoje duchowe obowiązki dotyczące opieki duszpasterskiej
nad zborem, stwierdził on: „My zaś pilnować będziemy modlitwy i służby
Słowa” (Dz 6,4). Modlitwa i kazanie
to najważniejsze zadania starszego zboru. Starszy powinien pracować nad pogłębieniem swojej więzi z Panem, polepszeniem znajomości Słowa Bożego
i zwiększeniem swoich umiejętności
kaznodziejskich. Aby wypełnić to zadanie, przełożony powinien skupić się
na następujących sprawach:
• Ułóż plan na każdy dzień, odpowiadając na następujące pytania: Ile
czasu chcę poświęcić na modlitwę
wstawienniczą? Czy znam potrzeby
moich współwyznawców tak dobrze, by
przedstawiać je Panu? Gdy czytamy
pisma Pawła, możemy zauważyć istotne znaczenie modlitwy wstawienniczej.
Apostoł napisał do wierzących
w Rzymie: „Świadkiem bowiem jest
mi Bóg, któremu służę w duchu moim
przez zwiastowanie ewangelii Syna
jego, że nieustannie o was pamiętam
zawsze w modlitwach moich” (Rz 1,9-10).
Zwracając się do swoich uczniów
w wierze, Paweł oświadczył: „Dziękuję Bogu, któremu z czystym sumieniem służę, tak jak przodkowie moi, gdy
nieustannie ciebie wspominam w modlitwach moich, we dnie i w nocy”
(2 Tm 1,3). Skuteczna pasterska służ-

2. Odwiedziny duszpasterskie. Niektórzy czują się pewnie, gdy chodzi
o uznawanie wartości kazań i modlitw, ale nie doceniają zadania, jakim
są odwiedziny. Dlaczego? Przypuszczalnie znajdują się pod wpływem
technologicznego i wirtualnego świata, w którym żyjemy, i zapomnieli
o ludziach i rzeczywistości. Wielu
zakłada, że postęp technologiczny,
z którego korzystają wierzący, wystar-
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czy, ale są w błędzie. Nierzadko współczesna technologia staje między ludźmi o sercach pełnych marzeń i smutku. W ten sposób ludzie zostają odizolowani od siebie nawzajem, od swojego środowiska.
Innym aspektem odwiedzin duszpasterskich jest to, że zmuszają do indywidualnego podejścia do człowieka.
Niektórzy lubią zwracać się do licznych zgromadzeń, ale patrząc na masy, zapominają, że tworzą je pojedyncze osoby. Jezus jest przykładem poszanowania jednostki. Był tak samo
gotowy spieszyć z pomocą pojedynczej
osobie, jak i pomagać tłumom.
Starsi zborów, którzy zaniedbują
wizyty domowe, tracą następujące dobrodziejstwa:
• Osoba jest tylko jednym wyznawcą, ale wpływa na całą zbiorowość.
• Poznanie osobistych potrzeb jednostki pozwala starszemu zboru skuteczniej skupiać wysiłki w służbie
modlitwy i kazania.
• Odwiedziny duszpasterskie
wzmacniają więź starszego ze współwyznawcami.
• Odwiedzanie współwyznawców
przez starszego zboru wzmacnia więzi
międzyludzkie w zborze.
• Osobiste odwiedziny utwierdzają
wiarę współwyznawców i pozwalają
wyjaśnić ewentualne wątpliwości.
© Daria Gil-Ziędalska

© Daria Gil-Ziędalska

związane z należytą troską o zbór
Boży i zdolności dotyczące kierowania nim.

ba zaczyna się sam na sam z Bogiem,
w modlitwie, gdy w pokorze ducha
starszy zboru prosi o Jego działanie
na rzecz tych, za których Chrystus
oddał życie. Byłoby fatalne i szkodliwe dla przywódcy zboru, gdyby zapomniał, że pasterska służba zaczyna się
od modlitwy.
• Drugi po służbie modlitwy
aspekt działalności starszego zboru to
kazanie. Aby wypełnić tę część służby,
starszy musi zadać sobie pytania: Ile czasu poświęcam na studiowanie Biblii? Co
będzie szczególnym przedmiotem mojego studium? Które książki Ducha Proroctwa powinienem studiować? Jakie
kazania będę wygłaszał? Którym przekładem Biblii będę się posługiwał? Gdzie
będę wygłaszał kazania? Bez modlitwy
służba kaznodziejska jest pozbawiona
mocy, ale służba modlitwy bez wygłaszania kazań jest bezużyteczna.

3. Nauczanie. Jednym z najważniejszych zadań starszego zboru jest czynienie ludzi uczniami Jezusa. Gdy Chrystus zebrał swoich dwunastu uczniów,
poświęcał czas każdemu z nich i zorganizował ich jako grupę, dzieląc się
z nimi swoją nauką. Nauczanie jest bardzo ważnym zadaniem w zbiorze duszpasterskich obowiązków. Umiejętność
nauczania jest uważana za jedną z ważnych cech przywódcy:
• „Biskup zaś ma być nienaganny,
mąż jednej żony, trzeźwy, umiarkowany, przyzwoity, gościnny, dobry nauczyciel” (1 Tm 3,2).
• „Trzymający się prawowiernej
nauki, aby mógł zarówno udzielać napomnień w słowach zdrowej nauki, jak
też dawać odpór tym, którzy jej się przeciwstawiają” (Tt 1,9).
Nauczanie było częścią działalności przywódców kościelnych:
• „Nie przestawali też codziennie
w świątyni i po domach nauczać
i zwiastować dobrą nowinę o Chrystusie Jezusie” (Dz 5,42).
• „Starszym, którzy dobrze swój
urząd sprawują, należy oddawać podwójną cześć, zwłaszcza tym, którzy
podjęli się zwiastowania Słowa i nauczania” (1 Tm 5,17).

