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Ożywienie
i

reformacja

w Piśmie Świętym
C

zy możliwe jest doświadczenie
ożywienia i reformacji bez żywej
więzi z Chrystusem za pośrednictwem słów Pisma Świętego? W dziejach Izraela opisanych w Biblii prawdziwe ożywienie prowadzące do reformacji nigdy nie następowało z pominięciem Bożego objawienia. Gdy Izraelici
po raz pierwszy oddali pokłon Panu, stało się to w wyniku tego, iż Najwyższy
wejrzał na niedolę swojego ludu (zob. Wj
4,31 BT). Przez wiarę w Słowo Boże objawione Mojżeszowi i wypowiedziane
przez Aarona lud ten zyskał nową siłę
i nową motywację, by przyłączyć się
do Najwyższego w realizacji Jego planu odkupienia i wyprowadzenia ich
z niewoli do Ziemi Obiecanej.
Z biegiem czasu Izraelici zaniedbali wierne wypełnianie przymierza
z Bogiem i zapomnieli o swojej
pierwszej miłości do Niego. Zaczęło
się to od zaniedbania tego, co On ob-

jawił w Torze, a następnie tego, co
objawił im przez proroków. Także
w czasach Jezusa prawdziwe uczniostwo było związane z Jego Słowem.
Chrystus uczył, że Jego prawdziwi
uczniowie to ci, którzy trwają w Jego
Słowie (zob. J 8,31).
Pismo Święte wskazuje, że każdy
duchowy upadek w dziejach Izraela
był poprzedzony zaniedbaniem Bożego objawienia. Jeśli współczesny Kościół będzie powtarzał błędy, jakie pogrążyły starożytnych Izraelitów, to nie
będzie dla niego nadziei!
Ożywienie i reformacja są zawsze
inicjowane przez Boga, który pragnie
ożywić i zreformować swój lud
na swoje podobieństwo. Pan czynił to
w przeszłości i czyni obecnie przez
objawienie. Objawienie, wola Najwyższego dla Jego dzieci, nigdy nie jest
udzielane w oderwaniu od Słowa
Bożego, Biblii.

Tak więc gdy czekamy i żywimy
nadzieję na dar ożywienia i błogosławieństwo reformacji, pamiętajmy
słowa Pawła z Kol 3,16: „Słowo
Chrystusowe niech mieszka w was
obficie”.
Ożywieni przez Jego Słowo to temat
niniejszego wydania kwartalnika. Wzywam cię zatem do popularyzowania
tej inicjatywy Kościoła ogólnoświatowego w twoim zborze. Niech Bóg ci
błogosławi!
✔
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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PS. Pod poniższym adresem możesz znaleźć podstawowy pakiet promocyjny, zawierający plakaty, broszurę i artykuł
prasowy. Skorzystaj z tych materiałów, by przekazywać informację o inicjatywie Ożywieni przez Jego Słowo wszędzie tam,
gdzie to możliwe. Podstawowy pakiet promocyjny: http://bit.ly/revivedbyhiswordbasic (18 Mb).
Pod poniższym adresem znajduje się pakiet promocyjny dla bardziej wymagających użytkowników, zawierający plik
z reklamami, broszurą, plakatami, artykułem prasowym i innymi materiałami. Skorzystaj z tych materiałów, by promować
inicjatywę Ożywieni przez Jego Słowo w publikacjach, na stronach internetowych, w biuletynach i wszelkich możliwych mass
mediach. Wszystkie materiały są w języku angielskim, ale załączono także pliki w programach Photoshop i InDesign do opracowania innych wersji językowych. Dołączone zostały logo i ilustracje w wysokiej rozdzielczości w celu przygotowania
własnych projektów graficznych. Pakiet promocyjny dla zaawansowanych: http://bit.ly/revivedbyhisword (282 Mb).
✔
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DUSZPASTERSTWO
den rozdział każdego dnia i dwa rozdziały dziennie podczas ogólnoświatowego zjazdu Kościoła, miliony uczestników
ukończą podróż przez Biblię. Blog internetowy na stronie Komitetu Ożywienia i Reformacji pozwala uczestnikom
dzielić się przemyśleniami związanymi
ze studiowanymi rozdziałami.

Zjednoczeni
przez Jego Słowo

Z

historycznego punktu widzenia
Kościół Adwentystów Dnia
Siódmego opiera swoje istnienie
na Piśmie Świętym. Adwentyści to ludzie opierający się na Biblii, wierzący
w Biblię i czytający Biblię. Nowa inicjatywa ogólnoświatowego Kościoła adwentystycznego Ożywieni przez Jego
Słowo, koordynowana przez Komitet
Ożywienia i Reformacji, ma na celu
wzmocnienie duchowego doświadczenia każdego członka Kościoła.
„Studium Słowa Bożego prowadzące do zmieniającego życie doświadczenia z Jezusem jest sednem ożywienia”
(Mark Finley, zastępca przewodniczącego Generalnej Konferencji Kościoła
Adwentystów Dnia Siódmego).
„Dusza moja przylgnęła do prochu,
ożyw mnie według słowa twego” (Ps
119,25).
„Odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego, przez Słowo
Boże, które żyje i trwa” (1 P 1,23).
„Poruczam was Panu i słowu łaski
jego, które ma moc zbudować i dać
wam dziedzictwo między wszystkimi
uświęconymi” (Dz 20,32).
„Nic tak nie wzmacnia intelektu jak
studium Pisma Świętego. Żadna inna
księga nie może tak uwznioślić myśli i dodać mocy naszym władzom umysłowym,
jak potężne i uszlachetniające prawdy
Biblii. Gdyby Słowo Boże było studiowane tak, jak powinno, człowiek posiadałby szerokie horyzonty myślowe, szlachetny charakter i stałość celu, o które trudno w dzisiejszych czasach”1.

„Nic nie może zastąpić słuchania
Boga przemawiającego do nas przez

Jego Słowo” (Armando Miranda, zastępca przewodniczącego Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia
Siódmego). Studiowanie Biblii zawiera
trzy elementy prowadzące do ożywienia:
1. Jest podstawą prawdziwego ożywienia.
2. Pobudza, wzmacnia i podtrzymuje prawdziwe ożywienie.
3. Zapobiega fałszywym ożywieniom.
Nic nie może zastąpić słuchania
Pana przemawiającego do nas przez
Jego Słowo. Rozmyślanie z modlitwą
o Jego Słowie jest najważniejszym źródłem duchowej siły.

Podsumowanie inicjatywy
Członkowie Kościoła zostali zaproszeni do czytania lub słuchania jednego rozdziału Biblii dziennie, począwszy
od 17 kwietnia 2012 roku, tj. od pierwszego dnia wiosennego posiedzenia
Rady Generalnej Konferencji Kościoła
Adwentystów Dnia Siódmego.
Program rozpoczął się odczytaniem
przez Teda Wilsona, przewodniczącego
Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, wraz z przewodniczącymi wydziałów Kościoła
1. rozdziału Księgi Rodzaju z podziałem na role. Wspomniani przewodniczący dokończą owo duchowe przedsięwzięcie, odczytując 22. rozdział Apokalipsy Jana podczas ogólnoświatowego
zjazdu Kościoła adwentystycznego
w San Antonio w Teksasie w 2015
roku. Podczas 1171 dni od wiosennego
posiedzenia Rady Generalnej Konferencji Kościoła w 2012 roku do początku
ogólnoświatowego zjazdu Kościoła 2 lipca 2015 roku uczestnicy przeczytają 1189
rozdziałów Pisma Świętego. Czytając je-

Ożywieni przez Jego Słowo to coś
znacznie większego niż czytanie jednego rozdziału Pisma Świętego dziennie.
To inicjatywa kierująca uwagę całego
Kościoła ogólnoświatowego na znaczenie poznania Jezusa przez Jego Słowo
oraz zachęcająca rodziny do wspólnego czytania Biblii. W kulturach, w których Pismo Święte nie jest łatwo dostępne, inicjatywa ta zachęci przywódców
do zgromadzenia zboru i wspólnego
czytania Biblii. Inicjatywa ta jest prosta,
praktyczna i dostępna.
Ożywieni przez Jego Słowo może
zjednoczyć cały Kościół wokół Pisma
Świętego i zmienić życie milionów
ludzi. Może się stać katalizatorem regularnego i systematycznego studiowania Biblii. Celem inicjatywy Ożywieni
przez Jego Słowo jest zachęcenie każdego członka Kościoła, by pozwolił
Duchowi Świętemu zmieniać go przez
rozmyślanie i modlitwę związane
ze studiowaniem jednego rozdziału
Pisma Świętego każdego dnia.
„Pragnę zaprosić wszystkich członków Kościoła do przyłączenia się
do ogólnoświatowej rodziny adwentystycznej w czytaniu jednego rozdziału Biblii dziennie w okresie od 17 kwietnia
2012 roku do zjazdu ogólnoświatowego
Kościoła latem 2015 roku. Jestem pewien,
że ta podróż przez Pismo Święte przybliży
nas do Jezusa. Gdy z modlitwą będziemy czytać Słowo Boże i rozmyślać o nim,
zostaniemy poprowadzeni do odnowionego doświadczenia ze Zbawicielem,
w oczekiwaniu na Jego rychłe powtór✔
ne przyjście” (Ted N.C. Wilson)2.
1

2

Ellen G. White, Pokój, za którym tęsknisz,
Warszawa 2011, wyd. III, s. 88.
Zob. www.revivalandreformation.org.
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Czerpać to, co najlepsze

z Biblii
S

tudiowanie Biblii w znacznym
stopniu straciło popularność
i centralną rolę w życiu duchowym wierzących w wielu chrześcijańskich wyznaniach. Nie inaczej jest w adwentyzmie. Niegdyś byliśmy ludem
Księgi, a teraz? To pytanie pozostaje
bez odpowiedzi wśród nowego pokolenia wyznawców. Istotny wpływ internetu, telewizji i rozrywek odwraca uwagę
wielu od Pisma Świętego. Jednak wobec tego nowego zjawiska kulturowego
Kościół nie powinien tracić nadziei.
Aby wiara była mocno ugruntowana na pewnej podstawie, studiowaniu
Słowa Bożego należy przywrócić jego
pierwotne miejsce. Być może jednym
ze sposobów odnowienia w umysłach
wierzących znaczenia studiowania Biblii jest wyjaśnianie, czym nie jest studiowanie Pisma Świętego. Studiowanie
Słowa Bożego nie powinno być uważane za duchowy ciężar. Może być przyjemne, radosne i niezwykle praktyczne
z punktu widzenia codziennego życia.
Większość chrześcijan czytających
na co dzień Biblię czyni to albo z poczucia obowiązku wobec Boga, albo
w celu przygotowania się do kazania.
W wielu przypadkach takie czytanie
przynosi niewiele korzyści. Jednak tę
rzeczywistość można i należy zmienić.

Cel
Inicjatywa Kościoła ogólnoświatowego Ożywieni przez Jego Słowo, promowana przez Generalną Konferencję
i rozpoczęta 17 kwietnia 2012 podczas
wiosennego posiedzenia Rady Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów
Dnia Siódmego, jest wyzwaniem
dla wyznawców, by czytali jeden rozdział Biblii każdego dnia, rozmyślając
o tym, co czytają. Celem jest nie tylko
zmotywowanie współwyznawców
do poświęcania większej ilości czasu
na studiowanie Pisma Świętego, aby

doświadczyć prawdziwego ożywienia
i reformacji, ale także codzienne słuchanie głosu Bożego przemawiającego
do nas przez Biblię. Ci, którzy nie
otrzymali na czas informacji, mogą
przystąpić do inicjatywy w dowolnym
czasie i nadrobić zaległości, czytając
dwa rozdziały dziennie.

Czytanie jakościowe,
a nie ilościowe
Z jakiegoś powodu większość ludzi
wbiła sobie do głowy, że muszą czytać
obszerne fragmenty Biblii każdego dnia,
by podtrzymać uduchowienie. Jest to oczywista nieprawda. Uduchowienie nie opiera się na czynnikach ilościowych. Uduchowienie zależy od jakości czasu spędzanego z Chrystusem w Jego Słowie,
bez względu na porę dnia. Najlepiej czytać Pismo Święte bez pośpiechu i z modlitwą. Zanim otworzysz Biblię, módl się,
by Bóg przemówił do ciebie w szczególny sposób. Ludzie nieraz pobieżnie i szybko czytają wybrany fragment tekstu, tracąc wiele okazji do dostrzeżenia szczegółów, jakie Pan pragnie przekazać. Pamiętaj także, że Bóg nie przemawia do nas
na każde nasze życzenie. Nieraz trzeba
czasu, by usłyszeć Jego głos przemawiający do nas podczas czytania Pisma Świętego. Czekaj na Boże prowadzenie w wędrówce przez Jego Słowo, a z czasem Najwyższy zacznie przemawiać do ciebie wyraźnie. W ten sposób możliwa jest prawdziwa przemiana.

Rozmyślaj nad każdym
przeczytanym rozdziałem
Biblia wzywa nas do rozmyślania
nad czytanym Słowem (zob. Joz 1,8;
Ps 1,2-3). To rozmyślanie nie ma nic
wspólnego z bezmyślnym siedzeniem
z zamkniętymi oczami. Polega na rozważaniu, zgłębianiu i przyswajaniu Słowa Bożego, jak dziecko przyjmuje
i przyswaja pokarm, by się rozwijać.
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Proś Pana, by błogosławił cię łaknieniem
Słowa i zaspokajał je codziennie, zmieniając cię przez przyjmowane Słowo.
To rozmyślanie nad Słowem Bożym sprawia, że Biblia staje się żywa
dla nas. Bez rozmyślania trudno dostrzec sens Pisma Świętego w codziennym życiu. „Czytanie Pisma Świętego
i rozmyślanie o nim powinno być utożsamiane z audiencją u Nieskończonego”1. Oto jaki przywilej otrzymaliśmy!

Otwarte uszy
Tajemnicą czytania Pisma Świętego jest otwarcie duchowych uszu na to,
co jest zawarte w przeczytanym fragmencie tekstu oraz rozmyślanie o tym,
co fragment ten mówi o Bogu. To Jego
przykład jest podstawą przemiany, podobnie jak sposób Jego działania w życiu wielu błądzących ludzi, których swą
łaską przemienił On w bohaterów
wiary. Postaw się na miejscu tych ludzi. Ucz się na ich błędach, ciesz się
ich zwycięstwami, a możesz być pewny, że czytanie Biblii nigdy nie straci
dla ciebie sensu.
Nie musisz czytać dużo naraz, by
Biblia stała się dla ciebie realna. Każdego dnia Bóg będzie ci objawiał moc
i znaczenie swojego Słowa, gdy będziesz
rozmyślał nad tym, co przekazał ci
w przeczytanym fragmencie tekstu.
Naszą modlitwą jest, byś jako pastor, starszy zboru czy przywódca był
Ożywiony przez Jego Słowo. Wzywamy
cię do propagowania tej inicjatywy
w twoim zborze, by motywować członków zboru do zaangażowania się
w czytanie Słowa Bożego.
✔
1

Ellen G. White, Testimonies for the Church,
t. VI, s. 393.

