3
4
5
6
8
9
10
11
13
14
16
22
23
24

Noworoczne postanowienie,
które trzeba zrealizować
Odnowienie misyjnego zaangażowania
po 150 latach
150−lecie zorganizowania
Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego
Kierowanie swoim ciałem
Ci, którzy uwierzyli w Boga (cz. 1)
Czy twój zbór ma właściwy cel?
Wyznanie wiary
Cztery tajemnice (cz. 2).
Tajemnica człowieka, grzechu i śmierci
Kierować z sercem
Przechodząc i oglądając
Kazania
Wiara a zdrowie
Oświadczenie Kościoła Adwentystów Dnia
Siódmego w sprawie homoseksualizmu
Diakoni jako usługujący w Kościele

„Przewodnik
dla Kaznodziejów Zborowych”
Kwartalnik duszpastersko−
−homiletyczny dla aktywistów
Kościoła Adwentystów
Dnia Siódmego
w Rzeczypospolitej Polskiej.
Wychodzi staraniem
Stowarzyszenia Kaznodziejskiego
działającego przy Zarządzie
Kościoła.
Ukazuje się od 2004 roku.
WYDAWCA

Wydawnictwo „Znaki Czasu”
Warszawa 2013
TYTUŁ ORYGINAŁU

Elder’s Digest 1/2013
TŁUMACZ I TYPOGRAF

Jarosław Kauc
REKLAMODAWCY

Mirosław Harasim i Paweł Lazar
REDAKTOR I KOREKTOR

Mirosław Chmiel
Wszystkie cytaty biblijne pochodzą
z Biblii warszawskiej (BW),
chyba że zaznaczono inaczej
(BCz — Biblia częstochowska,
BG — Biblia gdańska,
BNŚ — Biblia Nowego Świata,
BP — Biblia poznańska,
BT — Biblia Tysiąclecia,
NBG — Nowa Biblia gdańska,
PSŻ — przekład Słowo Życia).

27

28
29
30

Dylematy związane z umywaniem nóg

Używaj odpowiedzialnie
darów mowy i wpływu
Myśli na nowy rok
Adventist World Radio niesie światło światu

2 • PRZEWODNIK DLA KAZNODZIEJÓW ZBOROWYCH 1/2013 (34)

General Conference
of Seventh−day Adventists
Ministerial Association © 2012
All rights reserved
Zamówienia na publikacje
prosimy kierować pod adresem:
Dział Handlowy Wydawnictwa
„Znaki Czasu”
ul. Foksal 8/6
00−366 Warszawa
tel.: 22−331−98−00
faks: 22−331−98−01
e−mail: kontakt@znakiczasu.pl
KSIĘGARNIA INTERNETOWA

www.sklep.znakiczasu.pl

FELIETON REDAKCYJNY

Noworoczne
postanowienie,

które trzeba zrealizować

O

tej porze roku, podczas wielu
dni wolnych od pracy, czasami podejmujemy postanowienia, by zmienić nasze nawyki i sposób
życia. Nowy rok daje nam okazję
do rozpoczęcia nowego życia i dokonania zmian na lepsze. Jednak w połowie stycznia zaczynamy zapominać
o naszych postanowieniach i wracamy do starych sposobów postępowania.
Tak łatwo jest zapomnieć o zobowiązaniach i decyzjach, które podejmujemy z Nowym Rokiem. Jednak
jest jedno postanowienie, które powinniśmy uczynić i w którym powinniśmy
wytrwać — opowiadanie ludziom
o Chrystusie.
W Mt 28,19-20 zawarte jest wielkie ewangeliczne zlecenie Jezusa:
— „Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je
w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego,
co wam przykazałem”.
Zbawiciel pragnie, byśmy dzielili
się naszą wiarą, ucząc o Nim ludzi
na całym świecie.
Aby wypełnić to postanowienie,
musimy rozwijać najlepsze sposoby
przekonywania ludzi, z którymi się stykamy — naszych przyjaciół, współpracowników, bliskich i nieznajomych —
że oni także potrzebują Jezusa.
Pozwól, że zwrócę uwagę na niektóre cechy charakteru, jakie możemy
rozwijać, będąc chrześcijanami, by taktownie dzielić się naszą wiarą w ludźmi, którzy żyją wokoło nas.
Po pierwsze, ludzie muszą widzieć
w nas szczerość. Nic tak nie odrzuca