• „Co słyszałeś ode mnie wobec
wielu świadków, to przekaż ludziom godnym zaufania, którzy
będą zdolni i innych nauczać”
(2 Tm 2,2).
Według apostoła Pawła liderzy zborowi powinni wykorzystywać swoje umiejętności nauczycielskie jako część swoich
przywódczych obowiązków.
4. Przywództwo. Każdy
starszy powinien odpowiedzieć przed zborem na następujące pytanie: Co mamy
zamiar robić i w jaki sposób
chcemy to zrobić? To dzięki
natchnionemu przywództwu,
Jahwe błogosławił swój lud
i wyprowadził go z Egiptu.
Przywództwo Jozuego pozwoliło ludowi Bożemu podbić ziemię
obiecaną. Paweł przez swoje przywództwo poszerzał granice rozprzestrzenienia się ewangelii. Ellen G.
White jako Boża służebnica przekazywała przesłania kierujące Kościołem.
James White kierował Kościołem, czyniąc go prężną organizacją.
W jaki sposób przewodzimy innym? Przez organizację i planowanie.
Nehemiasz zorganizował i zaplanował odbudowę muru obronnego Jerozolimy. Starszy zboru i pastor pomagają zborowi zorganizować się wokół
planu realizacji misji Chrystusa.
Przywódca powinien pamiętać, że
„jest rzeczą istotną, abyśmy w naszej
pracy przestrzegali porządku, mieli dobrze przemyślany plan pracy oraz dążyli do określonego celu. Nikt nie
może we właściwy sposób pouczać
innych, dopóki nie przekona się, że praca, jaką wykonuje, musi być wykonana,
że jest wykonywana systematycznie
w ustanowionym porządku i we właściwym czasie”2.
„Konkretne plany powinny być bez
skrępowania przedstawione wszystkim,
których one dotyczą, i należy się upewnić, czy są jasne i zrozumiałe. Wymagajcie od wszystkich, którzy stoją
na czele różnych oddziałów, aby współpracowali z wami w realizacji tych planów. Jeżeli ta pewna i radykalna meto-
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• Modlitwa ze starszym zboru
wzmacnia wiarę współwyznawcy.
• Rozmowa ze starszym zboru
pomaga współwyznawcy w podjęciu
ważnych decyzji.
„Jako pasterz trzody, kaznodzieja
powinien troszczyć się o każdą owcę
i każdego baranka. Powinien szukać
straconych i zaniedbanych i przyprowadzić ich z powrotem do stada.
Obowiązkiem kaznodziei jest odwiedzić każdą rodzinę nie tylko w charakterze gościa, aby zostać gościnnie przyjętym, ale by się dowiedzieć o życiu
duchowym każdego członka danej rodziny. Kaznodzieja musi posiadać miłość Bożą, a swoją uprzejmością
i grzecznością musi torować sobie
drogę do wszystkich ludzi. Tak postępując, będziesz miał posłuch u rodziców i u dzieci, i ze skutkiem będzie
mógł prosić, ostrzegać, zachęcać, w zależności od istniejącej sytuacji”1.

da będzie w sposób właściwy, z życzliwością przyjęta i chętnie popierana, to
uniknie się wiele zbędnej pracy, wykonywanej bez określonego celu, i dużo
niepotrzebnych zatargów”3.
Po przyjrzeniu się tym czterem ważnym obowiązkom starszego zboru nasuwają się pytania: W jaki sposób starszy
zboru realizuje te cztery aspekty swojej
misji? Czy kazanie i modlitwa, odwiedziny, nauczanie i przywództwo są wyraźnie
obecne w duszpasterskiej pracy starszego zboru? Podobnie jak w czasach starożytnych, starszy — duszpasterz zgromadzenia — ponosi wielką odpowiedzialność przed Bogiem. Wierne wypełnianie
zadań starszego prowadzi do powodzenia zboru, ale ich zaniedbywanie powoduje nieodwracalne duchowe szkody.
Przywódcy, pamiętajcie, że trzymacie
w swych rękach ważne klucze!
✔
Josney Rodriguez
1

Ellen G. White, Ewangelizacja, Warszawa
2000, wyd. II, s. 240.

2

Tamże, s. 63.

3

Tamże, s. 64.

[Autor jest przewodniczącym Diecezji
Wschodniej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Wenezueli].
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SZAFARSTWO

C

zy pamiętasz, ile miałeś lat
i gdzie się znajdowałeś, gdy
po raz pierwszy otrzymałeś
wypłatę? To był niezwykły moment —
zobaczyć swoje nazwisko na liście
płac. Oczywiście zwróciłeś też uwagę
na sumę. Potem spojrzałeś na wyliczenie. Natychmiast zauważyłeś, ile
musiałeś oddać cesarzowi. Jeśli miałeś
szczęście wychować się w rodzinie
oddającej dziesięcinę i dary, to po podzieleniu swojej pierwszej wypłaty między cesarza, Boga i swoje planowane
wydatki przypuszczalnie mogłeś się
zgodzić z amerykańskim poetą Ogdenem Nashem:
O, pieniądze, pieniądze, pieniądze,
Niekoniecznie jestem jednym z tych,
co uważają was za świętość,
Ale często zastanawiam się, dlaczego
tak szybko się was wydaje,
Skoro tak wolno się was zarabia.
Jako w pełni poświęceni i oddani
naśladowcy Chrystusa, Jego uczniowie,
wiemy, że mamy pozyskiwać kolejnych
uczniów dla Niego i przygotowywać
„świętych do dzieła posługiwania” (Ef
4,12). Ta misja ma być pełniona także
w codziennym życiu i związanych
z nim sprawach. Innymi słowy, nasze
uduchowienie, składające się z tego,
w co wierzymy i co praktykujemy, będzie się przejawiać w działaniach i doświadczeniach składających się na życie chrześcijanina.
Być może wydaje ci się to dziwne,
że Jezus nawiązywał do pieniędzy