DUSZPASTERSTWO

„Dziesięć dni

modlitwy”

P

o tym, jak Kościół spędził dziesięć dni razem, prosząc o obiecane błogosławieństwo, Bóg
wylał swego Ducha z mocą w dniu
Pięćdziesiątnicy. Także dzisiaj Najwyższy jest gotowy to uczynić! Na całym
świecie zbory adwentystyczne doświadczają odnowy w mocy Ducha Świętego, idąc za przykładem pierwszych
uczniów Jezusa i uczestnicząc w Dziesięciu dniach modlitwy.
Inicjatywa Dziesięć dni modlitwy
(znana wcześniej jako Operacja globalny deszcz) została przyjęta przez Kościół ogólnoświatowy w 2010 roku.
Zbory w ponad stu krajach świata
otrzymały obfite błogosławieństwa,
uczestnicząc w Dziesięciu dniach modlitwy. Sprawozdania z roku 2012 są
jeszcze bardziej zachęcające!
• „Bóg jest wierny! Trudno przecenić doświadczenie Dziesięciu dni modlitwy. Serca zostały poruszone, dusze
przekonane, a modlitwy wysłuchane.
Chwała niech będzie Bogu!” (Veta,
Nigeria).
• „Modlimy się za wyznawców, którzy odeszli, by wrócili. W tygodniu Operacji globalny deszcz wzywamy wszystkich
aktywnych współwyznawców, by przyłączyli się do modlitwy za co najmniej
trzech czy czterech innych członków zboru. W minioną sobotę siedmiu byłych
wyznawców wróciło do zboru” (Lisa,
Stany Zjednoczone).
• „Nigdy podczas żadnej z wcześniejszych akcji nie doświadczyliśmy
tak wielkiego duchowego wzrostu
i tak licznych wysłuchanych modlitw.
Codzienne instrukcje dla liderów
i uczestników okazały się wspaniały-

mi wskazówkami do doświadczenia
duchowego ożywienia. Krople deszczu
zaczynają spadać” (Bill, Stany Zjednoczone).
• „Dziesiątego dnia pewien młody
człowiek, który od lat nie uczęszczał
do zboru, przybył na nasze spotkanie
i oświadczył, że pragnie powierzyć swoje
życie Jezusowi. Od tej pory regularnie
uczęszcza na nabożeństwa” (Arnold).
• „Inicjatywa Dziesięć dni modlitwy zaowocowała przywróceniem spotkań modlitewnych w środku tygodnia
i w piątkowy wieczór, które od dawna już nie odbywały się w moim zborze. Ten dziesięciodniowy program nauczył nas, że moc leży w modlitwie,
i doprowadził do jedności wśród
członków zboru, napełniając nas zapałem do pracy dla Pana” (Luvuyo, Republika Południowej Afryki).
• „Zakończyliśmy Dziesięć dni
modlitwy umywaniem nóg i wieczerzą
Pańską w drugą sobotę. Pościliśmy i

po nabożeństwie udaliśmy się w odwiedziny. W ich wyniku trzej nieadwentyści przyszli na spotkanie i zaczęli pobierać lekcje biblijne. Program
Dziesięć dni modlitwy zmienił życie
członków zboru. Wierzę, że pozostawią one trwały ślad w rodzinach
i zborze” (Kelera, Fidżi).
Starsi zborów, pastorzy i liderzy
zborowi prowadzili grupy modlitewne
o różnej liczebności w domach, szkołach, zborach, na forach internetowych
i przy pomocy telekonferencji. Grupy
niemogące się zebrać w wyznaczonych dniach wybrały inne dziesięć dni
i dostąpiły nie mniejszego błogosławieństwa.
Czy zachęcisz swój zbór, by przyłączył się do Dziesięciu dni modlitwy
w 2013 roku? W przyszłym roku
przyjęto termin realizacji tego programu na okres od 9 do 19 stycznia (od
wieczoru w środę do wieczoru w sobotę).
✔
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Projekt
Globalny łańcuch modlitw o wylanie Ducha Świętego.
Adwentyści dnia siódmego modlą się 7 dni w tygodniu o godzinie 7 rano i 7 wieczorem.

Przyłącz się do globalnego łańcucha modlitewnego adwentystów dnia siódmego
modlących się o moc i obecność Ducha Świętego w naszych rodzinach, zborach,
wśród przywódców i w społecznościach, aby Jezus przyszedł jak najszybciej! Zjed−
noczcie się z tysiącami innych na całym świecie modlących się 7 dni w tygodniu
o 7 rano i 7 wieczorem. Modląc się także o innej porze, przyłączycie się do ludzi
modlących się w innej strefie czasowej, by wspólnie wołać do Pana o Jego moc!

„Łańcuch gorliwie modlących się wierzących powinien otoczyć świat (...),
modlących się o Ducha Świętego” (Review and Herald, 3 I 1907).

Soboty modlitw i postu
7 VII 2012 • 6 X 2012

O¿ywienie
i
Reformacja
revivalandreformation.org

777
Ogólnoświatowa wspólnota
modlitwy o Ducha Świętego
Inspiracja i materiały:
revivalandreformation.org/prayer
Mobilne aplikacje na iPhona,
iPada i Androida:
revivalandreformation.org/apps
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TEOLOGIA

Tajemnica Bóstwa (cz. 2)

Ucieleśnienie

P

rzed świętami Bożego Narodzenia w 2009 roku w mieście
Auckland w Nowej Zelandii
przed anglikańskim kościołem św.
Mateusza umieszczono billboard,
na którym przedstawiono Marię i jej
narzeczonego Józefa leżących razem
w łóżku. Ilustracja ta była opatrzona
napisem: „Biedny Józef. Niełatwo mu
było wypełnić wolę Bożą”. Miało to
wyraźnie sugerować, iż Jezus był owocem przedmałżeńskiego aktu płciowego między Marią i Józefem. Ten incydent uświadamia nam, jak ważne jest,
byśmy dobrze rozumieli, kim jest
Mistrz z Nazaretu.
Natura Chrystusa jako Boga objawionego w ciele jest przypuszczalnie
najważniejszą ze wszystkich chrześcijańskich zasad wiary. Jezus jest dla nas
wszystkim. Bez Niego nie ma żadnego
łącznika między Bogiem a grzesznym
człowiekiem (zob. 1 Tm 2,5), żadnej
nadziei na znalezienie drogi do Boga
(zob. J 8,12; 10,9; 14,6), żadnego zmartwychwstania (zob. J 11,25), żadnego
zbawienia (zob. J 3,15-16.36; Dz 4,12).
To, co myślimy o Jezusie dzisiaj, ma
istotne znaczenie dla naszego wiecznego przeznaczenia (zob. Mt 22,42; 1 J
5,11). Jednak to, co wiemy obecnie
o osobie Syna Bożego, zostało ustalone w wyniku długiej i burzliwej debaty w dziejach chrześcijaństwa.

Błędy,
na które trzeba uważać
Trzy zasadnicze błędy w kwestii
natury Chrystusa były plagą Kościoła
chrześcijańskiego od początku jego
istnienia. Wszystkie trzy błędy są szkodliwe dla wiary w Jezusa jako Pana
i Zbawiciela świata.

1. Nieuznawanie boskości Jezusa.
Ta błędna nauka, upowszechniana
przez ebionitów, wczesnochrześcijańskie ugrupowanie ascetyczne, odrzucała podstawowe stwierdzenia Pisma
Świętego dotyczące preegzystencji, boskości, dziewiczych narodzin, pojednawczej śmierci i fizycznego zmartwychwstania Chrystusa1. Apostoł Jan
jednoznacznie potępił tych, którzy wyznawali ten pogląd (zob. 1 J 2,22-23).
Współcześnie świadkowie Jehowy wyznają pewne aspekty tego poglądu
na Jezusa.
2. Nieuznawanie podwójnej natury
Jezusa. Ten błąd przeciwstawia się wyraźnej nauce Biblii (zob. J 1,1-4.14), iż
Jezus jest Bogiem, Słowem, które
na początku powołało świat do istnienia, a zatem jest Stwórcą objawionym
w ciele, który postanowił zamieszkać
między nami w ludzkiej postaci. Monofizytyzm, eutychianizm i monoteletyzm uczą, że w jakimś czasie jedna
z natur Chrystusa została wchłonięta
przez drugą. Różne formy tego błędnego poglądu przejawiają się obecnie
w niektórych Kościołach chrześcijańskich2.
3. Nieuznawanie człowieczeństwa
Jezusa (zob. 1 J 4,1-3; 2 J 1,7). Od czasów apostolskich ta nauka stała się podłożem błędnych poglądów takich jak:
doketyzm, marcjonizm, gnostycyzm,
apolinaryzm, monarchianizm, patripasjanizm, sabelianizm, adopcjanizm
i monarchianizm dynamiczny. Współczesne ugrupowania chrześcijańskie
trzymające się różnych form tego błędu to Zjednoczony Kościół Zielonoświątkowy i United Apostolic Churches (Zjednoczone Kościoły Apostolskie)3. Biblia stwierdza, że tego rodza-

ju błędne poglądy na Chrystusa są wyróżnikiem antychrystów (zob. 1 J
2,18.22; 2 J 1,7), kierowanych przez
szatańskie siły ku dzieleniu teoantropicznego (bosko-ludzkiego) Jezusa!

Jezus w Piśmie Świętym
W odniesieniu do Chrystusa możemy być całkowicie pewni, że nie był
On pozornym człowiekiem. Był autentyczny i rzeczywisty. Jego życie i nauczanie są dobrze udokumentowane
w Piśmie Świętym i literaturze. Wyrzekł się On postaci Bożej i stał się
człowiekiem (zob. Flp 2,5-11)4. Podobnie jak my, Jezus urodził się z umysłowymi i fizycznymi zdolnościami
pomniejszonymi przez tysiące lat dziejów grzechu5. Doświadczył bólu, smutku i cierpienia (zob. Iz 53,3). Podobnie jak Adam, stanął na czele ludzkości, by zwyciężyć tam, gdzie pierwszy
człowiek poniósł klęskę, tak by przez
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Jego posłuszeństwo wielu było zbawionych (zob. Rz 5,12.19).
Choć ucieleśniony Chrystus miał
postać podobną do grzesznych ludzi,
nie był jednak w sensie absolutnym
identyczny jak ci, których przyszedł zbawić. Pismo Święte stwierdza, że Jezus
„nie znał grzechu” (2 Kor 5,21). „On
grzechu nie popełnił” (1 P 2,22). „Grzechu w nim nie ma” (1 J 3,5)6. Mówiąc
o wielkiej tajemnicy pobożności, apostoł Paweł stwierdził: „Bóg objawiony
jest w ciele” (1 Tm 3,16 BG), ale jedynie „w postaci grzesznego ciała” (Rz
8,3)7. Nie posiadał On wrodzonej grzeszności. Wziął na siebie podobieństwo
grzesznego ciała, by dobrowolnie i zadośćuczynnie stać się naszym Zastępcą.
Zjednoczenie Jego boskiej i ludzkiej
natury jest tajemnicą, która znacznie
wykracza poza granice ludzkiego pojmowania. Jezus jest prawdziwie Bogiem
(zob. Hbr 1,2-3) i prawdziwie człowiekiem (zob. Hbr 2,5-18).

Ucieleśnienie
Ale czy rzeczywiście nie było innego sposobu, w jaki Bóg mógł wyzwolić nas z przekleństwa grzechu? Czy
konieczne były aż tak skomplikowane
środki?
1. Biblia nie próbuje nawet uzasadniać niezbędności wcielenia Chrystusa.
Krok ten był niezbędny, by Jezus mógł
wypełnić przepaść utworzoną przez
grzech. Przyjął ciało i krew, stając się
jednym z nas (zob. Hbr 2,9-10.18; 5,7-8;
9,26; 13,12). Podobnie jak my był kuszony i doświadczany na wszelkie sposoby (zob. Hbr 2,15.18). Jednak w tym
wszystkim zwyciężył. Choć sposób czy
okoliczności prób, przez które przechodził, różnią się od tych, w jakich my
się znajdujemy, głębia tych prób wykracza poza wszystkie czasy i kultury, docierając do istoty wierności woli Boga
albo woli szatana. Stąd, podobnie jak Syn
Człowieczy, i my możemy być zwycięzcami.
2. Ucieleśnienie Jezusa oznaczało
także, że pewnego dnia On umrze. Jego
śmierć odgrywa zasadniczą rolę w Bożym planie zbawienia ludzkości (zob.
J 3,16; Ef 1,7-10; Hbr 2,9). Nie było innego sposobu zrealizowania tego planu.

Bóg nie mógł umrzeć. Zatem by Chrystus mógł stać się zastępczą ofiarą za nas,
musiał zostać uczyniony nieco mniejszym od aniołów, a umierając za nas,
poddał wszystko pod swoje stopy (zob.
Hbr 2,7.9). Żaden anioł i żaden człowiek nie mogli wykonać tak ogromnego
zadania. Wstępując na grunt szatana,
Mesjasz przechylił szalę zwycięstwa
na stronę Boga i definitywnie pokonał
przeciwnika (zob. Rdz 3,15). Czyniąc to,
Jezus przełamał panowanie śmierci
nad tymi, którzy przyjmują Go jako
swojego Pana i Zbawiciela.
3. Wcielenie kwalifikuje Chrystusa
do arcykapłańskiej służby w niebie
na rzecz ludzkości (zob. Hbr 2,11;
4,14-15). Jego człowieczeństwo było
konieczne dla Jego wstawienniczej roli
w dziele pojednania (zob. Hbr 2,17).
Jednak ofiara Mesjasza musiała być bezgrzeszna. Gdyby Jezus posiadł grzeszną
ludzką naturę identyczną z naszą, znalazłby się w takiej samej sytuacji, w jakiej znajduje się cała ludzkość — bezradna i potrzebująca zbawienia. Pismo
Święte uczy czegoś innego: „Takiego to
przystało nam mieć arcykapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, odłączonego od grzeszników i wywyższonego
nad niebiosa” (Hbr 7,26).

Refleksja
Słyszałeś zapewne powiedzenie:
Masz to we krwi. Jest ono trafnym spostrzeżeniem odnoszącym się do zbiorowej solidarności. Jako potomkowie
Adama odziedziczyliśmy jego grzeszną
naturę. Nikt z nas nie jest bezgrzeszny
ani niewinny przed Bogiem (zob. Rz
3,23). W jakimś momencie naszego
życia każdy z nas zaczął okazywać nieposłuszeństwo przykazaniom Bożym,
wskutek czego każdy z nas zasługuje
na śmierć (zob. Rz 6,23). Ta zbiorowa solidarność sprawia, że nikt sam
w sobie nie może mieć nadziei
na zbawienie. Jedynym sposobem,
w jaki możemy być zbawieni, jest Boża
interwencja. Jezus Chrystus jest rozwiązaniem. On przyszedł na nasz świat
jako nasz Zbawiciel. Jego przyjście nastąpiło przez ucieleśnienie.
Wcielenie, człowieczeństwo, ludzka natura i doświadczenie Chrystusa są
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częścią rozwijającego się Bożego planu
zbawienia. Mesjasz musiał być w pełni
człowiekiem (zob. Hbr 2,17), a Jego
ofiara musiała być bez skazy pierwotnego zepsucia, z którą wszyscy się rodzimy (zob. Hbr 4,15). Tak więc Jezus jest
podobny do nas, ale nie identyczny. Jest
wyjątkowy. Nie urodził się w wyniku
przedmałżeńskiego aktu płciowego
Marii i Józefa ani nie był zwyczajnym
człowiekiem. Jest On Bogiem objawionym w ciele, Zbawicielem świata.
W przeciwieństwie do Jego bezgrzesznej natury, nasza grzeszna natura stale
przypomina nam, że Go potrzebujemy.
Jedynie ta świadomość pozwala nam
doceniać znaczenie Jego ucieleśnienia
i uchwycić nieco z ogromu doniosłości Jego ofiary poniesionej za nas —
Jego cudownej łaski!
✔
Limoni Manu O’Uiha
1

2

3

4

5

6

7

Z historycznego punktu widzenia ten pogląd na naturę Chrystusa był zalążkiem,
z którego później rozwinęły się błędy takie
jak: arianizm, nestorianizm, socynianizm,
liberalizm, humanizm i unitarianizm.
Na przykład takie współczesne Kościoły,
jak etiopski, ormiański, koptyjski i jakobicki, są ugrupowaniami monofizyckimi.
Zob. hasło Monophysitism, w: Microsoft®
Encarta® 98 Encyclopedia.
Zob. hasło Modalism, w: Theopedia: An Encyclopedia of Biblical Christianity, w: http://
www.theopedia.com/Modalism, 1 III 2010.
Zob. Ellen G. White, Christ: Man’s Example,
w: Review and Herald 7/1887.
Zob. Ellen G. White, Notes on Travel, w:
Review and Herald 2/1885.
Żona Piłata ostrzegła go: „Nie wdawaj się
z tym sprawiedliwym” (Mt 27,19). Piłat
powiedział: „Nie znalazłem w nim żadnej
winy” (Łk 23,14 BT). Anioł Gabriel przedstawił Jezusa jako Świętego (zob. Łk 1,35).
Nawet demony nazywały Syna Człowieczego Świętym Bożym (zob. Mk 1,24).
Greckie słowo użyte tu przez Pawła to sarks,
a nie soma, które zazwyczaj oznacza ciało.
Podobnie jak w 1 Tm 3,16, sarks oznacza
jedynie wcielenie, a nie grzeszność.

[Autor mieszka w mieście Palmerston North.
Ma doktorat i jest pastorem zborów w miastach Wanganui i Masterton w Diecezji Północnej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Nowej Zelandii].