ludzi od ewangelii jak pozorni chrześcijanie. Największą pokusą dla nas
jest ukrywać to, jacy naprawdę jesteśmy,
zwodzić, udawać świętoszków i samozwańczych świętych. Jeśli mamy wywierać wpływ na nasze środowisko,
prowadząc ludzi do Chrystusa, musimy być szczerzy wobec samych siebie
i wobec świata, otwarcie przyznając, że
ani trochę nie jesteśmy lepsi od innych. Nasz Kościół, podobnie jak
wszystkie inne, składa się wyłącznie
z niedoskonałych ludzi.
Po drugie, musimy mieć żarliwe
przekonanie. Ktoś kiedyś powiedział,
że jeden przekonany i zaangażowany
człowiek jest więcej wart niż dziewięćdziesięciu dziewięciu takich, którzy
mają zaledwie poglądy. Jedna ze słownikowych definicji przekonania to usilne wierzenie. Dodałbym, że przekonanie to silne wierzenie, które znajduje
wyraz w głębokich emocjach. Twoja
wiara w Jezusa musi być żarliwa, aby
była zaraźliwa. Musi być czymś, co pochodzi z głębi twojej duszy. Entuzjazm
ma wielkie znaczenie w przekonywaniu innych do wiary w Chrystusa.
Po trzecie, musimy mieć duchowe
wsparcie. Jeśli mamy opowiadać ludziom o Jezusie, nie możemy tego czynić jedynie w oparciu o ludzkie wysiłki. Potrzebujemy duchowej pomocy, by
pozyskiwać ludzi dla Pana. Dlatego
każdy z nas musi cenić modlitwę, jeśli
nasze dzielenie się wiarą ma być skuteczne. Zanim będziemy mogli mówić
ludziom o Jezusie, potrzebujemy Bożego działania w naszych sercach.
Często najskuteczniejszym sposobem prowadzenia ludzi do Chrystusa

jest modlenie się wraz z nimi. Nie wystarczy głosić ewangelię słowami. Trzeba także modlić się żarliwie i usilnie
za nich, by Bóg działał w ich sercach.
Wreszcie, potrzebujemy także błagalnych i pociągających apeli. Często
jesteśmy zbyt bierni w dzieleniu się
naszą wiarą. Owszem, nadmierna nachalność może odpychać ludzi, ale
myślę, że nie na tym polega nasz problem. Przejawiamy raczej taką niedbałość i nonszalancję w kwestii opowiadania ludziom o Zbawicielu, iż nie
mogą się oni zorientować, czy jesteśmy
chrześcijanami, czy nie.
Paweł napisał: „Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy,
jak gdyby przez nas Bóg upominał;
w miejsce Chrystusa prosimy: Pojednajcie się z Bogiem” (2 Kor 5,20).
Zwrot w miejsce Chrystusa prosimy
sugeruje potrzebę pilności, nieprawdaż?
W 2013 roku postanówmy na nowo opowiadać ludziom o Jezusie. Kaznodzieja George Whitefield powiedział kiedyś: „O Panie, daj mi dusze
albo zabierz moją duszę!” Mam nadzieję, że i my możemy tak powiedzieć.
✔
Jonas Arrais
[Autor jest zastępcą sekretarza Stowarzyszenia Kaznodziejskiego przy Generalnej Konferencji
Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i redaktorem naczelnym kwartalnika
Elder’s Digest].

PRZEWODNIK DLA KAZNODZIEJÓW ZBOROWYCH 1/2013 (34) • 3

HISTORIA

Odnowienie

misyjnego zaangażowania

po 150 latach

M

illeryci byli całkowicie przekonani, że Chrystus przyjdzie
powtórnie na ziemię 22 października 1844 roku. Gdy powtórne
Jego przyjście nie nastąpiło, wielu millerytów było nie tylko rozczarowanych, ale wręcz zdruzgotanych — porzucili swoją wiarę w dosłowne powtórne przyjście Jezusa. Jednak niektórzy przystąpili z nową determinacją
do studiowania Pisma Świętego.
W ciągu kolejnych dziewiętnastu
lat byli milleryci odkryli szereg biblijnych prawd, niemal zupełnie zapomnianych od czasów Kościoła wczesnochrześcijańskiego. Nie tworzyli oni
jeszcze zorganizowanego Kościoła
Adwentystów Dnia Siódmego, ale odrębne grupki wierzących, rozsiane
w północnej części Stanów Zjednoczonych. Nie wybrali jeszcze wspólnej nazwy, choć niektórzy, w tym James
White, identyfikowali się z wielkim
ruchem drugiego adwentu.
Jednak stopniowo, inspirowani wielkim zleceniem Zbawiciela, by czynić
ludzi Jego uczniami, adwentyści świętujący sobotę zaczęli dostrzegać potrzebę utworzenia organizacji kościelnej, aby
mogli skuteczniej i szerzej głosić trójanielskie poselstwo. W 1863 roku po-