w związku z sercem, duchowymi postawami i codziennymi działaniami
częściej niż do jakiegokolwiek innego
tematu. W związku z tym Greg
Ogden zauważył: „Jezus dość sceptycznie podchodził do umiejętności radzenia sobie przez ludzi z ułudą pieniędzy. Zwykliśmy postrzegać pieniądze
jako niemal neutralny środek wymiany. Posługujemy się walutą w transakcjach biznesowych. Jezus natomiast
postrzegał pieniądze jako mające moc
stać się bożkiem. Pogoń za mamoną
może się stać bałwochwalczym kultem”1. Dlatego warto zwracać uwagę
na to ryzyko i dokonywać duchowego remanentu naszych przekonań
i sposobu korzystania z pieniędzy.
Przyjrzyjmy się uważnie dwóm czynnikom niezbędnym jako elementy duchowej tarczy.

Świętość Boga
Darrell Johnson stwierdził, że istnieją dwa prawa duszy, które „walczą
przeciwko poznaniu Boga takiego, jakim jest On naprawdę”2. Po pierwsze,
„często tworzymy boga, który jest jedynie projekcją Boga, jakiego istnienia
byśmy chcieli. Mamy skłonność tworzyć sobie boga na nasze podobieństwo”3. Druga skłonność naszych serc
to ta, iż „często tłumimy objawienie,
przez które Bóg ukazuje nam siebie”4.
Spotkanie Boga żywego i Jego
świętości może być przerażającym doświadczeniem. W obliczu świętości
Pana uświadamiamy sobie rozdźwięk
panujący między Nim a nami. John-
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Serce
i pieniądze

son zauważa: „Spotkanie świętego
i żywego Boga niszczy nasz mit o autonomii, mit ludzi jako ostatecznego
autorytetu, panów swojego losu.
W obecności Stworzyciela jesteśmy
tylko prochem i popiołem. Każdy oddech jest darem Jego łaski. Gdy człowiek nie chce w pokorze pokłonić się
przed świętym Stwórcą, wówczas tłumi prawdę o Bogu, by funkcjonować
na swój sposób (zob. Rz 1,18-23)”5.
Głębsze i bliższe zrozumienie
Boga objawia, że to napięcie może zostać usunięte dzięki łasce. „Dzięki Jezusowi Chrystusowi i w Jezusie Chrystusie mamy odwagę przyjść do świętego Stwórcy wszechświata i wołać
do Niego: Abba, Ojcze!”6.

Boże powszechne
prawo własności
Drugie duchowe zabezpieczenie to
pamięć o tym, że „na początku stworzył Bóg niebo i ziemię” (Rdz 1,1),
a choć panowanie nad ziemią zostało przekazane także ludziom, to jednak
prawo własności nigdy nie przestało
przysługiwać Stwórcy. Dlatego jeśli
przyznajemy, że Pan ma prawo własności do wszystkiego, to decyzje o tym,
jak gospodarujemy naszymi środkami,
w tym pieniędzmi, i na co je wydajemy, są bezpośrednio związane z naszą
duchową praktyką. Nie będziemy wówczas pytać: Panie, co chcesz, abym uczynił z moimi pieniędzmi?, ale: Panie, co
chcesz, abym uczynił z Twoimi pieniędzmi? Nie jest trudno zaakceptować
to intelektualnie. Prawdziwym wyzwa-
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Greg Ogden, Discipleship Essentials:
A Guide to Building Your Life in Christ,
wyd. poszerzone, InterVarsity Press,
2007, s. 222.
Darrell Johnson, Handling the Trauma of Holiness: The Key to Authentic
Worship of the Living God, w: Discipleship Essentials..., s. 57.
Tamże.
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Howard L. Dayton, Teaching Financial Principles in the Church, w: Revolution of Generosity: Transforming Stewards to Be Rich Toward God, Moody
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Nowy materiał (wydany przez Sekretariat Szafarstwa Wydziału Północnoamerykańskiego Kościoła Adwentystów
Dnia Siódmego) wraz z przewodnikiem
dla nauczyciela do studiowania w małych grupach dostępny jest w językach
angielskim i hiszpańskim na stronie
www.adventsource.org.

[Autorka jest magistrem formacji chrześcijańskiej i uczniostwa oraz doktorem
teologii, a także zastępcą dyrektora Sekretariatu Szafarstwa Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i redaktorem naczelnym kwartalnika Dynamic Steward. Artykuł pochodzi
z publikacji Spiritually Formed].
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niem jest żyć zgodnie z tą oczywistością.
Pismo Święte zawiera ponad
2350 wersetów dotyczących pieniędzy i majątku. Obecnie dostępne są
dobre podstawowe kursy zarządzania pieniędzmi z chrześcijańskiej
perspektywy, takie jak te przygotowywane przez Crown Financial czy
nowy kurs zatytułowany Faith and
Finance: Financial Planning with
a Faith Factor8. Zapoznanie się
z podstawowymi umiejętnościami
planowania wydatków rodziny (budżetu) ściśle wiąże się z kwestią
wierności, szczodrości oraz dziesięciny i darów, które oddajemy,
czcząc naszego Stwórcę i Władcę.
Podejmij wyzwanie, by żyć
na co dzień z sercem poświęconym świętemu Bogu, Stwórcy
wszechrzeczy, kierując się wdzięcznością za Jego niezasłużoną łaskę.
✔
Maria Ovando-Gibson

