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Wspieranie

służby

pastorskiej

Bycie pastorem to niełatwe zadanie. Niektórzy duchowni opiekują się małymi zborami,
podczas gdy inni troszczą się o liczniejsze wspólnoty. Jednak wszyscy pastorzy potrze−
bują zachęty i wsparcia ze strony współwyznawców, a zwłaszcza starszych zborów.
Jako starszy zboru być może pragnąłeś służyć wsparciem duchownemu, ale nie byłeś
pewny, jak to robić. Oto kilka sugestii, jak możesz wspierać swojego pastora.
Módl się za niego. Pastorzy, podobnie jak inni przywódcy kościelni, są
narażeni na najgroźniejsze ataki wroga, diabła. Szatan wie, że aby rozproszyć stado, trzeba najpierw uderzyć
w pasterza. To wyjaśnia, dlaczego większość ataków szatana jest skierowanych
w przywódców zborowych i duchownych. Dlatego ważne jest, byś ty, starszy
zboru, stanął w wyłomie i modlił się
o Bożą ochronę dla twojego pastora.
Pamiętaj, że większość z nich modli
się za zbór, współwyznawców i dzieło Pańskie, ale nieraz zapominają modlić się za samych siebie. W tym możesz im pomóc. Pamiętaj o swoim pastorze podczas codziennych modlitw.
Odwiedzaj swojego pastora i dodawaj mu otuchy. Poświęć czas, by odwiedzić swojego pastora w domu, biurze
czy choćby nawiązać z nim kontakt,
np. za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wypowiadaj słowa zachęty
do tego pokornego sługi Bożego. Du-

chowni potrzebują poczucia, iż są doceniani, gdy poświęcają się dziełu Pańskiemu. Napisz podziękowanie za kazanie, które poruszyło twoje serce. Przynieś niespodziewany drobny upominek
do biura pastora. Duchowni, którzy
otrzymują zachętę ze strony zboru,
doceniają to i są wdzięczni, wiedząc,
że nie trudzą się na darmo.
Podzielaj wizję swojego pastora. Duchowni mają wizję rozwoju zboru
i potrzebują wsparcia. Gdy pastor
przedstawia pomysł nowego projektu
zborowego, zaakceptuj tę wizję i współdziałaj w jej realizacji. Gdy projekt zostanie ukończony, cały zbór na tym
skorzysta, a Bóg będzie wywyższony.
Duchowni nie powinni trudzić się
w pojedynkę — starsi zborów są powołani, by podzielać i wspierać wizję
pastorów.
Mów dobrze o swoim pastorze. Kiedykolwiek wypowiadasz się o duchownym, zachowaj pozytywne nasta-

wienie. Niech ludzie znają twojego pastora z dobrych słów, które o nim
wypowiadasz. Pan Zastępów mówi:
„Nie tykajcie pomazańców moich i nie
czyńcie nic złego prorokom moim!” (Ps
105,15). Gdy źle mówisz o słudze
Bożym, czynisz to na własne ryzyko.
Jednak gdy mówisz dobrze o sługach
Pańskich, możesz być pewny błogosławieństwa.
Możesz służyć wspaniałym wsparciem swojemu pastorowi. Możesz wpływać na pracę twojego duchownego i jego życie osobiste. Pomyśl o tym! ✔
Jonas Arrais
[Autor jest zastępcą sekretarza Stowarzyszenia Kaznodziejskiego przy Generalnej Konferencji
Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i redaktorem naczelnym kwartalnika
Elder’s Digest].
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Ożywić Biblię
© Joel D. Springer

Rozmowa z dr. Dickiem Stenbakkenem
W swojej dynamicznej działalności dr Dick Stenbakken był kapelanem
armii amerykańskiej, terapeutą rodzinnym, dyrektorem ogólnoświatowego
Adwentystycznego Kapelanatu Wojskowego, a obecnie przygotowuje wy−
jątkowe kazania wygłaszane w pierwszej osobie, m.in. w amerykańskim
Senacie, Pentagonie, na zjazdach namiotowych, w zborach i podczas róż−
nych uroczystości kościelnych. Wydał książkę o setniku, który pełnił służbę
pod krzyżem Jezusa i był świadkiem Jego zmartwychwstania, opublikował
cztery zbiory kazań na płytach DVD i wystąpił w 25 półgodzinnych progra−
mach z red. Shawnem Boonstrą w telewizji It Is Written.
Przygotowując swoje materiały, opiera się na fachowej wiedzy jako doktor
w dziedzinie edukacji i poczwórny magister. Łączy te dyscypliny z pastorskim doświadcze−
niem, powołując do życia postacie biblijne. Wykładał w szkołach wyższych i średnich. Wy−
głasza w pierwszej osobie ok. 90−100 kazań rocznie.
Z żoną Ardis (redagującą rocznik do pobudek porannych dla kobiet) mieszkają w mieście Lo−
veland, w amerykańskim stanie Kolorado. Mają dwoje dorosłych dzieci i czworo wnucząt.
PRZEWODNIK DLA KAZNO−
DZIEJÓW ZBOROWYCH: — Bracie
Dicku, kiedy i dlaczego zacząłeś re−
alizować projekt Postacie biblijne?
DICK STENBAKKEN: — Kazania w pierwszej osobie zacząłem wygłaszać w wyniku realizacji zadania
polegającego na przygotowaniu
i przedstawieniu programu bożonarodzeniowego dla kapelanów wojskowych i członków sztabu w Fort Leonard Wood, w amerykańskim stanie
Missouri, gdy byłem młodym kapelanem wojskowym. Otrzymałem rozkaz
przygotowania czegoś, co będzie zajmujące, uduchowione i związane z historią narodzenia Jezusa. W swoich poszukiwaniach natrafiłem na narracyjne kazanie wygłoszone w pierwszej
osobie przez prezbiteriańskiego pastora Fredricka Speakmana. W tej to pre-

zentacji ów duchowny jako stary właściciel gospody z Betlejem opowiada
ewangeliście Łukaszowi to, co się wydarzyło w nocy. Gdy przedstawiłem to
kazanie, ubrany w odpowiedni strój,
jeden z kapelanów nalegał na mnie,
bym przedstawił je podczas nabożeństwa tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Choć początkowo się wahałem,
to jednak zdecydowałem się spełnić
jego prośbę i natychmiast przekonałem się, jaki wpływ wywierają tego rodzaju kazania. Tak zaczęło się przygotowywanie kolejnych kostiumów i kazań wygłaszanych niejako w imieniu
wybranych postaci biblijnych.
— Ile postaci zagrałeś i która
jest twoją ulubioną?
— Do tej pory zagrałem ponad 60
różnych postaci. Większość z nich to
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postacie biblijne, ale znalazło się wśród
nich także kilka postaci z historii powszechnej. Moją ulubioną postacią biblijną jest setnik, który kierował ukrzyżowaniem Chrystusa i dowodził strażą
przy Jego grobie. Dowiedziałem się
wiele na temat wojskowej historii Rzymu, dzięki czemu lepiej zrozumiałem
Nowy Testament, i to w sposób niedostępny nawet w biblijnych komentarzach. Moich odkryć dokonałem dzięki głębokiemu studiowaniu historii
i trzech różnych rodzajów uzbrojenia
rzymskiej armii w I wieku n.e. Samodzielnie wykonałem repliki broni rzymskiej, modyfikując niektóre przedmioty dostępne współcześnie. Z uwagi
na to, jak również 24-letni staż w kapelanacie armii amerykańskiej, mogę
śmiało stwierdzić, że identyfikuję się
najbardziej właśnie z postacią setnika.

— Z jakim przyjęciem spotyka−
łeś się ze strony zgromadzonych
w kościołach i innych miejscach?
— Reakcje były zdumiewające,
od pierwszego wystąpienia przed tymi
młodymi rekrutami w armii przed
wieloma laty po otwartą akceptację
senatorów i pracowników amerykańskiego Senatu studiujących Biblię,
przed którymi miałem przywilej wystąpić (6-krotnie do tej pory). Ludzie
przeważnie reagują w następujący sposób: Czuję się, jakbym spotkał kogoś,
kto wyszedł wprost z Biblii! Ta historia
jest teraz dla mnie bardziej realna.
Po serii kazań wygłoszonych podczas zjazdu namiotowego matka 7-letniego chłopca powiedziała mi, że jej syn
siedział w pierwszym rzędzie każdego wieczoru i słuchał mnie niemal bez
ruchu. Postacie, które odgrywałem,
mocno przykuwały jego uwagę. Następnego dnia w domu odgrywał postać,
którą ja grałem poprzedniego wieczoru (najwyraźniej złapał bakcyla). Pewien profesor teologii tak skomentował moje kazania: Pastorze, dzięki panu
skojarzyłem ze sobą pewne fakty, które nigdy wcześniej nie wydawały mi
się powiązane! Czuję się wzbogacony.
Dziękuję panu! To niezły rozrzut —
od 7-latka po profesora teologii. Wielu ludzi zostało poruszonych przesłaniami wygłoszonymi przez owe biblijne postacie, które od tej pory stały się
dla nich bardziej zrozumiałe i bliższe
ich sercu.
Przed siedmioma laty prezentowałem przesłanie biblijnego setnika podczas uroczystości inauguracji służby
duszpasterskiej jednego z katolickich
kapelanów w dużej jednostce wojskowej. Kiedykolwiek się z owym duchownym spotykam, pamięta tamtą
prezentację w najdrobniejszych szczegółach. Wciąż zaprasza mnie w różne
miejsca, gdzie pełni służbę. Jest
dla mnie prawdziwym wsparciem
i przyjacielem.

Dzień po pewnym porannym nabożeństwie modlitewnym, podczas którego odgrywałem Nehemiasza, spotkałem człowieka, który był obecny
na owym spotkaniu. Był tak podekscytowany, że powiedział: Poszedłem
do domu i po raz pierwszy w życiu
przeczytałem całą Księgę Nehemiasza!
To fantastyczna księga! Tak dużo się
nauczyłem!
Niedawno pewien młody człowiek
powiedział mi: Pamiętam wizytę pastora w mojej szkole. Byłem wtedy
w czwartej klasie i nadal pamiętam
tamto kazanie. Te prezentacje zapadają
w pamięć. Ludzie zapamiętują je,
myślą o nich i są pod ich wpływem.
To motywuje mnie do kontynuowania
i rozwijania projektu.
— Jak tego rodzaju projekt
może pomóc starszym zborów i in−
nym przywódcom kościelnym?
— Postacie biblijne są dla ludzi
bardzo pociągające, gdyż czynią Pismo
Święte żywym, współczesnym, realnym
i ważnym dla nich. Historie ludzi
przemawiają w sposób, w jaki nie są
w stanie przemówić wykłady teologiczne, a przy tym zawierają biblijne
przesłania. Jezus posługiwał się opowiadaniami. Stary i Nowy Testament
są pełne różnych historii. Ludzie zapamiętują opowiadania.
Jedną z najważniejszych cech tego
rodzaju prezentacji jest to, że przyciągają one uwagę i budują mosty, zamiast
denerwować i budować mury. Są one
znakomitym i bezpiecznym sposobem
ewangelizowania, zwłaszcza z okazji
Wielkanocy, Bożego Narodzenia oraz
innych świąt religijnych i świeckich.
Wierzcie mi, że łatwiej uzyskać darmową reklamę w prasie dla takich
prezentacji niż jakiegokolwiek innego
rodzaju ewangelizacji, gdyż są one wyjątkowe i spotykają się z powszechnym uznaniem.
Osoba przygotowująca wystąpienie
i odgrywająca postać biblijną
w pierwszej osobie musi dogłębnie
znać Słowo Boże, historię powszechną
oraz kulturę czasów i miejsca, w których żył bohater, aby dobrze wykonać
to zadanie. To zmusza do starannego

studiowania Biblii, w sposób wyjątkowy i przynoszący błogosławieństwo
osobie przygotowującej prezentację.
Prezentacja jest jedynie przekazaniem
tego, czego się nauczyłeś i co zrozumiałeś. Tak więc jest wielkim dobrodziejstwem także dla ciebie. Ponadto
widzowie są także błogosławieni, nie
tylko słuchając, ale i doświadczając
prezentacji.
Ci, którzy nie mają możliwości
i czasu, by przygotować własne prezentacje, jak również ci, którzy chcieliby
poznać więcej tego rodzaju prezentacji, mogą skorzystać z kilku zbiorów
kazań na płytach DVD, które można
łatwo wykorzystać w warunkach lokalnych.
— Co zawierają serie płyt DVD?
— Obecnie istnieją trzy serie kazań w pierwszej osobie i jedna seria
dyskusji w grupie. Serie kazań
w pierwszej osobie to:
1. Faces Around the Cross (Postacie wokół krzyża). Seria obejmuje siedem postaci: Jana, Judasza, Piotra,
Kajfasza, Marcellusa Sylwana — pogańskiego rzymskiego kapłana, Piłata
i setnika.
2. Faces Around the Manger (Postacie wokół żłobu). Seria obejmuje
sześć postaci: Heroda, cieślę Józefa,
jednego z mędrców ze Wschodu, Jessego — właściciela gospody z Betlejem,
Jakuba Sprawiedliwego i pasterza
z Betlejem.
3. Miracles of the Master (Cuda Jezusa). Seria obejmuje sześć postaci:
Łukasza, mężczyznę niewidomego
od urodzenia, Jaira, trędowatego
z 8. rozdziału Ewangelii Mateusza, faryzeusza Szymona i Malchusa.
Każda seria składa się z dwóch
płyt DVD i książeczki, w której jedna strona jest poświęcona każdej z postaci, a kolejna zawiera pytania i zadania dla widzów.
Seria zatytułowana Armor of God
(Zbroja Boża) zawiera osiem półgodzinnych sesji, podczas których pięć
osób w panelu dyskusyjnym rozważa
poszczególne elementy zbroi Bożej
opisane w 6. rozdziale Listu do Efezjan. Ta dwupłytowa seria zawiera tak-
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PYTANIA I ODPOWIEDZI
że 60 stron wysokiej rozdzielczości
fotografii, opisów historycznych
i pytań do dyskusji dotyczących
każdego z elementów zbroi. Tak
więc są to cztery godziny prezentacji i książka w jednym pudełku.
Do wydania przygotowywane są
kolejne płyty DVD.
— Gdzie zazwyczaj prezen−
towane są nagrania zawarte
na płytach DVD? Podczas nabo−
żeństw? A może w małych gru−
pach?
— Każda prezentacja trwa około 30 minut, więc można je wykorzystać w różnych warunkach —
podczas nabożeństwa, studium biblijnego w małej grupie, w klasie
katechetycznej, podczas spotkań
modlitewnych, w grupie młodzieżowej, klasie szkolnej, szkole domowej, podczas domowych lekcji biblijnych oraz w ewangelizacji. Są
także wykorzystywane jako wprowadzenie do spotkań ewangelizacyjnych. Jedynym ograniczeniem jest
wyobraźnia i pomysłowość użytkowników. Prezentacje te są nadawane przez telewizje na całym świecie, gdyż pasują do 30-minutowej
ramówki.
— Jakie przesłania i lekcje
starasz się zawrzeć w swoim
projekcie Postacie biblijne?
— Moim celem jest wykazanie,
że opowiadania i postacie Biblii są
realne, ważne, współczesne i żywe.
Pismo Święte nie jest księgą z pokrytej kurzem nieważnej przeszłości. Biblia ma bezpośrednie zastosowania także dzisiaj. Ubiór i zwyczaje się zmieniły, ale ludzkie sprawy są takie same, podobnie jak niezmienny jest Bóg i zbiór prawd zawartych w Biblii. Pragnę, by ludzie
przyswajali sobie nowe wiadomości
i stawiali czoło wyzwaniom, a następnie sięgali głębiej do Słowa
Bożego. To sprzyja rozwojowi charakteru i ich więzi z Panem, który potężnie działał w życiu postaci
przedstawionych w moich prezentacjach.
✔

Znaczenie
wolności religijnej
oraz autorytet Biblii
i Ducha Proroctwa
— Jak przywódcy kościel−
ni powinni reagować na
opozycję wobec autoryte−
tu Biblii i Ducha Proroc−
twa?

— Jak ważne jest, by w cza−
sach końca zagadnienie wol−
ności religijnej było istotnym
składnikiem działalności na−
szego Kościoła?

— Musimy być stanowczy w naszej obronie Pisma Świętego jako autorytatywnego Słowa Bożego. Gdy
ludzie zaczną się posługiwać historyczno-krytycznym podejściem
do Biblii, nasze piękne zrozumienie Słowa Bożego zacznie zanikać.
Kościół Adwentystów Dnia Siódmego od początku stosował historyczno-biblijną i gramatyczną metodę
interpretacji Pisma Świętego. Ważne jest, byśmy nadal posługiwali się
tą metodą w naszym badaniu Biblii.
Ponadto Duch Proroctwa pomaga
nam pełniej zrozumieć wiele prawd
zawartych w Piśmie Świętym.
Na przykład Rzeczywisty tydzień, 9.
rozdział książki Ellen G. White pt.
Patriarchowie i prorocy, daje nam
wspaniałą prezentację tego, jak Bóg
stworzył świat w ciągu sześciu dosłownych dni. Gdy zrozumiemy
piękne niebiańskie przesłanie o miłującym Panu, który stworzył nas
i umarł za nas, będziemy w stanie
lepiej i pełniej dzielić się tym przesłaniem z innymi, nie obawiając się
powiedzieć im tego, w co wierzymy. Musimy zawsze udzielać odważnej odpowiedzi tym, którzy pytają
nas o Biblię, Ducha Proroctwa
i autorytet Pisma Świętego. Duch
Święty pomoże nam zachować jedność Kościoła ogólnoświatowego
pomimo różnic kulturowych i odmiennego spojrzenia na życie.