PRZYWÓDZTWO

kwalifikacje

Biblijne
starszych zborów (cz. 2)

S

tarszy zboru musi się cieszyć
dobrą reputacją. Jeśli członek
zboru jest nieuczciwy albo jest
znany z tego, że dopuszcza się jakiegoś
grzechu i niemoralnych praktyk, nie
może się ubiegać o urząd starszego zboru, póki jego właściwy styl życia i miłość do Boga nie staną się oczywiste
dla wspólnoty religijnej. Nie możemy
oceniać czyjejś reputacji na podstawie
pomówień czy plotek. Jezus ostrzegł swoich uczniów, że ludzie będą mówić
o nich wszystko, co najgorsze, ze względu na Niego, więc powinniśmy wystrze-

gać się pomówień. Człowieka należy
oceniać po jego postępowaniu. Jeśli
jego czyny czy poglądy okażą się niestosowne, wyklucza go to z ubiegania się
o urząd starszego zboru. Ludzie dojrzewają i zmieniają się, ale potrzeba czasu, by człowiek naprawił swoją reputację, zanim zdobędzie kwalifikację
do kierowania zborem.
Biblia nakazuje, by kandydat
na starszego zboru został poddany próbie, zanim zostanie wybrany na ten
urząd. Ta próba obejmuje wykazywanie
się stylem życia spójnym z wymogami

Pisma Świętego. W wielu zborach urząd
diakona jest mylony z urzędem starszego zboru, a diakonom powierza się władzę, jakiej Biblia im nie przyznaje. Z biblijnego punktu widzenia rola diakona
jest rolą służebną. Trzymanie się zakresu
obowiązków jest jedną z kwalifikacji
kandydata na urząd starszego zboru.
Kwalifikacje pastora i diakona są
takie same. Zostały podane w 3. rozdziale 1 Listu do Tymoteusza. Jeśli
ktoś nie potrafi kierować własnym
życiem, to nie będzie też potrafił należycie zarządzać zborem.

Koordynują i angażują
Według Biblii starsi zboru są odpowiedzialni za koordynowanie służby
i angażowanie do niej współwyznawców. Pastor nadaje kierunek i przedstawia wizję działalności zboru, a starsi
zboru są odpowiedzialni za szkolenie
i angażowanie innych do realizacji tej
misji. Starsi zboru angażują się w służbę, ale są także przywódcami zboru angażującymi innych do służby. Niebiblijne jest zrzucanie całej służby na przywódców zboru. Niesprawiedliwe jest,
gdy współwyznawcy jedynie kibicują
służbie liderów. Każdy wyznawca Jezusa jest kaznodzieją powołanym przez
Boga. Ci, którzy pragną służyć Panu,
popadają we frustrację, gdy nie są angażowani do wypełnienia Bożego powołania w ich życiu. Uczniostwo nie jest
możliwe, jeśli bierni wyznawcy nie są
zachęcani i zapraszani do służby Pańskiej.
Wielki przywódca to nie ten, który
sam najwięcej robi, ale ten, który naucza innych i przedstawia im wizję,
przygotowując ich do służby. Każdy
mógłby się ograniczyć do zajęć polegających na wykonywaniu pewnych
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zadań, ale prawdziwe przywództwo
wymaga także inspirowania innych
do realizacji Bożego powołania w ich
życiu (zob. Dz 11,29-30).

Kierują zborem
i wygłaszają kazania
Bóg powierzył starszym zboru
obowiązek głoszenia Słowa i kierowania wspólnotą religijną (zob. 1 Tm
5,16-17; 1 P 5,1).

Strzegą zasad
wiary Kościoła
Bóg powołuje starszych zborów, by
strzegli zasad wiary Kościoła. W Nowym Testamencie starsi zborów współdziałali z apostołami, rozwiązując kryzysy doktrynalne w Kościele. Obecnie
w Kościele nie ma apostołów, ale starsi zborów i pastorzy mają Słowo Boże,
a wszelkie kwestie doktrynalne należy
omawiać na podstawie Biblii. Starsi
zboru powinni być ludźmi Słowa i mają
obowiązek rozwiązywania sporów doktrynalnych w zborze, jak również reagowania na naruszenia biblijnych zasad.
Bóg powierzył starszym zboru
obowiązek chronienia Jego Słowa
w zborze (zob. Dz 15,2).

Z pastorami sprawują
władzę w zborze
Starsi zboru powinni sprawować
duchową władzę w swojej wspólnocie
religijnej. Pamiętaj, że pastor jest także
starszym zboru. Wraz z innymi starszymi zboru pastor kieruje i sprawuje
duchową władzę w zborze.
Bóg powierzył przywódcom religijnym władzę i wzywa ich, by sprawowali ją mądrze oraz w duchu służby.
Przywódcy nie są surowymi władcami,
ale sami także mają ponosić ciężar służby i pracy (zob. Dz 15,22).

Kierują sprawami
finansowymi
i promują szafarstwo
Jestem zwolennikiem otwartości
w finansach kościelnych. Każdy członek
zboru ma prawo znać budżet swojego
zboru i powinien brać udział w głosowaniu nad nim. Z drugiej strony starsi
zboru są zobowiązani do realizacji bu-

dżetu i zapewnienia stabilności finansowej zboru. Powinni także nauczać, wygłaszać kazania i promować wierność
i szczodrość wśród współwyznawców.
Przywódcy nie mają prawa do zaciągania długów i zmuszania zboru
do ponoszenia związanych z tym kosztów. Członkowie zboru powinni mieć
pewność, że pieniądze, które oddają, zostaną wykorzystane zgodnie z biblijnymi zasadami, mądrze i w celu wspierania realizacji wizji zboru (zob. Dz 11,30).

Rozwiązują konflikty
Starsi zboru są odpowiedzialni
za opanowywanie oraz rozwiązywanie
konfliktów i sporów w swojej wspólnocie religijnej. Spory należy rozwiązywać zgodnie z biblijnymi zasadami
(zob. Dz 15,6.22; Mt 18,15-17).

Są zobowiązani
przedstawiać światu
świadectwo Chrystusa
Biblia zobowiązuje starszych zboru
do pilności w przedstawianiu światu
świadectwa Jezusa, którym jest Duch Proroctwa (zob. Dz 20,17-21; Ap 19,10).

Modlą się za chorych
Starsi zboru są powołani do modlenia się za chorujących współwyznawców, połączonego z namaszczeniem
oliwą i nałożeniem rąk. Biblia mówi,
że gorliwa modlitwa sprawiedliwego
może wiele zdziałać. Niestety, w niewielu zborach stosuje się biblijną modlitwę za chorych. Skoro nasi starsi
zborów są duchowymi przywódcami,
Bóg dał im potężne narzędzie — modlitwę za potrzebujących. Posłuszeństwo
temu przywódczemu mandatowi jest
wyrazem wiary. Zaniedbanie tego jest
błędem z naszej strony i pozbawia
Kościół efektów tego rodzaju służby.
Konieczne jest, by starsi zborów konsekwentnie i posłusznie szli za Chrystusem, aby Bóg mógł działać przez nich
w Kościele (zob. Jk 5,14-16).

Muszą być oddani
modlitwie
i Słowu Bożemu
Modlitwa jest życiem Kościoła. Nic
nie jest tak ważne, jak efektywne życie
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modlitewne oparte na prawdzie Pisma
Świętego. Modlitwa nieoparta na prawdzie jest bezwartościowa. Poznanie Słowa Bożego jest niepełne bez więzi
ze Zbawicielem. Jeśli starszy zboru
nie potrafi dochować wierności w tej
ważnej sprawie, zbór nie będzie miał
duchowej mocy.
Przywódcom zboru potrzebny jest
czas na wspólną modlitwę. Niemal
we wszystkich zborach spotkania modlitewne zamieniają się w narady.
Kilka minut modlitwy przed spotkaniem rady zboru czy spotkaniem obrachunkowym jest ważne, ale konieczne jest, by przywódcy spotykali się
po to, by modlić się razem. Jeśli przywódcy lokalnej wspólnoty religijnej
zaniedbują życie modlitwy, zbór będzie pozbawiony mocy Bożej. Nawet
martwy zbór może rosnąć liczebnie,
jeśli potrafi wzbudzać zainteresowanie. Jednak jeśli zbór ma wypełniać
Bożą wizję i realizować swój cel,
modlitwa musi być jednym z jego
priorytetów.
Równie ważne jest, by starszy zboru pilnie i aktywnie prowadził osobiste życie modlitwy. Przywódca, który
nigdy nie przychodzi do tronu łaski,
pozbawia się mocy, którą Najwyższy
pragnie obdarzać wszystkich wierzących. Modlitwa musi być nakierowana
na Boga i na cel. Biblia mówi nam,
że gdy prosimy o coś zgodnie z wolą
Pana, On nas wysłucha. Gdy modlimy
się o realizację woli Boga w naszym
życiu, wówczas przybliżamy się
do Niego. Jeśli staramy się pełnić Jego
wolę w zborze i w życiu współwierzących, ujrzymy rezultaty poświęcania
czasu na modlitwę.
Nie jest możliwe, by starszy zboru
modlił się zgodnie z wolą Pana, jeśli
nie zna serca i myśli Jego objawionych
w Piśmie Świętym. Nie możemy poznać Boga w sensie absolutnym, ale
możemy pilnie studiować to, co On
nam objawił. Nie sposób miłować Najwyższego, nie znając Go i nie trwając
w Jego Słowie. Nie sposób poznać
Boga inaczej jak przez Jego Słowo (zob.
Jk 5,16b; Dz 6,1-4; Hbr 4,16; 12,4-6;
J 14,15.23-24; 17,17; 2 P 1,3; 2 Tm
2,15; Ps 119,160).
✔

HOMILETYKA

Kazanie I

Modlitwa bez udawania
Mt 6,5-8

Z

e wszystkich przywilejów danych
świętym Bożym jednym z największych jest modlitwa. Móc
przyjść wprost przed oblicze Najwyższego, to zaszczyt nie do opisania (zob. Hbr
4,16). Móc zwracać się do Pana, który
stworzył wszechświat i podtrzymuje jego
istnienie, oraz móc wiedzieć, że obiecał
On wysłuchać nas i odpowiedzieć nam,
to błogosławieństwo zbyt wielkie, by je
w pełni pojąć (zob. Jr 33,3; Iz 65,24).
Jakiż wspaniały dar otrzymaliśmy!
Jakiż przywilej stał się naszym udziałem — móc mówić do Boga, wiedząc,
że On słyszy i odpowie, oraz wiedząc,
że On zaprosił nas do zaangażowania
się wraz z Nim w Jego dzieło! Jednak
jako ludzie potrafimy zepsuć wszystko
na tym świecie, w tym także coś tak
głębokiego i pięknego jak modlitwa.
W Mt 6,5-8 Jezus wskazał nieprawidłowości związane z modlitwą, występujące w Jego czasach. Potępił pozerstwo, jakie przejawiali w modlitwie
obłudnicy, w tym m.in. ówczesna religijna elita. Syn Boży stwierdził, że takie modlitwy na nic się nie zdadzą!
Dzisiaj chciałbym mówić na podstawie tych wersetów o modlitwie bez
udawania. Słowo udawanie oznacza nieszczere i zwodnicze zachowanie. Wszyscy powinniśmy się nauczyć, jak modlić
się bez udawania. Dowiedzmy się, co
Chrystus powiedział na ten temat.
I. KILKA OSTRZEŻEŃ DOTYCZĄCYCH PUBLICZNEJ MODLITWY
(zob. Mt 6,5). W tym wersecie Jezus wskazał kilka problemów. Przyjrzymy się im.
A. Modlitwa stała się rytuałem. Niektórzy Żydzi modlili się, ale ich
modlitwy były formalne. Albo
recytowali wyuczone na pamięć
modlitwy, albo odczytywali je.
Oczywiście, niektórzy robili to
szczerze, ale dla wielu modlitwa
stała się jedynie rytuałem.
B. Ułożono formuły modlitewne
na różne sytuacje. Na każdą

możliwą do przewidzenia okazję
napisana została odpowiednia
modlitwa. Wskutek tego modlitwa stała się jedynie powtarzaniem słów, a nie zwracaniem się
do Boga w głębi ducha.
C. Modlitwa została ograniczona
do wyznaczonych pór i doraźnych
okazji. Zamiast modlić się spontanicznie, z potrzeby serca,
Żydzi modlili się o wyznaczonych porach i w ramach doraźnych okazji.
D. Szczególnie ceniono długie modlitwy. Żydzi wierzyli, że im dłuższa
i bardziej kwiecista jest modlitwa, tym pewniej zostanie wysłuchana przez Boga. Jezus ostrzegł
przed taką praktyką.
E. Wiele modlitw składało się z bezmyślnie powtarzanych słów. Żydzi
byli znani z tego, że powtarzali
ulubione zdania i dodawali przymiotniki do imienia Boga, sądząc, że w ten sposób ich modlitwy zostaną przez Niego bardziej
docenione.
F. Izraelici pragnęli być widziani
i słyszani przez innych. To było
chyba najgorsze. Modlitwa, zamiast być czasem łączności z Panem, stała się sposobem na zrobienie wrażenia na innych.
1. Wystrzegaj się złych motywów.
Bóg uczy nas, że modlitwa nie
jest po to, by inni nas słyszeli.
Modlitwa jest osobistą łącznością z Najwyższym. Jezus nie zabronił publicznej modlitwy, ale
stwierdził, że osobista modlitwa
jest czymś, co powinno pozostać
wyłącznie między modlącym
się człowiekiem a Bogiem.
2. Wystrzegaj się złych metod. Ludzie, których Chrystus nazwał
obłudnikami, wystawali w publicznych miejscach (w synagogach i na rogach ulic), modląc się głośno i długo. Ci ludzie chcieli zrobić wrażenie

na innych swoją pobożnością
i religijnością.
II. RADY DOTYCZĄCE OSOBISTEJ
MODLITWY (zob. Mt 6,6). W Mt
6,6 Jezus mówi, jak należy się modlić. Modlitwa, choć wydaje się
prostą sprawą, często bywa błędnie
rozumiana.
A. Prawdziwa modlitwa ma priorytetowe znaczenie. Jezus nie mówi: Jeśli
się modlicie..., ale: Gdy się modlicie... Bóg oczekuje, że Jego wierni
będą się modlić. Modlitwa została nam wręcz nakazana (zob. Łk
18,1; 1 Tm 2,1-8). Ponieważ otrzymaliśmy nakaz modlitwy, musi to
oznaczać, że jest ona dla nas bardzo ważna. Łączność z Najwyższym powinna być dla nas czymś
najważniejszym każdego dnia.
Nasza więź z Bogiem będzie się
rozwijać proporcjonalnie do jakości naszej modlitewnej praktyki!
B. Prawdziwa modlitwa jest osobista.
Jezus mówi swoim wyznawcom,
by modlili się w ukryciu. To, co
mówią Bogu w modlitwie, nie
jest przeznaczone dla uszu innych osób. Gdy modlimy się osobiście, możemy otworzyć serce
przed Zbawicielem i ukorzyć się
przed Nim. Możemy przyjść
do Niego tacy, jakimi jesteśmy.
C. Prawdziwa modlitwa jest cenna.
Gdy Jezus użył wyrażenia: Módl
się do Ojca twego, który jest
w ukryciu, miał na myśli miejsce
zamieszkania Boga. Chrystus powiedział nam, że gdy szczerze
modlimy się do Najwyższego,
nasza łączność z Nim jest taka,
jakbyśmy znaleźli się w Jego bezpośredniej obecności (zob. Hbr
4,16). Nie potrzebujemy ludzkiego pośrednika, by nasze modlitwy
dotarły do Boga. Dzięki Jezusowi mamy bezpośredni przystęp
do tronu naszego Ojca w niebie.
III. KILKA WARUNKÓW OSOBISTEJ MODLITWY (zob. Mt 6,7-8).
A. Unikaj powtarzania. Poganie, podobnie jak wielu Żydów, wierzyli, że zostaną wysłuchani przez
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Boga, jeśli będą powtarzać modlitwę czy jej wybrane zdania wiele
razy. Przykładem tego mogą być
prorocy Baala (zob. 1 Krl 18,26-29)
i mieszkańcy Efezu (zob. Dz
19,24-34). Jezus nie chce, by jego
wyznawcy bezmyślnie powtarzali słowa w modlitwie. Musimy
pamiętać, że nie długość naszych
modlitw się liczy i nie elokwencja jest w nich najważniejsza. Nawet treść modlitwy ma drugorzędne znaczenie. Najważniejsze
jest spełnienie warunków oraz postawa i motywacja modlącego się
człowieka.
B. Pewność więzi. Jezus przypomina
nam, że Bóg jest naszym Ojcem.
Skoro tak, to wie, czego potrzebujemy, zanim Go o to poprosimy, a jednocześnie troszczy się
o to, by wyjść naprzeciw naszym
potrzebom (zob. Mt 6,24-34; Łk
12,32). Modlitwa daje Bogu okazję do wysłuchania Jego dzieci
wyrażających miłość do Niego,
zależność od Niego i wiarę
w Niego. Modlitwa pozwala

Wszechmocnemu na okazanie
Jego miłości, mocy, chwały,
opatrzności, władzy i opieki.
C. Poleganie na Bożych środkach. Ponieważ Najwyższy jest naszym Ojcem, możemy przyjść do Niego
w pewności wiary, wierząc, że ma
On moc odpowiedzieć nam, gdy
wołamy do Niego. Wiara w Boga jest niezbędna, by nasze modlitwy zostały wysłuchane (zob. Hbr
11,6; Mt 21,22; Jk 1,5-8).