(2)

K

aznodzieje ewangelii wiecznej
powinni być nieustraszeni
i odważni. Przesłania, które
głoszą, powinny być uniwersalne, holistyczne, kosmiczne i celebrowane.
W drugiej części artykułu Cechy współczesnego kaznodziejstwa przyjrzymy się
także kaznodziejstwu jako zadaniu odnoszącemu się do wszystkich sytuacji
życiowych. Oprócz sytuacyjności kaznodziejstwo powinno być: inkarnacyjne,
pentakostalne i personalne. Te ostatnie
cechy, które powinny być stałą częścią
ewangelii wiecznej, zostaną omówione
w dalszej kolejności.

Odważni i nieustraszeni
kaznodzieje
Odwaga i nieustraszoność cechowały biblijnych kaznodziejów takich
jak: Mojżesz, Jan Chrzciciel, Eliasz
i Paweł. Odwaga powinna być okazywana nie tylko we wskazywaniu grzechów ludzi. Powinna być także widoczna w obliczu śmiertelnego zagrożenia,
na przykład takiego jak to, gdy dwoje
misjonarzy — pastor Porteous i jego
żona — zostali uwięzieni wiosną 1931
roku przez bandytów w komunistycznych Chinach. Po zaprowadzeniu ich
na szczyt odległego wzgórza dowódca
bandy oznajmił:
— To jest miejsce egzekucji.
Wszyscy zamarli, gdy kat wziął
do ręki miecz. Uważnie obejrzał
ostrze, po czym wzniósł je nad głowami odważnych misjonarzy. Ponieważ
nie spodziewali się, by ktokolwiek

z ludzi interweniował w ich obronie,
byli pewni, że za chwilę zginą. Jednak
zamiast płakać, krzyczeć i błagać
o miłosierdzie, małżonkowie zaczęli
śpiewać pieśń Face to Face with Christ
My Savior (Twarzą w twarz z Chrystusem, moim Zbawicielem), skomponowaną przez Frank A. Break.
Gdy śpiewali, wydawało się im, że
całe wzgórze napełniło się niewidzialnym chórem tysięcy aniołów. Nagle
dowódca bandy rozkazał:
— Rozwiązać ich!
Egzekucja została odwołana, a kat
schował swój miecz. Misjonarze zostali ocaleni i wkrótce odzyskali wolność1.

Przesłania uniwersalne
Ewangelia, którą ma głosić każdy
kaznodzieja, jest nie tylko wieczna, ale
także uniwersalna, powszechna. W Ap
14,6 czytamy, że ewangelia ma być głoszona wszystkim narodom i plemionom, a także we wszystkich językach
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świata. Także zgodnie ze zleceniem
Jezusa zwiastowanie to ma docierać
do wszystkich narodów (zob. Mt
28,19). Tak więc uniwersalność przesłania musi być uznawana przez każdego zwiastuna dobrej nowiny, aby ta
uniwersalność mogła wpływać na to,
co, jak i gdzie głosi kaznodzieja2.

Przesłania holistyczne
Przesłania, które traktują człowieka jako całość, a nie odrębne części,
są szczególnie potrzebne w naszych
czasach. Każdy kaznodzieja powinien
głosić przesłania, które służą dobru
całego człowieka. Przesłania te powinny zaspokajać mentalne, fizyczne, społeczne i duchowe potrzeby słuchaczy.
Świętość małżeństwa oraz zarządzanie
czasem, talentami, świątynią ciała i zasobami materialnymi powinny być tematami naszych kazań. Miłość i braterstwo wszystkich ludzi powinny być
treścią naszych przesłań. Kazania powinny przygotowywać ludzi do radości i szczęścia w tym i w przyszłym
świecie.

Przesłania kosmiczne
W tym kontekście słowo kosmiczne oznacza głoszenie przesłania związanego z pozaziemskimi istotami, pozaziemskimi podróżami i pozaziemskim (niebiańskim) sądem. Współcześni kaznodzieje są powołani do głoszenia kosmicznego Chrystusa kosmicznym chrześcijanom. Prorocze przesłania Daniela i Jana mają kosmiczny
charakter. W erze rosnącej kosmicznej
świadomości trzeba głosić kosmiczną
ewangelię. Niektóre nauki ściśle związane z kosmiczną ewangelią to:
• stworzenie kosmicznego porządku w ciągu sześciu dosłownych dni,
• istnienie kosmicznych nieupadłych światów, w których synowie Boży opiewali stworzenie
Ziemi,
• ogłoszenie przez kosmicznych
aniołów narodzin Jezusa,
• odwiedziny kosmicznych istot
na Górze Przemienienia,
• wniebowstąpienie Chrystusa
po zmartwychwstaniu,

• powtórne przyjście Pana,
• przemienienie sprawiedliwych
podczas powtórnego przyjścia
Zbawiciela.

Przesłania celebrowane
C. Raymond Holmes sugeruje, że
największym aktem celebracji jest oddawanie czci Bogu. Aby umożliwić takie nabożeństwo, Stwórca ustanowił
cotygodniową sobotę. Dzień ten sam
w sobie jest celebracją stworzenia, odrodzenia, więzi i odkupienia, a ponadto stanowi świętą okazję do nabożeństwa i głoszenia dobrej nowiny
o zbawieniu. Nasze współczesne kazania i nabożeństwa są nacechowane celebracją, gdy kaznodzieje i współwyznawcy poważnie podchodzą do Słowa Bożego3.