— Musimy być czujni w zdecydowanej obronie wolności religijnej i wolności sumienia wszystkich ludzi. Jeśli zaniedbamy obronę innych, to także my
z czasem utracimy swoje prawa. Wolność
religijna jest czymś, co otrzymaliśmy
od samego Boga. Należy dokładać starań, by zachować wolność religijną, abyśmy mieli więcej czasu i możliwości
głoszenia cennego poselstwa trójanielskiego.
Adwentyści dnia siódmego zostali
powołani, by bronić zasady wolności sumienia dla dobra wszystkich ludzi. Zgodnie z zasadą miłości bliźniego musimy
być gotowi do działania na rzecz grup,
których wolność sumienia jest niedostatecznie chroniona lub zagrożona ze strony państwa. Taka praca może wiązać się
z osobistym i wspólnotowym poświęceniem. To jest cena, którą musimy zapłacić, idąc śladami Zbawiciela i stanowczo
wypowiadając się w obronie pokrzywdzonych i prześladowanych.
✔
Ted N.C. Wilson
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[Autor jest przewodniczącym Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego].
[Drodzy współwyznawcy, jeśli macie jakiekolwiek pytania dotyczące zasad wiary, procedur
zborowo-kościelnych itp., 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].

TEOLOGIA

Czy

oklaski

są właściwe podczas

nabożeństwa?

wyczaj klaskania wydaje się nierozerwalnie związany z dziejami ludzkości i norm społecznych zachowań. Dowiedziono, że klaskanie stanowiło element kultury starożytnego Egiptu. Według Herodota,
Egipcjanie klaskali w dłonie albo używali kołatek i grzechotek podczas
świątecznych procesji 2 , wędrując
od miasta do miasta3. Na malowidle
ściennym w Tall Ahmar 3a dwaj
z trzech asyryjskich dygnitarzy są
przedstawieni jako klaszczący w dłonie. Według Plutarcha felicitas3b były
zjawiskiem politycznym, w którym
uczestniczyła zwyczajna publika. Sprawozdaje on, że podczas poświęcenia
teatru w Pompejach lud klaskał 4.
W Syrakuzach obywatele pozdrawiali Tymoleona i podkreślali jego wysoką

Z

pozycję, wznosząc okrzyki i klaszcząc5.
Starożytni Rzymianie mieli szereg
sposobów okazywania aplauzu podczas
publicznych imprez i wyrażania stopnia uznania — od pstrykania palcami,
poprzez klaskanie, po machanie togami, które cesarz Aurelian zastąpił machaniem chusteczkami (łac. orarium)
rozdawanymi ludowi6. W rzymskim
teatrze po zakończeniu sztuki pierwszy aktor wołał: Valete et plaudite!6a,
a widownia, kierowana przez nieoficjalnego chorega6b, wykrzykiwała rytmicznie aplauz z podziałem na głosy. Nierzadko aplauz taki był zorganizowany i opłacony7. Według historyka Tacyta istniał też przesadny i sztuczny, ale „tradycją uświęcony zwyczaj
schlebiania każdemu władcy wśród nie-

Wielu ludzi stara się zaka−
zywać klaskania podczas
nabożeństw. W większo−
ści religii, w tym także
w historycznym i współ−
czesnym chrześcijaństwie,
próbowano wprowadzić
jakiś rodzaj tańca pod−
czas nabożeństw. Choć
niektórzy zgromadzeni
czują się niezręcznie, gdy
inni podczas nabożeństw
poruszają się rytmicznie
czy klaszczą do muzyki,
młodszemu pokoleniu
zazwyczaj podobają się
takie religijne praktyki1.
umiarkowanych aklamacyj i czczych
hołdów” 8 . Kontekstem klaskania
w dłonie były igrzyska i teatr, gdzie
widzowie wielbili imiona swoich bohaterów9.
Aplauz (łac. applaudere — uderzać, klaskać) jest wyrażany przede
wszystkim przez klaskanie czy uderzanie dłonią o dłoń w celu okazania
uznania przez jakiś rodzaj dźwięku następujący po tym. Zazwyczaj oczekuje
się, że widzowie wyrażą aplauz po zakończeniu występu artystycznego (wykonanie muzyki, przemówienie, sztuka dramatyczna itp.). Zwyczaj klaskania jest postrzegany jako niewerbalna
forma komunikacji mogąca wskazywać
względne uznanie dla danego wykonania. Im głośniejszy i dłuższy jest
aplauz, tym większe jest uznanie widzów.

Biblijna teologia
klaskania
Klaskanie podczas nabożeństwa
toruje sobie drogę do wielu współczesnych Kościołów. Uważa się, że klaskanie może wyrażać uczucia natury religijnej (zob. Ps 47,2). Jednak klaskanie
takie, jakie praktykuje się we współczesnych zborach, może nie odzwierciedlać biblijnego wzorca. W czasach
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starotestamentowych cztery zasadnicze
hebrajskie słowa określały gest klaskania: macha, nakah, safak i taqa. Słowa te są używane w powiązaniu z hebrajskimi słowami kaf (dłoń) lub jad
(ręka) i oznaczają gest klaskania czy
uderzania jednym przedmiotem
o drugi. Są także używane w innym
znaczeniu.
Słowo safak (klaskać w dłonie)
jest połączone z kaf w Lb 24,10 jako
wyraz mocnej dezaprobaty króla Balaka dla pobłogosławienia Izraelitów
przez proroka Bileama. Kontekst wydaje się wskazywać, że klaskanie pogańskiego króla miało przerwać wypowiedź proroka. Wezwany do przeklinania Izraelitów, Bileam nie tylko ich
pobłogosławił (zob. Lb 24,1-9), ale także skierował przekleństwo na Moabitów, mówiąc: „Błogosławieni są, którzy cię błogosławią, a przeklęci, którzy cię przeklinają” (Lb 24,9). Słowo
safak oznacza także szyderstwo czy
kpinę. W tym kontekście jest użyte
w połączeniu z szaqu (gwizdać) i janiu (potrząsać głową) (zob. Lm 2,15;
Hi 27,23).
Znaczenie hebrajskiego wyrazu
nakah rozciąga się od bić p o zabić.
Może on zostać użyty w przypadku
uderzenia jednej osoby przez drugą
(zob. Wj 2,11.13), uderzenia kogoś
w policzek (zob. Ps 3,8-9; Lm 3,30)
i w odniesieniu do klaskania podczas
koronacji króla (zob. 2 Krl 11,12).
Kapłan Jehojada, gwardziści i zbrojni
oddali honory Joaszowi, klaszcząc
w dłonie w kulminacyjnym momencie uroczystości koronacji i namaszczenia. Tak więc, choć namaszczenie
odbywało się w domu Pańskim (zob.
2 Krl 11,4), ceremonia koronacji zakończyła się klaskaniem.
Ze wszystkich tych hebrajskich
słów taqa wydaje się najbardziej kontrowersyjne, gdyż występuje w Ps 47,2,
gdzie psalmista wzywa wszystkich, by
klaskali w dłonie i wykrzykiwali
„Bogu głosem radosnym”. Kontekst
wydaje się być eschatologiczny (zob. Ps
47,6-9), choć wskazuje na wyrażanie
radości. To samo słowo jest użyte
w kontekście szyderstwa z powodu
upadku Asyrii (zob. Na 3,19).

W Księdze Przysłów słowo to oznacza potwierdzenie umowy przez trzecią stronę (zob. Prz 6,1; 11,15; 17,18;
22,26; Hi 17,3).
W Ps 98,8 elementy składowe przyrody zostają wezwane do klaskania
w dłonie przed Panem przybywającym
na sąd. Słowo występujące w tym wersecie to macha (klaskać w dłonie).
Rwące rzeki i góry, klaskające odpowiednio w kaf i jad, wyrażają radość
jako elementy przyrody spersonifikowane przez proroka (zob. Iz 55,12).
Rwące rzeki napełnione wodą przez
niedawną burzę brzmią jak wielkie
zgromadzenie klaszczące w dłonie,
a spływające deszczem góry śpiewają
radośnie (zob. Ps 98,8). Podobnie jak
w 29. rozdziale Księgi Psalmów, burza jest objawieniem Pana, który „idzie,
by sądzić ziemię” (Ps 96,13; 98,9)10.
Gdy hebrajskie słowo macha jest użyte
w kontekście radości z powodu Bożych obietnic i wiecznego wybawienia,
występuje łącznie z innym hebrajskim
słowem szamach (radość). Wreszcie
macha jest użyte w wyrażeniach
o charakterze sarkastycznym wobec
Ammonitów, którzy cieszyli się z losu Izraela, klaszcząc w dłonie, by okazać szyderczą radość z powodu losu
ziemi ludu Bożego i świątyni Bożej
(zob. Ez 25,6). W tym przypadku klaskanie jest połączone z tupaniem nogami jako oznaką zadowolenia.
Podobnie jak u Józefa Flawiusza,
aplauz w Nowym Testamencie był jednoznaczny z głośnymi okrzykami (gr.
epifoneo)11. Później, wraz z popularyzacją chrześcijaństwa, w zborach stopniowo przyjęły się zwyczaje znane z teatrów. Euzebiusz twierdzi, iż Paweł
z Samosaty podczas swoich kazań zachęcał zbory do aplauzu wyrażanego
powiewaniem lnianymi chusteczkami
(gr. othonais), a ci, którzy tego nie czynili, byli za to ganieni12.

Aplauz/klaskanie
a adwentystyczni
pionierzy
Adwentyści od początku rozumieli, że zwyczaj klaskania dostał się
do Kościoła chrześcijańskiego w okresie dostosowania do pogańskiej kultu-
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ry w celu pozyskania pogan. Tak więc
E.J. Waggoner umieszczał początek tego
zwyczaju w Kościele w czasach Jana
Chryzostoma, patriarchy Konstantynopola w latach 398-404 n.e. Chryzostom
opierał się zwyczajowi klaskania
i twierdził, iż jest on właściwy w świecie, ale nie w Kościele: „Chryzostom
ubolewa nad teatralnymi zwyczajami,
takimi jak głośne klaskanie w aplauzie,
które chrześcijanie w Antiochii i Konstantynopolu wnieśli ze sobą do Kościoła”13.
Jan, biskup Rzymu w IV w., także
sceptycznie odnosił się do głośnego
klaskania podczas swoich kazań. Ganił
takie zachowania i mawiał do zgromadzonych: „Apostołowie, gdy sam
Chrystus wygłaszał kazanie na górze,
słuchali Go, nie przerywając Mu. Zamiast hałaśliwego aplauzu, którego
miejsce jest w teatrze i publicznej
łaźni, lepsza jest cicha aprobata serca
płynąca z głębszego zastanowienia (...)
nad wypowiedzianymi słowami”14.
Ellen G. White zauważyła, iż klaskanie towarzyszyło ruchowi uświęceniowemu podczas metodystycznego
zjazdu namiotowego w Burton. „Niektóre zjawiska podczas tego zjazdu namiotowego wielce mnie zaniepokoiły.
Nie mogłam zrozumieć zachowania
niektórych osób podczas spotkań zjazdowych, tak na mównicy, jak i w zgromadzeniu. Ludzie ci krzyczeli najgłośniej, jak potrafili, klaskali w dłonie
i wyglądali na niezwykle podekscytowanych”15. Ellen G. White wyrażała
przekonanie, że aplauz wierzących będzie towarzyszył powtórnemu przyjściu
Jezusa, ale nie jest stosowny podczas
nabożeństwa. Ostrzegała przed niebezpieczeństwami związanymi z „pokar-

mem świata” i „występnymi praktykami świata”16. Stwierdziła, że „poklask
ludu” to niski „wzorzec dobra i zła”17,
gdyż prowadzi do niebezpiecznego
szukania uznania u ludzi zamiast
u Boga. Ponadto przedstawiała aplauz
jako stymulujący podobnie jak wino,
nazywając go „sidłem”18. Wreszcie
wprost wyraziła pogląd, iż aplauz jest
przeciwny Duchowi Jezusa, gdyż On
„nie szukał rozgłosu czy poklasku”19.

cięzców we współzawodnictwie), Kościół nie musi naśladować świata w tej
kwestii. Słowo amen jest bowiem zazwyczaj używane jako potwierdzenie
wiarygodności (zob. Wj 4,8; 1 Krl 10,7;
Iz 53,1; Ps 106,24) albo wierności woli
Bożej (zob. Rdz 42,20; 1 Krl 8,26).
Podobnie jak greckie słowo pisteuein
(wierzyć), amen odnosi się do „związku między rzeczywistością a istotą
✔
danej kwestii”21.
Patrick Etoughé Anani

Podsumowanie
Z teologicznego punktu widzenia
klaskanie nie ma realnej podstawy
w tradycji biblijnej. Wydaje się, że zbory, które wprowadzają ten zwyczaj
do nabożeństwa, idą za przykładem
przemysłu rozrywkowego albo naśladują religijne zwyczaje ruchów i Kościołów charyzmatycznych. Tak więc,
choć klaskanie jest akceptowalne według świeckich standardów, to jednak
podczas nabożeństwa aplauz nie jest ani
biblijny, ani stosowny, a jako taki nie
znalazł uznania pionierów naszego
Kościoła. Nie ma dowodów, że klaskanie było elementem nabożeństwa.
W czasach starotestamentowych klaskanie było zwyczajem społecznym
i kulturowym, a nie religijną praktyką. Obecnie w zborach mamy do czynienia z zapożyczeniem z dziedzictwa
grecko-rzymskiego spektaklu pod wpływem współczesnych norm kulturowych. Manuel Angel Rodriguez z adwentystycznego Instytutu Badań Biblijnych mówi: „Przypuszczam, że klaskanie podczas nabożeństwa przejęliśmy
z naszego środowiska kulturowego.
Klaskanie jest zazwyczaj związane
z przemysłem rozrywkowym, ale stało się bardzo popularne podczas telewizyjnych ewangelikalnych nabożeństw.
Przypuszczalnie kopiujemy je”20.
Podczas nabożeństw aplauz może
okradać Boga z uznania wyznawców
i stawać się pułapką dla ich duchowego życia, jeśli zaczną dążyć bardziej
do uznania niż do osobistego poświęcenia się Panu. Jeśli klaskanie ma wyrażać dobre przyjęcie, radość i aprobatę (jak obserwujemy podczas nabożeństw, na modłę miernika oklasków
stosowanego do wytypowania zwy-
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3a

3b

4

5
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6a

6b

Zob. J. Stephen Lang, 1,001 Things You
Always Wanted to Know About the Holy
Spirit, Nashville 1999, s. 37.
W starożytności drewniane grzechotki, także w kształcie dłoni, służyły nadawaniu rytmu, podobnie jak kastaniety. Pewien asyryjski relief ukazuje kilku muzyków, z których jedni grają na harfach, a inni klaszczą
w dłonie (zob. 1000 Bible Images, Bellingham 2009). Zob. także osiem kobiet
i ośmiu kapłanów przedstawionych jako
klaszczący w dłonie do rytmu, w: James
B. Pritchard, The Ancient Near East: An
Anthology of Texts and Pictures, Princeton
1958, s. 314.374.470.
Zob. Herodot, Dzieje 2,60, tłum. Seweryn
Hammer, Czytelnik, Warszawa 2006, wyd.
VI, s. 123 (przyp. red.).
Tall Ahmar — w starożytności Til Barsip,
miasto w północnej Mezopotamii (obecnie Syria) (przyp. red.).
Łac. felicitas — szczęście; prawdopodobnie
chodzi tu o uroczystości ku czci bogini Felicitas (przyp. red.).
Zob. Plutarch z Cheronei, Pompejusz 48,
w: Plutarch z Cheronei, Żywoty sławnych
mężów, tłum. Mieczysław Brożek, Zakład
Narodowy Imienia Ossolińskich — Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław
1996, s. 230 (przyp. red.); por. Nicolaus of
Damascus, Caes. 42; zob. 169; Millar Fergus, Popular Politics in the Late Republic,
w: Leaders and Masses in the Roman World:
Studies in Honor of Zvi Yavetz, red. J. Malkin i Z.W. Rubinsohn, Leiden 1995, s. 106.
Zob. Plutarch z Cheronei, Tymoleon 38, w:
Plutarch z Cheronei, Żywoty sławnych mężów, tłum. Mieczysław Brożek, Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich — Wydawnictwo,
Wrocław 1955, wyd. IV, s. 210 (przyp. red.).
Zob. George Long, Ora’ruim, w: A Dictionary of Greek and Roman Antiquities, wyd.
II popr. i posz., Boston 1870, s. 843.
Łac. valete et plaudite — żegnajcie
i klaszczcie (przyp. red.).
Choreg (łac. choragus) — obywatel prywatny lub urzędnik wystawiający sztukę i do-
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9
10
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12
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14

15

16

17
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21

starczający dla niej całego wyposażenia
(przyp. red.).
Zob. Böttiger, Über das Applaudieren im
Theater bei den Alten, Leipz 1822.
Tacyt, Dzieje 1.32 (zob. 1,35.90; 2,90), w:
Tacyt, Dzieła, tłum. Seweryn Hammer, Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik, Warszawa
1957, t. II, s. 27 (przyp. red.).
Zob. tamże, 2,55.91 (przyp. red.).
Zob. Mark D. Futato, rO’m, w; New International Dictionary of Old Testament Theology and Exegesis, red. Willem A. VanGemeren, Grand Rapids 1997, s. 3.
Zob. Dz 12,22; 21,34; 22,24; Łk 23,21;
Józef Flawiusz, Dawne dzieje Izraela 4,66;
6,22.194; 7,352; 10,266, tłum. Zygmunt
Kubiak i Jan Radożycki, Warszawa 1993,
cz. I, s. 214.284.300.358.474 (przyp. red.).
Zob. Euzebjusz z Cezarei, Historja kościelna 7,30,9, w: Euzebjusz z Cezarei, Historja kościelna. O męczennikach palestyńskich, tłum. Arkadiusz Lisiecki, Kraków
1993, s. 347 (przyp. red.).
E.J. Waggoner, Sunday: The Origin of Its
Observance in the Christian Church,
Oakland 1891, s. 104.
J.N.D. Kelly, Golden Mouth: The Story of
John Chrysostom: Ascetic, Preacher, Bishop,
Nowy Jork 1995, s. 130-131. Zob. w: Gen.
Sermo 2.1 (PG 54.586); w: Act. Hom 30.4
(PG 60.266-267). Por. red. J.P. Migne,
Patrologia graeca, 162 tomy, Paryż 1876-1886.
Ellen G. White, w: Signs of Times, 20
I 1876, par. 14. Ponadto: James White,
Life Incidents, Battle Creek 1868, s. 157.
Autor wspomina epizod z ruchem uświęceniowym w New Hampshire, w którym
miały miejsce „głośne okrzyki i klaskanie
w dłonie”.
Ellen G. White, The Southern Work, 1966,
s. 17.
Ellen G. White, Patriarchowie i prorocy,
Warszawa 2006, wyd. V, s. 490.
Ellen G. White, Testimonies for the Church,
Mountain View 1948, t. III, s. 185-186;
Special Testimony to Ministers and Workers, nr 4, 1895, s. 25.
Ellen G. White, Śladami Wielkiego Lekarza, Warszawa 2009, wyd. VI, s. 135.
Angel M. Rodriguez, Clapping in Church,
w: Adventist Review 5/1997; zob. http://biblicalresearch.gc.adventist.org/documents/
clapping.htm.
H. Wildberger, amen, w: Theological Lexicon
of the Old Testament, red. Ernst Jenni i Claus
Westermann, Peabody 1997, t. I, s. 136.