Kto uczynił cię moim sędzią?
Mt 7,1-5

C

NOTATKI:

PODSUMOWANIE
Nie chcę być obłudnikiem w mojej praktyce modlitewnej! Bóg mi
świadkiem, że nie chcę modlić się
po to, by robić wrażenie na innych.
Pragnę rozwijać osobistą praktykę modlitwy, aby stała się zgodna z niebiańskim ideałem. Pragnę unikać udawania w moich modlitwach.
A wy? Czy wasza praktyka modlitewna jest taka, jaka powinna być?
A może słowa naszego Pana dotknęły jakichś bolesnych punktów w waszych sercach? Jeśli nasze modlitwy
będą przynosić chwałę Zbawicielowi,

Kazanie II
zy wiecie, że Mt 7,1 jest po J 3,16
najbardziej znanym wersetem
Biblii? Teraz powiem kilka
zdań, a wy powiedzcie, czy zgadzacie
się ze mną:
• Homoseksualizm jest grzechem.
Homoseksualiści powinni okazać skruchę z powodu tego grzechu, aby pojednać się z Bogiem.
• Wszelki seks przedmałżeński jest
złem. Dwoje ludzi żyjących ze sobą
bez ślubu popełnia cudzołóstwo.
• Aborcja jest morderstwem, zabiciem ludzkiej istoty, a lekarze
dokonujący aborcji są (z nielicznymi wyjątkami) winni odebrania
życia niewinnej istocie.
Gdy padają tego rodzaju stwierdzenia, ludzie natychmiast cytują swój ulubiony werset biblijny:

będzie On nas błogosławił w niezwykły sposób.
✔

— Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni.
I dodają:
— Kto uczynił cię moim sędzią?
To prowadzi nas do pytania: Czy
słuszne jest osądzać postępowanie innych
ludzi? Dobrze się zastanówcie, zanim
odpowiecie! Przyjrzyjmy się, co Jezus ma
do powiedzenia w tej ważnej sprawie.
I. WAŻNE OSTRZEŻENIE (zob. Mt
7,1-2).
A. Słowo sądzić znaczy: wygłaszać
sąd, wyrażać dezaprobatę czy surową krytykę. Odnosi się do odgrywania roli sędziego, wygłaszania sądu nad słowami i czynami innych osób.
B. Jezus mówi: Nie sądźcie. Czy to
znaczy, że wszelkie osądzanie jest
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złe? Nie! Biblia podaje okoliczności, w których chrześcijanie są
powołani do osądzania innych.
• 1 Kor 5,3-5.12-13. Paweł osądził człowieka dopuszczającego się wszeteczeństwa z żoną
swojego ojca. Potępił tego człowieka i jego postępowanie,
wzywając zbór do zajęcia podobnego stanowiska.
• Mt 7,6. Jezus mówi, że niektórych ludzi mamy osądzić
jako psy i świnie — niegodnych cennych skarbów Słowa
Bożego.
• Mt 18,15-18. Czasami zbór musi
stosować dyscyplinę wobec błądzących swoich członków.
Zatem, co Chrystus miał na myśli w 7. rozdziale Ewangelii Mateusza? Słowo sądzić znaczy: krytykować, potępiać, cenzurować.
Jezus mówi tu o patrzeniu na ludzi w sposób krytykancki wobec
ich motywów i duchowego sta-

nu w oparciu o to, co widzimy
w ich postępowaniu.
C. Ktoś, kto uważa się za sędziego
innych, sam zostanie osądzony.
Krytyk często zapomina, że sam
podlega sądowi Bożemu (zob. Rz
14,12; 2 Kor 5,10). Gdy następnym razem przyjdzie ci do głowy, by osądzać ludzi, rozważ trzy
fragmenty Biblii: Jk 3,1-2; 2,13;
Łk 6,37-38. Gdy osądzasz innego
człowieka, ostatecznie zbierzesz
to, co posiałeś (zob. Ga 6,7).
D. Nie mamy prawa sądzić i krytykować ludzi żyjących wokół nas.
Twierdzę tak z kilku powodów.
1. Nie krytykujcie, bo nie znacie
wszystkich faktów.
2. Nie krytykujcie, gdyż wszyscy
zawodzimy Boga i grzeszymy
(zob. 1 J 1,8-10).
3. Nie krytykujcie, bo nie wiecie,
co jest w sercu innych osób.
4. Nie krytykujcie, bo gdy to czynicie, przywłaszczacie sobie
władzę należącą do Boga
(zob. Rz 14,4; Jk 4,11-12).
5. Nie krytykujcie, gdyż pewnego
dnia sami staniecie przed Bogiem na sądzie (zob. Rz 14,12).
II. WYZWANIE, KTÓRE MUSI ZOSTAĆ USŁYSZANE (zob. Mt 7,3-4).
A. Tu Jezus porusza sedno zagadnienia. Gdy osądzamy innego człowieka, zawsze czynimy to z niewłaściwej perspektywy. Chrystus
posłużył się pewną niezwykłą figurą retoryczną. Opowiedział
o człowieku, który mając belkę
w oku, usiłuje wyjąć źdźbło
z oka bliźniego. Słowo źdźbło
oznacza suchą słomkę lub plewę.
Słowo belka oznacza element
nośny w konstrukcji budynku.
Wyobraźcie sobie, jak wypaczone musiałoby być postrzeganie
kogoś, kto miałby w oku belkę!
B. Problem z osądzaniem innych
polega na tym, że często jesteśmy
winni podobnych lub gorszych
grzechów (zob. Rz 2,1). Jezus
mówi, że grzech krytyka jest nawet większy niż grzech osoby osądzanej. Gdy osądzamy innych,

okazujemy brak w sercu autentycznej miłości bliźniego (zob. Mt
22,39). W swoim wierszu G.W.
Cooke wyraził to w ten sposób:
„Jest tak dużo dobra w najgorszym z nas / I tak dużo zła
w najlepszym z nas, / Iż nikt
z nas / Nie powinien wyrokować
o innych”.
III. RADA, KTÓRĄ NALEŻY PRZYJĄĆ (zob. Mt 7,5).
A. Jezus mówi, że ludzie, którzy
osądzają i krytykują innych, są
obłudnikami! Następnie udziela cennej rady tym, którzy
od czasu do czasu wpadają
w tę pułapkę.
B. Chrystus mówi tym, którzy chcieliby osądzać, by najpierw oczyścili siebie, aby byli zdolni przyjść
z pomocą bliźniemu. Gdy nasze
serca są czyste, wówczas będziemy mogli widzieć wszystko wyraźnie.
1. Ujrzymy w lepszym świetle
własne serce. Zrozumiemy, że
sami jesteśmy grzesznikami
podatnymi na upadki.
2. Ujrzymy wyraźniej Boga i lepiej zrozumiemy, że pewnego
dnia staniemy przed Nim
na sądzie.
3. Ujrzymy wyraźniej ludzką potrzebę miłości, współczucia
i pomocy.
C. Gdy nasze serce zostanie uzdrowione, a nasz wzrok zostanie
oczyszczony, będziemy w stanie
we właściwym duchu zwrócić się
do upadłych bliźnich i zgubionych grzeszników. Nie będziemy
podchodzić do nich w duchu
osądzania, nagany i potępiania,
ale będziemy do nich podchodzić w duchu współczucia i pojednania. Właśnie tak powinniśmy traktować bliźnich (zob. Ga
6,1-2).
D. Nie jest złem zwrócenie uwagi
komuś, kto grzeszy. W rzeczy
samej złem jest nie uczynić tego
(zob. Kpł 19,17; Prz 27,5; Mt
18,15; Łk 17,3). Gdy nie zwracamy uwagi komuś, kto grzeszy,

postępujemy tak, jak lekarz, który nie informuje pacjenta, że jest
chory. Jeśli chcecie dobrze zrozumieć, co Chrystus miał na myśli w Mt 7,1, musicie zrozumieć
także to, co powiedział w J 7,24:
— „Nie sądźcie z pozoru, ale
sądźcie sprawiedliwie”.
To wyjaśnia wszystko! Nie jesteście
w stanie ocenić drzewa po jego
liściach, ale możecie je ocenić
po owocach. Nie możecie ocenić
książki po okładce, ale możecie
ją ocenić po jej treści. Kluczem
do sprawy osądzania jest to, by nie
osądzać powierzchownie.
PODSUMOWANIE
Idźmy zawsze za radą Jezusa:
„Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni”
(Mt 7,1).
✔
NOTATKI:
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HOMILETYKA

Kazanie III

Sadzawka Betezda
J 5,1-15

W

czasach biblijnych uzdrawiające sadzawki i inne
święte obiekty i miejsca
były bardzo popularne. Ludzie wierzyli, że święte sadzawki czy posągi bogów mogą ich uzdrowić, więc tłumnie
pielgrzymowali do świętych miejsc
w nadziei na odzyskanie zdrowia.
Jednak prawdziwe zdrowie i uzdrowienie pochodzi wyłącznie od Jezusa.
Chrystus, w przeciwieństwie do bożków i przesądów, ma prawdziwą moc,
która przewyższa nasze lęki i słabości,
a nawet nasze grzechy — w tym największy z grzechów, pychę. Zbawiciel
może nas uwolnić od nich, czyniąc nas
prawdziwie wolnymi.
Jezus dokonywał wielu cudów.
Przyjrzyjmy się jednemu z nich —
uzdrowieniu chorego mężczyzny
nad sadzawką Betezdą.
I. KOMENTARZ DO NAJWAŻNIEJSZYCH SŁÓW
Przyjrzyjmy się uważnie najważniejszym słowom i wyrażeniom
w tym fragmencie ewangelii.
• Potem. Wyraz ten odnosi się
do bliżej nieokreślonego czasu,
jak wyrażenia po kilku tygodniach czy po kilku miesiącach,
i jest wstępem do opowiadania.
• Święto żydowskie. Mogło to być
jedno z trzech świąt: Pascha,
Pięćdziesiątnica lub Święto Szałasów. Ponieważ wydarzenie to
miało miejsce w szabat, było to
święto szczególne. Jezus nie mógł
wybrać lepszego dnia, by rzucić
wyzwanie świętoszkowatości (zob.
Kpł 23,34-43; Lb 29,12-38; Pwt
16,13-15).
• Jest. Wyraz ten jest użyty w czasie
teraźniejszym, co sugeruje, że gdy
Jan pisał swoją ewangelię, sadzawka nadal funkcjonowała, a więc Jerozolima nie była jeszcze zburzona. Co to oznacza? Otóż świadczy
to, że Ewangelia Jana została napisana przed 70 rokiem n.e.

• Owcza Brama. Była to brama
w murze Jerozolimy, przez którą
wprowadzano owce. Owce nie
mogą być pomieszane z innymi
zwierzętami, gdyż wpadają wtedy
w popłoch i trudno nad nimi
zapanować.
• Betezda. Była to lecznicza sadzawka, wokół której tłoczyli się
chorzy w nadziei na uzdrowienie. Cieszyła się dużą popularnością, więc tłumy przybywały
w nadziei na wyleczenie z dolegliwości. Znajdowała się
na północ od wzgórza świątynnego, w pobliżu Owczej Bramy.
• Człowiek, który chorował. W tym
przypadku nie wiemy, na co chorował ów człowiek. Wiemy, że
choroba ta doprowadziła do tego, że nie był w stanie samodzielnie się przemieszczać.
• Od 38 lat. Nie znaczy to, że człowiek ten spędził nad sadzawką cały
ten czas. Słowa te odnoszą się raczej
do czasu trwania jego choroby.
• Chcesz być zdrowy? Z pozoru jest
to dziwne pytanie, bo któż nie
chciałby być zdrowy i dzięki
temu zmienić swego życia na lepsze? Jednak zazwyczaj nie można pomóc komuś, kto nie chce
pomocy.
• Nie mam człowieka, który by mnie
wrzucił do sadzawki. Człowiek
ten pragnął być zdrowy, ale nie
widział szans na upragnione
uzdrowienie.
• Po poruszeniu wody. Zwrot ten
odnosi się do legendy, według
której anioł zstępował i poruszał
wody sadzawki, dzięki czemu uzyskiwały one nadprzyrodzoną siłę1.
• Wstań, weź łoże swoje i chodź.
Cuda Jezusa miały przede wszystkim dowodzić, iż jest On Panem
i ma moc przemieniać życie ludzi. Gdy Chrystus nas uzdrawia,
mamy wstać i pójść za Nim
(zob. Iz 35,1-7; J 11,43).
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• Odzyskał zdrowie. Zazwyczaj
w przypadkach takich jak ten wymagana jest wiara uzdrawianego.
Wydaje się, że w tym przypadku
było inaczej. Jezus wykorzystał sytuację tego człowieka, by ukazać
swoją rolę i moc, udzielając mu
łaski, na którą nie zasługiwał, a być
może nawet później odrzucił (zob.
Mt 9,22; 13,58; Mk 6,5-6).
• Nie wolno ci. Zwrot odnosi się
do religijnych przepisów zachowywanych przez faryzeuszów,
które zakazywały między innymi
udzielania pomocy medycznej
w szabat, poza przypadkami
bezpośredniego zagrożenia życia.
Prawo Boże zakazuje wykonywania pracy w sobotę, ale faryzejskie przepisy narzuciły temu przykazaniu skrajną interpretację.
• Nosić łoża. Gdyby chory człowiek
pozostał na swojej macie, trzymałby się swojej dotychczasowej
tożsamości i problemów. Ta
mata stałaby się jak łańcuch trzymający go w miejscu rozpaczy
i bezradności.
• Powiedział Żydom, że to Jezus go
uzdrowił. Było to niewdzięczne
i nieodpowiedzialne zachowanie, które doprowadziło do zdrady, wskutek czego Chrystus znalazł się w konflikcie z przywódcami religijnymi i był przez nich
prześladowany, a w końcu wydany na śmierć.
• W świątyni. Uzdrowiony człowiek udał się do świątyni, gdyż
prawo wymagało, by złożył ofiarę dziękczynną. Jezus wiedział,
gdzie znaleźć człowieka, którego
obdarzył niesamowitym darem
(zob. 2 Sm 4,4; 1 Krl 14,5).
• Już nigdy nie grzesz. To wezwanie
oznacza, że gdy zostajemy uzdrowieni i uwolnieni od jakiejś dolegliwości, nie powinniśmy wracać do tego, co trzymało nas
w niewoli grzechu czy choroby.
Jezus pragnie, byśmy cieszyli się
życiem, a jest to możliwe wtedy,
gdy idziemy Jego drogą, pokonując przeszkody i bariery, które
mogłyby nas zatrzymywać.

HOMILETYKA
• Coś gorszego. Słowa te odnoszą
się do doczesnych i wiecznych
skutków grzechu (zob. J 9,3;
1 Kor 11,28-32).
II. DO PRZEMYŚLENIA I ZASTOSOWANIA
Prawdziwe uzdrowienie jest efektem
przekształcającego działania Chrystusa
w nas. Uzdrowienie fizyczne jest jedynie tłem Bożego dzieła odkupienia i budowania przez Niego więzi z nami.
Czy ktoś mógłby nie chcieć zostać
uzdrowionym? Choroba to straszliwy
łańcuch, którzy nas skuwa. Jednak czasami choroba jest wszystkim, co znamy,
więc boimy się zmiany. Oczywiście, siła
woli i pragnienie nie wystarczą
do uzdrowienia. Jednak zarówno w duchowym sensie, jak i w przypadku fizycznego uzdrowienia pragnienie odzyskania zdrowia ma istotne znaczenie.
Ludzie słabi w wierze i nierozwijający się duchowo są tacy w głównej
mierze dlatego, że nie przyjmują Bożej
pomocy w swoich problemach. Nie

postrzegają Pana jako tego, który może
i chce ich obdarzyć wszystkim, czego
potrzebują. Nie oczekują pomocy
w swoich słabościach. Albo sądzą, że
sami sobie poradzą, albo poddają się
w obliczu swojej bezradności. Lubią
się użalać nad sobą, a swoją bierność
usprawiedliwiają bezradnością. Skutkiem tego są zastój, ignorancja i lekceważenie Boga, który pragnie im nieść
pocieszenie. Każdy z nas doświadczył
tego w taki czy inny sposób. Ja znam
to z własnego doświadczenia. Ale
wiem także, że w Jezusie Chrystusie
są uzdrowienie i moc!
1

NOTATKI:

Zob. Ellen G. White, Życie Jezusa, Warsza-

PYTANIA DO DYSKUSJI
1. Co ten ewangeliczny epizod oznacza dla ciebie?
2. Co Bóg chce ci powiedzieć przez
tę biblijną historię?
3. Jak historia tego uzdrowienia
wzmacnia twoją wiarę?