Eugene Hardy

wstała Generalna Konferencja Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego — zorganizowana wspólnota wyznaniowa skupiona na misji i głoszeniu dobrej nowiny o Bogu, który nas stworzył, zamieszkał wśród nas, umarł za nas
w Chrystusie i odkupił nas.
Założycieli naszego Kościoła kojarzymy zazwyczaj ze starymi fotografiami przedstawiającymi brodatych
mężczyzn w średnim wieku, ale mało
kto z nas zdaje sobie sprawę z tego,
jak bardzo różnili się oni między sobą.
W większości byli to ludzie dość
młodzi. W czasie wielkiego rozczarowania w 1844 roku James White miał
23 lata, Ellen G. White i Annie Smith
miały po 16 lat, John Andrews miał
15 lat, Minerva Loughborough miała
14 lat, jej brat John i Uriah Smith mieli po 13 lat, a George Butler miał 10
lat. To właśnie ci młodzi ludzie, z pomocą starszych, jak Joseph Bates (który miał 52 lata w 1844 roku), odegrali
najważniejsze role w powołaniu
do istnienia Generalnej Konferencji
w roku 1863.
Wśród członków nowo utworzonego Kościoła zdecydowaną większość
stanowiły kobiety. Obok Ellen G.
White wiodące role odgrywały Mine-

Minerva Jane Chapman
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rva Chapman (z domu Loughborough)
— pionierka działalności wydawniczej
i późniejsza skarbniczka Generalnej
Konferencji, Maud Sisley Boyd — późniejsza pionierka misji w Europie,
Afryce Południowej i Australii oraz
Nellie Druillard (z domu Rankin) —
późniejsza pionierka misji w Afryce
i wpływowa rzecznika reformy zdrowotnej. Wśród pierwszych wyznawców
Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego znalazła się także afroamerykańska
rodzina Hardych.
Gdy zbliżamy się do 150. rocznicy
zjednoczenia Kościoła Adwentystów
Dnia Siódmego w wypełnianiu misji,
potrzeba podążania za przykładem naszych założycieli jest większa niż kiedykolwiek i dotyczy wszystkich z nas —
mężczyzn i kobiet, starszych i młodszych, bez względu na pochodzenie etniczne i społeczne. Ugruntowani w miłości do Zbawiciela i Jego miłości
do grzeszników mamy głosić Chrystusa
ukrzyżowanego oraz Jego wolę wobec
nas — zachowywanie „przykazań Bożych i wiary Jezusa” (Ap 14,12).
Nasza 150. rocznica nie jest czasem świętowania. Ci, którzy zorganizowali Generalną Konferencję
w 1863 roku, z pewnością nie spo-

Maud Sisley Boyd

Nellie Druillard

WYWIAD
dziewali się, że adwentyści będą żyć
na ziemi w 2013 roku! Ogólnoświatowy Kościół adwentystyczny
wyznaczył dzień 18 maja 2013 roku
jako dzień modlitwy, pamięci i odnowienia zaangażowania misyjnego.
Wszystkie zbory są zachęcane, by
znaleźć odpowiedni sposób zaznaczenia 150-lecia zorganizowania
Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, ze szczególnym zwróceniem
uwagi na dzieje poszczególnych
zborów. Starsi zborów mają istotną
rolę do odegrania w kwestii pamięci i odnowienia zaangażowania
misyjnego.
Dzisiaj jest czas, by poszczególni adwentyści i wszystkie zbory
przypomnieli sobie, jak Bóg prowadził swój Kościół ostatków „i Jego
nauki w naszej dotychczasowej historii”1. Teraz jest czas, byśmy zastanowili się nad tym, czego dokonaliśmy i czego nie dokonaliśmy,
zasmucając Pana. Teraz jest czas,
byśmy okazali skruchę. Teraz jest
czas, byśmy zaangażowali się indywidualnie i zbiorowo nie tylko
w „ożywienie, ale i reformację”2.
Teraz jest czas, byśmy na nowo zobowiązali się do głoszenia ewangelii wiecznej „wszystkim narodom,
i plemionom, i językom, i ludom” (Ap 14,6).
Gdy myślimy o 150 latach istnienia Kościoła Adwentystów Dnia
Siódmego zjednoczonego w wypełnianiu misji, teraz jest czas, byśmy
uczcili pamięć naszych pionierów
i uczcili naszego Boga, na nowo
poświęcając się — bez względu
na wiek, płeć, kolor skóry i pochodzenie — proroczemu przeznaczeniu wielkiego ruchu drugiego adwentu.
✔
David Trim
1

Life Sketches of Ellen G. White, Mountain View—Omaha—Portland 1943, s. 196.

2

Ellen G. White, w: Review and Herald,
15 VII 1902, s. 7.

[Autor jest dyrektorem Archiwów, Statystyk i Badań przy Generalnej Konferencji
Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego].