[Autor jest doktorantem Adwentystycznego
Międzynarodowego Instytutu Studiów Wyższych na Filipinach].
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EWANGELIZACJA

Czegoś

brakuje

we wszystkich

K

iedyś pewna młoda kobieta siedząca obok mnie w barze sałatkowym odwróciła się do mnie
i poważnym tonem zapytała:
— Przepraszam bardzo, co pan sądzi o Jezusie Chrystusie?
Wyglądała zwyczajnie — w jej powierzchowności nie było nic szczególnego — ale wiedziałem, że właśnie zadała mi najważniejsze pytanie w moim życiu! Nie pamiętam, co odpowiedziałem (zapewne nic sensownego), ale
nigdy nie zapomnę tego pytania. Gdy
skończyła jeść, znikła w tłumie i nigdy więcej jej nie spotkałem. Odeszła
zapewne przekonana, że jej próba ewangelizacji się nie powiodła. Jednak mam
nadzieję, że było inaczej, gdyż Pan posłużył się tym świadectwem zwyczajnej
chrześcijanki, by zaszczepić ziarno wiary w umyśle 28-letniego agnostyka,
którego życie było wówczas tak beznadziejne jak gnijąca dynia po Halloween. Ona zasiała ziarno, inni je podlewali, a Bóg dał wzrost. Kilka mie-

Kościołach

sięcy później poprosiłem Wszechmogącego, by przejął panowanie nade mną.
Alleluja!
Od tamtego dnia 1952 roku z niespożytą pasją dzielę się moją wiarą
ze wszystkimi, których spotykam
na swej drodze, i motywuję innych
chrześcijan, by wydawali świadectwo
o Jezusie. Starałem się zrozumieć, dlaczego, według badań Barna Research
(www.barna.org) mniej niż 5% chrześcijan dzieli się wiarą w Zbawiciela.
Sądzę, że ten odsetek występuje
we wszystkich Kościołach.
Moja droga z Panem wiodła przez
członkostwo w dwunastu różnych
Kościołach, w tym metodystycznym,
baptystycznym, biblijnym i innych, aż
wreszcie, przed około trzema laty, trafiłem do Kościoła Adwentystów Dnia
Siódmego. We wszystkich tych dwunastu Kościołach są wspaniali nowo
narodzeni chrześcijanie, którzy miłują
Pana, studiują Jego Słowo i starają się
żyć w sposób podobający się Bogu.
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Jednak we wszystkich tych Kościołach
czegoś brakuje.
Choć adwentyści wykonują świetną
pracę, wysyłając misjonarzy do innych
krajów, z przykrością muszę stwierdzić, że jeśli chodzi o osobiste świadectwo we własnych społecznościach,
przypuszczalnie nie są lepsi niż członkowie innych Kościołów. Czego brakuje we wszystkich współczesnych
Kościołach chrześcijańskich?
Nie znałem odpowiedzi na to pytanie, póki nie zostałem starszym zboru w lipcu 2010 roku i od tej pory
miałem okazję wygłaszać kazania
podczas sobotnich nabożeństw. Jako
członek stowarzyszenia Gedeonitów
(w celu promowania mojej książki Adventures of a Witness for Jesus) często
przemawiałem w różnych zborach.
Ale wygłoszenie kazania podczas sobotniego nabożeństwa to było
dla mnie coś wielkiego! Wołałem więc
do Pana, by dał mi przesłanie, które
chce przekazać. Oto, co On mi ukazał.

Ludzie regularnie uczęszczający
na nabożeństwa słyszeli wiele motywacyjnych wezwań do świadczenia
o Jezusie. Dobrze wiedzą o Jego wielkim zleceniu. Wiedzą, że pierwszym
wezwaniem Mistrza skierowanym
do Jego uczniów były słowa:
— „Pójdźcie za mną, a zrobię was
rybakami ludzi!” (Mt 4,19).
Przypuszczalnie słyszeli też kilka
kazań opartych między innymi na 2 Kor
5,20, dotyczących roli chrześcijan jako
ambasadorów Chrystusa. Być może
niektórzy poczuli się nawet zainspirowani przesłaniem Dn 12,3 o tych, „którzy wielu wiodą do sprawiedliwości”
i „jaśnieć będą (...) jak gwiazdy na wieki wieczne”. A jednak niewielki odsetek wyznawców (3-5%) dzieli się swoją
wiarą z innymi ludźmi. Co za tragedia! Jak to możliwe? Czy nowo narodzeni chrześcijanie nie przynoszą owocu Ducha — miłości, radości, pokoju
itd.? A przecież czegoś brakuje!
Obecnie przy pomocy internetu,
telewizji, szkół, odstępczych Kościołów, przemysłu rozrywkowego, dilerów
narkotyków i pornografii wielki zwodziciel i ojciec kłamstwa szerzy swoją
działalność na niespotykaną dotąd
skalę. Z lubością wiedzie miliony cennych dusz szeroką drogą wiodącą
na zatracenie — zwłaszcza naszą młodzież, wśród której trzy najczęstsze
przyczyny śmierci to wypadki samochodowe, zabójstwa i samobójstwa.
Dlaczego nie możemy powstrzymać
tego okrutnego mordercy albo przynajmniej zahamować tempo jego działania? Otóż możemy!
W Biblii zawarta jest odpowiedź.
Po pierwsze musimy obnażyć strategię diabła. On zna proroctwo z Mt
24,14: „Będzie głoszona ta ewangelia

„Będzie głoszona
ta ewangelia
o Królestwie
po całej ziemi
na świadectwo
wszystkim narodom,
i wtedy nadejdzie
koniec” (Mt 24,14).

o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy
nadejdzie koniec”. Ów koniec jest
dobrą nowiną dla nas, ale, jak szatan
dobrze wie, koniec tego świata jest
dla niego początkiem tysiącletniej
męki. Dlatego stara się odwlec koniec.
W jaki sposób? Czyni wszystko, co
w jego mocy, by powstrzymać nas
od głoszenia ewangelii! Najlepszą
metodą szatana jest skażenie nas grzechem, który dobrze zna — pychą, grzechem, który najtrudniej rozpoznać
u samego siebie. Jednak zapytasz, co
ma wspólnego pycha z naszą niechęcią do świadczenia o Jezusie? To
trudne do wyjaśnienia, ale gdyby nie
pycha, to czy obawialibyśmy się odrzucenia? Czy balibyśmy się, że zostaniemy wyśmiani? Czy obawialibyśmy się
ludzkiej nienawiści i kpin z powodu
Zbawiciela? Czy balibyśmy się czegokolwiek? Nie! Czy te pytania wydają ci
się zbyt skrajne? Zwróć uwagę, co
Paweł napisał do Galatów: „Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc
już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus;
a obecne życie moje w ciele jest
życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie” (Ga 2,20).
Pomyśl, co mogłoby się stać, gdyby 95% chrześcijan, którzy rzadko
mówią o Jezusie w obecności niewierzących, nagle zaczęło wierzyć Jego słowom zapisanym w J 14,12: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto
wierzy we mnie, ten także dokonywać
będzie uczynków, które Ja czynię,
i większe nad te czynić będzie”.
Chwileczkę! Co Chrystus powiedział? Większe uczynki nad te, które
On czynił? Większe niż uzdrowienie
dziesięciu trędowatych przez wypowiedzenie kilku słów? Większe niż wywołanie Łazarza z grobu? Większe niż
zamienienie 300 litrów wody w sok
winogronowy? Tak!
Jakie to większe czyny? Może to,
co Jezus jako pierwsze powiedział swoim uczniom: Pójdźcie za mną, a zrobię was rybakami ludzi. Przypomnij sobie, co Zbawiciel powiedział tuż przed
swoim odejściem do nieba: „Weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi

na was, i będziecie mi świadkami”
(Dz 1,8).
Więc czego brakuje?
Biblia odpowiada na to pytanie.
Apostoł Paweł prosił Efezjan: „W każdej modlitwie i prośbie zanoście
o każdym czasie modły w Duchu
i tak czuwajcie z całą wytrwałością
i błaganiem za wszystkich świętych
i za mnie, aby mi, kiedy otworzę usta
moje, dana była mowa do śmiałego
zwiastowania ewangelii, dla której
poselstwo sprawuję w więzach, abym
ją mógł z odwagą zwiastować, jak to
czynić winienem” (Ef 6,19-20).
W Dziejach Apostolskich czytamy:
„A gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło
się miejsce, na którym byli zebrani,
i napełnieni zostali wszyscy Duchem
Świętym, i głosili z odwagą Słowo
Boże” (Dz 4,31). „Paweł i Barnaba
odpowiedzieli odważnie i rzekli: Wam
to najpierw miało być opowiadane Słowo Boże, skoro jednak je odrzucacie
i uważacie się za niegodnych życia
wiecznego, przeto zwracamy się do pogan” (Dz 13,46). A oto jeden z moich ulubionych wersetów: „Występny
ucieka, chociaż nikt go nie goni, lecz
sprawiedliwy jest nieustraszony jak
młody lew” (Prz 28,1).
W Ga 5,22-23 odwaga nie jest wymieniona jako część owocu Ducha
Świętego. Jednak święta odwaga płynie
wyłącznie z Jego mocy, i to w odpowiedzi na modlitwę. Nawet apostoł
Paweł musiał się modlić o odwagę.
Wydawanie świadectwa wiary jest
Bożym pomysłem, a więc Wszechmogący udzieli ci wszelkiej pomocy, jakiej
do tego potrzebujesz. Po pierwsze
musimy zgromić szatana w imieniu
Jezusa. Mając świadomość, że nieodrodzony człowiek nie może pojąć spraw
duchowych, módl się, by Bóg przygotował serca tych, z którymi pragniesz
się dzielić cudowną miłością Jezusa.
Módl się, by Najwyższy pozwolił ci stać
się czystym naczyniem do użytku Ducha Świętego.
✔
G. Warren Sears
[Autor jest starszym zboru adwentystycznego
w mieście Gambrills w amerykańskim stanie
Maryland].
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Kazanie I

Zbawienie
2 Tm 1,8-10
Jakiś czas temu byłem w Dachau
i stanąłem tam przed bramą pierwszego faszystowskiego obozu koncentracyjnego w Niemczech. Czułem się tak przytłoczony, że ledwie docierały do mnie
przyciszone głosy turystów zwiedzających to miejsce. Na bramie widniał napis: Arbeit macht frei (Praca czyni wolnym). To kłamstwo jest spojone z każdą
fałszywą nauką i religią, narzucając
egocentryczne podejście do życia oraz
wykluczając poleganie na Bogu
w kwestii zbawienia (zob. Rdz 3,1-19).
Niektóre religie uczą, że zbawienie
od grzechu czy zła jest zawarte w niekończącym się cyklu reinkarnacji, prowadzącym do gromadzenia dobrej karmy. Zgodnie z tym poglądem jakość
życia po reinkarnacji zależy od tego,
jak dobrze przeżyje się obecne życie.
Daremność dążenia do zbawienia
przez te fałszywe religie stanowi zupełne
przeciwieństwo tego, czego naucza Pismo
Święte. Biblia przedstawia objawienie
Boga w historii ludzkości. Wszechmogący przemawia do nas nie tylko przez
historię zapisaną w Słowie Bożym, ale
także przez swoje działanie i kontynuację dziejów więzi. Więź z Najwyższym
ma zbawczy wymiar. Bóg zbawia przez
śmierć, zmartwychwstanie i wniebowstąpienie Jezusa Chrystusa. Odkupieńcze działania Boga dla nas rozciągają się
od przeszłości, sięgając przez teraźniejszość w przyszłość.
I. ZBAWIENIE W PRZESZŁOŚCI
A. Bóg „nas wybawił i powołał powołaniem świętym” (2 Tm 1,9).
„Wiara twoja zbawiła cię” (Łk
7,50). „Łaską zbawieni jesteście
przez wiarę” (Ef 2,8). Biblia wiele razy mówi o zbawieniu w czasie przeszłym.
B. Pojęcie zbawienia w przeszłości
odnosi się do uwolnienia od kary za grzech. Przez swoją śmierć
Jezus zapłacił okup za nasze
wyzwolenie (zob. Mt 20,28; Mk

10,45; Hbr 9,15). On umarł
za nas, zajmując nasze miejsce
(zob. Iz 53,4-8; Rz 5,8).
C. Adwentyści wierzą, że „śmierć
Chrystusa miała charakter zastępczy, ekspiacyjny, pojednawczy
i przekształcający. (...) tym, którzy przyjmują pojednawczą ofiarę
Chrystusa, daje zapewnienie ostatecznego zwycięstwa nad grzechem i śmiercią”1.
II. ZBAWIENIE
W TERAŹNIEJSZOŚCI
A. „Mowa o krzyżu jest głupstwem
dla tych, którzy giną, natomiast
dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą” (1 Kor
1,18). „Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli
być zbawieni” (Dz 2,47).
B. Śmierć Chrystusa uwalnia od
grzesznego życia (zob. Ef 2,13;
1 P 1,18), odkupuje (zob. Ef 1,7;
Hbr 9,12.15), uświęca (zob. Hbr
10,29; 13,12) i umożliwia zwycięstwo (zob. Ap 12,11).
C. Ellen G. White podkreślała, że
„uświęcenie nie jest dziełem chwili, godziny czy dnia, ale całego
życia. (...). Póki szatan działa, będziemy musieli wyrzekać się siebie i pokonywać osaczające nas
grzechy. Póki trwa nasze życie, nie
będzie chwili przestoju ani punktu, w którym będziemy mogli
stwierdzić, że osiągnęliśmy już
wszystko”2.
III. ZBAWIENIE W PRZYSZŁOŚCI
A. „Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią jego, będziemy
przez niego zachowani od gniewu” (Rz 5,9). „A nie tylko ono,
lecz i my sami, którzy posiadamy
zaczątek Ducha, wzdychamy
w sobie, oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego” (Rz 8,23).
B. „A to czyńcie, wiedząc, że już czas,
że już nadeszła pora, abyście się ze
snu obudzili, albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie, niż kiedy
uwierzyliśmy” (Rz 13,11). „Albowiem wytrwałości wam potrzeba,
abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą,
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dostąpili tego, co obiecał. Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie
Ten, który ma przyjść, i nie będzie
zwlekał” (Hbr 10,36-37).
C. Przyszłe zbawienie w najpełniejszym sensie zostanie zrealizowane wraz z uwielbieniem. „Gdyż
sam Pan na dany rozkaz, na głos
archanioła i trąby Bożej zstąpi
z nieba; wtedy najpierw powstaną
ci, którzy umarli w Chrystusie,
potem my, którzy pozostaniemy
przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak
zawsze będziemy z Panem” (1 Tes
4,16-17; zob. 1 Kor 15,52-56).
Historia zbawienia nie jest sucha
i pozbawiona życia. Jest dynamicznym
i mocnym przedstawieniem miłującego Boga, który szuka i ratuje zgubionych. Psalmista, rozmyślając nad zbawczymi dokonaniami Pana w dziejach
ludzkości, oświadcza: „Boże, na własne
uszy słyszeliśmy, ojcowie nasi opowiadali nam o dziele, którego dokonałeś
za dni ich, w czasach dawnych. Tyś
ręką swoją wypędził narody, a ich osadziłeś; wytępiłeś lud, a ich rozkrzewiłeś. Bo nie mieczem swoim zdobyli ziemię ani ramię ich pomogło im, lecz prawica twoja i ramię twoje oraz światło
oblicza twego, gdyż ich sobie upodobałeś. (...). Każdego dnia chlubimy się
Bogiem i imię twoje wiecznie wyznawać będziemy” (Ps 44,2-4.9).
Ofiara Chrystusa na krzyżu odgrywa najważniejszą rolę w naszym zbawieniu. Na Golgocie Jezus zapłacił
najwyższą cenę. Nasze uczynki i starania nie czynią nas wolnymi. W żaden sposób nie możemy zapracować
czy zapłacić za nasze zbawienie. „Nie
wstydzę się ewangelii Chrystusowej, jest
ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu
każdego, kto wierzy, (...) bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione, z wiary w wiarę, jak napisano:
A sprawiedliwy z wiary żyć będzie”
(Rz 1,16-17). Dzisiaj możemy cieszyć
się zbawieniem przez wiarę. Jezus
może nas obdarzyć żywym chrześcijańskim doświadczeniem zwycięstwa
w Nim. Pewnego dnia, już wkrótce, On
przyjdzie, by zabrać nas ze świata ska-
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żonego grzechem. Ta wielka historia
zbawienia od początku do końca jest
wypełniona łaską i obecnością Boga.
Jakżeż cudowna jest Jego łaska!
✔
Limoni Manu O’Uiha

[Autor jest pastorem zboru adwentystycznego w mieście Palmerston North w Nowej Zelandii].
NOTATKI

1

Wierzyć tak jak Jezus, Warszawa 2007, wyd.
II, s. 116.

2

Ellen G. White, Działalność apostołów,
Warszawa 2007, wyd. IV, s. 310.