Przesłania oferujące
rozwiązania problemów
Współczesne kazania powinny dotyczyć nie tylko problemów ogólnie, ale
także zawierać propozycje rozwiązań
licznych problemów stojących przed
ludźmi. Pod koniec kazania słuchacze
nie powinni czuć się puści — ich serca
powinny być napełnione nadzieją. Co
mamy czynić, byśmy byli zbawieni?
W Dz 16,31 czytamy, że mamy uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa, a będziemy zbawieni. To jest rozwiązanie,
które każde kazanie ma wskazywać
z zasady. Co stoi na przeszkodzie, bym
został ochrzczony? Historia spotkania
Filipa z etiopskim dostojnikiem oraz
odpowiedź na pytanie zadane przez
tego drugiego (zob. Dz 8,27-39) to ważna lekcja poglądowa dla współczesnych kaznodziejów.

Przesłania sytuacyjne
Określenie sytuacyjny oznacza, że
dobra nowina dociera do ludzi w każdych okolicznościach, miejscu i sytuacji, w jakich się znajdują. To znaczy,
że należy wziąć pod uwagę wyzwania
życiowe ludzi, jak również ich zainteresowania, troski, nadzieje, lęki, rozczarowania, sukcesy, frustracje, niespełnione marzenia i wszystko inne. Celem
ewangelii jest więc nie pozostawienie
ludzi w tych sytuacjach, ale zaofero-
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wanie im czegoś lepszego. Aby być skutecznym, kaznodzieja musi świadomie
stosować kontekstualizację, by osiągać
powodzenie tam, gdzie głosi przesłanie. To, jak głosimy ewangelię, musi
mieć biblijną legitymizację. Bez świadomej kontekstualizacji, kaznodziei
grozi niebezpieczeństwo niezrozumienia i błędnego przekazu ewangelii.
Możemy także utracić szczególną tożsamość, a nawet narazić się na ryzyko mieszania religijnej prawdy z kłamstwem. Dlatego sytuacja nie może powstrzymywać kaznodziei przed dzieleniem się pełnią ewangelii. Dobra nowina jest stosowna w każdej sytuacji!

Przesłania inkarnacyjne
Kolejną cechą naszego przesłania
ma być człowieczeństwo naszego Zbawiciela. Jezus Chrystus, Syn Człowieczy, musi być przedstawiany jako bohater, który zwyciężył dzięki swej całkowitej zależności od Boga. Był On
kuszony pod każdym względem, ale
nie zgrzeszył. W Hbr 1,1-2 czytamy,
że Bóg, który objawia siebie, Deus Revelatus, przemówił do nas przez Jezusa Chrystusa w tych dniach ostatecznych. Bóg nie tylko przemówił, ale także stał się człowiekiem, jak przepowiedział prorok Izajasz (zob. Iz 7,14).
Mateusz napisał, że gdy dziewica urodziła Syna, nadano mu imię Immanuel, „Bóg z nami” (Mt 1,23). Kazanie
jest inkarnacyjnym wydarzeniem, gdyż
człowiek przygotowuje i wygłasza
przesłanie do zgromadzenia ludzi.
Sednem przesłania jest Człowiek, który nazywa Boga swoim Ojcem, który jest
w niebie, przypominając w ten sposób
każdemu kaznodziei, że Bóg jest związany z ludzkością w jej trudach i cierpieniach. Według Johna Stotta kazanie
powinno być objawieniem przesłania
Boga do Jego błądzących dzieci, a nie
popisem poglądów kaznodziei.
Karl Barth był zdania, że każde kazanie musi mieć siłę. Ta siła nie bierze
się z energii kaznodziei ani jego przekonań, gorliwości, elokwencji czy
przygotowania (choć te wszystkie elementy są ważne). Siła tkwi w fakcie,
że „Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę

jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn
od Ojca, pełne łaski i prawdy”
(J 1,14). To Jezus Chrystus jest naszym
doskonałym wzorem w codziennym
życiu. Nasze kazanie powinno być
oszacowywane na podstawie następującego stwierdzenia: „Umiłowani, nie
każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło
na ten świat. Po tym poznawajcie
Ducha Bożego: Wszelki duch, który
wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł
w ciele, z Boga jest” (1 J 4,1-2).

Przesłania pentakostalne
Określenie pentakostalny ma podkreślać bezpośrednią obecność Boga
przez Ducha Świętego podczas zwiastowania dobrej nowiny. Duch Pański
działa na kaznodzieję, a przez przesłanie także na serca słuchaczy. Ellen
G. White wyraźnie podkreślała, że to
moc Ducha Świętego czyni służbę Słowa skuteczną4. Duch Święty przejawiał
swe działanie także w życiu Mesjasza
w następujący sposób:
• poczęcie i narodzenie Chrystusa,
• dzieciństwo i młodość Jezusa,
• chrzest i kuszenie Pana,
• nauczanie, uzdrawianie i działalność kaznodziejska Zbawiciela,
• śmierć i zmartwychwstanie
Chrystusa,
• wniebowstąpienie Jezusa,
• spełnienie obietnicy Pocieszyciela dla uczniów.
Skoro współcześni kaznodzieje
muszą głosić chrystocentryczne i oparte na Biblii przesłania, to moc, obecność i osobowość Ducha Świętego
przejawiające się w służbie Chrystusa
muszą cechować to, co głosimy.
W każdym zgromadzeniu, w którym
słowa Jezusa są traktowane poważnie,
Bóg jest gotowy dokonywać tego, czego dokonywał dla swego ludu przed
wiekami — jeśli tylko spełnione zostaną warunki. „Zstąpienie Ducha Świętego na zbór stanowi fakt, którego
oczekuje się jak gdyby w przyszłości.
Jest jednak przywilejem Kościoła doświadczyć tego właśnie teraz. Szukajcie tego, módlcie się o to, wierzcie
temu. Musimy tego dostąpić, a niebio-