150−lecie

zorganizowania
Kościoła
Adwentystów
Dnia Siódmego
Alberto R. Timm, były dyrektor
brazylijskiego Centrum Naukowe−
go Ellen G. White i rektor Latyno−
amerykańskiego Adwentystyczne−
go Seminarium Teologicznego,
jest obecnie wicedyrektorem Ellen
G. White Estate w Silver Spring
w amerykańskim stanie Maryland.
Wraz z żoną Marly mają troje
dzieci: Suellen, Williama i Shelley.
— Dlaczego adwentyści dnia
siódmego zorganizowali się jako
Kościół?
— Po wielkim rozczarowaniu
w październiku 1844 roku początkowo istniała zaledwie garstka adwentystów świętujących sobotę. Jednak już
w 1860 roku grupy wierzących były
rozsiane od Nowej Anglii aż po stany
Iowa i Wisconsin. Rozwój liczebny
i geograficzna ekspansja ruchu adwentystycznego pociągnęły za sobą potrzebę utworzenia struktury organizacyjnej.
W Testimonies to Ministers and Gospel
Workers czytamy: „W miarę, jak nasza
liczba wzrastała, stało się oczywiste, że
bez jakiegoś rodzaju organizacji zapanuje wielkie zamieszanie, a dzieło nie
będzie mogło być skutecznie prowadzone. Aby zapewnić wsparcie duchownym, prowadzić dzieło na nowych polach misyjnych, chronić zarówno zbory,
jak i duchownych przed niegodnymi
współwyznawcami, zadbać o własność

kościelną, szerzyć prawdę przy pomocy
drukowanych publikacji oraz prowadzić
szereg innych projektów, organizacja
była niezbędna”1.
— Jak rozpoczął się proces or−
ganizowania Kościoła?
— W procesie tworzenia pierwotnej organizacji kościelnej podjęto trzy
istotne kroki. Po pierwsze, w latach
50. XIX wieku utworzone zostały zbory, które wybrały swoich przywódców.
Następnie na początku lat 60. XIX
wieku ustanowiono diecezje stanowe,
integrujące zbory na odpowiadających
im terytoriach. Wreszcie w maju 1863
roku powołano do istnienia Generalną
Konferencję z Johnem Byingtonem
jako przewodniczącym. Uriah Smith
został jej sekretarzem, a E.S. Walker
— skarbnikiem. W ramach reprezentacyjnego modelu kościelnego delegaci ze zborów wybrali urzędników diecezji stanowych, a delegaci diecezji
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stanowych wybrali urzędników Generalnej Konferencji.
Cztery dziesięciolecia szybkiego
rozwoju i ekspansji terytorialnej Kościoła doprowadziły do reorganizacji
w pierwszym i drugim dziesięcioleciu XX wieku. Wraz z powstaniem
unii i unii misyjnych (1901) oraz wydziałów (1913-1918) struktura organizacyjna Kościoła została ukształtowana jako składająca się z następujących
poziomów: (1) zbory i grupy, (2) diecezje/misje, (3) unie i unie misyjne, (4)
wydziały i (5) Generalna Konferencja.
Obecnie na czele Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia
Siódmego stoją Ted N.C. Wilson jako
przewodniczący, G.T. Ng jako sekretarz i Robert E. Lemon jako skarbnik.
— Czym jest kongregacjona−
lizm i dlaczego nie jest dobrą al−
ternatywą dla współczesnego Ko−
ścioła adwentystycznego?
— Kongregacjonalizm daje poszczególnym zborom swobodę działania niezależnego od całości Kościoła
(zob. 1 Kor 12,12-27). Jest to pogląd
wysoce utopijny, w teorii obiecujący
chrystocentryczną jedność, ale rzadko
spełniający się w praktyce. Przyjmując
model kongregacjonalistyczny, Kościół
adwentystyczny otworzyłby się na pluralizm, który niesie ze sobą niebezpieczeństwo erozji doktrynalnej tożsamości, a wskutek tego zagraża jedności
i misji Kościoła. Struktura organizacyjna Kościoła Adwentystów Dnia
Siódmego istnieje w dwojakim celu:
(1) dla podtrzymywania jedności doktrynalnej (przesłania) i realizacji misji (strategii ewangelizacyjnej). Gdyby
Kościół kiedykolwiek stracił z oczu
swoje szczególne przesłanie dla świata (zsumowane w trójanielskim poselstwie z Ap 14,6-12), wówczas ustałby
powód zachowania takiej wysoce zintegrowanej struktury organizacyjnej.
W końcu inne Kościoły, posiadające
bardziej popularne i pluralistyczne
przesłanie, radzą sobie dość dobrze,
mając znacznie prostszą strukturę organizacyjną, ale czynią to za cenę poświęcenia czegoś, co my, adwentyści,
cenimy bardzo wysoko i wyrażamy