Kazanie II

Post, który podoba się Bogu
Iz 58,1-9
Co myślisz, gdy słyszysz, że ktoś
pości, albo gdy ktoś zachęca cię
do podjęcia postu? Jak w powyższych
wersetach z Księgi Izajasza Bóg definiuje prawdziwy post — taki post, który prawdziwie przynosi Mu chwałę?
Na czym polega fałszywy post?
I. POST, KTÓRY NIE PODOBA SIĘ
BOGU
W 58. rozdziale Księgi Izajasza
prorok mówi w imieniu Boga, wyjaśniając, co On sądzi o ostentacyjnych
przejawach religijności Judejczyków.
Ich religijność na pokaz nie miała wiele wspólnego z autentyczną pobożnością. Zachowywali oni zewnętrzne formy religijne, ale nie czuli ducha nabożeństwa. Bóg oświadczył, że ich postawa była przejawem buntu przeciwko
Niemu.
A. Cele
Dlaczego bunt? Co jest podstawą
tego oskarżenia? Rozważny cele
tych, którzy zachowywali posty
niepodobające się Bogu.
1. Chęć zwiedzenia Boga. Pierwszym celem tych, którzy pościli
na pokaz, było zwiedzenie
Pana. Jednak Bóg wyraźnie
oświadcza, że pozory nie mogą
Go zwieść. Ich post nie znaczy
dla Niego nic, gdyż On patrzy
na ich serca.
2. Służenie samym sobie. Drugim
celem poszczenia na pokaz
było służenie samym sobie.

Izajasz podaje przykład narzekań tych, którzy pościli „pobożnie” przed Panem. Narzekają oni, że Jahwe nie zwraca
uwagi na ich poświęcenie.
Mówili niejako: Zobacz, Boże,
czynimy to, czego wymagasz.
Czego jeszcze chcesz od nas?
Dlaczego nas ignorujesz?
3. Korzyści materialne. Trzecim
celem było osiągnięcie zysku.
Oto w dniu waszego postu załatwiacie swoje sprawy. Bibliści są zdania, że chodzi tu
o prowadzenie działalności
zarobkowej. Zamiast poświęcić dzień postu duchowemu
rozwojowi, ludzie ci traktowali go jak zwykły dzień pracy.
Ich najważniejszym celem były
korzyści materialne. Poszczenie nie miało żadnego wpływu
na ich życie — było jedynie
zewnętrznym rytuałem pozbawionym znaczenia.
B. Rezultaty
Wymieniliśmy cele fałszywego
postu. Teraz zwróćmy uwagę
na jego rezultaty.
1. Wyzysk pracowników. Pierwszym skutkiem takiego postu
jest wyzysk pracowników. Celem prawdziwego postu jest
przybliżenie człowieka do Boga i uwrażliwienie na potrzeby bliźnich. Ci, których post był
jedynie pokazem, mającym zro-

bić wrażenie na innych, nie
odczuwali współczucia dla
swoich pracowników, których
nie traktowali uczciwie. Czy
i my stawiamy zysk ponad
uczciwością?
2. Kłótnie i spory. Zamiast w czasie postu wzrastać w miłości
i współczuciu, fałszywie poszczący kłócili się i spierali.
Ich zewnętrzny pozór pobożności był jedynie przykrywką
dla podłości, nieustępliwości
i krytykanctwa.
3. Pozorna pokora. Ci, których
post nie podobał się Bogu, usilnie starali się stworzyć wrażenie pokory, ale była to jedynie
fasada. Swoją głodówkę i pozór pokory postrzegali jako
cele same w sobie, a nie jedynie środki mające prowadzić
do duchowego rozwoju.
4. Nieszczery żal. Ostatnim aspektem fałszywego postu jest nieszczery żal — pozór żalu bez
autentycznej skruchy. Przywdziewanie pokutnej szaty
i posypywanie się popiołem,
mające symbolizować uniżenie i skruchę przed Bogiem,
staje się wtedy kpiną.
II. PRAWDZIWY POST
Przyjrzeliśmy się fałszywemu postowi, a jak Bóg definiuje prawdziwy
post? Jak określa cel takiego postu?
Jak zmieniamy się pod wpływem
takiego postu?
A. Sprawiedliwe postępowanie.
Pierwszym celem prawdziwego
postu jest dążenie do prawości
i uczciwości. Ci, którzy praktykowali fałszywy post, wyzyskiwali swoich robotników. Ale prawdziwy post wiedzie do współczucia i ofiarnej miłości, pragnienia
sprawiedliwości dla wszystkich,
a zwłaszcza słabych i bezbronnych. Prawdziwy post motywuje
nas do dążenia do tego ideału.
B. Uwolnienie uciśnionych. Drugim
przejawem sprawiedliwości jest
uwolnienie uciśnionych. Słowo
uciśnieni oznacza niesprawiedli-
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wie traktowanych albo siłą trzymanych w niewoli. Prawdziwy
post i szczere ukorzenie się przed
Bogiem sprawiają, że wzrastamy
w Jego miłości, ceniąc każdego
człowieka i działając dla położenia kresu niesprawiedliwości.
C. Dzielenie się pokarmem. Następnie Bóg mówi nam wyraźnie, byśmy podzielili się pokarmem
z głodnymi. Nie wystarczy czytać o biedzie wokół nas. Mamy
działać i osobiście dzielić się
z potrzebującymi. Jeśli nasz post
i skrucha są autentyczne, będziemy szafarzami wszystkiego, czym
Pan nas obdarzył, a nasze środki
będziemy przeznaczać na pomaganie bliźnim, a nie robienie
na nich wrażenia.
D. Zapewnienie schronienia bezdomnym. Powiedziano nam także, iż mamy zapewnić schronienie bezdomnym. Nie znaczy to
jedynie wynajęcie pokoju w hotelu, ustawienie namiotu w ogrodzie czy wezwanie na pomoc organizacji charytatywnej, by zajęła
się potrzebującą osobą. Bóg wzywa nas, byśmy zrobili miejsce
w naszym domu i przyjęli potrzebujących. Pan zawsze dociera do nas na osobistym poziomie i oczekuje tego samego
od swoich dzieci.
E. Przyodzianie nagich. Ostatnim
sposobem okazania prawdziwej
pobożności jest przyodzianie nagich. Być może nigdy w życiu nie
spotkamy kogoś, kto dosłownie
nie miałby na siebie co włożyć.
Jednak nierzadko słyszymy o ludziach, którzy stracili wszystko
wskutek powodzi, pożaru, trzęsienia ziemi czy innego nieszczęścia. Być może na co dzień nie
widujemy ludzi, którzy mają problem z zaspokojeniem podstawowych potrzeb. Ale pomyśl, jakie nieszczęścia nawiedziły ostatnio twój kraj czy miasto. Jak możesz pomóc tym, których dotknęły jakieś tragedie?
F. Rezultaty. Studiowany przez nas
fragment Księgi Izajasza kończy się

opisem rezultatów prawdziwego
postu. Iz 58,8-9 zaczyna się słowami „wtedy” i „gdy”. Błogosławieństwa są uzależnione od prawdziwego postu. Dla Judejczyków oznaczało to, że mieli postępować sprawiedliwie oraz nieść pomoc biednym i potrzebującym. Czy to przesłanie jest choćby trochę inne
dla nas dzisiaj?
III. REZULTATY PRAWDZIWEGO
POSTU
A. Miłość Boża będzie jaśnieć.
Po pierwsze miłość Pańska będzie mocno świecić przez nas.
Miłość Boga jest światłem i ciepłem dla tych, którzy ją przyjmują. Jeśli pragniesz poznać miłość Zbawiciela w pełni, praktykuj prawdziwy post. Jeśli pragniesz objawiać Jego miłość wobec bliźnich, praktykuj prawdziwy post.
B. Zupełne uzdrowienie. Drugim rezultatem jest zupełna odnowa ciała, umysłu i ducha. Słowo uzdrowienie wskazuje tu odwrót
od choroby i śmierci. Gdy jesteśmy zajęci własnymi przyjemnościami i ignorujemy potrzeby
ludzi wokół nas, zostajemy zarażeni chorobą egoizmu, która prowadzi do wiecznej śmierci. Ale
służąc bliźnim, doświadczamy
duchowego zdrowia.
C. Poczucie obecności Boga. Prawdziwy post daje nam poczucie
przebywania w obecności Pana.
Izajasz przedstawia wierzących

jako wojsko, którego wodzem
i tylną strażą jest sam Jahwe.
Wojsko strzeżone przez Boga to
obraz napawający otuchą!
D. Wysłuchane modlitwy. Zamiast narzekać, że Bóg nie nagradza nas
za nasz fałszywy post, mamy zapewnienie, że gdy szczerze pościmy, On wysłucha nas i odpowie
na nasze modlitwy. Gdy potem
będziesz wołał, Pan cię wysłucha,
a gdy będziesz krzyczał o pomoc,
odpowie: Oto jestem. Bóg nie jest
daleko od nas, ale jest tuż przy nas,
oferuje nam pomoc i pocieszenie
oraz pragnie otworzyć nasze oczy
na prawdziwy sens pobożności.
PODSUMOWANIE
Iz 58,1-9 porównuje post, który nie
podoba się Bogu, z takim, który jest
Mu miły. Czy to znaczy, że prawdziwy
post wymaga powstrzymania się
od spożywania pokarmu? Nie. Powstrzymanie się od spożywania pokarmu może pomóc nam w skierowaniu
myśli ku Panu, ale głodówka nie jest
najważniejszym celem. Jak powiedział
Dietrich Bonhoeffer, post „ma tylko
jeden cel — lepsze przygotowanie
uczniów do ochoczego spełniania tych
zadań, do których Bóg ich powołał”.
Stoi przed nami wyzwanie doświadczenia prawdziwego postu, zgodnego
z tym, jak definiuje go Pan. Gdy sprostamy temu wyzwaniu, staniemy się błogosławieństwem dla bliźnich. Będziemy zmotywowani miłością Bożą
do działania dla dobra innych. Miłość
Zbawiciela będzie jaśnieć przez nas. ✔

Kazanie III

Sobota a wspólne nabożeństwo
Łk 4,16
Jezus miał w zwyczaju uczęszczać
do synagogi w szabat. Jako Stwórca,
sprawca istnienia wszystkiego, nie mógł
odrzucić czegoś, co sam ustanowił, uświęcił, pobłogosławił i przekazał ludzkości.
Jako ludzie zostaliśmy stworzeni,
by oddawać cześć Bogu. W głębi duszy tęsknimy za tym, co wieczne i bo-
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skie. Stwórca pragnie napełnić nas
prawdziwą radością i szczęściem, także wtedy, gdy uczestniczymy w adwentystycznych zgromadzeniach.
• Sobota jest dniem uwielbienia i chwały dla naszego Boga i Stwórcy.
• W sobotę wspólne nabożeństwo
jest przykładem tego, czym będzie

nabożeństwo w niebie i na nowej
ziemi.
• Jezus oddawał Bogu cześć we wspólnocie wierzących w sobotę (zob. Łk
4,16).
• Apostołowie także oddawali Panu
cześć, spotykając się ze współwierzącymi w sobotę (zob. Dz 17,2).
• Odkupieni będą czcić Najwyższego
w dniu szabatu przez całą wieczność (zob. Iz 66,22-23).
I. WSPÓLNE NABOŻEŃSTWO
SOBOTNIE
Każdego tygodnia nasz niebiański
Ojciec daje nam przywilej odpoczywania od codziennej rutyny i uczestniczenia wraz z innymi wierzącymi
w nabożeństwie ku Jego czci. Podczas wspólnego nabożeństwa możemy
cieszyć się przyjemnością oddawania
czci Bogu, otrzymywania Jego łaski
i uczestniczenia w Jego nieskończonej miłości. „Pan przybliża się do swego ludu w dniu, który pobłogosławił
i uświęcił”1. „Bóg poświęcił siódmy
dzień. Ta szczególna część czasu, oddzielona przez samego Boga jako pora
nabożeństwa i odpoczynku, jest dziś
tak samo święta, jak wówczas, gdy Bóg
odpoczął po stworzeniu ziemi”2.
II. NASZE UCZESTNICTWO
W SOBOTNIM NABOŻEŃSTWIE
Sobota jest bezcennym darem udzielonym ludzkości przez Boga. Wraz
z tym darem Pan daje nam możliwość oddawania Mu czci we wspólnocie z innymi wierzącymi.
A. Powinniśmy pamiętać, że muzyka jest najsubtelniejszą ze sztuk
— może wpływać ku dobru albo
złu silniej niż jakakolwiek inna
forma sztuki. Marcin Luter powiedział: „Muzyka jest sztuką
proroków, jedyną po teologii,
która tak mocno może łagodzić
niepokój duszy i zmusić szatana
do ucieczki”.
B. Bóg z pewnością zasługuje
na uwielbienie wierzących zgromadzonych podczas sobotniego
nabożeństwa. „Godzien jesteś,
Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć, i moc, ponieważ Ty

stworzyłeś wszystko, i z woli
twojej zostało stworzone, i zaistniało” (Ap 4,11). Nie pojawiliśmy
się na ziemi przypadkiem. Istniejemy, bo miłujący Bóg nas
stworzył. To On obdarzył nas
wspaniałym darem życia. Dlatego jest On godny naszej najgłębszej i najwznioślejszej chwały
podczas sobotniego nabożeństwa.
C. Gdy oddajemy cześć Bogu w Jego dniu sobotnim, otwarcie wyznajemy, że respektujemy Jego przykazanie: „Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić” (Wj 20,8 BT).
Przez proroka Izajasza Pan ogłosił nieograniczone błogosławieństwa dla tych, którzy świętują Jego
święty dzień (zob. Iz 56,2).
III. ZGROMADZENIA
W WIECZNOŚCI
Odkupieni będą czcić Pana w każdy szabat przez całą wieczność (zob. Iz
66,22-23). W wiecznym Bożym królestwie znajdziemy prawdziwy i zupełny
odpoczynek, oddając cześć Bogu w dniu
pobłogosławionym przez Niego. Przez
wieki i tysiąclecia wieczności sobota
będzie trwałym znakiem Boga jako
Stwórcy i Odkupiciela. Sobota będzie
symbolem Jego wiecznej miłości i pragnienia niczym niezmąconego szczęścia
dla Jego odkupionych.
Adwentyści dnia siódmego uznają
Boga jako Stwórcę i jedynego, który zasługuje na naszą cześć. Ellen G. White
napisała: „Nabożne świętowanie Bożego świętego dnia prowadziłoby umysły
ludzi ku ich Stwórcy. Dzieła Pana
w przyrodzie przypominałyby im
o Nim, tak iż świadczyliby o Jego mocy
i miłości. Sobota z czwartego przykazania jest pieczęcią żywego Boga. Wskazuje na Boga jako Stwórcę i jest znakiem
Jego prawdziwej władzy nad stworzonymi istotami”3. Przypominamy sobie
o tym co tydzień, gdy udajemy się na nabożeństwo, by oddawać chwałę naszemu
Stwórcy i Odkupicielowi.

— Co pan robi?
Pierwszy odpowiedział:
— Układam cegły.
Drugi odpowiedział:
— Zarabiam na życie.
Trzeci, uśmiechając się z zadowoleniem, oświadczył:
— Buduję dom Boży.
A. Każdy zbór powinien być domem
Bożym, ołtarzem ku czci Boga.
Wspólnota, poleganie na sobie
nawzajem, wspólne wzrastanie
w wierze to życzenie Pana
dla rodziny wiary. Podczas sobotniego nabożeństwa słyszymy
głos Boga przemawiający do naszych serc za pośrednictwem
Jego posłańców. Zwracamy się
do Niego w modlitwie i oddajemy Mu chwałę słowami, dziesięcinami i darami.
B. Praktyka oddawania czci Bogu
w sobotę obejmuje całego człowieka — umysł i ciało, emocje
i postawę czci, akceptacji oraz
uczestnictwa. Musimy się nauczyć kłaniać „Panu w ozdobie
świętobliwości” (1 Krn 16,29
BG).
C. W Ap 14,6-7 zawarte jest zaproszenie dla wszystkich narodów,
plemion i ludów do oddawania czci Bogu Stwórcy. Od lat
adwentyści głoszą, że to oddawanie czci Panu obejmuje świętowanie prawdziwego dnia szabatu, dnia uświęconego przez
Niego.
Obecnie miliony ludzi na całym
świecie świętują Bożą sobotę.
W wieczności lud Pański w każdy
szabat będzie wznosił pieśni uwielbienia dla Stwórcy, przybywając przed
Jego tron z najdalszych zakątków nowej ziemi.
✔
Davi Tavares
1

Ellen G. White, Testimonies to Ministers
and Gospel Workers, 137.

2

Taż, Rozsądne szafarstwo, Warszawa 1999,
s. 42.

PODSUMOWANIE
Kiedyś trzej mężczyźni pracowali
na budowie. Pewien przechodzień zapytał każdego z nich:

3

Taż, w: Signs of the Times, 1 XI 1899.