Jesteśmy solą ziemi
Mt 5,13

W

DO DALSZEGO STUDIUM
Rozdział Betezda i Sanhedryn, w:
Ellen G. White, Życie Jezusa, Warszawa 2011, wyd. XIV, s. 138-148.
✔

wa 2011, wyd. XIV, s. 138.

Kazanie IV
Biblii Bóg nazywa swój lud
owcami, dla których jest
dobrym Pasterzem, a jako
niebiański Ojciec nazywa wierzących
swoimi dziećmi, czyli braćmi i siostrami dla siebie nawzajem. Gdy Jezus
mówi o swoich wyznawcach jako soli,
przypomina nam, że mamy przywilej
i obowiązek wywierania wpływu
na naszych bliźnich. Ciekawe, że słowa Chrystusa zapisane w Mt 5,13 znajdują się zaraz za tekstem ośmiu błogosławieństw. W błogosławieństwach
tych Zbawiciel wymienia cechy, jakie
powinni posiadać obywatele Jego królestwa. Gdy posiadamy te cechy, możemy wywierać pozytywny wpływ
i zmieniać świat na lepsze.
Światło to czynnik fizyczny umożliwiający widzenie. Jak miasto zbudowane z białego wapienia na wyniosłym wzgórzu nie może się ukryć, gdy

4. Jak mogę się zmienić, by rozwijać się duchowo?
5. Jak mogę zastosować naukę płynącą z tej historii?

słońce oświetla ściany jego budynków,
tak chrześcijanin, który odbija światło
Jezusa, nie może się ukryć przed wzrokiem bliźnich. Innymi słowy, Bóg posłuży się waszym świadectwem wiary,
tak by ludzie wokół was widzieli je
i zostali przez nie poruszeni.
Chciałbym się skupić na porównaniu wierzących do soli. W tym jednym wersecie Chrystus zawarł trzy
stwierdzenia, które powinny zostać rozważone i zrozumiane przez każde
dziecko Boże. Przyjrzyjmy się im uważnie, starając się zrozumieć, co to znaczy, że jesteśmy solą ziemi.
I. PORÓWNANIE WARTE PRZEANALIZOWANIA
Zazwyczaj ludzie nie zdają sobie
sprawy ze znaczenia soli dla życia
i zdrowia organizmu. Odpowiednie
stężenie soli we krwi musi być zacho-

wane, a wszelkie poważniejsze odchylenia od normy w tym względzie
mogą doprowadzić do choroby, a nawet śmierci.
Sól jest niezbędna nie tylko człowiekowi, ale wszystkim żywym organizmom. Nie jest przypadkiem, że w słonych wodach żyje więcej gatunków zwierząt niż w wodach słodkich. W czystej
postaci sól działa jak czynnik konserwujący i hamujący rozkład. Oczywiście
jest też znakomitą przyprawą, bez której nie sposób wyobrazić sobie wielu
naszych ulubionych potraw.
Sól występuje w Piśmie Świętym
jako:
• symbol zawarcia przymierza
(zob. Kpł 2,13),
• środek uzdrawiający i oczyszczający (zob. 2 Krl 2,20-21),
• środek pobudzający apetyt (zob.
Hi 6,6),
• środek zapobiegający rozkładowi
(zob. Łk 14,34-35),
• symbol pokoju (zob. Mk 9,50),
• symbol chrześcijańskiego świadectwa (zob. Mt 5,13),
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• symbol łaski Bożej (zob. Kol 4,6).
Zostaliśmy porównani do soli,
gdyż:
A. Mamy funkcję konserwującą. Sól
powstrzymuje gnicie i rozkład.
Służy między innymi do konserwowania żywności. Podobnie
mieszkańcy Sodomy i Gomory
mogli zostać ocaleni ze względu
na obecność wśród nich choćby
dziesięciorga sprawiedliwych ludzi (zob. 19. rozdział Księgi Rodzaju). Jestem przekonany, że
obecność i modlitwy osolonych
chrześcijan uczyniły znacznie więcej dla zachowania tego świata
niż jakiekolwiek inne czynniki.
B. Posiadamy zdolność przenikania.
Sól przenika wszystko, z czym się
styka. Jest agresywną substancją,
doskonale rozpuszczającą się
w wodzie (zob. Dz 8,1.4; 17,6).
Wierzę, że zostaliśmy powołani
przez Boga jako aktywny czynnik
w otaczającym nas świecie.
C. Mamy właściwość oczyszczania przez
krew Jezusa. Sól ma wyjątkowe
właściwości oczyszczające (zob.
2 Krl 2,19-22). Elizeusz dodał soli
do wody w zatrutym źródle
w Jerychu. Chrześcijanie wywierają oczyszczający wpływ na otaczający ich świat dzięki oczyszczającej mocy krwi Chrystusa.
D. Posiadamy zdolność zjednywania. Sól
dodaje smaku, wydobywając z pożywienia to, co najlepsze. W rzeczy samej niektóre potrawy są
wręcz niesmaczne bez dodatku
soli! Podobnie chrześcijanie dodają
smaku światu wokoło nich. Jako sól
mamy wieść życie w taki sposób,
by wydobywać to, co najlepsze
z innych ludzi (zob. Flp 1,27).
E. Posiadamy zdolność wzbudzania
dobrego pragnienia. Sól wywołuje
pragnienie wody. Jako sól chrześcijanie mają wyjątkową zdolność
wywoływania u bliźnich pragnienia poznania Jezusa. Czy pamiętacie, co Pan nam powiedział?
Powiedział, że z naszego wnętrza
popłyną strumienie wody życia
(zob. J 7,37-38). Gdy poważnie
traktujemy powołanie Chrystusa

d o właściwego życia, postępowania, mówienia, nabożeństwa, sposobu ubierania itd., wówczas
mamy możliwość wzbudzania
pragnienia Zbawiciela w sercach
ludzi żyjących wokół nas.
F. Jesteśmy wykorzystywani w działaniu. Sól zmienia niemal wszystko, z czym się styka. Zostaliśmy
powołani do roli działaczy,
a nie obserwatorów w otaczającym nas świecie. Mamy być narzędziami, których Bóg użyje, by
dokonywać zmian na lepsze
w tym występnym świecie.
II. NIEBEZPIECZEŃSTWO, KTÓREGO NALEŻY UNIKAĆ
A. Sól była bardzo cenna w starożytnym świecie. W rzymskich legionach nierzadko żołnierze otrzymywali
deputat w postaci właśnie soli. Żołd
ten nosił nazwę salarium, od którego
to łacińskiego słowa pochodzi współczesne angielskie słowo salary (wypłata). Stąd też rzymskie powiedzenie, że
ktoś jest nie wart swojej soli, tzn. nie
wywiązuje się ze swoich obowiązków.
B. W starożytności zdarzało się, że
sól traciła smak i ulegała zwietrzeniu.
Tamta sól różniła się od obecnej
oczyszczanej soli kuchennej, zawierającej jeden związek chemiczny — chlorek sodu. W soli morskiej i nieoczyszczonej soli kamiennej zawartych
jest znacznie więcej minerałów nadających jej znakomity smak.
C. Możliwe jest, że chrześcijanin
utraci swój smak. Dzieje się tak wtedy,
gdy zbytnio upodabnia się do świata
— wietrzeje jak prawdziwa sól. Gdy
pozwalamy, by nasz chrześcijański
smak został zastąpiony przez smak
świata, stajemy się praktycznie bezużyteczni dla Jezusa i Jego królestwa!

miękała nawet po deszczu, dzięki czemu droga nie rozmywała się
i nie stawała się błotnista.
B. Każdy chrześcijanin musi zrozumieć, że gdy utracimy swój smak
i przestaniemy funkcjonować
w świecie podobnie jak sól,
wówczas staniemy się niemal zupełnie bezużyteczni dla Boga
i Jego dzieła. Gdy to się stanie,
wówczas będziemy jak coś, co
nadaje się jedynie do pośledniego użytku. Ellen G. White napisała: „Gdy chrześcijanie nie objawiają Chrystusa, to jaką mają
wartość? Czyż nie są nic nie warci, jak sól, która utraciła swój
smak? Jednak gdy przejawiają
w swoim życiu zasady prawdy,
wówczas biedne i zatwardziałe
w grzechu dusze nie będą pozostawione na zgubę i zepsucie.
Dobre czyny są widoczne, gdyż
żywych zasad sprawiedliwości
nie da się ukryć”1.
PODSUMOWANIE
Nie wiem jak wy, ale ja pragnę być
użyteczny dla Boga. Pragnę, by mógł
On posłużyć się mną. Pragnę prowadzić do Niego innych ludzi. Pragnę być
błogosławieństwem i światłem w służbie dla Jezusa.
Dzisiaj konieczne jest, by każde
dziecko Boże było wszystkim, czym
Najwyższy pragnie je uczynić. Powinniśmy w swym działaniu upodobnić
się do soli — oczyszczającej, konserwującej, przenikającej, budzącej łaknienie i nadającej smak — aby Zbawiciel
mógł się nami posłużyć jako świadectwem swojej chwały. Niechaj Bóg nam
dopomoże, byśmy byli Jego solą
dla świata!
✔
1

III. TEGO NALEŻY SIĘ WYSTRZEGAĆ
A. W starożytności, gdy sól utraciła swój smak, wysypywano ją
na drogi, podobnie jak w naszych czasach wysypuje się żużel.
Taka sól zapobiegała też zarastaniu drogi przez chwasty i trawę,
a gdy się należycie ubiła, tworzyła twardą warstwę, która nie roz-
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Ellen G. White, w: The Review and Herald, 15 X 1901.

NOTATKI:

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Konflikt w zborze
Jak powinniśmy podejść do konfliktu w zborze?

K

onflikty mogą powstawać w wielu sferach funkcjonowania zboru. Większość konfliktów można przyporządkować do jednej z trzech
kategorii: 1) konflikty wywołane
rażącymi grzechami wyznawców,
2) konflikty związane z przywództwem, 3) konflikty między wyznawcami. Niektóre konflikty mogą się rozszerzać i rozciągać na dwie czy nawet trzy z tych kategorii.
Jak czytamy w 5. rozdziale 1 Listu do Koryntian, wierzący, którzy rażąco grzeszą, stanowią problem
dla wspólnoty religijnej. Zbór, który
nie odnosi się do grzechu popełnianego przez członków, sam prosi się
o problemy. Zbór nie został powołany do potępiania wyznawców, ale powinien przeciwstawić się złu i próbować odzyskać wyznawców, którzy rażąco grzeszą i nie okazują skruchy, jak
w przypadku opisanym w 1 Kor 5,11:
„Mieni [się] bratem, a jest wszetecznikiem lub chciwcem, lub bałwochwalcą,
lub oszczercą, lub pijakiem, lub grabieżcą”. Tacy ludzie nie powinni być akceptowani przez zbór, póki nie okażą
skruchy. Mt 18,15-17 zawiera spójną
procedurę konfrontacji i odzyskiwania
współwyznawców. Konfrontacja powinna być przeprowadzona ostrożnie i łagodnie, mając na celu duchową odnowę (zob. Ga 6,1). Wspólnoty, które
z miłością dyscyplinują grzeszników,
unikają w znacznej większości potencjalnych konfliktów w zborze.
Czasami wyznawcy nie są zadowoleni z kierownictwa czy działań przywódców zborowych. Tak było w przypadku zboru jerozolimskiego (zob. Dz
6,1-7). Narzekania na brak troski
o pewną grupę osób w zborze zostały
potraktowane poważnie przez apostołów. Problem został rozwiązany,

a zbór rozwijał się dalej w spokoju
(zob. Dz 6,7). Kościół wczesnochrześcijański wykorzystywał konflikty, by
usprawniać swoją służbę. Jednak gdy
liderzy nie mają właściwego sposobu
radzenia sobie z takimi sytuacjami,
ludzie w zborach próbują konstruować
własne platformy rozwiązywania konfliktów. Niektórzy stają się agresywni
wobec innych współwyznawców, zaczynają rozpuszczać plotki, a nawet
tworzą frakcje oburzonych. Przywódcy mogą tego uniknąć, działając w sposób nieegoistyczny, z miłością i w duchu służby, jako pasterze, a nie władcy domagający się posłuchu (zob. 1 P
5,1-3). Ci, którzy są sfrustrowani, powinni mimo to szanować swoich przełożonych (zob. Hbr 13,7.17) i nie
oskarżać ich pochopnie (zob. 1 Tm
5,19). Powinni rozmawiać z nimi
z miłością, a nie obmawiać ich (zob.
Ef 4,15). Gdy przywódca nie reaguje
na troski współwyznawców, należy
posłużyć się wobec niego procedurą
wyznaczoną w Mt 18,15-17, aby nie
powodować zamieszania i sporów
kompetencyjnych.
Biblia ostrzega, że ludzie w Kościele mogą mieć trudności z radzeniem sobie z konfliktami. Niektóre
konflikty wynikają przede wszystkim
z pychy i egoizmu (zob. Jk 4,1-10)
lub powstają z powodu braku przebaczenia rzeczywistych czy wyimaginowanych krzywd (zob. Mt 18,15-35).
Bóg wzywa nas, byśmy dążyli do pokoju (zob. Rz 12,18; Kol 3,12-15).
Obowiązkiem każdego człowieka jest
dążenie do rozwiązania konfliktu.
Podstawowe kroki wiodące do rozwiązania konfliktu powinny obejmować:
1. Rozwijanie właściwego nastawienia serca:
• łagodność (zob. Ga 6,1),

• pokora (zob. Jk 4,10),
• przebaczenie (zob. Ef 4,31-32),
• cierpliwość (zob. Jk 1,19-20).
2. Ustalenie swojego miejsca
w konflikcie. Musisz usunąć belkę
ze swojego oka, by móc pomagać innym (zob. Mt 7,1-5).
3. Wyrażenie swoich trosk w rozmowie z zainteresowanymi, a nie
z postronnymi (zob. Mt 18,15). Należy to uczynić w atmosferze bratniej
miłości (zob. Ef 4,15), a nie po to, by
zrzucić ciężar z piersi. Wysuwanie
oskarżeń niejako zmusza drugą stronę
do obrony, a więc należy się skupić
na problemie, a nie atakowaniu ludzi,
których problem dotyka. To daje ludziom możliwość wyjaśnienia sytuacji
i przebaczenia wzajemnych urazów.
4. Ponowna próba (jeśli pierwsza
okazała się nieskuteczna) z pomocą
innej osoby czy osób jako mediatorów
(zob. Mt 18,16). Pamiętaj, że twoim
celem nie jest wygranie sporu, ale pozyskanie współwyznawcy i doprowadzenie do pojednania. Tak więc poszukuj ludzi, którzy mogą pomóc w rozwiązaniu konfliktu.
Konflikt jest najłatwiej rozwiązać,
gdy wszyscy w duchu modlitwy i miłości bliźniego dążą do odbudowania
więzi. Większość konfliktów można
pomyślnie rozwiązać, stosując biblijne
zasady wskazane powyżej.
✔
[Artykuł został zaczerpnięty i zaadaptowany
z www.gotquestion.org].
[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].
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HOMILETYKA

Wyraźna

mowa

„Słowa mają niesamowitą moc.
Mogą podnosić serca ludzi w górę
albo je ranić” (dr Mardy Grothe).

P

rostota w mówieniu i jasność w wyrażaniu się. Pan
życzy sobie, abyście nauczyli
się posługiwać sieciami ewangelii.
Sztuki tej wielu z was musi się nauczyć. Chcąc osiągnąć pomyślne wyniki w pracy, zastosowanie Pisma
Świętego (oka waszej sieci) musi być
zwięzłe, a znaczenie jego łatwo zrozumiałe. Zróbcie wszystko, co możliwe, aby sieć była pełna. Do tego
momentu musicie zdążać. Niech
ilustracje, którymi się posługujecie,
będą przejrzyste i same przez się
zrozumiałe. Bez względu na to, jak
wielka jest wiedza ludzka, nie ma ona
właściwie żadnego znaczenia tak długo, jak długo nie potrafimy przekazać jej innym. Niech wasz głos i jego
głębokie uczucie wywrą wpływ
na serca. Nakłońcie słuchaczy
do oddania serca Bogu. (...).
Wyjaśnienia wasze niech będą jasne. Wiem, że są tacy, którzy wielu rzeczy z tego, co się do nich mówi, nie
rozumieją. Niech Duch Święty kształtuje i modeluje wasz sposób mówienia, oczyszczając go od wszelkich
uchybień i zniekształceń. Mówcie tak,
jak się mówi do małych dzieci, pamiętając, że wielu waszych słuchaczy ma
wprawdzie wiele lat życia za sobą, ale
rozumuje tak, jak rozumują one.
Dzięki żarliwej modlitwie i pilnym wysiłkom osiągamy zdolność
głoszenia prawdy. Zdolność ta wymaga wyraźnego wymawiania każdej sylaby, każdej zgłoski, stosowania akcentu tam, gdzie należy. Mówcie wolno. Wielu mówców mówi za szybko, wymawiając tak prędko słowo
za słowem, że to, co mówią, pozo-

staje bez skutku. W tym, co mówicie, powinien być duch i życie Chrystusa. (...). Ewangelia powinna stać się
dla słuchaczy mocą Bożą ku zbawieniu. Przedstawcie słuchaczom
ewangelię w całej jej prostocie. (…).
Głoście rzeczywistą treść poselstwa. Gdy przy pewnej okazji znany
i ceniony aktor Betterton1 jadł obiad
z arcybiskupem Canterbury, doktorem Sheldonem2, ten ostatni powiedział do swego współbiesiadnika:
— Proszę pana, niech mi pan powie, dlaczego tak jest i jak to się dzieje, że wy, aktorzy, mówiąc o rzeczach
urojonych, tak silnie oddziaływacie
na rzesze słuchaczy.
— Księże arcybiskupie — odparł
Betterton — przy całym pokornym
uznaniu waszej ekscelencji proszę pozwolić mi powiedzieć, że przyczyna
jest wyraźna i prosta: tkwi ona w potędze entuzjazmu. My, ludzie sceny,
mówimy na niej o rzeczach wyobrażonych sobie tak, jak gdyby były to rzeczy realnie istniejące. Wy natomiast
na kazalnicach mówicie o rzeczach
realnie istniejących tak, jak gdyby pochodziły z wyobraźni.
✔
Ellen G. White
1

Thomas Betterton — angielski aktor, dramatopisarz i menedżer teatralny żyjący
w latach 1635-1710 (przyp. red.).