jako koncepcję określoną w naszej historycznej maksymie Zjednoczeni
dla misji.
— Niektórzy twierdzą, że
w przyszłości nie będziemy potrze−
bowali organizacji kościelnej, któ−
ra zapewniałaby nam jedność. Co
sądzić o tym poglądzie?
— W Testimonies for the Church
czytamy: „Ach, jakżeż radowałby się
szatan, gdyby udało mu się wedrzeć
w szeregi tego ludu i zdezorganizować dzieło w tym czasie, gdy ścisła
organizacja jest niezbędna i będzie
wielką siłą powstrzymującą zwodnicze
ruchy i weryfikującą twierdzenia nieznajdujące potwierdzenia w Słowie
Bożym! Musimy zachować zwarte szeregi, aby nie było wyłomu w systemie
organizacji i porządku, który został
zbudowany dzięki mądrej i rozważnej
pracy. Nie wolno dawać przyzwolenia
tym, którzy obecnie chcieliby przejąć
kontrolę nad dziełem.
Niektórzy rozwinęli pogląd, że
w miarę zbliżania się końca czasu każde dziecko Boże będzie działać niezależnie od wszelkiej organizacji religijnej. Jednak zostałam pouczona przez
Pana, że w tym dziele nie ma mowy
o czymś takim jak niezależność każdego z uczestników. Wszystkie ciała
niebieskie podlegają ustalonemu prawu, wpływając na siebie nawzajem
zgodnie z wolą Boga, posłuszne
prawu, które rządzi ich ruchem. Aby
dzieło Pańskie rozwijało się prawidłowo i w mocy, lud Boży musi się zjednoczyć”2.
Niewątpliwie w końcu przyjdzie
czas, gdy wskutek opozycji i prześladowania nasze instytucje kościelne
i formalna struktura organizacyjna
ulegną rozpadowi. Ale nie powinno
to być usprawiedliwieniem dla rozmontowywania naszej organizacji kościelnej, zanim dojdzie do tej ostateczności.
✔
1

Ellen G. White, Testimonies to Ministers
and Gospel Workers, Mountain View—Omaha
1962, s. 26.

2

Taż, Testimonies for the Church, Mountain
View—Omaha 1948, t. IX, s. 257-258.
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C

oraz więcej ludzi na całym
świecie umiera w wyniku
samobójstw, zabójstw i wojen. Samobójstwo jest drugą najczęstszą przyczyną śmierci wśród
młodzieży i młodszych dorosłych
(od 10 do 24 lat). Jest także jedną
z częstych przyczyn śmierci dorosłych (od 25 do 44 lat). Wielu ludzi rozważa samobójstwo na pewnym etapie swojego życia. W 2004
roku szacowana liczba prób samobójczych w Stanach Zjednoczonych wyniosła 800 tys. Co 40 sekund
ktoś próbuje popełnić samobójstwo
w tym kraju, a każdego dnia faktycznie 88 osób umiera śmiercią samobójczą. Nie powinniśmy osądzać
tych ludzi, choć Pismo Święte wyraźnie zakazuje zabijania (zob. Wj
20,13), w tym także siebie.
Z drugiej strony, ludzie starają
się żyć pełnią życia, nie myśląc
o Bogu i przyszłości oraz niszcząc
zdrowie w rozmaity sposób (zob.
Łk 17,26-30). Wydaje się, że kierowanie własnym ciałem nie jest łatwą
dziedziną życia. Właściwe kierowanie ciałem jest nie tylko dobre
dla nas, ale jest także formą nabożeństwa (zob. Rz 12,1).

I. WOLA BOŻA
• Jaką rolę w Bożym planie odgrywa nasze fizyczne zdrowie?
Rdz 1,31. Stwórca pragnął, by
ludzie żyli wiecznie i byli
zawsze zdrowi.
Wj 15,26. Po upadku ludzi
w grzech Bóg stał się ich
Wielkim Lekarzem.
Łk 4,38-40; 7,22; Mk 3,10. Jezus uzdrawiał ludzi i głosił
im ewangelię.
Ap 21,4. Na nowej ziemi nie
będzie już więcej cierpienia
ani śmierci.
• Dlaczego Bóg troszczy się
o nasze ciała i zdrowie fizyczne? Otóż istnieje ścisła
zależność między samopoczuciem fizycznym a samopoczuciem umysłowym i emocjonalnym. Problemy fizycz-

ZDROWIE

Kierowanie

swoim ciałem
ne mogą prowadzić do problemów psychicznych, a nawet problemów dotyczących wiary
w Najwyższego. Współczesna
medycyna odkrywa, iż wiele chorób ma podłoże psychosomatyczne. Pan pragnie, byśmy żyli pełnią życia i dobrze Go reprezentowali. Jest On przeciwny nie tylko grzechowi, ale i cierpieniu.
3 J 1,2. Bóg pragnie, byśmy cieszyli się zdrowiem pod każdym
względem.

II. NASZA
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
• Dlaczego jesteśmy odpowiedzialni
za to, jak traktujemy nasze ciało?
J 1,3.11. Jako nasz Stwórca, Bóg
jest zainteresowany naszym zdrowiem. Należymy do Niego duchem i ciałem. Najwyższy pragnie, byśmy byli gotowi do służby dla Niego.
1 Kor 6,19-20. Należymy do Boga także z tytułu zbawienia. Nasze ciało ma być Jego mieszkaniem.
• Jaki jest cel naszej troski o ciało?
Rz 12,1-3. Pragniemy służyć Zbawicielowi i czynić to, co jest Mu
miłe.
1 Tes 5,23. Pragniemy wzrastać
pod każdym względem, być doskonałymi, bez skazy i gotowymi
na powtórne przyjście Chrystusa.
1 Kor 10,31. Pragniemy chwalić
Boga i być do Niego podobni.
• Jak możemy zachować nasze ciało w zdrowiu i dobrze nim kie-