[Autor jest dyrektorem uczelni teologicznej
w północnej Brazylii].
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Kazanie IV

Neutralizowanie wroga
1 Krl 17,10-14
„Nie myśl o Jezusie jako przyjacielu innych, ale jak o twoim przyjacielu. Nigdy nie jesteś zdany na samotne zmagania”1.
Zwodziciel i oskarżyciel to dwa słowa, które najlepiej opisują szatana (jego
usposobienie, naturę i charakter) oraz
jego dzieło. W Ap 12,7-12 czytamy
o jego planie działania.
I. MAMY WROGA
Szatan jest zwodzicielem. Najpierw
zwodzi, a potem oskarża. Zwodziciel
to jedno z określeń szatana, które występuje w Ap 12,9. Słownikowa definicja mówi, że zwodzenie polega na nakłanianiu do nieposłuszeństwa czy
nielojalności oraz prowadzeniu na manowce, zazwyczaj perswazją lub fałszywymi obietnicami.
Nasz wróg jest także nazwany oskarżycielem. W języku greckim oskarżyciel
to kategoros, co oznacza kogoś, kto czyni podstępne starania, by poróżnić dwie
strony. Z tego możemy wyciągnąć wniosek, że jednym ze sposobów działania
szatana jest oczernianie nas przed Bogiem i oczernianie Boga przed nami.
Diabeł czyni starania, by pozbawić nas
łaski Pańskiej. To samo czynił w niebie
— wypaczał obraz Najwyższego w umysłach aniołów. Wskutek tych poczynań
prawie połowa wszystkich aniołów2 poszła w ślady szatana.
Gdy szatan łączy zwiedzenie z oskarżaniem, podstępnie doprowadza nas
do takiej dozorientacji, że lekceważymy nasze niewłaściwe postępowanie,
wmawiając sobie, że wszyscy tak robią,
że to normalne, że religia to przeżytek,
a Bogu i tak jest wszystko jedno.
Druga część Ap 12,12 zawiera
ostrzeżenie dla mieszkańców ziemi:
„Biada ziemi i morzu, gdyż zstąpił
do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele”.
Ellen G. White napisała: „Szatan
jest potężnym wrogiem Boga i człowieka. Za pośrednictwem swoich

przedstawicieli przybiera postać anioła światłości. W Piśmie Świętym został nazwany niszczycielem, oskarżycielem braci, zwodzicielem, kłamcą, dręczycielem i mordercą. Diabeł ma wielu do dyspozycji, ale największe sukcesy odnosi wtedy, gdy w swoim dziele może się posłużyć rzekomymi chrześcijanami. Im większy jest ich wpływ,
im wyższą zajmują pozycję, im więcej
wiedzy o Bogu i Jego dziele wydają
się posiadać, tym skuteczniej nimi manipuluje. Ktokolwiek daje się zwabić
grzechowi, staje się agentem szatana”3.
Nie jest to miła prawda, ale kontekst
wypowiedzi zawiera rozwiązanie tego
problemu. Nie musimy się czuć przytłoczeni czy zawstydzeni z powodu naszej przeszłości i teraźniejszości. Nie
musimy się poddawać, bo nie mamy siły,
by oprzeć się pokusom, jakie diabeł przygotował na naszej drodze. Ap 12,11 oferuje nam Bożą pomoc.
II. MAMY PRZYJACIELA
Jezus jest naszym przyjacielem.
„A oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez słowo świadectwa swojego,
i nie umiłowali życia swojego tak, by
raczej je obrać niż śmierć” (Ap 12,11).
Baranek jest naszą pewnością,
sztandarem i bronią przeciwko nieprzyjacielowi. Krew Chrystusa jest spełnieniem obietnicy danej w Rdz 3,15.
Gdy Ap 12,11 nawiązuje do zwycięstwa przez krew, odnosi się właśnie
do tego, co Jezus uczynił dla nas.
Nasze zwycięstwo jest pewne, gdy
pokładamy ufność w pojednaniu dokonanym przez Syna Bożego. „W całej naszej żałosnej niemocy musimy
ufać w zasługi ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Zbawiciela. Nikt, kto
tak uczyni, nie zginie”4.
W powyższym cytacie pokonanie szatana oznacza uniknięcie jego zwiedzeń
i przezwyciężenie jego oskarżeń, zachowanie naszego wyznania wiary pomimo
prześladowań i ryzyka. W niektórych
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przypadkach prześladowania te mogą
wymagać od nas nawet poświęcenia życia.
Bez względu na to, co się z nami stanie, ideałem jest ufać w zasługi ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Zbawiciela. Innymi słowy, łaska Boża musi się spotkać z posłuszeństwem człowieka. Przez
Jezusa łaska Boża wyzwala nas od zwiedzeń wroga, a zasługi Chrystusa wyzwalają nas od szatańskich oskarżeń. Jednak
ani łaska Boża, ani zasługi Zbawiciela nie
zwalniają nas z posłuszeństwa — przeciwnie, motywują nas do niego.
Choć wierzący mogą pokładać
pełną ufność w pojednaniu dokonanym przez Jezusa, to jednak potrzebują
także wytrwałości w wierze w zasługi ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Zbawiciela. Jeśli wierzący przestają
ufać, tracą dobrodziejstwa pojednania.
PODSUMOWANIE
Aby odnieść zwycięstwo nad szatańskimi zwiedzeniami i oskarżeniami,
musimy codziennie trzymać się zasług
Zbawiciela i zawsze ufać w Jego boską
przychylność. Nasze zwycięstwo już zostało zapewnione w niebie i na ziemi
— musimy tylko skorzystać z jego dobrodziejstw. „Podążanie za Chrystusem
nie uwalnia nas od walki. Nie jest dziecinną zabawą. Nie jest duchowym próżnowaniem. Wszystkie radości w służbie
Jezusa są jednocześnie świętymi zobowiązaniami do twardej walki. Podążać
za Nim znaczy toczyć dobry bój, aktywnie pracować, walczyć ze światem, ciałem i diabłem. Naszym przywilejem jest
zwyciężać dla Chrystusa w ciężkim
boju. Niechaj będzie to przedmiotem
✔
twoich rozmyślań”5.
Jair Garcia Góis
1

Ellen G. White, w: Signs of the Times, 2 IX
1903.

2

Zob. taż, Historia zbawienia, Warszawa
2007, wyd. III, s. 12.

3
4

Taż, Testimonies for the Church, t. V, s. 137.
Taż, Patriarchowie i prorocy, Warszawa
2006, wyd. V, s. 148.

5

Taż, The Upward Look, s. 217.

[Autor jest sekretarzem Stowarzyszenia Kaznodziejskiego przy Kościele Adwentystów Dnia
Siódmego w środkowo-zachodniej Brazylii].

PRZYWÓDZTWO

Nauczanie przez przykład
Biblijne zasady przywództwa dla starszych zborów
Historia Elizeusza i pływa−
jącej siekiery zawiera
siedem ponadczasowych
zasad skutecznego
mentoringu*.

W

yobraź sobie, że przewodniczący diecezji zwraca się do
ciebie z prośbą o przeprowadzenie szkolenia dla szeregowych
członków zborów. Ma to być praktyczny program trwający kilka miesięcy, ale
zgłasza się do niego więcej osób, niż
się spodziewałeś. Miejsce spotkań jest
zatłoczone, a uczestnicy zgromadzenia
zaczynają rozmawiać między sobą. Co
robią? Narzekają? Akceptują sytuację
jako niedającą się zmienić? A może
coś innego?
W 2 Krl 6,1-7 ukazany został wzorzec szkolenia do naśladowania przez
wszystkich przywódców. Młode pokolenie zostaje ukształtowane nie przez
kazania, ale przez przyglądanie się temu,
jak lider radzi sobie w trudnych sytuacjach. Młodzi widzą przywódcę, który
jest zaangażowany w wychowanie
i wspieranie uczniów. Jest on skromny, skłonny do dalszego uczenia się
i dostępny, a jego uczniowie czują się
na tyle swobodnie, iż dzielą się z nim
swoimi troskami i pomysłami.
Starotestamentowe szkoły prorockie „tworzyły jakby tamę wstrzymującą
zewsząd napływające zło. Miały one
wywierać dobroczynny wpływ na pomyślny rozwój ducha i umysłu młodzieży. Szkoły te miały dostarczyć ludowi doradców i przywódców żyjących w bojaźni Bożej”1.
W tych szkołach ceniono samodzielne myślenie i rozwiązywanie problemów. Młodzi ludzie znaleźli rozwiązanie problemu braku odpowiedniego
pomieszczenia — ułożyli plan, w którego realizację każdy mógł zaangażować swój czas i energię. Uczniowie nie

obawiali się przedstawić przywódcy
swoich sugestii, a wrażliwy lider był
dość mądry, by ich wysłuchać.
Choć Elizeusz był kierownikiem instytucji, postrzegano go jako osobę przystępną oraz szanującą nowe pomysły
i propozycje. Potrafił słuchać i przyjmować rady swoich podopiecznych. Plan
uczniów był dobry i prorok dał im swoje
błogosławieństwo. Ale uczniowie potrzebowali nie tylko pozwolenia nauczyciela — chcieli także jego obecności
i zaangażowania. Tak więc poprosili go:
— „Racz i ty pójść ze swoimi sługami!” (2 Krl 6,3).
Właściwie kształceni uczniowie
lubią obecność swojego nauczyciela,
gdyż wiele mogą się nauczyć z jego
podejścia do życia, Boga i ludzi.
A ponieważ skuteczni wychowawcy
lubią towarzystwo swoich uczniów
i wykorzystują każdą okazję, by ich
uczyć, Elizeusz bez wahania przystał
na prośbę młodzieży. Mógł przecież
zrobić sobie zasłużony dzień odpoczynku od codziennych obowiązków,
gdy jego uczniowie udali się do lasu,
by ścinać drzewa. Ale ten przywódca
okazał swoją wielkość przez gotowość
służenia, woląc pracować wraz
z uczniami, przyłożyć rękę do dzieła
i dorzucić swój trud do ich trudu.
Gdy pojawił się poważny problem
i pożyczona cenna siekiera znikła
w mętnej wodzie, uczniowie po raz
kolejny przyszli do swojego nauczyciela. Odpowiedź Elizeusza w 2 Krl
6,6-7 jest imponująca i skuteczna, bo
skupia się na rozwiązaniu problemu
(gdzie wpadła?) zamiast na dochodzeniu natury problemu (dlaczego pożyczyliście siekierę i dlaczego nie sprawdziliście, czy jest dobrze osadzona?). W opisie wydarzeń Elizeusz jest nazywany
mężem Bożym przypuszczalnie dlatego, że jego sposób postępowania odzwierciedla sposób postępowania Pana.
Gdy On angażuje się w rozwiązanie

problemu, skupia się na patrzeniu
w przód — spogląda na potencjalne
możliwości, zamiast skupiać się
na przeszłych niedociągnięciach
i błędach. Zwróć uwagę, że Boże rozwiązanie uwzględnia łatwo dostępne
środki (uciął kij) i że On angażuje
uczestników do rozwiązania problemu: „Podnieś ją sobie! Ten zaś, sięgnąwszy ręką, pochwycił ją” (2 Krl 6,7).
Najbardziej ekscytującą częścią tej
historii nie jest fakt, iż siekiera pływała, cudowny sam w sobie, ale raczej
sposób, w jaki odbywało się nauczanie w relacji między nauczycielem
a uczniami. Możemy zwrócić uwagę
na takie elementy jak:
• Dobra więź, dzięki której opinie
i pomysły są wzajemnie szanowane
i cenione.
• Lider, który nie czuje się zagrożony
dobrymi pomysłami młodszych.
• Przywódca gotowy przyłączyć się
do uczniów podczas pracy fizycznej.
• Doradca, którego osobista obecność
jest ceniona przez uczniów.
• Osoba godna zaufania i służąca
wsparciem, dostępna w trudnych sytuacjach.
• Rozwiązywanie problemów przez
skupienie się na rozwiązaniu,
a nie przyczynie.
• Przywódca starający się podbudowywać tych, na których ma wpływ
w kryzysowej sytuacji.
Jaki jest sekret zawarty w tej historii sukcesu? Podwójna część Ducha
Bożego (zob. 2 Krl 2,9), który prowadzi, kieruje, motywuje, uczy, ubogaca
i uzdalnia. Badania wskazują, że aby
młodzi ludzie zachowali wiarę, niezbędne są trzy czynniki: (1) stała nacechowana troską więź mentoringu
z (2) kimś o podobnym światopoglądzie (3) w kontekście społeczności2.
Ale to nie wszystko. Poczucie więzi
ze szkołą i rodziną to także czynniki
kluczowe dla powodzenia ucznia3.
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Przypadki ryzykownych zachowań
młodzieży są znacznie rzadsze, gdy
młodzi ludzie mają kontakt z dorosłymi, którzy wykazują osobiste zainteresowanie ich życiem (zob. Uwagi
dla starszych zborów)4.
Młodzi adwentyści oczekują od pastorów i przywódców zborowych przykładów życia w więzi z Bogiem5. Badania z udziałem 13 tys. młodych adwentystów w Ameryce Północnej wskazują, że młodzi ludzie potrzebują głębszej osobistej więzi z Panem i czują, że
zbyt wielki nacisk kładzie się na dru-

gorzędne sprawy związane z religią6.
Na podstawie tych badań Roger Dudley
sformułował trzy zalecenia dla przywódców kościelnych bezpośrednio odnoszące się do kwestii uduchowienia7.
Pastorzy i liderzy zborowi powinni:
1. Konsekwentnie służyć jako wzór
więzi z Bogiem.
2. Wygłaszać kazania i nauczać, iż
religia jest w zasadzie sprawą więzi
z Panem i bliźnimi, a nie systemem
wierzeń czy kodeksem postępowania.
3. Akcentować praktyki służące
ubogacaniu życia duchowego.

Uwagi dla starszych zborów
Poniższy tekst możesz wykorzystać jako pomoc szkoleniową w małej gru−
pie przywódców i urzędników zborowych, którzy chcieliby razem pogłę−
bić zrozumienie biblijnych zasad mentoringu młodzieży. Proponowane
odpowiedzi zostały podane kursywą, ale nie są to jedyne poprawne od−
powiedzi, a jedynie przykłady poprawnych odpowiedzi.
Przeczytaj 2 Krl 6,1−7. Następnie jeszcze raz przeczytaj uważnie każdy
werset tego fragmentu księgi, rozpoznając cechy wychowawcy budują−
cego wiarę.
2 Krl 6,1. Nie każdy przywódca lubi dowiadywać się o problemach. Ja−
kiego rodzaju lider zachęca ludzi, by dzielili się z nim swoimi spostrzeże−
niami i uwagami?
Pokorny, skłonny do uczenia się, dostępny, nieroszczący sobie wyłączno−
ści do posiadania odpowiedzi na wszystkie pytania.
2 Krl 6,2. Jakiego rodzaju przywódca pozwala innym ludziom sugero−
wać rozwiązania problemów?
Otwarty, szanujący poglądy innych, gotowy uczyć się od innych, akcep−
tujący pomysły innych osób.
2 Krl 6,3. Dlaczego uczniowie prosili Elizeusza, by im towarzyszył?
Lubili przebywać w jego obecności; jego obecność tworzyła miłą atmo−
sferę; chcieli się nauczyć od niego jak najwięcej.
2 Krl 6,4. Dlaczego Elizeusz postanowił towarzyszyć swoim uczniom,
skoro mógł pozostawić ich samych i skorzystać z dnia wolnego?
Chciał najlepiej wykorzystać okazję do uczenia ich i był szczęśliwy, że
może pracować wraz ze swoimi uczniami; nie obawiał się przyłożyć ręki
do ciężkiej pracy.
2 Krl 6,5. Dlaczego uczniowie w trudnej sytuacji zwrócili się do swoje−
go przywódcy?
Był on przystępny dla nich i godny zaufania w trudnych chwilach.
2 Krl 6,6. Jak mąż Boży zareagował na zaistniały problem?
Skupił się nie na przyczynie problemu, ale na jego rozwiązaniu.
2 Krl 6,7. Dlaczego prorok nie rozwiązał sam całego problemu od po−
czątku do końca?
Był przywódcą szkolącym, pragnącym uczyć swoich uczniów i pozwala−
jącym im rozwijać się dzięki nowym doświadczeniom.
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Gdy młodym ludziom przedstawiono listę tematów i zadano pytanie,
w jakim stopniu są zainteresowani
uczeniem się o nich w szkole i zborze, największe zainteresowanie wzbudził temat dotyczący rozwijania głębszych więzi z Bogiem. Temat ten został wymieniony jako najważniejszy
przez 74% badanych w warunkach
szkolnych i 77% w warunkach zborowych8. Młodzi ludzie chcą się nauczyć więcej na temat prowadzenia
duchowego życia i oczekują, że duchowni i starsi zborów nauczą ich tego
swoim przykładem.
Odgrywanie istotnej roli w życiu
młodych ludzi jest jak udział w cudzie,
ma ono znacznie większe znaczenie niż
sprawienie, że siekiera wypłynie
na powierzchnię wody.
✔
Carol Tasker
* Mentoring — partnerska relacja między
mistrzem a uczniem (studentem, pracownikiem itp.), zorientowana na odkrywanie
i rozwijanie potencjału ucznia. Opiera się
na inspiracji, stymulowaniu i przywództwie.
Polega głównie na tym, by uczeń, dzięki odpowiednim zabiegom mistrza, poznawał siebie, rozwijając w ten sposób samoświadomość, i nie lękał się iść wybraną przez siebie
drogą samorealizacji. Obejmuje on także doradztwo, ocenianie oraz pomoc w programowaniu sukcesu ucznia (przyp. red.).
1
Ellen G. White, Wychowanie, Warszawa
2010, wyd. II, s. 33.
2
Zob. Steve Garber, The Fabric of Faithfulness, Downer’s Grove 2007.
3
Zob. Gary L. Hopkins i Tim Gillespie,
Connectedness: The Key to Student Success,
w: Journal of Adventist Education, vol. 65:3,
s. 1-33.
4
Jonathan Duffy i Gary D. Hopkins.
5
Zob. Roger L. Dudley i V. Bailey Gillespie, Valuegenesis: Faith in the Balance,
Riverside 1992, s. 270-272.
6
Zob. Jimmy Kijai, A Synopsis of the Valuegenesis Study of Faith Maturity and Denominational Commitment, w: Journal of Research on Christian Education, 2, 1/1993,
s. 81-84.
7
Zob. Roger L. Dudley i V. Bailey Gillespie,
dz. cyt.
8
Zob. tamże, s. 23-24.
[Autorka jest koordynatorką stowarzyszenia Shepherdess przy Wydziale Południowopacyficznym Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego].

TEOLOGIA

Nabożeństwo
W

różnych chrześcijańskich
Kościołach toczą się dyskusje i debaty na temat muzyki podczas nabożeństw. Jeśli to, co
i jak śpiewamy oraz to, co i jak gramy, jest sprawą gustu, to znaczy, że jest
subiektywne, a więc nie ma o czym
dyskutować — każdy ma prawo
do swojego zdania.
Jednak sposób, w jaki oddajemy
chwałę Bogu, nie jest kwestią gustu,
a zatem nabożeństwo nie powinno być
planowane wyłącznie stosownie do naszych preferencji. Według Biblii sam
Pan podał swoim wyznawcom pouczenia co do tego, w jaki sposób mają Mu
oddawać cześć. Pouczenia te powinny
być podstawą naszych nabożeństw. Dotyczyło to starożytnego Izraela, jak również tego, co zobaczył apostoł Jan, gdy
dano mu wgląd w niebiańską rzeczywistość. Czy między tymi okresami
w dziejach nastąpiła jakaś zmiana? Czy
istnieje właściwy sposób wyrażania naszej czci Najwyższemu? Bóg się nie zmienia. Oczekuje, że będzie szanowany
i czczony w taki sam sposób, w jaki
był szanowany i czczony w przeszłości i będzie czczony na nowej ziemi.