sa czekają, aby nas Duchem obdarzyć”5.
Kaznodzieje i ich słuchacze potrzebują mocy Ducha Świętego. Raz
po raz czytamy w Dziejach Apostolskich o kaznodziejach napełnionych
Duchem Bożym. Głosili oni przesłanie dzięki temu, że uzdalniał ich do tego Duch Święty. Ich przesłanie i sposób jego przekazywania były pod wpływem Ducha Pańskiego. Duch Święty
zstąpił na nich, gdy uwierzyli, a potem napełniał ich mocą raz po raz.
Jeden chrzest Ducha Świętego i wielokrotne napełnienie Jego mocą to nadal biblijna prawda dla każdego kaznodziei, by jej doświadczał na nowo
dzień po dniu.
Skąd wiemy, że mamy namaszczenie Ducha Świętego? Apostoł Paweł
napisał: „Ewangelia zwiastowana wam
przez nas, doszła was nie tylko w Słowie, lecz także w mocy i w Duchu
Świętym, i z wielką siłą przekonania”
(1 Tes 1,5). Kto daje przekonanie
i moc? Jedynie Duch Boży może to
uczynić. Ale nie tylko kaznodzieja potrzebuje wpływu Ducha Świętego. Pragnieniem Ducha Pańskiego jest napełnić zwykłych ludzi niezwykłą mocą.
Każdy namaszczony kaznodzieja Słowa pragnie namaszczenia także
dla swych słuchaczy6.

Przesłania personalne
Inną cechą ewangelii wiecznej jest
to, że musi ona być personalna. Przesłanie musi być nakierowane na osobę i skoncentrowane na osobie.
W tym kontekście pierwszą osobą,
która musi być traktowana personalnie jest Ten, który nadaje sens ewangelii — Jezus Chrystus, Zbawiciel ludzkości. Drugą osobą jest grzesznik, którego grzechy doprowadziły do śmierci
Zbawiciela. Druga osoba obejmuje tu
zatem wszystkich ludzi, bez względu
na płeć, wykształcenie, wiek, narodowość, pozycję społeczno-ekonomiczną
i inne czynniki demograficzne. Przedstawiana dobra nowina powinna być
także widoczna w życiu osoby, która
ją głosi. Ellen G. White napisała: „Kazania, jakich potrzebuje świat, to nie
tylko słowa płynące zza kazalnicy, ale
także te, które są widoczne w co-

dziennym życiu — nie tylko biblijne
zasady, ale chrześcijański charakter
i praktyka życia pochodzące z nieba
oraz żywi i miłujący uczniowie Jezusa, którzy czują, że cenniejsze jest trwać
w więzi z Nim, niż mieć najwyższe
zaszczyty i podziw świata. (...). W naszej służbie musimy objawiać ludziom
Chrystusa, bo przez całe życie słuchali kazań, w których niewiele było
o Nim”7.
Dobra nowina, którą głosimy, musi
docierać do określonych obszarów
osobisto-duchowego życia współwyznawców, obszarów, które tego wymagają. Jeśli serca słuchaczy nie zostaną
poruszone, nie obudzą się oni z duchowej drzemki. Musimy zrozumieć, że
najlepsze kazanie jest nakierowane
na osobę, a nie na doktrynę. Ludzie
będą zbawieni albo zgubieni jako osoby. Personalny charakter kazania stawia przed każdym słuchaczem pytanie:
Dlaczego wybieram zgubę, skoro mam
możliwość wybrać życie wieczne?
Ta szczególna cecha kazania przypomina wszystkim dzieciom Boga, że
w oczach nieba są oni persona grata.
Póki każdy w zgromadzeniu nie uświadomi sobie tej prawdy — iż jest osobiście zaproszony i przyjęty przy tronie
Bożym przez Chrystusa — póty kaznodzieja będzie miał jeszcze bardzo wiele do zrobienia.
✔
Philemon O. Amanze
1

Zob. Elizabeth George, Experiencing God’s
Peace, Harvest House Publishers, 2000, s. 49.

2

Zob. Raymond Holmes, The Last Word,
Andrews University Press, 1987, s. 13.

3

Zob. tamże, s. 58-59.

4

Zob. Ellen G. White, Słudzy ewangelii, Warszawa 2004, s. 106.

5

Ellen G. White, Ewangelizacja, Warszawa
2000, wyd. II, s. 455-456.

6

Zob. http://www.abideinchrist.com/selah/
sep25.html.

7

Ellen G. White, Manuscript Releases,
t. XVII, s. 73.