rować? Zdrowe nawyki to między
innymi zdrowe odżywianie, regularne ćwiczenia fizyczne, należyte wysypianie się, umiarkowanie
w pracy i dbanie o osobistą higienę. Z uwagi na psychosomatyczne powiązania, inne rodzaje
aktywności także składają się
na dobre kierowanie naszym ciałem. Do tych rodzajów aktywności należą: śpiew, słuchanie i wykonywanie dobrej muzyki, czytanie budujących i inspirujących
lektur, studiowanie Pisma Świętego, modlitwa, kochanie bliźnich, spędzanie czasu na łonie
natury, posiadanie pożytecznych
zainteresowań itp. Zaniedbywanie zdrowych nawyków może być
formą powolnego samobójstwa.
Szóste przykazanie dekalogu dotyczy pośrednio także tego rodzaju postaw.

III. WSKAZÓWKI
DOTYCZĄCE ZDROWIA
Bóg troszczy się o nasze zdrowie. Dlatego też dał nam wskazówki,
jak możemy je zachować w najlepszym stanie. Jako nasz Stwórca, Najwyższy wie, co nam szkodzi, a co jest
dla nas dobre. Dlatego Pismo Święte zwraca uwagę na zasady zdrowia,
które można podsumować w ośmiu
punktach:
1. Powietrze. Potrzebujemy świeżego powietrza i prawidłowego oddychania.
2. Światło słoneczne. Powinniśmy
jak najczęściej przebywać pod

3.

4.

5.

6.

7.

8.

gołym niebem i korzystać ze światła słonecznego.
Odpoczynek. Nie jest dobrze, jeśli się przepracowujemy. Potrzebujemy odpoczynku, by zregenerować siły.
Ruch. Potrzebujemy codziennie
spaceru, pracy fizycznej lub ćwiczeń fizycznych.
Zdrowe odżywianie. Zrównoważona dieta, wolna od niezdrowych
potraw, jest niezbędna dla zdrowia.
Woda. Niezbędne jest także regularne picie odpowiedniej ilości
czystej wody.
Wstrzemięźliwość. Potrzebujemy
umiarkowania we wszystkich
dziedzinach życia. Wszelki nadmiar może być szkodliwy.
Zaufanie do Boga. Pokładanie
ufności w Zbawicielu daje naszemu umysłowi stabilność i odporność na stresy.

IV. OSOBISTA
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
• Co robię, gdy Bóg daje mi pełniejsze zrozumienie zagadnienia kierowania moim ciałem?
• Jak mogę zastosować to, czego
uczę się w kwestii kierowania
moim ciałem?
✔
Ekkehardt Mueller
[Autor jest zastępcą dyrektora Instytutu Badań Biblijnych przy Generalnej Konferencji
Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Artykuł ukazał się w Reflections, biuletynie Instytutu Badań Biblijnych, redagowanym przez
Clintona Wahlena].
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PRZYWÓDZTWO

uwierzyli

Ci, którzy
w Boga (cz. 1)
T

ytuł tej serii artykułów został zaczerpnięty z Tt 3,8: „Prawdziwa to mowa i chcę, abyś ty przy
tym obstawał, żeby ci, którzy uwierzyli
w Boga, starali się celować w dobrych uczynkach. To jest dobre i użyteczne dla ludzi”. Ten werset jest podsumowaniem przesłania Pawła do Tytusa.
List do Tytusa jest zwięzły i konkretny. 1. rozdział liczy 16 wersetów,
a rozdział 2. i 3. po 15 wersetów.
W tym studium 1. rozdziału Listu
d o Tytusa rozważymy (a) wstęp do listu (zob. Tt 1,1-4), (b) kwestię powołania starszych zborów (zob. Tt 1,5-9)
oraz (c) rolę starszych zborów (zob. Tt
1,10-16).
W Liście do Tytusa zawarte są pouczenia apostoła Pawła dotyczące jakości działania starszych zborów i liderów powołanych do niezwykle odpowiedzialnych duchowych funkcji —
czuwania nad trzodą Bożą i głoszenia
prawdziwej ewangelii Jezusa.

I. LIST OD PAWŁA
DO TYTUSA (zob. Tt 1,1−4)
A. Paweł, sługa Boży, apostoł. Tt 1,1-3:
„1Paweł, sługa Boży, apostoł Jezusa Chrystusa w służbie wiary wybranych Bożych i w służbie poznania prawdy, która jest zgodna z pobożnością, 2w nadziei żywota wiecznego, przyobiecanego przed dawnymi wiekami przez prawdomównego Boga, 3a objawionego we właściwym czasie w Słowie zwiastowania, które zostało mi powierzone z rozkazu Boga, Zbawiciela naszego”.
B. Do Tytusa, prawowitego syna. Tt 1,4:
„Do Tytusa, prawowitego syna według wspólnej wiary: Łaska i pokój
od Boga Ojca i od Chrystusa Jezusa, Zbawiciela naszego”.