Odpowiedzialność
przywódców

„Rzekł Pan do Mojżesza: Idź
do ludu i nakaż im, by przygotowali
się na święto dziś i jutro i wyprali
swoje szaty, by byli gotowi na trzeci
dzień, gdyż trzeciego dnia zstąpi Pan
na oczach całego ludu na górę Synaj.
(...). Mojżesz wyprowadził z obozu lud
naprzeciw Boga, a oni ustawili się
u stóp góry” (Wj 19,10-11.17). Aby
przyjść przed oblicze Najwyższego,
musimy wyprać nasze szaty, to znaczy
oczyścić się. Bóg akceptuje nas takimi,
jakimi jesteśmy, ale w Jego obecności
grzech nie ma prawa istnieć.

Zadanie Lewitów
Aby przywódcy mogli wywiązać się
ze swojej odpowiedzialności, potrzebowali pomocników kierujących dobrze zorganizowanym nabożeństwem.
Także to odbywało się zgodnie z Bożym planem, który określał funkcje
i zadania Lewitów. Ich obowiązki były
podzielone między trzy grupy: kapłanów, odźwiernych i muzyków. Nabożeństwa świątynne uwzględniały udział
każdej z tych grup. W ten sposób Lewici pomagali przywódcom przygotować lud Jahwe i stawić go przed Nim.
Dawid wydał w tej kwestii szczegółowe instrukcje. „Według ostatnich

bowiem postanowień Dawida Lewici liczeni byli od dwudziestego roku życia
wzwyż — lecz mają oni pomagać synom
Aaronowym w służbie dla świątyni
Pana, na dziedzińcach i w komnatach,
przy oczyszczaniu wszystkiego, co święte, i przy pełnieniu służby w świątyni
Bożej, (...) wstając co ranek, aby składać
dziękczynienia i nucić hymny Panu,
i tak samo co wieczór. Pomagając też
przy składaniu Panu całopaleń w sabaty i w dni nowiu księżyca i we wszelkie święta, zgodnie z liczbą ustaloną
dla nich na stałe w obliczu Pana. Mają
też roztaczać opiekę nad Namiotem
Zgromadzenia, opiekę nad świątynią
i opiekę nad synami Aaronowymi, ich
braćmi, w służbie dla świątyni Pana”
(1 Krn 23,27-28.30-32).

Boże wezwanie
do nabożeństwa
Gdy Hiskiasz postanowił przywrócić zarzucone nabożeństwa świątynne, zwrócił się do Lewitów takimi
słowami:
— „Nuże więc, synowie moi, nie
gnuśniejcie, gdyż was wybrał Pan, abyście stali przed nim, służąc mu, i byli
mu sługami, i składali mu ofiary z kadzidła” (2 Krn 29,11).
Jednak wcześniej wskazał istotny
warunek:
— „Słuchajcie mnie, Lewici! Poświęćcie się teraz i poświęćcie świątynię Pana, Boga waszych ojców, i usuń-

Przywódcy zborowi zawsze byli odpowiedzialni za planowanie porządku
nabożeństw. Bóg polecił Mojżeszowi:
— „Zgromadź mi lud, a Ja obwieszczę im moje słowa, aby nauczyli
się bać się mnie przez wszystkie dni
swego życia na ziemi i aby nauczali
tego swoich synów” (Pwt 4,10).
Następnie Mojżesz polecił Izraelitom, by nigdy nie zapomnieli tych słów.
Przywódcy mieli przygotować lud
i stawić go przed Panem oraz przekazywać wierzącym Boże przesłanie. Dzisiaj nie mamy okazji wspólnie stawać
bezpośrednio w słyszalnej i widzialnej
obecności Jahwe. Izraelici, choć mieli
taką możliwość, woleli słuchać Bożego
przesłania za pośrednictwem Mojżesza.
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HOMILETYKA
cie nieczystość z miejsca świętego”
(2 Krn 29,5).

Porządek nabożeństwa
„Stanęli więc Lewici z instrumentami Dawida, kapłani zaś z trąbami.
Wtedy Hiskiasz kazał złożyć ofiarę całopalną na ołtarzu, w chwili zaś rozpoczęcia ofiary całopalnej zaczęto śpiew
na cześć Pana przy wtórze trąb
za przewodem instrumentów Dawida,
króla izraelskiego. Całe zgromadzenie
oddawało pokłon, rozbrzmiewał śpiew
i donośny głos trąb, a wszystko to
trwało aż do zakończenia ofiary całopalnej. Gdy zaś ofiara całopalna dobiegła końca, król i wszyscy, którzy znajdowali się przy nim, uklękli i oddali
pokłon” (2 Krn 29,26-29).
Wersety te wskazują, że nabożeństwo to nie przedstawienie, podczas
którego chór wykonuje ładny utwór,
a pastor wygłasza piękne kazanie podobające się zgromadzonym (gdyż
w przeciwnym razie wyjdą z sali
ku niezadowoleniu diakonów witających i żegnających uczestników).
Podczas nabożeństwa chór śpiewał
nie po to, by spodobać się ludziom,
ale by ich uświęcić. Kapłani nie wypowiadali kwiecistych mów, ale wraz
z ludem składali ofiary. Odźwierni
(witający) nie wdawali się w miłe pogawędki ze spóźnialskimi, ale pilnowali porządku.

Istota nabożeństwa
Sednem nabożeństwa jest uświęcenie jego uczestników, poświęcenie
ich i stawienie przed Bogiem. Zaczyna się to od poświęcenia przywódców Panu, a następnie obejmuje innych uczestników — muzyków, śpiewaków, recytatorów, witających, diakonów sali. Wszyscy oni służą ludowi i razem kierują serca ku Panu.
„I uradował się Hiskiasz i cały lud tym, co Bóg ludowi zgotował,
rzecz ta bowiem dokonała się znienacka” (2 Krn 29,36).
✔
Laszlo Erdelyi
[Autor jest starszym zboru adwentystycznego w dzielnicy Teresy w Budapeszcie].

Powiedz to

lepiej!

Po wysłuchaniu kolejnego kazania składającego się
z nudnych cytatów i wykrzyczanych nakazów mały
chłopiec cicho szepnął do swojej matki:
— Dzisiaj postanowiłem, że zostanę kaznodzieją.
Matka, zupełnie zaskoczona, ale i uradowana, odpowie−
działa:
— Wspaniale! Ale dlaczego?
Po chwili zastanowienia chłopiec odpowiedział:
— Bo wolałbym krzyczeć na innych zza kazalnicy, niż
żeby na mnie krzyczano.
zy to przyznajemy, czy nie, sukces albo niepowodzenie, wzrost
albo zanik liczebny, życie albo
śmierć duchowa zgromadzenia zależą
w znacznym stopniu od jakości kazań. Zbór może mieć znakomity chór,
świetny program ewangelizacji, smaczne wspólne obiady, ale jeśli kazania
nudzą i przerażają słuchaczy, to choć
ściany domu modlitwy się nie skruszą,
entuzjazm uczestników sobotniego nabożeństwa z pewnością stopnieje.
Musimy pamiętać, że kazania odgrywają istotną rolę w dziele zbawienia ludzkości. Nie wolno nam lekceważyć tego zagadnienia. W kazaniach
może być zawarta prawdziwa moc, jeśli tylko się o to postaramy. Apostoł
Paweł dobrze to rozumiał: „Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie
poznał Boga w jego Bożej mądrości,
przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie”
(1 Kor 1,21).
Harold M.S. Richards także podkreślał to z niespożytą energią: „Powiadam wam, kaznodzieje, moi przyjaciele, kazanie to poważna sprawa. Wiele
wiecznych decyzji związanych z dobrem albo złem oraz życiem albo
śmiercią jest w waszych rękach. (...).

C

20 • PRZEWODNIK DLA KAZNODZIEJÓW ZBOROWYCH 4/2011 (29)

Czytajcie historię Kościoła. Czytajcie
nie tylko tekst, ale i to, co jest między
wierszami, a przekonacie się, że
w każdym stuleciu los Kościoła Bożego na ziemi był nierozerwalnie związany z kazaniem. Kiedykolwiek kazania niosły dobrą treść i moc, Kościół
był budowany. Jednak gdy kaznodziejstwo podupadało, Kościół zanikał”1.
Głęboko wierzę w znaczenie
i moc kazania. Wierzę, że pod Bożym
kierownictwem znaczenie, zasięg, przygotowanie i prezentacja przesłania
Pana wymagają z naszej strony zaangażowania wszystkiego, co najlepsze!
Wymagają każdego kwantu naszej energii, każdej komórki naszego mózgu,
każdego naszego talentu, każdej iskry
osobowości, a ponad wszystko — zupełnego podporządkowania się Bogu.
Powinniśmy pragnąć, by ów mały chłopiec chciał pewnego dnia zostać kaznodzieją, ale z dobrego powodu!
✔
Pablo Perla
1

H.M.S. Richards, Feed My Sheep, Hagerstown 2005, s. 27.

[Autor jest dyrektorem Sekretariatu Wydawnictw przy Wydziale Interamerykańskim Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego].

PRZYWÓDZTWO

Kościół,
ale dla kogo?
Myślę, że największą przeszkodą w rozwoju Kościoła nie
jest niedostatek ewangelizacji. Największą przeszkodą jest
raczej sposób, w jaki prowadzimy zbory. Czasami realizu−
jemy program zborowy, jakby zbór był naszym prywat−
nym klubem, w którym goście nie są mile widziani, chyba
że przejdą skomplikowane przygotowanie. Oto pięć oznak
świadczących o tym, że zbór organizuje sobotnie nabo−
żeństwa dla wtajemniczonych, lekceważąc gości.
1. Odwoływanie nabożeństw. Być
może planujecie zorganizowanie czegoś
innego zamiast nabożeństwa w kaplicy,
jak choćby spotkanie namiotowe czy wyjazd na nabożeństwo okręgowe. Jednak
przypuszczenie, że wszyscy, którzy chcieliby przyjść w tym dniu do zboru, będą
wiedzieli, gdzie was znaleźć, albo zechcą
się tam z wami udać tylko dlatego, że
pozostawiliście kartkę na drzwiach, jest
przejawem myślenia wtajemniczonych.
Niektórzy z moich przyjaciół wybrali się
do zboru właśnie w dniu, gdy nabożeństwo miało być odwołane. Gdyby starszy
zboru nie zdecydował się jednak zorganizować nieformalnego nabożeństwa
dla ewentualnych gości, osoby te prawdopodobnie więcej nie nawiązałyby kontaktu z Kościołem.
2. Brak poważnych kazań. Moja
przyjaciółka zabrała swojego męża
(chrześcijanina należącego do innego
Kościoła) na kilka nabożeństw w naszym zborze, mając nadzieję, że
wzbudzą jego zainteresowanie. Po kilku wizytach zapytał on:
— Czy adwentyści dnia siódmego
nie mają kazań z Biblii?
W tym czasie zapoznał się z programem szkoły zborowej, był świadkiem występu chóru, wysłuchał przemówienia rektora college’u, zapoznał się
ze szczegółami budżetu zborowego,
obejrzał pokaz slajdów na temat arche-

ologii, ale nie usłyszał ani jednego poważnego biblijnego kazania! Szkoła zborowa jest ważna, ale analizowanie programu nauczania dzieci, choć interesujące dla rodziców, niekoniecznie musi
być wciągające dla kogoś, kto przyszedł
do zboru po duchowy pokarm.
3. Nazwy nic niemówiące dla niewtajemniczonych. Z założenia biuletyn zborowy ma być pomocą dla gości, ale jeśli zawiera nazwy, których
znaczenie jest zrozumiałe tylko
dla wtajemniczonych, może sprawić,
że ludzie z zewnątrz poczują się nie
na miejscu. Kim są pathfindersi? Co
to są dary 13. soboty? To samo dotyczy
ogłoszeń zborowych. Kiedyś słyszałem
starszego zboru, który ogłosił:
— Gdy gość przyjdzie do was
w przyszłym miesiącu, będziecie mieli
przegląd.
Zabrzmiało to tak, jakby ktoś prowadził inspekcję w domach wyznawców i sprawdzał, jak żyją. Ktoś, kto nie
wiedział, o co chodzi, mógł pomyśleć,
że ma do czynienia z niebezpieczną
sektą. W rzeczywistości chodziło
o to, że nasze lokalne czasopismo Visitor (Gość) zostało wysłane do prenumeratorów wraz z innym czasopismem kościelnym Review (Przegląd)!
4. Nieintuicyjne nabożeństwo.
Przemawiałem kiedyś w niewielkim
zborze, którego nabożeństwo było tak

przeładowane różnymi punktami, iż
nie sposób było za nimi nadążyć. Gdy
zacząłem śpiewać drugą zwrotkę pieśni, okazało się, że wszyscy poprzestali na pierwszej zwrotce i refrenie, bo
nie było czasu, by zaśpiewać więcej
zwrotek. Gdy po modlitwie podniosłem się z kolan, by usiąść, wszyscy
klęczeli nadal, by w modlitewnym
skupieniu wysłuchać pieśni. Podczas
kolejnej solowej pieśni zagapiłem się
i nie wstałem, choć całe zgromadzenie zerwało się na równe nogi wraz
z pierwszym taktem muzyki. Ktoś
życzliwy wyjaśnił mi:
— Zawsze słuchamy tej pieśni
na stojąco.
Być może dla wtajemniczonych
było to normalne, ale ja czułem się
zmieszany, choć adwentystą jestem nie
od wczoraj.
5. Kłopotliwe i niezrozumiałe
kazania. Zapewne słyszałeś je nieraz
— kazania, które sprawiają, że chciałbyś się zapaść pod ziemię. Obiecałem
mojemu zborowi, że nigdy nie powiem
zza kazalnicy niczego, co mogłoby odpychać słuchających, wprawiać w zakłopotanie gości i krępować współwyznawców.
Oczywiście, jeśli nikt obcy nie odwiedza zboru, a tobie nie zależy, by
było inaczej — to możesz prowadzić
zbór dla wtajemniczonych.
Jednak jeśli chcesz, by twój zbór
był atrakcyjny dla tych, którzy jeszcze
do niego nie należą, musisz nauczyć
się myśleć inaczej.
✔
Loren Seibold
[Autor jest redaktorem czasopisma Best Practices. Artykuł ukazał się pierwotnie w tym
darmowym biuletynie elektronicznym wydawanym przez Wydział Północnoamerykański
Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego].
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EWANGELIZACJA

Raz w miesiącu

Jezus przychodzi

i trzyma mnie za rękę

W Przewodniku dla Kaznodziejów Zborowych 1/2011
ukazał się artykuł Jak być dobrym rolnikiem, nawet jeśli
mieszka się w mieście? Tworzenie podstaw służby w lo−
kalnej społeczności. Artykuł ten zawiera 11 przykazań
rolnika, które porządkują metodę służby Jezusa w for−
mie jedenastu etapów działania w naszych czasach1
i służą jako wprowadzenie do serii artykułów, w których
owe przykazania zostaną szczegółowo przeanalizowa−
ne. Oto pierwszy z tych artykułów.
ył w pewnym zborze mężczyzna, który pełnił urząd diakona.
Był to jeden z tych diakonów,
którzy, choć zostali powołani na to
stanowisko, nie pełnili należycie służby diakońskiej. W każdym zborze są
tacy i ten właśnie taki był. Pewnego
dnia pastor powiedział do niego:
— Wiesz, że nic tu teraz nie robisz. Czy mógłbyś przynajmniej pojechać z młodzieżą do domu starców,
gdzie organizują nabożeństwo raz
w miesiącu?
Mężczyzna zgodził się. Za pierwszym razem stał z boku i przyglądał się,
jak młodzi ludzie prowadzą nabożeństwo.
W pewnej chwili starszy mężczyzna siedzący na wózku inwalidzkim chwycił go
za rękę i trzymał ją tak do końca nabożeństwa. Miesiąc później sytuacja się
powtórzyła. Tak samo było w następnym
miesiącu i w kolejnym. Za którymś razem nie zastali owego staruszka na wózku. Diakon zapytał o niego.
— On umiera — odpowiedzieli
gospodarze. — Nie przeżyje tygodnia,
a m oże nawet dzisiejszej nocy. Jest
w swoim pokoju na końcu korytarza.

„B

Diakon poszedł tam i zastał go
leżącego w łóżku, z otwartymi ustami i z przewodami przymocowanymi
do ciała. Staruszek wyglądał na nieprzytomnego. Diakon ujął delikatnie
jego dłoń i pomodlił się, by Pan dał
mu życie wieczne w niebie. Gdy skończył się modlić, pozornie nieprzytomny staruszek ścisnął mocno jego dłoń,
a diakon uznał, że to znak, iż jego
modlitwa została wysłuchana. Wzruszył się tak, iż łzy popłynęły mu z oczu.
Gdy wychodził z pokoju, spotkał kobietę w średnim wieku.
— Jestem jego córką — powiedziała. — Mój ojciec czekał na pana.
— Na mnie? — zapytał zdumiony diakon.
— Tak, na pana. Powiedział mi, że
nie umrze, póki nie uściśnie jeszcze raz
dłoni Jezusa. Tłumaczyłam mu, że
w przyszłym życiu będzie mógł trzymać Zbawiciela za rękę, ale on odpowiedział, że uczyni to jeszcze raz przed
śmiercią, bo raz w miesiącu Chrystus
przychodzi i trzyma go za rękę. Nie
chciał umrzeć, póki jeszcze raz nie
uchwyci się dłoni Jezusa”.
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Gdy Tony Campolo opowiedział tę
historię, dodał:
— „Nie wiem, z czym wam się
kojarzy chrześcijaństwo, ale ostatecznie chodzi w nim o to, byście reprezentowali Jezusa choćby w obecności
jednego człowieka”2.
Ci, którzy reprezentują Chrystusa
wobec bliźnich, potrzebują Jego serca i Jego dłoni. Będą tym skuteczniejsi, im ściślej będą stosować Jego metodę służby.
W tym artykule rozwiniemy pierwsze z przykazań rolnika:
1. Będziesz badał metodę służby Jezusa i modlił się o:
• ducha odnowy, miłości i troski
o ludzi w twojej społeczności, wynikiem
czego będzie większa liczba pracowników
(„proście więc...” — Mt 9,38),
• pracowników wykonujących pracę na polach,
• deszcz — o Ducha Świętego —
przez cały okres wegetacji; jeśli nie ma
deszczu, nie ma też plonów i zbiorów!