[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].
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DUSZPASTERSTWO

Zapobieganie

podziałom doktrynalnym

w zborze

£

atwość, z jaką poglądy mogą
być wyrażane i propagowane
przy pomocy rozmaitych środków łączności, przyczyniła się do rozpowszechnienia niezależnych służb
w Kościele. Niektóre z tych służb
wspierają przesłanie i misję Kościoła
(wspierające niezależne służby), podczas gdy inne starają się przeciwdziałać
Kościołowi i jego misji (niewspierające niezależne służby). Tak więc znajdujemy materiały w formie elektronicznej i drukowanej przygotowywane
przez najbardziej liberalnych adwentystów (popierających, na przykład, homoseksualny styl życia i ewolucjonizm), jak również przez skrajne prawicowe grupy (oskarżające Kościół
między innymi o powszechne odstępstwo czy celowe zatajanie prawdziwego przesłania zbawienia). Choć wiele
z tych grup twierdzi, iż reprezentuje
czysty adwentyzm, ich głosy są zdecydowanie wzajemnie sprzeczne. Gdy te
zróżnicowane i kontrowersyjne głosy
zaczynają się pojawiać w jednym zborze, prowadzą do doktrynalnych podziałów, konfliktów w kwestii lojalności i sprawiają, że kierowanie zborem
staje się koszmarem dla pastorów
i starszych zboru. Taka sytuacja powinna być dla nas ostrzeżeniem i uświadomić nam fakt, że mamy do czynienia ze skrajnymi poglądami, które nie
przyczyniają się do budowania zboru.
Materiały publikowane przez niewspierające niezależne służby mają trzy

zasadnicze cele. Po pierwsze, są narzędziem, przez które liderzy tych służb
promują i szerzą swoje prywatne poglądy. Ludzie ci ani nie reprezentują Kościoła, ani nie są jego rzecznikami. Powinniśmy pamiętać, że Bóg dał szczególne przesłanie i misję Kościołowi ogólnoświatowemu, a grupy na obrzeżach
Kościoła nie zasługują na to, by ich słuchać. Po drugie, materiały rozpowszechniane przez te grupy mają na celu uzyskanie finansowego wsparcia
ze strony wyznawców Kościoła. Takie
służby stają się przedsięwzięciami finansowymi. Niewiele wiadomo, na co wydają otrzymywane pieniądze. W niektórych przypadkach członkowie Kościoła
bezczeszczą świętość dziesięciny, oddając ją takim grupom. Bóg ma swój Kościół ostatków na tej ziemi, a naszym
przywilejem jest współdziałać z Panem
w budowaniu tego Kościoła naszymi
dziesięcinami i darami. Po trzecie,
materiały kolportowane przez te niezależne służby mają zazwyczaj charakter
sensacyjny, krytykancki wobec Kościoła albo wzywający Kościół do dostosowania się do społeczeństwa poprzez liberalizm. W miarę zbliżania się powtórnego przyjścia Chrystusa takie służby odciągają członków Kościoła od tego, co ważne — głoszenia światu biblijnego przesłania.
Możemy uczynić kilka rzeczy, by
pomóc członkom Kościoła w tej kwestii. Po pierwsze, powinniśmy motywować współwierzących do codzien-
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nej więzi z naszym Panem i głębszego poznania naszego przesłania. Te dwa
elementy powinny zawsze iść w parze.
Taka więź będzie dzięki Duchowi Świętemu sprzyjać głębszemu zrozumieniu
biblijnego przesłania. Powierzchowna
czy niepełna wiedza na ten temat może
doprowadzić do zwiedzenia przez fałszywych i samozwańczych nauczycieli, którzy nazywają się reformatorami.
Po drugie, musimy głosić nasze szczególne zasady wiary z kazalnicy i organizować seminaria dla członków
Kościoła na temat adwentystycznych
zasad wiary. Jako przywódca powinieneś mieć bardzo dobre zrozumienie
naszego przesłania i być przekonany
o jego biblijnym ugruntowaniu.
Po trzecie, informuj członków Kościoła o wewnętrznych atakach przeciwko przesłaniu i misji Kościoła.
(Materiały na temat kontrowersyjnych
tematów można znaleźć na różnych
kościelnych stronach internetowych —
zob. lista poniżej). Po czwarte, zachęcaj członków Kościoła do czytania
Biblii, książek Ducha Proroctwa
i doktrynalnych opracowań wydawanych przez Kościół. To będzie wzmacniać ich wiarę i pomoże im rozwinąć
dar rozróżniania — zdolność odróżniania prawdy od kłamstwa. Wreszcie,
zachęcaj współwyznawców, by w pełni wspierali globalny program Kościoła w dążeniu do wypełnienia misji
powierzonej nam przez Pana.
✔
Angel Manuel Rodriguez
[Autor jest dyrektorem Instytutu Badań Biblijnych przy Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego].
Użyteczne strony internetowe:
www.adventistbiblicalresearch.org
www.whiteestate.org
www.ministerialassociation.com
Toward a Theology of the Remnant to najnowsza książka Instytutu Badań Biblijnych. Pełna lista
naszych publikacji znajduje się
na stronie www.adventistbiblicalresearch.org. Dla czytelników Przewodnika
dla Kaznodziejów Zborowych (Elder’s Digest)
50% zniżki na wszystkie nasze książki.
Do ceny doliczamy koszty wysyłki.

HOMILETYKA

Braterska

ÑKrytyka, podobnie
jak deszcz, powinna
byÊ na tyle ≥agodna,
by wspomaga≥a rozwÛj
cz≥owieka, nie niszczπc
jego korzeniî (Frank Howard Clark).