II. POWOŁANIE
STARSZYCH W ZBORACH
(zob. Tt 1,5−9)
A. Dlaczego Tytus pozostał na Krecie?
Tt 1,5: „Pozostawiłem cię na Krecie w tym celu, abyś uporządkował
to, co pozostało do zrobienia,
i ustanowił po miastach starszych,
jak ci nakazałem”.
B. Kwalifikacje starszego zboru. Tt 1,6-9:
„6Takich, którzy są nienaganni, są
mężami jednej żony, którzy mają
dzieci wierzące, które nie stoją
pod zarzutem rozpusty albo
krnąbrności. 7Biskup bowiem jako
włodarz Boży powinien być nienaganny, nie samowolny, nieskory
do gniewu, nie oddający się pijaństwu, nie porywczy, nie chciwy brudnego zysku, 8ale gościnny, zamiłowany w tym, co dobre, roztropny,
sprawiedliwy, pobożny, wstrzemięźliwy, 9trzymający się prawowiernej
nauki, aby mógł zarówno udzielać
napomnień w słowach zdrowej nauki, jak też dawać odpór tym, którzy
jej się przeciwstawiają”.

III. ROLA STARSZYCH
ZBORÓW W KOŚCIELE
(zob. Tt 1,10−16)
A. Zapobieganie odstępstwu. Tt 1,10:
„Wielu bowiem jest niekarnych,
pustych gadułów, zwodzicieli,
zwłaszcza pośród tych, którzy są
obrzezani”.
B. Reagowanie na zamęt i fałszywe
nauki głoszone przez odstępców. Tt
1,11-16: „11Tym trzeba zatkać usta,
gdyż oni to całe domy wywracają,
nauczając dla niegodziwego zysku,
czego nie należy. 12Jeden z nich, ich
własny wieszcz powiedział: Kreteńczycy zawsze łgarze, wstrętne bydlęta, brzuchy leniwe. 13Świadectwo to
jest prawdziwe, dla tej też przyczy-
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ny karć ich surowo, ażeby ozdrowieli
w wierze 14i nie słuchali żydowskich
baśni i nakazów ludzi, którzy się
odwracają od prawdy. 15Dla czystych wszystko jest czyste, a dla pokalanych i niewierzących nic nie jest
czyste, ale pokalane są zarówno ich
umysł, jak i sumienie. 16Utrzymują,
że znają Boga, ale uczynkami swymi
zapierają się go, bo to ludzie obrzydliwi i nieposłuszni, i do żadnego
dobrego uczynku nieskłonni”.

PODSUMOWANIE
Starsi, którzy prawdziwie ufają
Bogu i wierzą w Niego, są staranni
i poświęceni w czynieniu tego, co
dobre, doskonałe i pożyteczne
dla duchowej pomyślności zborów
(zob. Tt 3,8). Jak napisał Paweł, ich
wizją i celem jest wzmacnianie wiary
współwyznawców w kierownictwo
Pańskie w Kościele ostatków. Starsi
kierują zborem przez własny przykład.
Idą chrześcijańską drogą życia i praktyki kościelnej. Tworzą środowisko
sprzyjające duchowemu rozwojowi
i dojrzewaniu, w którym ludzie
zmieniają się pod względem pobożności na podobieństwo charakteru
Chrystusa. Biblia jest dla nich jedynym testem prawdy. Są oni niestrudzeni w obronie prawd Słowa Bożego,
występując przeciwko fałszywym naukom głoszonym przez odstępców
w Kościele.
Wyobraź sobie, jaki będzie Kościół
— obecnie walczący, a w przyszłości
zwycięski — kierowany przez starszych
zborów, którzy zostali powołani, zainspirowani i wybrani przez Najwyższego jako pasterze Jego trzody!
✔
Limoni Manu O’Uiha
[Autor ma doktorat i mieszka w mieście Palmerston North w Nowej Zelandii].