2

Gilbert Sheldon był arcybiskupem Canterbury, honorowym zwierzchnikiem Kościoła anglikańskiego, w latach 1663-1677 (przyp. red.).

[Artykuł zaczerpnięto z książki Ellen G.
White Ewangelizacja, Warszawa 2000, wyd.
II, s. 118.120-121].
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P

rzemoc seksualna nad dziećmi
ma miejsce wtedy, gdy osoba
starsza lub silniejsza od dziecka
używa swojej siły, autorytetu czy zaufania, jakie ono do niej ma, w celu
angażowania dziecka w zachowania
lub czynności seksualne. Kazirodztwo,
jako szczególna forma przemocy seksualnej nad dziećmi, jest definiowane jako wszelkiego rodzaju seksualne
czynności z udziałem dziecka i rodzica, rodzeństwa, osoby z dalszej
rodziny albo rodzica zastępczego.
Osobami dopuszczającymi się
przemocy seksualnej bywają mężczyźni lub kobiety w różnym wieku, różnej narodowości i o różnym statusie
społeczno-ekonomicznym. Często są to
ludzie mający rodziny i dzieci, przedstawiciele szanowanych zawodów, regularnie uczęszczający do kościoła.
Ludzie tacy zazwyczaj wypierają się
popełnianych nadużyć, nie chcą dostrzec wagi problemu spowodowanego
ich zachowaniami i starają się usprawiedliwić te zachowania albo zrzucić
winę na kogoś innego. Choć prawdą
jest, że wiele osób dopuszczających się
seksualnych nadużyć nad dziećmi daje
dowody głęboko zakorzenionej niepewności i niskiego poczucia własnej
wartości, to jednak problemy te nigdy
nie mogą stanowić usprawiedliwienia
dla seksualnego wykorzystywania
dzieci. Większość autorytetów jest zdania, że prawdziwym źródłem seksualnej przemocy nad dziećmi jest pragnienie władzy i panowania nad drugim człowiekiem, a nie pragnienie
doznań seksualnych.
Gdy Bóg ustanowił instytucję rodziny, oparł ją na małżeństwie między
mężczyzną i kobietą charakteryzującym się wzajemną miłością i zaufaniem. Ten związek jest nadal podstawą
stabilnej i szczęśliwej rodziny, w której chroni się i otacza szacunkiem godność, wartość i dobro każdego z domowników. Każde dziecko, bez względu na płeć, zasługuje na to, by je cenić jako dar od Pana. Rodzice mają
przywilej i obowiązek troszczyć się
o byt, bezpieczeństwo i potrzeby dzieci powierzonych ich opiece przez Boga.

DOKUMENT

Oświadczenie

w sprawie przemocy
seksualnej nad dziećmi
Dzieciom należy stworzyć warunki,
w których będą mogły czcić i szanować rodziców i krewnych oraz ufać
im, bez obawy używania przemocy
z ich strony.
Biblia zdecydowanie potępia przemoc seksualną nad dziećmi. Wszelkie
próby zniekształcania, zacierania czy
zaniżania osobistych, pokoleniowych
i płciowych barier wskutek przemocy
seksualnej są w biblijnej perspektywie
postrzegane jako akt zdrady przeciwko
Bogu i bliźniemu oraz skrajne pogwałcenie człowieczeństwa. Pismo Święte
otwarcie potępia nadużywanie siły, autorytetu i odpowiedzialności, bowiem
wszelkie tego rodzaju nadużycia godzą
w najgłębsze uczucia pokrzywdzonego dziecka w stosunku do samego siebie, innych ludzi i Boga, a także destrukcyjnie wpływają na jego zdolność
miłowania i ufania. Jezus w najmocniejszych słowach potępił postępowanie tych, którzy słowem lub czynem
doprowadzają dzieci do upadku.
Środowisko adwentystyczne nie
jest całkowicie wolne od przypadków
seksualnej przemocy nad dziećmi.
Wierzymy, że nasza wiara nakazuje
nam zajęcie zdecydowanego stanowiska wobec tego rodzaju zjawisk i podejmowanie stanowczych działań nie
tylko interwencyjnych, ale przede
wszystkim zapobiegawczych. Staramy
się także wspierać duchowo ofiary przemocy i jej sprawców oraz ich rodziny
w procesie uzdrowienia, jak również
uświadamiać duchownym i pozostałym przywódcom Kościoła potrzebę
przyjęcia postawy właściwej duchowym
przywódcom i ludziom cieszącym się
zaufaniem.

Jako Kościół mamy przekonanie,
iż nasza wiara zobowiązuje nas do:
1. Zachowywania zasad określonych
przez Chrystusa w naszych więziach rodzinnych, w których szacunek do samego siebie, godność
i czystość dzieci mają być uważane
za prawa nadane przez Boga.
2. Tworzenia atmosfery, w której dzieci ulegające przemocy mogą odzyskać poczucie bezpieczeństwa
i zwierzyć się komuś, kto jest gotowy je wysłuchać i zrozumieć.
3. Stałego informowania o przemocy
seksualnej i jej wpływie na naszą
społeczność kościelną.
4. Pomagania duchownym i pozostałym przywódcom w rozpoznawaniu ostrzegawczych oznak przemocy seksualnej nad dziećmi i właściwym reagowaniu, gdy podejrzewa się
kogoś o dopuszczanie się przemocy lub opowiadają o niej dzieci, które jej ulegają.
5. Tworzenia wzorcowych więzi z zawodowymi doradcami i miejscowymi instytucjami zajmującymi się
przeciwdziałaniem przemocy seksualnej, które dzięki profesjonalnym
umiejętnościom mogą wspierać ofiary przemocy i ich rodziny.
6. Ustalania wytycznych celem wspierania przywódców kościelnych w:
a) uczciwym traktowaniu osób
oskarżanych o seksualną przemoc nad dziećmi,
b) pociągania sprawców przemocy
do odpowiedzialności za ich
czyny i stosowania właściwej
dyscypliny.
7. Wspierania kształcenia i uświadamiania rodzin przez:

a) demaskowanie powszechnie przyjętych poglądów religijnych
i kulturowych, które mogą być
użyte jako usprawiedliwienie czy
służyć za przykrywkę dla seksualnej przemocy nad dziećmi,
b) kształtowanie zdrowego poczucia
osobistej wartości dziecka, umożliwiającej mu szanowanie zarówno siebie, jak i innych osób,
c) wzmacnianie chrześcijańskich
więzi między mężczyznami
i kobietami w rodzinie i w Kościele.
8. Troskliwego wspierania i opartej
na wierze służbie pojednania
w społeczności kościelnej pełnionej
dla ofiar i sprawców przemocy
oraz wskazywania im dostępu
do profesjonalnej pomocy.
9. Zachęcania do szkolenia większej
liczby doradców rodzinnych mogących kierować procesem uzdrawiania ofiar i sprawców przemocy.
Powyższe oświadczenie opiera
się na zasadach wyrażonych w następujących fragmentach Pisma
Świętego: Rdz 1,26-28; 2,18-25; Kpł
18,20; 2 Sm 13,1-22; Mt 18,6-9;
1 Kor 5,1-5; Ef 6,1-4; Kol 3,18-21;
✔
1 Tm 5,5-8(1).
1

Oświadczenia, zalecenia i inne dokumenty

Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów
Dnia Siódmego, Warszawa 2003, s. 78-80.
[Oświadczenie przyjęte przez głosowanie podczas wiosennego posiedzenia Rady Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia
Siódmego w dniu 1 kwietnia 1997 roku
w miejscowości Loma Linda w Stanach Zjednoczonych].
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PUNKT WIDZENIA

Jaka jest twoja

domena?

P

rzypuszczalnie wiesz, że domena (net, org, com itp.) to element
występujący na końcu adresu
internetowego. Celem tego elementu jest
wskazanie charakteru organizacji,
do której należy dana strona internetowa. Na przykład strony rządowe mają
domenę gov (od ang. government — rząd),
strony organizacji niedochodowych mają
domenę org. Tak więc domena wskazuje
charakter i cel organizacji.
Użyj wyobraźni i zdecyduj, jaka
domena najlepiej opisuje misję, charakter i naturę twojego zboru.

Zbór.tv
Takie zbory stawiają na widowiskowość. Wszystko jest zapięte
na ostatni guzik i nic nie dzieje się bez
przygotowania. Choć nie ma nic złego
w wysokiej jakości realizacji programu
zborowego, to jednak istnieje niebezpieczeństwo przerostu formy nad treścią i zaniedbania ewangelizacji.

Zbór.org
Takie zbory skupiają się przede
wszystkim na ochronie organizacji
kościelnej i nazwy Kościoła, do którego należą. Innymi słowy nazwa jest
dla nich najważniejsza. Nie angażują
się w nic, co nie jest usankcjonowane,
postanowione czy popierane przez organizację kościelną.

trendów, książek czy poglądów. Angażują się w dogłębne studia egzegetyczne, które czasami mają niewiele wspólnego z realnym życiem wyznawców.

Zbór.com
Zbór.mil
Są to zbory autorytarne, kładące
nacisk na dyscyplinę i posłuszeństwo
na wzór jednostki wojskowej. Ludzie
o odmiennych poglądach, metodach
działania i stylu życia nie są tam mile
widziani. Takie zbory natychmiast zrywają więzi z członkami, którzy nie spełniają stawianych im wymagań.

Zbór.edu
Takie zbory lubują się w zgłębianiu najnowszych teologicznych

Choć domena ta pochodzi od angielskiego wyrazu commercial (handlowy), zastąpię ją wyrazem community
(społeczność). Zbory o takiej domenie cechują się otwartością na zewnątrz. Nie boją się wyglądać poza własne mury. Wyznają one trzy podstawowe zasady:
1. Społeczność. Zbory starają się zrozumieć ludzi należących do lokalnej
społeczności. Zadają sobie następujące pytania:
A. Jakie są ich potrzeby?

22 • PRZEWODNIK DLA KAZNODZIEJÓW ZBOROWYCH 3/2012 (32)

B. Jakie są ich marzenia?
C. Jakie są ich bolączki?
2. Organizacja. Zbory są zorganizowane nie tylko w celu realizacji programów czy zachowania aktywności
członków, ale także odkrywają dary
duchowe i usługują nimi.
3. Misja. Jest to pomost łączący lokalną społeczność z organizacją zborową. Zbory te są zainteresowane nie
tyle produkowaniem zdrowych grzeszników, ale starają się zachować równowagę między ich potrzebami fizycznymi i duchowymi.
A jaka jest twoja domena?
✔
Juan Miguel Pacheco
[Artykuł adaptowano z czasopisma Best Practice, 27 IV 2011. Autor mieszka w amerykańskim stanie Oregon].

ZDROWIE

Zerwanie ze szkodliwymi

nałogami
R

az po raz piszą do mnie i telefonują różne osoby z pytaniem, czy alkohol i kofeina naprawdę są aż tak szkodliwe, iż musimy
zupełnie z nich zrezygnować. Skoro
rozmaite badania rzekomo stwierdzają
dobrodziejstwa wynikające ze spożywania wina, kawy czy gorzkiej czekolady, wielu adwentystów dnia siódmego
zastanawia się, czy Kościół nie powinien przemyśleć swojego stanowiska
w kwestii abstynencji od tych substancji i dopuścić ich umiarkowane
używanie. Gdy szukamy potwierdzenia
naszych upodobań i pragnień, łatwo je
znajdziemy, ale możemy za to zapłacić uzależnieniem się od czegoś, co
przyniesie nam w końcu szkody
i cierpienie.
Zazwyczaj nie dopuszczamy
do siebie myśli, że niektórzy współwyznawcy, przywódcy czy pastorzy mogą
mieć nałogi. Zapominamy, że bez Chrystusa wszyscy jesteśmy nałogowymi
grzesznikami, a nasz wróg usiłuje nas
wpędzić w nałogi, które nie tylko
szkodzą zdrowiu, ale także upośledzają
procesy myślowe, powodują niekorzystne stany emocjonalne oraz szkodzą naszym więziom z ludźmi i z Bogiem.
Jednak nie jest łatwo mówić o nałogach. Nie chcemy wierzyć, że wiele
spośród osób regularnie uczestniczących w nabożeństwach może być uwikłanych w praktyki i zachowania,
które szkodzą organizmowi, zmniejszają zdolność odróżniania dobra
od zła oraz prowadzą do chorób
i nieszczęść.
Dobrą nowiną jest, iż możemy mieć
nadzieję na uwolnienie. Wszechmocny w swej miłości wskazał nam drogę
do uzdrowienia. W Chrystusie mamy
wszystko, czego potrzebujemy, by nie

tylko rozpoznać, co jest dla nas najlepsze, ale także moc, by uwolnić się
od nałogów, które mogą się wydawać
niewinne i dobroczynne, ale w rzeczywistości niszczą nasze siły duchowe i umysłowe.
Jako duchowi przywódcy, starsi
zborów muszą zachować realistyczną
postawę w kwestii nałogów oraz uczyć
się procesu wychodzenia z nich. Mam
tu na myśli nie tylko nałogi takie jak
palenie tytoniu czy zażywanie narkotyków, ale także pornografię, hazard, uzależnienie od internetu czy przejadanie
się. Jeśli nasi przywódcy nie będą rozumieć, jak i dlaczego ludzie się uzależniają i jak mogą się wyleczyć z nałogów, wielu współwyznawców i wiele rodzin będzie nadal cierpieć, coraz
bardziej oddalając się od Jezusa.
Czy twój zbór przejawia troskę w tej
ważnej sprawie? Czy prowadzi służbę
pomagającą ludziom, którzy starają się
wyzwolić z nałogów? Adventist Recovery Ministries (ARMin) istnieje po to,
by nieść pomoc w tej kwestii. Służba ta
ma na celu szkolenie i dostarczanie
materiałów dla przywódców i pozostałych wyznawców, którzy są zainteresowani kwestią nałogów. Materiały te obejmują między innymi:
• Nowy 12-stopniowy kurs pod tytułem Journey to Wholeness (Droga
do zdrowia) dostępny dla zborów,
które chcą prowadzić małe grupy
wsparcia i grupy terapeutyczne.
• Darmowy biuletyn Journey to
Life (Droga do życia) edukujący w tej
ważnej kwestii, a dostępny w językach
angielskim, hiszpańskim i francuskim.
Więcej informacji o tej służbie
i materiałach znajdziesz na stronie
www.adventistrecoveryministries.org.