W

Mk 7,31-35 czytamy o tym,
jak Jezus uzdrowił głuchoniemego. Człowiek ten
nie przyszedł do Mistrza sam. Czytamy, że został do Niego przyprowadzony. Być może człowiek ten nie zdawał
sobie sprawy ze swoich ograniczeń albo
nie miał odwagi, by udać się do Zbawiciela. Ciekawe, że ktoś zdobył się na wysiłek, by mu pomóc. Ktoś zatroszczył
się o niego w jego bezradności.
Być może znasz bezinteresownego
i o dobrym sercu kaznodzieję, którego
efektywność ogranicza jakiś problem
z wymową. Łatwo jest krytykować pastora, który ma tego rodzaju problem.
Jego przesłanie może być wspaniałe,
a treść kazania niezwykle doniosła, ale
trudno nam się skupić na treści, bo rozprasza nas chrapliwy głos, niewłaściwe
akcentowanie czy niezdolność do wypowiadania pewnych dźwięków.
Rozważmy nie znaczenie poprawnej mowy, ale raczej naszą odpowiedzialność za pomaganie naszym kolegom w rozwoju i doskonaleniu ich
talentów. Musimy im powiedzieć
o znaczeniu właściwej wymowy. Jeśli
jest taka potrzeba, możemy łagodnie
skierować ich do źródła pomocy, np.
logopedy. Możemy być jak przyjaciele,
którzy przyprowadzili głuchoniemego
do Jezusa. Musimy to czynić z miłością. Dobrze jest, gdy pastorzy uczą się,
w jaki sposób mogą pracować nad
sobą, gdyż przedstawiają Boże przesłanie. Wszyscy mamy składać w ofierze
Panu to, co najlepsze, a dotyczy to także sposobu, w jaki mówimy. Ellen G.

pomoc

White podkreślała, że jeśli nie wiemy,
jak właściwie używać głosu, nasza praca będzie porażką.
Nierzadko starszy zboru to osoba,
która potrafi najlepiej pokierować kaznodzieją, zapobiegając krytycyzmowi
i sugerując środki, które są w zasięgu
ręki.

Szlifowanie
twojego podejścia
Zanim podejdziesz do kaznodziei,
by porozmawiać z nim o tej sprawie,
zbadaj problem i rozejrzyj się, jakie
istnieją środki, które mogą mu pomóc.
Co jest dostępne? Módl się w tej kwestii. Poświęć czas, by pokierować kaznodzieją, który ma trudności z wymową. Bądź cierpliwy i taktowny
w tej kwestii. Kultywuj ducha pokory
i nie mów tak, jakbyś posiadał władzę.
Staraj się być konkretny. Zanotuj kilka
prostych błędów i znajdź sposób, by
rozwiązać określone problemy. Nie
wahaj się i nie lękaj. Zacznij od uczciwej pochwały i przystąp do zadania
z miłością i szczerym pragnieniem
pomocy.

Przykład tego,
co można powiedzieć
Jest wiele sposobów, by rozpocząć
tego rodzaju rozmowę. Oto trzy propozycje:
Bracie X, podobają mi się twoje
wystąpienia. Twoje przesłania zawsze mnie ubogacają. Wiem, że
pragniesz służyć Bogu najlepiej,

jak to możliwe. Dlatego pozwoliłem sobie wypisać kilka słów, których wymowa wydaje się trudna
dla ciebie, abyś mógł je poćwiczyć.
***
Twoje kazania są zawsze pełne
życia i zapału, ale zauważyłem, że
masz trudności z wymową pewnych dźwięków. Mam tu numer
telefonu do kogoś, kto specjalizuje się w dziedzinie wymowy. Być
może będzie mógł ci pomóc.
***
Twoje kazania są zawsze błogosławieństwem — dobrze przygotowane i posiadające duchową głębię.
Wiem, że jesteś człowiekiem poświęconym i oddanym w służbie
Bogu. Zauważyłem, że czasami
wymowa niektórych słów sprawia
ci problem, a twój głos bywa nieco chrapliwy. Znam logopedę, który będzie mógł ci pomóc.

Przemyśl to
Gdy widzimy kogoś, kto cierpi, biegniemy na pomoc. Powinniśmy także
poważnie traktować problemy wymowy. Pamiętaj, że Jezus poświęcał czas,
by leczyć tych, którzy nie mogli mówić.
Wykonaj swoje zadanie łagodnie.
Chrystus pomoże ci dobrać właściwe
słowa.
✔
Alexandra Samapaio
[Autorka jest logopedą; mieszka w mieście
Belo Horizonte w Brazylii].
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Wydawnictwo „Znaki Czasu”
poleca nowoúci / wznowienia
Prawdziwa historia radzieckiego
żołnierza powołanego do wojska
w czasach stalinowskich. Postanowił
on pójść za głosem sumienia i opowia−
dać swym kolegom o Bogu, w którego
zabroniono im wierzyć. Jako adwenty−
sta stanął wobec doświadczeń, które
wypróbowały jego wiarę do granic
możliwości. Dzięki temu dokonał
niezwykłych rzeczy.
Cena 24 zł.

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

Jakie zmiany może przynieść przy−
szłość? Jak rozumieć symbolikę
starożytnych proroctw biblijnych?
Dlaczego miliony zostaną straszliwie
oszukane? Dlaczego prawda jest ważna
i nie powinna podlegać kompromi−
som? 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.

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

Jakie jest znaczenie przypowieści
przekazanych 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 zaskoczony!
Cena 19 zł.

Właściwe wychowanie to harmonijny
rozwój wszystkich sfer naszego życia,
począwszy od lat najmłodszych.
To także kształtowanie charakteru.
Jak rozpocząć i pomyślnie zakończyć
ten proces, który ostatecznie zdecyduje
o naszym wiecznym przeznaczeniu?
Cena 18 zł.

Życie mądre, zdrowe i sprawiedliwe
może być udziałem większości z nas.
Sięgając po właściwe wzorce i moc
płynącą z nieba, już teraz możemy
doświadczyć 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