Będziesz badał
metodę służby Jezusa...
Na czym polegała metoda służby
Jezusa? Gdy wygłosił On swoją inauguracyjną mowę w Nazarecie, wytyczył w niej kierunek swojej służby
i sposób, w jaki będzie ją pełnił.
W Łk 4,18-19 Chrystus cytuje Iz 61,1-2
— program działalności Mesjasza:
„Duch3 Wszechmocnego, Pana nade
mną, gdyż
• Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę;
• posłał mnie, abym opatrzył tych,
których serca są skruszone,

MODEL DYCHOTOMICZNY (DWUDZIELNY)
[model pierwszy, oparty na greckiej koncepcji dualistycznej,
zakładający istnienie dwóch rywalizujących ewangelii]
SPOŁECZNOŚĆ WSPÓŁCZUCIE SŁUŻBA
ZBAWIENIE
I............•........................•...................•.........I I................•.................I
ŚWIECKIE
DUCHOWE
EWANGELIA
EWANGELIA
————————> <
——
——>
SPOŁECZNA
EWANGELIJNA

1. SPOŁECZNOŚĆ

„Zbawiciel obcował
z ludźmi”

[otwarta sieć
kontaktów]

2. WSPÓŁCZUCIE

„Wykazywał
zainteresowanie”

3. SŁUŻBA

„ich potrzebami”

4. ZBAWIENIE

„Potem zapraszał ich:
Pójdźcie za mną”

}

}

1+2+3=
[zawieranie
znajomości]

[nawrócenie]

ZAUFANIE

WZÓR SUKCESU

MODEL HOLISTYCZNY
(CAŁOŚCIOWY)
[model drugi, oparty na hebrajskiej
koncepcji holistycznej, zakładający
istnienie tylko jednej ewangelii]

▼

WSPÓŁCZUCIE (2)

▼

SPOŁECZNOŚĆ (1)
ZBAWIENIE (4)

Zauważyłem, że czasami przywódcy kościelni pomijają zupełnie albo pobieżnie traktują etapy od pierwszego
do trzeciego, przechodząc wprost
do etapu czwartego (który oczywiście
jest nie mniej ważny niż trzy poprzednie). Jednak Jezus kładł jednakowy nacisk na wszystkie cztery etapy i dopiero po trzech pierwszych zapraszał ich:
Pójdźcie za mną. Nie możemy zbłądzić, jeśli postępujemy tak, jak postępował Chrystus!
A teraz pierwszy model. Łatwo jest
twierdzić, że nie jesteśmy dualistami
w kwestii natury człowieka, ale równie łatwo przychodzi nam być dualistami w kwestii służby. Model dychotomiczny (dwudzielny), oparty
na greckiej koncepcji dualistycznej,
przedstawia etapy z książki Śladami
Wielkiego Lekarza jako dwie konkurujące ewangelie — ewangelię społeczną
i ewangelię ewangelijną. Matematyk

▼

<———————

▼

• abym ogłosił jeńcom wyzwolenie,
• a ślepym przejrzenie,
• abym ogłosił rok łaski Pana [terminologia roku jubileuszowego]4 (...),
• abym pocieszył wszystkich zasmuconych”.
Gdy czytamy ewangelie, widzimy,
że Chrystus żył zgodnie ze swoim
mesjańskim programem działania.
Mateusz tak podsumował Jego metodę
służby: „Obchodził Jezus wszystkie
miasta i wioski, nauczał w ich synagogach i zwiastował ewangelię o Królestwie, i uzdrawiał wszelką chorobę
i wszelką niemoc. A widząc lud, użalił się nad nim, gdyż był utrudzony
i opuszczony jak owce, które nie mają
pasterza. Wtedy rzekł uczniom swoim:
Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa,
aby wyprawił robotników na żniwo
swoje” (Mt 9,35-38).
Ten fragment ewangelii, wraz
z 58. rozdziałem Księgi Izajasza i kilkoma innymi, znajdują odzwierciedlenie w znanej definicji metody służby
Jezusa zawartej w książce Śladami
Wielkiego Lekarza: „Tylko metoda
Chrystusa w zdobywaniu ludzi może
dać pożądane wyniki. Zbawiciel obcował z ludźmi jako ten, kto pragnie dać
im to, co najlepsze. Wykazywał zainteresowanie ich potrzebami, pomagał im
i zdobywał ich zaufanie. Potem zapraszał ich: Pójdźcie za mną”5.
Mój przyjaciel uporządkował ten
akapit i przedstawił w postaci wzoru
i dwóch różnych modeli: modelu dychotomicznego (dwudzielnego) i modelu holistycznego (całościowego)6.
Oto wzór:

SŁUŻBA (3)
określiłby tę zależność między czynnikiem świeckim i duchowym jako odwrotnie proporcjonalną. To znaczy, że
im bardziej przybliżamy się do bieguna ewangelijno-duchowego, tym bardziej oddalamy się od bieguna społecznego, i odwrotnie. Czy widziałeś
w praktyce model służby odzwierciedlający tę teorię? Ze swej strony muszę przyznać, że ja widziałam.
Drugi model — model całościowy
— jest oparty na hebrajskiej koncepcji
holistycznej7. Według tego modelu istnieje tylko jedna ewangelia. Służba
miłosierdzia jest tu tak samo ważna jak
tradycyjne formy ewangelizacji. Idą one
ze sobą w parze i są ze sobą zgodne. Mówiąc o ruchu zborów miejskich
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w Limie, stolicy Peru, Harvie Conn
i Manuel Ortiz napisali: „Zainteresowanie Kościoła działalnością w mieście ukształtowało zdrową równowagę
między dynamicznym werbalnym
zwiastowaniem ewangelicznego przesłania, a zwiastowaniem tego samego
przesłania przez pełne miłości i troski czyny programu służby społecznej”8. Czy to brzmi jak opis działania
twojego zboru?
W następnym akapicie w książce
Śladami Wielkiego Lekarza czytamy radę:
„Konieczne jest osobiste zbliżenie się
do ludzi. Gdybyśmy mniej czasu poświęcali na kazania, a więcej na osobistą
pomoc bliźnim, widzielibyśmy lepsze
wyniki. Trzeba pomagać ubogim, troszczyć się o chorych, smutnych i strapionych pocieszać, nieświadomych pouczać,
a niedoświadczonym udzielać rad. Powinniśmy płakać z płaczącymi i cieszyć
się z tymi, którzy mają powód do radości. Jeśli będzie nam towarzyszyć siła
perswazji, moc modlitwy i miłości Bożej, niemożliwe jest, aby ta praca nie przyniosła owoców”9.
Jeśli twój zbór nie osiągnął tej równowagi, tego modelu jednej ewangelii,
byłoby dobrze, gdybyście zaczęli zmierzać w tym kierunku. Znajdziecie się
w dobrym towarzystwie, bo ten model
stosował Jezus! Apostoł Jan napisał:
„Kto mówi, że w nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak On postępował” (1 J 2,6). Kto miałby być
dla nas lepszym wzorem służby?
W 362 roku n.e. rzymski cesarz Julian Apostata rozpoczął kampanię mającą na celu przywrócenie pogaństwa.
Chrześcijanie, których poganie pragnęli wytępić, rośli w siłę i liczbę, tak iż
pogańscy przywódcy zaczynali się ich
obawiać. Rada cesarza Juliana Apostaty skierowana do jednego ze znamienitych pogańskich kapłanów wyrażała
tę troskę: „Myślę, że gdy kapłani zaczęli
zaniedbywać i lekceważyć ubogich,
bezbożni Galilejczycy [chrześcijanie]
zauważyli to i zaangażowali się w dzieło dobroczynności. (...). Wspierają oni
nie tylko swoich ubogich, ale także naszych, tak iż każdy może zauważyć, iż
naszemu ludowi brakuje wsparcia z naszej strony”10. Chrześcijaństwo opano-

wało imperium rzymskie w ciągu niespełna trzystu lat właśnie dzięki okazywaniu przez chrześcijan pomocy
i współczucia wszystkim potrzebującym. Także obecnie „niemożliwe jest,
aby ta praca nie przyniosła owoców”11.

...i modlił się o:
• ducha odnowy, miłości i troski o ludzi w twojej społeczności,
• pracowników wykonujących pracę
na polach,
• deszcz — o Ducha Świętego — przez
cały okres wegetacji; jeśli nie ma deszczu, nie ma też plonów i zbiorów!
Mt 9,38 wskazuje na „niezbędność
modlitwy: »Proście więc...«. Modlitwa
nie ma być substytutem działania —
uczniowie mieli być żniwiarzami12, jak
również ludźmi modlitwy. Ale dzieło
nie zostanie wykonane bez modlitwy”13.
„Także Jezus, kiedy mieszkał wśród nas,
często modlił się. Modlitwa poprzedzała i uświęcała każdy czyn w Jego służbie”14. Zanurzcie swoją działalność społeczną w modlitwie. Zgromadźcie bojowników modlitwy w waszym zborze,
waszych partnerów w modlitwie.
Stwórzcie kącik modlitwy w biuletynie
zborowym i skrzynkę modlitewną
w zborze. Organizujcie spotkania modlitewne i módlcie się za ludzi z waszej okolicy, jeśli to możliwe, wymieniając ich z imienia.
W czasach końca, gdy Kościół Adwentystów Dnia Siódmego coraz mocniej akcentuje potrzebę ożywienia i reformacji, rozlega się na nowo wezwanie do modlitwy, która ma poprzedzać każdy czyn w naszej służbie. Gdy
w zborze panuje duch gorliwej modlitwy, a wyznawcy pracują osobiście
dla zbawienia bliźnich, zgodnie z modelem Jezusa, wówczas spełnione zostają „wyznaczone przez Boga warunki
udzielenia późnego deszczu”15. Czy jesteś gotowy z modlitwą podjąć wyzwanie Tony’ego Campolo, by uczynić
wszystko, co jest potrzebne, aby reprezentować Chrystusa wobec choćby jednej osoby w twojej społeczności? ✔
May-Ellen Colón
1

Jedenaście przykazań rolnika: 1. Będziesz
badał metodę służby Jezusa i modlił się o...
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2. Dokonasz oceny zasobów w swoim zborze. 3. Stworzysz Zespół Przywódczy
do Działań Społecznych. 4. Dokonasz wyboru terenu; ograniczysz jego zasięg. 5. Przeprowadzisz analizę demograficzną wybranego terenu. 6. Objedziesz samochodem lub
przejdziesz pieszo wybrany teren, aby sporządzić notatki dotyczące rodzajów domów,
sklepów, kościołów, ludzi itp. 7. Będziesz
rozmawiał z przywódcami lokalnych społeczności i przedstawicielami biznesu, aby
dowiedzieć się, jakie potrzeby oni dostrzegają. 8. Zgromadź kapitał społeczny.
9. Wypracujesz strategiczny plan zaangażowania zboru w działania społeczne, oparty o odkryte przez ciebie potrzeby lokalnej społeczności oraz zasoby i marzenia
twojego zboru. 10. Będziesz poszukiwał
sposobów, dzięki którym Bóg już działa
w twojej społeczności. Ciesz się osiągniętymi wynikami, wyraź za nie wdzięczność
i podejmij współpracę. 11. Nie będziesz lekceważył przykazań 1-10 i będziesz pamiętał, aby żąć tam, gdzie ziemię uprawiałeś,
oraz zachować to, co zebrałeś (czyń ludzi
uczniami i zabezpiecz zbiory)!
Adaptowano z opowiadania Tony’ego Campolo z filmu The Least of These, 2004. Film
dostępny jest na stronie www.oldfashionedpictures.com.
Obecność Ducha Pańskiego w odpowiedzi
na modlitwę jest ważnym pierwszym krokiem, zgodnie z pierwszym przykazaniem
rolnika.
Rok jubileuszowy był czynnikiem przywracającym równowagę w społeczeństwie —
dawał wszystkim nową szansę. W roku tym
umarzano długi, sprzedane nieruchomości
zwracano pierwotnym właścicielom lub ich
spadkobiercom oraz uwalniano tych, którzy zaprzedali się w niewolę. Był to czynnik stanowiący barierę dla wyzysku będącego nadużyciem prawa własności oraz zapobiegający nadmiernej akumulacji kapitału, prowadzącej do niezdrowej monopolizacji gospodarki kraju.
Ellen G. White, Śladami Wielkiego Lekarza, Warszawa 2009, wyd. VI, s. 94.
Wzór i wykresy sporządzone zostały przez
Caleba Rosado na podstawie definicji podanej przez Ellen G. White.
Od gr. holos — cały.
Harvie M. Conn i Manuel Ortiz, Urban
Ministry: The Kingdom, the City, and the
People of God, Downers Grove 2001,
s. 204. Komentarz ten dotyczy chrześcijańskiego ruchu misyjnego w Limie.
Ellen G. White, dz. cyt.
David Ayerst i A.S.T. Fisher, Records of
Christianity, t. I, Oxford 1971, s. 179-181,
cyt. w: Rodney Starks, Cities of God.
Ellen G. White, dz. cyt.
Pamiętaj, że musimy wykonać także inne zadania rolnika, zanim przystąpimy do żniwa.
The Interpreter’s Bible, t. VII, s. 362.
Ellen G. White, w: Signs of the Times,
18 VI 1902.
Review and Herald, 2 III 1897.

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

DUSZPASTERSTWO

Wystrzegaj się
„Błogosławieni czystego serca,
albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5,8).

P

ornografia jest ogromnym dochodowym biznesem i jedną z największych tragedii współczesnego świata. Przemysł pornograficzny jest
większy niż Microsoft, Google, Amazon, eBay, Yahoo!, Apple i Netflix razem wzięte! Według sondażu Barna
Research Group 38% dorosłych uważa, że oglądanie pornografii jest dopuszczalne. Niestety, 28% ludzi uważających się za chrześcijan — określających się mianem nowo narodzonych
— wyraża przekonanie (mimo znajomości Mt 5,28), iż oglądanie pornografii nie jest żadnym problemem. Smutną
rzeczywistością jest to, że około 50%
chrześcijan i 40% przywódców kościelnych przyznaje, że są w jakimś
stopniu uzależnieni od pornografii.
Mężczyźni i kobiety, młodzi
i starsi, chrześcijanie i niechrześcijanie — wszyscy są podatni na tę zarazę.
Pornografia oplata świat swymi mackami. Ellen G. White napisała: „Żyjemy
w czasie, w którym wszędzie panoszy
się zepsucie. Pożądanie i niskie namiętności są rozbudzane przez oglądanie i czytanie. Serce jest deprawowane
przez wyobraźnię. Umysł znajduje przyjemność w rozmyślaniu nad scenami,
które rozpalają niską wyuzdaną namiętność. Te niegodziwe obrazy, widziane
oczami chorej wyobraźni, niszczą zasady moralne i przygotowują zwiedzione
i zaślepione istoty do puszczania cugli zmysłowym namiętnościom”1.
Dla wielu ludzi w Kościele pornografia (żądza, pożądliwość) to więcej niż zmaganie się z pokusą. Stała się
ona dla nich prawdziwym nałogiem
zniewalającym zarówno mężczyzn, jak
i kobiety. Niestety, pornografia jak
powódź wdziera się do Kościoła, niosąc zniszczenie rodzinom i zborom —
przeważnie z winy mężczyzn. Jako
chrześcijanie i przywódcy kościelni
musimy zrozumieć następujące fakty
dotyczące pornografii2:

pornografii!

1. Pornografia jest grzeszną praktyką.
Bóg stworzył seks i seksualną ekspresję między mężczyzną i kobietą z przeznaczeniem wyłącznie do realizacji
w ramach związku małżeńskiego (zob.
Rdz 2,24). Pornografia jest wypaczeniem piękna i delikatności stworzonej
przez Pana. Bóg aprobuje związek seksualny kobiety i mężczyzny w ramach
małżeństwa, z zachowaniem właściwej
intymności, ale zdecydowanie sprzeciwia się trywializowaniu i wulgaryzowaniu seksualności (zob. 1 Tes 4,3-7).
2. Pornografia przedstawia odrealnioną seksualność. W pornografii nie
sposób dopatrzyć się romantyzmu,
wrażliwości oraz świętości, które powinny charakteryzować więź małżeńską. Pornografia przedstawia zachowania seksualne pozbawione miłości,
szacunku i intymności.
3. Pornografia kradnie czas. Pornografia jest wielkim złodziejem czasu,
który powinien zostać poświęcony rodzinie, przyjaciołom i łączności z Bogiem. Kradnie czas potrzebny na pracę, odpoczynek i sen.
4. Pornografia przedmiotowo traktuje kobietę. Mężczyzna uzależniony
od pornografii ma wypaczone pojęcie
kobiety, postrzegając ją jedynie jako
przedmiot przyjemności. Taki mężczyzna traktuje kobietę jak gorszą istotę,
łatwo dopuszcza się zdrady małżeńskiej
i nie znajduje zadowolenia w normalnej małżeńskiej relacji seksualnej.
5. Pornografia kradnie pieniądze. Pornografia kradnie nie tylko twój czas, ale
także pieniądze, które można byłoby
wydać na kształcenie dzieci, rodzinę,
rachunki, spłatę kredytu itd. Przemysł
pornograficzny generuje miliardy dolarów zysku ze sprzedaży pornograficznych kanałów telewizji kablowej, czasopism, materiałów internetowych itp. Ludzie, którzy nałogowo korzystają z pornografii, przyczyniają się do umacniania
i rozszerzania wpływów tego przemysłu.

6. Pornografia czyni ludzi niewolnikami. Uzależnienie od pornografii jest podobne do uzależnienia od alkoholu
i narkotyków. Wielu ludzi latami usiłuje
uwolnić się od pornograficznego nałogu,
ale nie są w stanie sami tego dokonać.
W wielu przypadkach konieczne są długotrwała terapia i uczestnictwo w grupach wzajemnego wsparcia podobnych
do Anonimowych Alkoholików.
7. Pornografia niszczy małżeństwa.
Żony mężczyzn uzależnionych od pornografii czują się zdradzane przez mężów z ich wirtualnymi kochankami.
Nierzadko to poczucie zdrady prowadzi do rozwodów, gdyż kobiety nie są
w stanie znieść takiej sytuacji.
Przywódcy kościelni powinni się wypowiadać przeciwko pornografii i czynić
wszystko, co możliwe, by zachować współwyznawców i samych siebie z dala
od niej. Nie pozwólmy, by wróg niszczył
naszą wiarę, nadzieję i życie. Ellen G.
White wzywała: „Kto nie chce dostać się
pod wpływ szatana, musi uważnie strzec
dróg swojej duszy. Musi unikać czytania,
oglądania i słuchania tego, co nasuwałoby nieczyste myśli. Umysł nasz nie powinien oddawać się rozważaniom wszystkiego, co sugeruje nieprzyjaciel dusz ludzkich. Trzeba stać wiernie na straży swego
serca, bo zło zewnętrzne wzbudzi zło wewnętrzne, a dusza błądzić będzie
w ciemnościach”3.
Moją modlitwą jest, by członkowie
twojego zboru myśleli i postępowali
zgodnie z radą apostoła: „Bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co
poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste,
co miłe, co chwalebne, co jest cnotą
i godne pochwały” (Flp 4,8).
✔
Jonas Arrais
1

Ellen G. White, Listy do zakochanych,
Warszawa 2000, s. 62.