Gdy zmierzamy do ożywienia
i reformacji, Duch Święty wzywa nas,
byśmy wkroczyli także na drogę
do zdrowia. Gdy to uczynimy, będziemy lepiej przygotowani do wychodzenia naprzeciw potrzebom jednostek,
rodzin i społeczności wokół nas, tym
wszystkim, którzy pragną wyzwolenia
ze wszystkiego, co im szkodzi
we wszystkich wymiarach — fizycznym, umysłowym, emocjonalnym i duchowym. Droga od nałogu do uleczenia może być trudna, ale jej cel jest wart
trudu. Musimy iść tam, dokąd prowadzi nas Duch Święty, aby wiedzieć, czego mamy się wystrzegać, a z czego
możemy korzystać z umiarkowaniem.
Zbawiciel dał nam „poznać drogę
życia” (Ps 16,11). Idźmy nią, wyzwalając się ze szkodliwych i niszczących
nałogów. Zaprośmy też innych, by przyłączyli się do nas w drodze do zdrowia, i przygotujmy się, by pomóc im
iść tą drogą. W Chrystusie jest nasze
uzdrowienie.
✔
Katia Reinert
[Autorka jest dyrektorem Sekretariatu Zdrowia przy Wydziale
Północnoamerykańskim Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego].
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PRZYWÓDZTWO

opanowanie

Jak zachować
podczas burzliwych obrad?
Istnieje dobry i zły sposób reagowania na różnice zdań

J

eśli jesteś przywódcą zborowym
i uczestniczysz w pracy komitetów zborowych (tak jak ja), gdzie
doświadczasz napięć podczas omawiania poglądów i podejmowania decyzji,
ten artykuł jest dla ciebie.
Obradując przez szereg lat w komitetach zborowych, nauczyłem się, że
gdy kilka osób pracuje razem przez
jakiś czas, nieuchronnie wystąpią różnice zdań między nimi, ukształtują się
rozbieżne stanowiska i powstanie napięcie. Niestety, problem ten nie jest
nowy. Tego rodzaju podziały i napięcia występowały już w Kościele wczesnochrześcijańskim (zob. 15. rozdział
Dziejów Apostolskich), tak więc nie
powinniśmy być zaskoczeni, gdy pojawiają się także w naszym pokoleniu.
Podobnie jak grawitacja, są one nieuchronne i pociągają za sobą niepożądane skutki. Jednak pod kierunkiem Ducha Świętego można je załagodzić, dążąc do pozytywnych celów
i osiągając właściwe efekty.

Nie całkiem złe
Różnice zdań między członkami
komitetu oraz niezgodności i napięcia
powodowane przez nie mogą się okazać korzystne. Zmuszają one członków
komitetu do wysiłku myślowego, analizowania wartości, podejmowania starań w celu wyjaśnienia swojego stanowiska innym, a czasami także rozwijają ich zrozumienie Bożego ideału.
Decyzje komitetu podejmowane w takim klimacie są przemyślane z każdej
perspektywy i nierzadko odzwierciedlają Bożą mądrość, gdyż kształtują się
w procesie modlitwy i rozważania,
a nie aprobaty opartej na z góry przyjętych założeniach.
Jeśli potrafimy uniknąć odbierania
„wymiany ognia” między stronami sporu zbyt poważnie i osobiście, wówczas
będziemy mogli dostrzec większe dobro, które z czasem może się stać
udziałem wszystkich, jako że spór
o poglądy może prowadzić od umacniania organizacji kościelnej. Dzięki
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temu możemy też znaleźć odwagę, by
pokonać poczucie zawodu i przygnębienia pojawiające się wtedy, gdy te
polityczne debaty przeradzają się czasami w otwarty konflikt i zaczynają
usuwać w cień potencjalne dobrodziejstwa niezgodności.
Niektórzy czują się tak przygnębieni i zniechęceni rozbieżnościami, iż
błędnie interpretują je jako grzeszny
brak jedności, niesłusznie dochodząc
do przekonania, że gdyby wszyscy
szczerze wierzyli, wówczas nie dochodziłoby do sprzeczności poglądów.
Przyjrzyjmy się Kościołowi wczesnochrześcijańskiemu i zauważmy,
do jakich poważnych różnic zdań dochodziło nawet pośród naocznych
świadków życia i działalności Chrystusa — szczerych i prawdziwych wierzących. Czy był to przejaw fatalnego
upadku Kościoła pierwotnego? Nie. Te
niezgodności były omawiane wspólnie
w żywiołowy, ale ucywilizowany sposób, a następnie uzgadniano strategię

i zachowywano funkcjonalną jedność.
Zjawisko to nie było przejawem upadku, ale, jak pozwala stwierdzić wnikliwa interpretacja, owe różnice poglądów
były świadectwem nieuchronnego
współzawodnictwa w formułowaniu
pojęć w otwartym społeczeństwie złożonym z rozwijających się i różnorodnych osób. W wyniku tego ścierania
się poglądów powstał użyteczny wzorzec rozwoju, który sprawdził się
w Kościele wczesnochrześcijańskim
i sprawdza się także we współczesnym Kościele adwentystycznym.
Ellen G. White pisała o tym zjawisku
jako czymś pozytywnym1. Nawet przy
braku nadzwyczajnych Bożych interwencji, takich jak wizja ukazana Piotrowi na dachu domu Szymona
w Joppie, połączona z modlitwą
żywiołowa debata może być jednym
ze sposobów, jakie Najwyższy wykorzystuje, by wpisać swoją agendę i wartości w nasze umysły.

Umiejętne kierownictwo
jest kluczem
Ścieranie się poglądów jest czymś
normalnym i powszechnym, ale
w procesie rozwoju ugrupowania są
krytyczne momenty, podczas których
tego rodzaju rywalizacja może doprowadzić do poważnych szkód dla organizacji. Umiejętności, dzięki którym
przywódcy i inni wyznawcy radzą sobie z napięciami, są kluczem do ograniczania szkodliwych skutków
i zwiększania dobrych rezultatów tych
napięć. Mądrość dana przez Boga przywódcom kościelnym w przeszłości
często pozwalała uniknąć nieszczęścia,
gdy dochodziło do różnicy zdań,
a Kościół wychodził z takich sporów
zdrowszy i wzmocniony.
Przy właściwym podejściu wewnętrzne niezgodności w Kościele
mogą przypominać konflikty występujące w wielu małżeństwach. Gdy niezgodności są dyskutowane w duchu
szacunku, zaufania i miłości, mąż
i żona mogą się lepiej zrozumieć nawzajem, by tworzyć doskonalszą,
trwalszą i pełniejszą jedność.
Oto kilka wskazówek płynących
z Bożej mądrości, pomocnych w ra-

dzeniu sobie z różnicą zdań podczas
obrad komitetów w sposób służący
wzajemnemu dobru:
• Zarówno w doborze słów, jak
i tonie wypowiedzi, a nawet sposobie
myślenia unikaj demonizowania innych, którzy podtrzymują pogląd odmienny od twojego.
• Traktuj tych, których opinie różnią się od twoich, jak pełnoprawnych
członków organizacji.
• Staraj się patrzeć na sytuację
z różnych punktów widzenia, aby zrozumieć lepiej rozpatrywane argumenty. Innymi słowy, staraj się patrzeć
na sprawy cudzymi oczami.
• Określ i potwierdź konsensus
osiągnięty w ważnych kwestiach. W ten
sposób ustalone zostaną wspólne punkty, na których można budować wzajemny szacunek między stronami sporu.
• Wyizoluj sporne elementy, które
różnią się rzeczywiście, a nie pozornie, jedynie w słowach określających
ten sam pogląd. Gdy wyizolujesz rzeczywiste różnice w ich kontekście,
oceńcie wspólnie wszystkie strony zagadnienia, by przekonać się, czy istnieje możliwość porozumienia.
• O ile nie jest to sprzeczne
z twoim sumieniem opartym na Biblii i kierowanym przez Ducha Świętego, rozważ możliwość kompromisu,
trzeciej drogi. Pamiętaj, że choć kompromis nie jest idealny, to jednak nie
musi być grzechem.
• Oczekuj od wszystkich zaangażowanych osób, by trzymali się uzgodnionego procesu podejmowania decyzji,
takiego jak konsultacji z autorytetami
(np. Biblią, Duchem Proroctwa, Prawem
zborowym Kościoła Adwentystów Dnia
Siódmego itp.) oraz posługiwali się standardowymi procedurami dyskusji (np.
bardziej formalnym sposobem dyskutowania, zasadami porządku i innymi regułami debatowania). Niektórym może
się to wydać śmieszne, ale tego rodzaju
reguły wymuszają cywilizowane zachowanie i narzucają uczciwość dyskusji,
pomagając unikać skłonności do podnoszenia głosu i przybierania postawy
dominacji.
• Jeśli nie da się osiągnąć porozumienia, niech strony oznajmią, iż po-

zostają przy swoim zdaniu i zachowają
wzajemny szacunek.
• Jeśli to konieczne, ucz się grzecznie i wielkodusznie odnosić do nierozwiązanych spraw i braku porozumienia.

Wytrzymać próbę czasu
Choć obraz organizacji, w której
nigdy nie dochodzi do konfliktów, wydaje się atrakcyjny, zazwyczaj w takich
organizacjach religijnych występuje silna, centralna i kontrolująca władza,
która po prostu nie dopuszcza do wyrażania różnicy zdań. Takie ugrupowania nie funkcjonują jako otwarte społeczności i zazwyczaj nie wytrzymują próby czasu (rozważ przerażający przykład
sekty Jima Jonesa w Gujanie). W wolnych wspólnotach o dużej liczbie członków w dłuższym czasie różnice opinii
są nieuniknione i zrozumiałe z ludzkiego punktu widzenia, a dzięki mądremu podejściu mogą się stać czynnikiem
służącym dobru.
Nie powinniśmy się czuć zaskoczeni ani zawiedzeni występowaniem napięć i niezgodności podczas posiedzeń
rad i komitetów. Nie są one niczym
nowym. Jednak starajmy się mądrze je
łagodzić. Czasami powinniśmy wziąć
głębszy oddech i otworzyć serce przed
Bogiem w modlitwie, prosząc Jezusa
o miłość agape dla tych, którzy widzą
sprawy inaczej niż my. Powinniśmy przyjąć od Pana obiecaną mądrość w dążeniu do dobra w każdej sytuacji i naśladować pokorę Chrystusa. W ten sposób Wszechmogący będzie uwielbiony.
Dzięki Jego łasce nasze niezgodności mogą skutkować mądrzejszymi decyzjami rad i komitetów kościelnych,
dzięki czemu Kościół będzie lepiej wypełniał swoje funkcje i powołanie. ✔
Robin Erwin
1
Zob. Ellen G. White, w: The Advent Review
and Sabbath Herald, 26 VII 1892.

[Autor jest starszym zboru adwentystycznego
w mieście Buffalo w amerykańskim stanie
Nowy Jork. Brał udział w wielu radach zborowych, diecezjalnych i obradach komitetów
różnych instytucji kościelnych. Artykuł został pierwotnie opublikowany w Adventist
Review, 8 III 2012].
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EWANGELIZACJA

Panie, pomóż!
Mam założyć
!

nowy zbór
Artykuł Jak być dobrym rolnikiem, nawet jeśli mieszka
się w mieście? ukazał się w Przewodniku dla Kaznodzie−
jów Zborowych 1/2011 i zawiera 11 przykazań rolnika,
które opisują metodę działania Jezusa przełożoną na na−
sze czasy1. Artykuł ten był wprowadzeniem do serii
artykułów stanowiących rozwinięcie tych jedenastu
przykazań2. Niniejszy artykuł jest trzecim z tej serii i jest
poświęcony czwartemu i piątemu z przykazań rolnika.
Pewna diecezja zwróciła się
do Franka, młodego przywódcy zboru, by założył nowy zbór w dzielnicy
dużego miasta, w której praktycznie
nie było adwentystów. Było to dla niego zupełnie nowe zadanie, więc z modlitwą rozważał, jak do niego przystąpić. Najpierw określił na mapie obszar
dzielnicy. Chcąc się czegoś więcej dowiedzieć o ludziach, którym miał służyć, odwiedził miejscową bibliotekę
i zebrał dane demograficzne. Określił
najważniejsze grupy kulturowe, średnie
dochody mieszkańców, przynależność
religijną itd. Następnie udał się w najbardziej ruchliwe miejsce dzielnicy
i zaczął rozmawiać z mieszkańcami
o tym, jak im się tam żyje. Odwiedził
też przywódców samorządowych, społecznych i liderów biznesu, pytając
o najważniejsze potrzeby lokalnej społeczności. Następnie Frank z pomocą
wolontariuszy zorganizował szereg róż-

nych wykładów zdrowotnych i spotkań
dla mieszkańców dzielnicy. Osoby
korzystające z tych programów złożyły swoje datki, które pomogły pokryć
wydatki. Niemal natychmiast potem
powstała filia szkoły sobotniej, do której zaczęli uczęszczać mieszkańcy
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dzielnicy. W wyniku programów skierowanych na potrzeby lokalnej społeczności wkrótce powstał zbór, który
obecnie liczy 140 członków i jest przykładem właściwego podejścia do zakładania nowych zborów w oparciu
o służenie społeczeństwu oraz efektów, jakie przynosi ta służba. Gdy najpierw służy się społeczeństwu, wychodząc naprzeciw realnym potrzebom,
zbór, który powstaje w wyniku tego,
będzie bardziej nakierowany na służenie bliźnim, a nie tylko na podtrzymanie swego istnienia.
Historia Franka i jego nowego
zboru jest wprowadzeniem do kolejnych przykazań rolnika. Tym razem
będzie to przykazanie czwarte i piąte.

4. Dokonasz wyboru
terenu; ograniczysz
jego zasięg
Gdy z grubsza określiłeś miejsce
działań misyjnych, jak powinieneś określić granice terytorium służby?
Po pierwsze, zdobądź dobrą mapę,
która ukazuje większy region i teren,
na którym będziesz pełnił służbę.
Wybierz mapę, na której naniesione są
granice miast, powiatów i gmin oraz
kody pocztowe. Tego rodzaju mapy
można kupić w dobrych sklepach kartograficznych. Zaznacz na mapie miejsce zboru czy planowanej działalności.
Zaznacz też miejsca, w których zlokalizowane są inne zbory czy instytucje
adwentystyczne. Zadaj sobie pytania:
Jakiego rodzaju ludzie mieszkają
na wyznaczonym terenie? Czy obszar
ten znajduje się w centrum dużego
miasta, na terenie przemysłowym,
na przedmieściu, w małym mieście
czy na terenie wiejskim? Aby określić
teren twojej służby, zakreśl na mapie
okrąg, którego promień wyznacza przewidywaną odległość, jaką zdecydują się
przebyć potencjalni uczestnicy programów ewangelizacyjnych. Badania wskazują, że ludzie są skłonni poświęcić 15
minut, by dotrzeć do nowego zboru.
Oczywiście środek okręgu powinien
stanowić budynek domu modlitwy czy
ośrodka ewangelizacji.
1. Jeśli dom modlitwy czy ośrodek
ewangelizacyjny jest zlokalizowany
w środowisku miejskim, promień
okręgu powinien wynosić jedynie około 5 km, a w gęsto zabudowanych
ośrodkach miejskich nawet mniej.
2. Jeśli dom modlitwy czy ośrodek
ewangelizacyjny znajduje się na obszarze podmiejskim, promień okręgu powinien wynosić około 15 km.
3. Jeśli dom modlitwy czy ośrodek
ewangelizacyjny jest zlokalizowany
na obszarze wiejskim, okrąg powinien
mieć promień długości około 25 km.
Gdy narysowałeś okrąg na mapie,
zwróć uwagę, jakie kody pocztowe występują w zakreślonej strefie. Jeśli linia okręgu przebiega przez środek strefy kodów pocztowych, powinieneś podjąć rozsądną decyzję. Dany kod pocztowy może bowiem obejmować duży

obszar, a jedynie jego niewielka część
jest pokryta gęstą siecią ulic. Jeśli ta
gęsto zaludniona część znalazła się
w granicach twojego okręgu, uwzględnij cały ten obszar kodu pocztowego
w twoim terytorium działania3. Powinieneś także wziąć pod uwagę położenie istniejących zborów i instytucji
adwentystycznych, dokonując ostatecznego ustalenia terenu działania. Gdy
wybierzesz obszary kodów pocztowych
należące do twojego terenu, jesteś gotowy przystąpić do realizacji piątego
przykazania rolnika.

wanych doniosłych procesów przygotowania gleby lokalnej społeczności
na przyjęcie ziarna ewangelii.
✔
May-Ellen Colón
1

Jedenaście przykazań rolnika: 1. Będziesz
badał metodę służby Jezusa i modlił się o...
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,

5. Przeprowadzisz
analizę demograficzną
wybranego terenu
Demografia zajmuje się badaniem
rozwoju populacji ludzkiej, stanu zaludnienia i ruchu ludności. Gdy Frank
przystępował do zakładania nowego
zboru, miał przed sobą wiele niewiadomych. Ponieważ pragnął, by jego służba
dla lokalnej społeczności się liczyła,
zadawał sobie następujące pytania: Jak
wielu ludzi mieszka na tym terenie? Jak
wiele rodzin się tu znajduje i jakie są to
rodziny? Jaki jest przekrój wieku miejscowej społeczności? Jakie występują
proporcje płci, grup etnicznych i imigrantów? Jak ludzie zarabiają na utrzymanie? Jaki jest ich status ekonomiczny? Jaki jest odsetek osób żyjących poniżej granicy ubóstwa? Jaki jest poziom
wykształcenia mieszkańców tego terenu? Jakie są ich warunki mieszkaniowe? Jaką religię wyznają mieszkańcy
tego terenu? Wyprawa Franka do biblioteki pozwoliła mu uzyskać dostępne w tamtym czasie informacje. Obecnie dane demograficzne są znacznie
łatwiej dostępne i bardziej szczegółowe. Można je uzyskać nie tylko z oficjalnych statystyk, ale także nieoficjalnych danych dotyczących danego terenu, zamieszczonych w internecie.
Zatem przeszliśmy dwa kolejne
ważne kroki w rozwoju służby w lokalnej społeczności. Jeśli twój Zespół
Przywódczy do Działań Społecznych4
realizuje te kroki, twój zbór będzie
przygotowany do uprawy pola ewangelii. Jako starszy zboru masz do odegrania ważną rolę w realizacji plano-

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)!
2

Do tej pory ukazały się dwa artykuły z tej
serii: Raz w miesiącu Jezus przychodzi i trzyma mnie za rękę oraz Społeczeństwo nas
nie zna (zob. Przewodnik dla Kaznodziejów Zborowych 4/2011, s. 22-24 i 1/2012,
s. 25-26).