2

Zob. http://www.clickfamilia.org.br/.

3

Ellen G. White, dz. cyt.

[Autor jest redaktorem naczelnym kwartalnika Elder’s Digest].
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ZDROWIE

W odpowiedzi na

epidemię

otyłości wśród dzieci

J

aki jest doskonały wzorzec służby?
Musimy odpowiedzieć na to pytanie, jeśli mamy wypełnić naszą misję. Raz po raz uświadamiamy sobie,
że powinniśmy sięgać do przykładu
Kościoła wczesnochrześcijańskiego.
Czy w dziejach świata istniała grupa
wierzących, przez którą Pan działałby
skuteczniej w prowadzeniu innych ludzi do rodziny Bożej? Co było tajemnicą powodzenia pierwotnego Kościoła? Przychodzą mi na myśl dwa ważne aspekty.
1. Pierwsi chrześcijanie przyjęli
w pełnej mierze chrzest Ducha Świętego.
Gdy Duch Boży został wylany, zaczęli
doświadczać darów Ducha — miłości,
cierpliwości, uprzejmości, wstrzemięźliwości i panowania nad sobą. Ich
wzajemna troska o siebie prowadziła
do zdrowia, odnowy i dobrego samopoczucia w ich społecznościach. Wielu przyłączało się do tych miłujących
się chrześcijan, którzy znali Chrystusa,
kochali Go ponad wszystko i opowiadali o Nim z zapałem.
2. Pierwsi chrześcijanie przyjęli zlecenie Chrystusa i naśladowali Jego metodę służby. Jezus posłał ich, by „głosili
Królestwo Boże i uzdrawiali” (Łk
9,2), a ich domy stały się ośrodkami
uzdrawiania i zdrowia. Tam troszczyli się o siebie nawzajem i opowiadali
o Zbawicielu, którego dobrze znali.
Doświadczali miłości i łaski Boga oraz
trwali w silnej więzi z Panem. Wynikiem tego był ich zapał do dzielenia
się Jego miłością z bliźnimi i do wychodzenia naprzeciw ich potrzebom.
Czy dzisiaj powinniśmy szukać innych metod? Ludzie nadal mają te same
fizyczne, umysłowe, emocjonalne i duchowe potrzeby. Gdy patrzymy na ludzi, uświadamiamy sobie, że „świat
potrzebuje dzisiaj również tego, czego
potrzebował dziewiętnaście wieków

temu: objawienia Jezusa. Reforma jest
konieczna, a jedynie przez łaskę Chrystusa może się dokonać odnowa fizyczna, umysłowa i duchowa”1.
Gdy mówimy o głoszeniu Chrystusa i naśladowaniu Jego metod,
mamy na myśli uczynienie każdego
zboru miejscem, w którym dzięki Jego
łasce dokonuje się fizyczne, umysłowe,
emocjonalne i duchowe uzdrowienie.
Taki zbór zostanie zauważony przez
społeczeństwo jako miejsce, w którym
można znaleźć miłujących i otwartych
ludzi, dzielących się miłością Bożą nie
tylko słowami, ale także czynami. Dzielenie się miłością w działaniu oznacza
wychodzenie naprzeciw potrzebom ludzi żyjących wokoło nas.
Obecnie jedną z najważniejszych
potrzeb w naszych społecznościach
jest przeciwdziałanie pladze chorób.
Zmagamy się z epidemią otyłości. Już
33% Amerykanów — w tym także
dzieci — cierpi z powodu otyłości.
Dowody naukowe potwierdzają związek otyłości z cukrzycą, chorobami
serca, rakiem i innymi chorobami będącymi częstą przyczyną śmierci.
Co adwentyści robią w tej sprawie?
Niedawno Kościół adwentystyczny
w Ameryce Północnej rozpoczął realizację programu Adventists InStep for
Life, będącego odpowiedzią na epidemię otyłości. Rodziny i sprawujący kierowniczą rolę w zborach, szkołach
i społecznościach są wzywani do przyłączenia się do tego programu. W ramach tej inicjatywy zaplanowano szczególne przedsięwzięcie pod nazwą Let’s
Move Day, by zmobilizować jak najwięcej ludzi w społeczeństwie do aktywności fizycznej, a jednocześnie zaznaczyć, że troszczymy się o zdrowie naszych bliźnich, a problem otyłości leży
nam na sercu (zob. www.AdventistInStepforLife.com).
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Okazawszy zainteresowanie tym palącym problemem, mamy możliwość
podążać za przykładem Chrystusa,
łącząc przy tym okazywanie współczucia z wychodzeniem naprzeciw potrzebom ludzi2. Nie będziemy wygłaszać poważnych kazań o tym, co ludzie muszą
zrobić, by uwolnić się od tej plagi. Będziemy raczej mieli okazję do przedstawiania miłującego Boga, który dał nam
cenny dar — poselstwo zdrowia. Ten dar
nie został nam narzucony siłą ani nie czyni
nas świętymi. Pozwala nam dokonywać
wyborów i doświadczać życia w pełniejszej mierze.
Jakimże przywilejem jest wychodzić w ten sposób naprzeciw potrzebom ludzi wokół nas. Naszym powołaniem jest służyć na wzór Jezusa i Kościoła wczesnochrześcijańskiego, czyniąc nasze zbory ośrodkami zdrowia,
leczenia i dobrego samopoczucia
w społeczeństwie. Zanim to się stanie,
jesteśmy powołani, byśmy sami wybrali
życie. Chrystus ukazał nam „drogę
życia” (Ps 16,11) przez swoje dary i łaskę. „Położyłem dziś przed tobą życie
i śmierć (...). Wybierz przeto życie,
abyś żył, ty i twoje potomstwo” (Pwt
30,19). Zapraszam cię dzisiaj, byś wybrał pełnię życia i głosił to przesłanie
światu, czyniąc swój zbór ośrodkiem
zdrowia, leczenia i dobrego samopoczucia w twoim społeczeństwie3. ✔
Katia Reinert
1

Ellen G. White, Śladami Wielkiego Lekarza, Warszawa 2009, wyd. VI, s. 94.

2

Zob. tamże.

3

Więcej informacji na stronie www.NADhealthministries.org.
[Autorka jest dyrektorem Sekretariatu Zdrowia przy Wydziale
Północnoamerykańskim Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego].

DUSZPASTERSTWO

Jak doświadczyć

osobistego ożywienia?
C

zy bardzo pragniesz lepiej poznać Boga? Czy doszedłeś do tego, że czujesz, iż nie jesteś w stanie iść dalej, jeśli On nie dokona wielkiego dzieła w twoim sercu? Jeśli tak,
to osobiste ożywienie duchowe jest
dla ciebie dostępne. Pan pragnie napełnić cię w stopniu proporcjonalnym
do twojego pragnienia.
Jezus powiedział: „Błogosławieni,
którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni” (Mt
5,6). Musisz łaknąć i pragnąć, zanim
zostaniesz nasycony. Gdy zasycha ci
w ustach, uświadamiasz sobie, że ponad wszystko potrzebujesz wody.
Chrystus powiedział, że gdy będziemy
Go łaknąć i pragnąć, zostaniemy nasyceni.
Co powinno się wydarzyć w naszym życiu, byśmy mogli doświadczyć
osobistego ożywienia?

Nie zadowalaj się
dotychczasowym
stanem rzeczy
Status quo nie wystarczy. Z czasem to, co jest, przestaje nas zadowalać. Nawet jeśli jesteś szczęśliwym
chrześcijaninem, w głębi serca wołasz:
Panie, pragnę więcej Ciebie!
Czy czujesz, że popadłeś w rutynę,
gdy chodzi o twoje chrześcijańskie życie?
Jeśli tak, Bóg wzywa cię: Pragnę, byś doświadczył duchowego rozwoju. Chcę, byś
miał coś więcej, niż masz teraz. Pragnę, byś
osobiście mnie poznał. Pragnę tobą pokierować i przybliżyć się do ciebie.
Nie chcesz zadowalać się tym, co masz.
Chciałbyś poprosić Boga o coś więcej.

Szukaj usilnie
Jego obecności
Nigdy nie posiądziemy głębszego poznania Zbawiciela, póki nie będziemy
Nim zafascynowani bardziej niż czymkolwiek innym. Gdy wstajemy rano, w ciągu dnia i gdy kładziemy się spać, mamy
kierować myśli do Pana i modlić się:

Boże, muszę Cię lepiej poznać, bo Cię miłuję i potrzebuję ponad wszystko.
Gdy pragniemy Go bardziej niż
cennych rzeczy, przyjemnej zabawy,
wyższego stanowiska w firmie, większych zarobków, droższego samochodów, większego domu — gdy pałamy
świętą żarliwością dla Boga — wówczas On nam się objawi.

Wyraź skruchę
w głębi serca
Aby doświadczyć osobistego ożywienia, musimy okazać skruchę nie tylko
z powodu widocznych grzechów, ale
wszystkiego, co znieważa Pana w naszych
czynach, słowach i myślach. Gdy Bóg
kieruje swoje badawcze światło na nasze
serce i ukazuje nam grzechy, których nawet sobie nie uświadamialiśmy, wówczas
widzimy nieczystość jak nigdy dotąd.
Gdy dochodzimy do tej serdecznej
skruchy i zaczynamy uświadamiać sobie głębię grzechu tkwiącego w nas, Pan
zaczyna nas otwierać. Mówi do nas:
Oto twój grzech, nikczemność i przestępstwo. Gdy wyznajemy grzechy, Duch
Boży napełnia nas, przynosząc odradzający powiew ożywienia.

Naprawienie krzywd
Nie jest łatwo prosić o przebaczenie i pojednanie, ale ożywienie tego
wymaga. Gdy Zacheusz spotkał Jezusa, powiedział:
— „Panie, oto połowę majątku
mojego daję ubogim, a jeśli na kim co
wymusiłem, jestem gotów oddać
w czwórnasób” (Łk 19,8).
Skrucha doprowadziła go do szukania przebaczenia i pojednania z bliźnimi.
Gdy prosimy o przebaczenie bliźnich i staramy się naprawić krzywdy,
Bóg może nas zmienić i ożywić.

przestanku się módlcie” (1 Tes 5,17).
Oznacza to wytrwałość i nieustępliwość w modlitwie. Patriarcha Jakub
rozumiał potrzebę takiej modlitwy, gdy
zmagał się z Bogiem i nie poddał się.
Nie puścił Pana, póki On mu nie pobłogosławił (zob. Rdz 32,24-32).
Niektórzy modlą się dopiero, gdy
nadarzy się okazja, inni — gdy znajdą
się w trudnej sytuacji. Tego rodzaju
modlitwy nie doprowadzą do ożywienia. Powinniśmy modlić się gorliwie
i nieustannie: Panie, odnów nas, bo nie
puścimy Cię, póki nie ześlesz nam ożywienia.
Jednak jest jeszcze jeden warunek
— umiłowanie Słowa Bożego. Kochaj
Biblię. Ceń jej przesłanie i niech stanie się ono żywe w tobie. W tej księdze jest moc i życie, więc może nas ona
ożywić. Studiuj Słowo Boże, aż jego
moc stanie się w tobie realna.
Ellen G. White zapewnia: „Gdy
zrozumiemy, co ta księga oznacza
dla nas, wówczas nastąpi wśród nas
wielkie ożywienie”1.

Bądź gotowy
do zupełnego
posłuszeństwa
Jeśli mówimy: Boże, miłuję Cię, ale
nie staramy się być posłuszni Panu,
wówczas On nie może wylać na nas
swego Ducha. Ożywienie nastąpi, gdy
z przekonaniem będziemy gotowi powiedzieć: Boże, pragnę czynić cokolwiek chcesz i kiedykolwiek chcesz.
Jeśli pragniesz ożywienia, jest ono
dla ciebie dostępne. Upewnij się, że
twoje serce jest pogodzone z Panem.
Zacznij się modlić i bądź posłuszny
Słowu Bożemu. Wszechmocny obiecuje: Wyleję mego Ducha na wszelkie ciało. Gdy On obdarza cię swoim Duchem, twoje życie zmienia się bezpowrotnie.
✔
S. Joseph Kidder
1

Ellen G. White, The Faith I Live By, s. 345.

[Autor jest wykładowcą wzrostu Kościoła

Przygotuj się
na ożywienie

i przywództwa w Adwentystycznym Semina-

Przygotowanie to wymaga stałej
modlitwy. Apostoł Paweł radzi: „Bez

sa w mieście Berrien Springs w amerykańskim
stanie Michigan].

rium Teologicznym na Uniwersytecie Andrew-
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Wydawnictwo „Znaki Czasu” poleca
I. HISTORIA REFORMACJI
NOWOŚĆ. Fascynująca próba obnażenia mechani−
zmów nietolerancji religijnej na Pogórzu Karpackim
w okresie reformacji. Jest to pierwsza tak dokładna pra−
ca na ten temat. Książka przedstawia postacie, fakty
i dokumenty nieznane szerszej. Formułowane przez
autora oceny nierzadko prowokują do dyskusji, a za−
wsze — do refleksji. Bogaty materiał ilustracyjny do−
datkowo podnosi walory publikacji. Bardzo pożytecz−
ne są podane pod koniec książki informacje o spadko−
biercach reformacji, a w tym m.in. o Kościele Adwen−
tystów Dnia Siódmego działającym współcześnie
na obszarze Pogórza Karpackiego. „Książka warta po−
lecenia nauczycielom przedmiotów humanistycznych,
przewodnikom turystycznym, duchownym i wszystkim miłośnikom historii” (prof.
Rafał A. Leszczyński). CENA 26−32 ZŁ.
II. ADWENTYZM
NOWOŚĆ. Pierwszy w języku polskim film, który doty−
ka ważnych i niekiedy problemowych kwestii dotyczą−
cych daru proroctwa w Kościele adwentystycznym.
Został przygotowany przez wybitnych uczonych ad−
wentystycznych i jest doskonałą pomocą dla lepsze−
go zrozumienia daru proroctwa w czasach ostatecz−
nych. Tematy: 1. Ellen G. White — autentyczna proro−
kini? 2. Ellen G. White a Biblia. 3. Prorocy są tylko ludź−
mi. 4. Biblijny model natchnienia. 5. Biblijne kryteria
autentyczności proroka. DVD. Czas 120 min. Prod.
amer.−austral. CENA 40 ZŁ.
NOWOŚĆ. Publikacja dedykowana wszystkim, którzy
misję adwentową stawiają ponad rozważaniami i dys−
putami teologicznymi. Wychodzi naprzeciw dzisiejszym
potrzebom Kościoła adwentystycznego i odpowiada
m.in. na pytania: Czym jest misja? Jak osobiście przy−
czynić się do ponownego rozwoju adwentyzmu w Eu−
ropie? Co dzisiaj oznacza bycie adwentystą? W czym
Kościół odnajduje swoją tożsamość? Książka opowia−
da o życiu znanego i jednocześnie kontrowersyjnego
misjonarza w dziejach adwentyzmu. Jej lektura pozwa−
la uświadomić sobie, że dzieło Pańskie rozwija się po−
mimo wszelkich ludzkich nieudolności i słabości. A to
dlatego, że Panem misji jest Bóg, który prowadzi swe
dzieło do celu. CENA 19 ZŁ.
ZAPOWIEDŹ. Unikalny zapis dziejów zborów, postaci
i wydarzeń z bogatej historii Kościoła adwentystyczne−
go na Śląsku. Książka obfituje w ilustracje dokumentują−
ce fakty z życia niefunkcjo−
nujących już dzisiaj przed−
wojennych zborów.
NOWOŚĆ. Autor podkre−
śla znaczenie Kościoła
jako społeczności opar−
tej na więziach między−
ludzkich, w której problemy rozwiązywane są dzięki
miłości i porozumieniu, a jej członkowie mogą się czuć
jak w rodzinie. Taki Kościół nie potrzebuje wielu pasto−
rów i kosztownych budynków. A co najważniejsze,
ma moc przetrwać wyzwania XXI wieku. Ta książka to
prawdziwa rewolucja w Kościele! CENA 18 ZŁ.

III. PRAWDZIWE HISTORIE

ZAPOWIEDŹ. Zapis cieka−
wej rozmowy podczas lotu
samolotem pomiędzy teo−
logiem a osobą niewie−
rzącą. Książka dostarcza
wielu interesujących argu−
mentów na rzecz obrony
charakteru Boga oraz kwe−
stii dotyczących przezna−
czenia człowieka i sensu
życia.

Szanowany pastor, mąż i oj−
ciec, Bernie Anderson, w ta−
jemnicy przed światem
walczył z uzależnieniem
od pornografii i seksu. Na−
rażony na kontakt z porno−
grafią od najmłodszych lat
stał się ofiarą nałogu, póki
nie pozwolił, by Bóg go
zmienił. Ta książka oferuje
zrozumienie, wsparcie i fa−
chową wiedzę, świadcząc
dobitnie o całej prawdzie
tego rodzaju nałogu oraz
o tym, jak możesz ochronić siebie i swoją rodzinę przed
zagrożeniem ze strony pornografii. CENA 22 ZŁ.
IV. PORADNIKI

Znakomita pomoc do ka−
zań i wszelkich rozważań
na temat radości chrześci−
jańskiej oraz znoszenia trud−
ności życiowych. Książka
napisana w oparciu o List
do Filipian, pełna przykła−
dów, sentencji i sporej
dawki zdrowego humoru.
CENA 22 ZŁ.

Zamówienia 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: kontakt@znakiczasu.pl
księgarnia internetowa:

www.sklep.znakiczasu.pl