3

Adaptowano z: Monte Sahlin, Understanding Your Community, wersja 2, Lincoln

4

2004, s. 29-31.
Zob. trzecie przykazanie rolnika. Zespół
Przywódczy do Działań Społecznych to
grupa licząca od czterech do sześciu osób
w zborze, które pomagają stosować dziesięć przykazań rolnika, prowadząc zbór
do służby na rzecz lokalnej społeczności
i zakładając nowy zbór.

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

Trzy dni drogi do

A

by dotrzeć do miejsca swojej
pracy, Nurpu Lama musi wędrować przez trzy dni. Tak jest
w porze suchej. W porze deszczowej
natomiast wędrówka wydłuża się do sześciu dni — w jedną stronę. Wielu producentów programu Adventist World
Radio (AWR) pracuje w ramach bardzo ograniczonych środków, ale praca
Lamy wymaga szczególnych poświęceń.
Lama jest od niedawna producentem programów AWR. Mieszka w górzystym Tybecie, gdzie nie ma zorganizowanej struktury Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, a adwentyści są
bardzo nieliczni.
Lama przeszedł szkolenie prowadzone przez wieloletnich producentów programów AWR. Podczas szkolenia nauczył się obsługi sprzętu i emisji głosu.
Nepalski zespół AWR dostarcza mu
materiały, które Lama tłumaczy i dostosowuje do kultury tybetańskiej. Po zro-

Katmandu

bieniu tego Lama udaje się do nepalskiego studia AWR w celu nagrania programów. Wędruje ze swojego domu w górach do miasta, następnie jedzie autobusem, potem idzie przez cały dzień do granicy Nepalu i w końcu jedzie autobusem kolejny dzień do Katmandu.
Poza tym życie Lamy nie jest łatwe.
Choć jego dom jest zelektryfikowany,
więc może się posługiwać laptopem
dostarczonym przez AWR, to jednak
by nawiązać łączność internetową musi
się udać do kafejki internetowej w pobliskiej miejscowości. Lama hoduje
zwierzęta gospodarskie i uprawia ziemię, by wyżywić swoją rodzinę, a także pracuje jako ewangelista.
— Po dwuletnich poszukiwaniach
producenta z radością rozpoczęliśmy
po raz pierwszy emisję programów
na falach krótkich dla Tybetańczyków — powiedział Dowell Chow, dyrektor AWR. — Głos Nurpu Lamy jest

słyszany w całym Tybecie i okolicznych krainach dzięki jednemu z najlepszych sygnałów krótkofalowych, jakie emitujemy. Słuchacze pochodzący
z Tybetu na całym świecie mogą słuchać naszych programów w internecie
na stronie awr.org i w serwisie iTunes.
AWR pracuje nad dalszą poprawą
jakości sygnałów krótkofalowych
w Azji, rozbudowując stację nadawczą
na wyspie Guam na Oceanie Spokojnym. Gdy stacja zostanie zmodernizowana, słuchacze z najważniejszych krajów
regionu będą mogli w większej liczbie
równolegle odbierać programy we własnych językach w najlepszym czasie antenowym. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie awr.org. ✔
Shelley Nolan Freesland
[Autorka jest dyrektorem Sekretariatu Informacji AWR przy Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego].

AWR dociera tam,
dokąd misjonarze
nie mogą dotrzeć
„Jestem wdzięczny AWR
za nadawanie tak wspaniałych
programów. Niosą one pociechę
i pokój ginącym duszom, takim jak
ja. Kiedyś postanowiłem popełnić
samobójstwo, ale po wysłuchaniu kilku
waszych audycji przyjąłem chrześci−
jańską wiarę i zostałem ochrzczony,
by żyć dla Jezusa. Pragnę służyć Mu,
wydając świadectwo wśród mieszkań−
ców mojej wioski” (słuchacz z Azji).
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DUSZPASTERSTWO

Rytm bicia
człowieka

N

iedawno przemawiałem do grupy przywódców zborowych
i zacząłem moje kazanie od zadania pytania:
— Czym jest nabożeństwo?
Moi słuchacze w zasadzie postawili znak równości między nabożeństwem a kazaniem, ewangelizacją, ożywieniem, prawdą, czcią i uwielbieniem. Jednak nikt nie wspomniał o Bogu, poświęceniu się Jemu i oddaniu
Mu chwały, czci.
Nabożeństwo jest aktywną odpowiedzią na obecność Pana, wyrażającą Jego
wartość. Nie może więc być bierne, ale
wymaga aktywności. Nie jest zależne
od nastroju czy uczucia, ale oznacza
okazanie naszego podziwu dla Najwyższego i uniżenia wobec Niego. Jest
uznaniem wartości dzieła Boga poprzez
ofiarność, służbę i uwielbienie.
Nabożeństwo jest pokazaniem
Boga w naszym wnętrzu dzięki Jego
obecności i łasce. Sednem nabożeństwa jest takie poruszenie przez majestat Pana, iż klękamy w posłuszeństwie
i uniżeniu przed Nim, by powstać
do świętego życia.
Zdrowie i żywotność wierzącego
człowieka poprawiają się i pogarszają
w zależności od tego, czy uwielbienie
Zbawiciela jest sednem jego doświadczenia. Według Ap 14,6-12 nabożeństwo jest upamiętnieniem dzieła stworzenia i świętowaniem dzieła odkupienia. Oddajemy cześć Bogu ze względu na to, kim On jest i co uczynił,
czyni i uczyni przez swego Syna i Ducha Świętego.
Wzorem prawdziwego nabożeństwa jest doświadczenie proroka Izajasza. Odkrywamy w nim, że prawdziwe nabożeństwo ma miejsce wtedy, gdy
wierzący szukają Pana całym sercem,
całą dusza i całym umysłem. Izajasz
wszedł do świątyni, szukając Jahwe,
i został nagrodzony wizją Jego chwa-

serca
wierzącego

ły. Nabożeństwo zawsze jest nakierowane na Boga (zob. Iz 6,1).
Musimy przystąpić do nabożeństwa nie tyle po to, by zaspokoić nasze
potrzeby, ile po to, by spotkać się
z Najwyższym. Tak więc najczęściej
występującym błędem wśród chrześcijan w kwestii nabożeństwa jest to, że
traktują oni nabożeństwo jak specyficzne doświadczenie raz w tygodniu, a nie
poszukiwanie Pana. W prawdziwym
nabożeństwie my jesteśmy wykonawcami, pastorzy i prowadzący nabożeństwo reżyserami, a Bóg jest widzem.
Po drugie, prawdziwe nabożeństwo
zawsze zaczyna się od świadomości
świętości Wszechmogącego. „I wołał
jeden do drugiego: Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów! Pełna jest wszystka ziemia chwały jego” (Iz 6,3). W naszych czasach akcentuje się osobową
naturę Najwyższego oraz Jego miłość
i radość do tego stopnia, iż zapominamy, że nasz Pan jest także świętym i niepojętym Bogiem. Czasami robimy
z niego niemal kolegę. Potrzebujemy
w naszym nabożeństwie równowagi
między świętym Bogiem i ukochanym
osobowym Bogiem. Gdy Mojżesz
uświadomił sobie obecność Pana w płonącym krzewie, odczuł bojaźń. Gdy
uświadamiamy sobie obecność Najwyższego, napełnia nas podziw, cześć, a nawet bojaźń (zob. Hbr 12,28).
Po trzecie, prawdziwe nabożeństwo
pomaga nam zrozumieć siebie, nasze
niedociągnięcia oraz potrzebę dostąpienia Bożego przebaczenia. Po spotkaniu
Świętego Izajasz powiedział:
— Biada mi! Zginąłem, bo jestem
człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg.
Nie można znajdować się w obecności Pana bez świadomości Jego świętości i naszej bezbożności. Nasze wyznanie zawsze prowadzi do przebaczenia. Gdy Izajasz odczuł Bożą świętość,

poczuł się zobowiązany do uznania
i wyznania swojej grzeszności. To wyznanie prowadzi do przebaczenia grzechów. W symbolicznym geście anioł
wziął rozżarzony węgielek i dotknął
ust proroka, ogłaszając, że jego grzechy
zostały przebaczone.
Dzięki nabożeństwu doświadczamy przebaczenia. Możemy usłyszeć to
samo przesłanie, jakie usłyszał prorok
Izajasz: „Usunięta jest twoja wina,
a twój grzech odpuszczony” (Iz 6,7).
Nabożeństwo motywuje nas też
do prowadzenia świętego i sprawiedliwego życia wypełnionego służbą
i błogosławieństwem.
Gdy Izajasz słyszy Boga mówiącego: „Kogoż poślę? a kto nam pójdzie?”
(Iz 6,8 BG), wówczas czuje się poruszony i odpowiada:
— Otom ja, poślij mię.
Oddając cześć Wszechmocnemu, nie
możemy potem nie wyruszyć do służby,
by zmieniać świat na lepsze.
✔
S. Joseph Kidder
[Autor jest wykładowcą wzrostu Kościoła
i przywództwa w Adwentystycznym Seminarium Teologicznym przy Uniwersytecie Andrewsa w Berrien Springs w Stanach Zjednoczonych].
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ARCHEOLOGIA

Odkrycie przez adwentystycznych
świątyni z epoki żelaza
W

ruinach starożytnego miasta Ataruz w Jordanii adwentystyczni archeolodzy
i historycy odkryli przełomowe
w swym znaczeniu przedmioty kultury materialnej i pozostałości liczącej
około 3000 lat moabickiej świątyni
z epoki żelaza, potwierdzając i uzupełniając w ten sposób współczesny
pogląd na historię biblijną.
— Ta świątynia jest znacznie większa, niż się spodziewaliśmy. Potrzeba
będzie jeszcze dwóch lub trzech dodatkowych sezonów prac wykopaliskowych, by odkryć dziedziniec i dowiedzieć się, co się tutaj działo — powiedział Chang Ho Ji, dziekan Wydziału
Psychologii i pracownik Wydziału
Historii La Sierra University, adwentystycznej uczelni w Kalifornii.
„Jest to niezwykle doniosłe odkrycie mające związek z historią biblijną.
To naprawdę ekscytujące” — napisał
Lawrence Geraty, były rektor tej uczelni
i wykładowca archeologii. Geraty był,
począwszy od wykopalisk w Tell elUmeiri w 1984 roku, pionierem współpracy kilku północnoamerykańskich ad-

wentystycznych uczelni, w tym Atlantic
Union College, Canadian University
College, Andrews University, La Sierra
University oraz Królestwa Jordanii.
Podczas konferencji prasowej
w Ammanie, Ziad Saad, dyrektor jordańskiego Ministerstwa Starożytności,
oświadczył, że ostatnie odkrycie jest
największą świątynią z wczesnej epoki żelaza w tym regionie, datowaną
na lata 1200-600 p.n.e.
Składająca się z wielu pomieszczeń
świątynia, obejmująca kwadratowy dziedziniec, zawierała ponad 300 przedmiotów kultowych, co według ekspertów
może świadczyć, iż była niegdyś spoiwem politycznym i religijnym albo
Moabitów, albo Izraelitów z północy.
Naczynia, dzbany i posążki bóstw
zostały odkryte w ruinach Ataruz
w pobliżu biblijnego Dibonu, około
50 km na południe od Ammanu.
Miejsce odkrycia znajduje się w pobliżu drogi prowadzącej do zimowego
pałacu króla Heroda Wielkiego.
Przedmioty te, z których wiele odkopano w sierpniu 2010 roku, dają
specjalistom pełniejszy obraz cywiliza-

cji epoki żelaza na terenach współczesnej Jordanii.
Ponad 1000 lat przed tym, jak Nabatejczycy zbudowali imperium handlowe z centrum w mieście Petra, wykutym w czerwonej skale, Moabici,
Ammonici i Edomici dominowali
w tym regionie pod względem nauki,
ekspansji i kultury.
Miasto Ataruz jest wspomniane zarówno w Biblii, jak i na Steli Meszy jako
Atarot, ale prawdziwe znaczenie nazwy
tego miasta nie zostało jeszcze odkryte.
Choć historyczne dokumenty często
odnoszą się do królestw z epoki żelaza
na wschód od Jordanu, Saad wskazuje,
że odkrycia z Ataruz są pierwszym przypadkiem uzyskania przez archeologów
dowodów na poparcie teorii naukowego, kulturowego i ekonomicznego rozwoju tej cywilizacji.
Do najważniejszych odkryć doszło
w sierpniu 2010 roku. Dokonała tego
grupa badaczy z La Sierra University,
która prowadziła wykopaliska w ruinach Ataruz od 2000 roku.
Wśród odkryć znajduje się posążek
bożka o głowie byka oraz około 300

Ruiny świątyni moabickiej, odkrytej w Ataruz przez archeologów z La Sierra University.

Posążek moabickiego bożka Hadada,
odkryty w Ataruz przez Changa Ho Ji
z La Sierra University.
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archeologów
naczyń, lamp i ołtarzy służących
do odprawiania ceremonii religijnych.
W starożytności byk był często związany z takimi głównymi bóstwami regionu jak El, Hadad i Baal1.
Jakość, różnorodność i stan znalezionych przedmiotów, wykonanych
z gliny, kamienia, bazaltu i brązu,
wskazują na zaawansowaną technologię i prężną ekonomię wschodniego
brzegu Jordanu przed 3000 lat.
Mimo że odkryte w Ataruz przedmioty zachowały się w dobrym stanie,
większość z nich jest potłuczona, co
wskazuje, iż świątynia położona w środkowym biegu Jordanu uległa gwałtownemu zniszczeniu — stwierdził Saad.
Większość z tego, co wiadomo
o świątyni w Ataruz, dowiadujemy się
dzięki królowi Meszy, uwiecznionemu
na bazaltowej tablicy wymieniającej
jego zwycięstwa i dokonania. Stela
Meszy została odkryta w pobliżu miasta Dibon i obecnie jest wystawiona
w paryskim Luwrze.
Moabici, którzy według Biblii są potomkami Lota (zob. Rdz 19,1-38), byli
kananejskim plemieniem zamieszkującym od XIV wieku p.n.e tereny między
Jordanem a Pustynią Arabską, w pobliżu Dibonu. Ich istnienie dobiegło końca
wraz z inwazją perską ok. VII wieku p.n.e.
Naukowcy pracują obecnie
nad skatalogowaniem, zbadaniem
i naukowym opracowaniem znalezisk
z Ataruz, aby uzyskać pełny obraz królestw z epoki żelaza, panujących niegdyś na terenie obecnej Jordanii.
Świątynia odkryta w Ataruz jest
największą i najlepiej zachowaną świątynią z czasów biblijnych. Rzuci ona
istotne światło na religijne życie tego
okresu w dziejach biblijnych.
✔
Mark A. Kellner
1

Baala przedstawiano jako młodzieńczego boga
z rogami byka. W innych wyobrażeniach stoi
on bezpośrednio na byku (przyp. red.).

[Autor jest adwentystycznym redaktorem.
Artykuł, opublikowany w Adventist World
11/2010, powstał we współpracy z Taylorem
Luckiem z jordańskiego Timesa].

Wydawnictwo „Znaki Czasu” poleca

Unikalna pozycja przedstawiająca dzieje adwentyzmu na Śląsku w latach 1898-1945. Region ten należał do najbardziej
rozwojowych obszarów Kościoła adwentystycznego w okresie
przedwojennym. Autor opisał ponad 50 zborów, w większości
już nieistniejących. Książka zawiera liczne dokumenty, historyczne zdjęcia oraz wiele ciekawych wspomnień i relacji z tamtego okresu, dlatego zainteresuje każdego adwentystę związanego z opisywaną historią Kościoła i regionem śląskim.
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ul. Foksal 8/5, 00-366 Warszawa
tel. 22-331-98-00, faks: 22-331-98-01
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