EWANGELIZACJA

Czy twój zbór

ma właściwy cel?
C

o jest celem istnienia Kościoła?
Ostatnio zadano mi to pytanie
podczas seminarium szkoleniowego szeregowych członków Kościoła. Tak więc podczas mojego kolejnego
wykładu postanowiłem zadać to samo
pytanie jego uczestnikom, a oto kilka
odpowiedzi, jakie otrzymałem:
— Kościół istnieje, by głosić prawdę.
— Kościół istnieje, by zaspokajać
potrzeby moje i mojej rodziny.
— Kościół istnieje, by nauczać
o Jezusie.
Nie było jednolitego stanowiska
w kwestii celu istnienia Kościoła. A jak
ty odpowiedziałbyś na to pytanie?
Jaki jest zatem cel istnienia Kościoła? Kościół istnieje w świecie z trzech
powodów. Jednym z powodów jest oddawanie czci Bogu i szerzenie chwały Jego
imienia. Ten cel przyświeca Kościołowi nie tylko w doczesności, ale i wieczności (zob. Łk 4,8; J 4,23; Dz 2,42; Ap
4,10). Chwalenie Pana słowem i czynem oznacza nie mniej niż całkowite
utożsamienie się z zamierzeniami
Stwórcy i poświęcenie się ich realizacji. Ponad wszystko wzywa On nas, byśmy miłowali Go całym naszym jestestwem, a bliźnich — jak samych siebie.
Drugi obowiązek Kościoła to budowanie ciała Chrystusowego (zob.
J 13,35; Flp 1,1-4; 1 Kor 14,5.12.19;
Ga 6,2). Cel ten jest realizowany
na wiele różnych sposobów, takich jak
wzajemne wspieranie się, modlitwa
wstawiennicza, braterska miłość oraz
szkolenie do dzieła ewangelizacji
i posługiwania. Talenty i dary udzielone osobiście każdemu wierzącemu
mają być używane dla dobra wszystkich. W niebie wszyscy wierzący będą
nie tylko bezgrzeszni, ale i w pełni
ukształtowani na podobieństwo Chry-

stusa. Tu, na ziemi, mamy niepowtarzalną okazję uczestniczyć w dziele
wzajemnego budowania (zob. Rz
14,19; 1 Tes 5,11). Nasze powołanie
jako wierzących obejmuje budowanie
społeczności, której fundamentem jest
Jezus Chrystus. Mamy się przyczyniać
do duchowego i ewangelizacyjnego
rozwoju naszych współwyznawców
i w ten sposób budować niebiańską
wspólnotę, korzystając w realizacji
tego zadania z wszelkich duchowych,
intelektualnych, moralnych i ewangelizacyjnych możliwości, jakie są dostępne wierzącemu, który otrzymał biblijne wyszkolenie.
Szerzenie królestwa Bożego to trzeci cel, który jest najskuteczniej realizowany przez tych, którzy słowem i czynem chwalą Najwyższego i budują
Kościół (zob. Mt 28,18-20; Ef 4,12; Dz
2,47; 5,12; 9,31). Kościół ma szkolić
wierzących do efektywnego działania
w ramach wywieranego wpływu
i wkładu w życie świata. Ma prowadzić ludzi do Jezusa. Zmartwychwstały Chrystus jest obecny pośród swoich
wyznawców, odnawiając ich i ożywiając, aby nieśli świadectwo o Nim i służyli bliźnim w świecie. Kościół nie
może autentycznie chwalić Boga ani
budować się, jeśli zaniedbuje swoją rolę
polegającą na wzywaniu zagubionych
ludzi do nawrócenia i pojednania
z Nim. Jezus powiedział:
— „Jak Ojciec mnie posłał, tak i Ja
was posyłam” (J 20,21).
Pismo Święte ukierunkowuje poczucie pilności w Kościele w kontekście lokalnej i ogólnoświatowej ewangelizacji. Wyraźnie wskazuje niemożliwość zbawienia przez jakiekolwiek
ideologie czy religie obce biblijnemu
objawieniu. Biblia wyraźnie świadczy,

że prócz Jezusa Chrystusa nie ma żadnego innego imienia, w którym grzesznicy mogliby upatrywać nadziei zbawienia (zob. Dz 4,12).
Ewangelizacja wiąże się bezpośrednio z wolą Boga. Pan pragnie, by
Jego Kościół docierał do ludzi i oferował Jego dar zbawienia każdemu, kto
usłucha przesłania. Jezus powiedział:
— „Dana mi jest wszelka moc
na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc
je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co
wam przykazałem” (Mt 28,18-20).
To takie proste. Kościół, który jest
posłuszny Bogu i czyni to, co jest Mu
miłe, to Kościół żywotnie zainteresowany ewangelizacją i uczniostwem.
Objawioną wolą Pana jest to, by dobra
nowina została ogłoszona wszystkim
ludziom, bez względu na status społeczny, pochodzenie etniczne, język,
miejsce zamieszkania czy kulturę.
Celem działania Kościoła jest budowanie we wszystkich segmentach
społeczeństwa żywej społeczności złożonej z wyznawców Jezusa. Każdy
segment społeczeństwa powinien tętnić chrześcijańskim życiem, wypełniony grupami poświęconych chrześcijan, którzy miłują, służą, modlą się,
wzrastają w Słowie Bożym i głoszą
ewangelię bliźnim. Gdy Kościół funkcjonuje prawidłowo, daje nadzieję światu, jest źródłem zmian, prowadzi ludzi do nowego życia i staje się
dla nich bramą nieba. Każdy zbór jest
powołany do uczestniczenia w wypełnianiu wielkiego ewangelizacyjnego zlecenia Chrystusa! Każdy zbór ma
nieść miłość, nadzieję, zmianę i radość umierającemu światu pogrążonemu w grzechu.
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PYTANIA I ODPOWIEDZI
Kościół składa się ze zborów.
Dzięki coraz bardziej inteligentnemu, efektywnemu i żarliwemu posłuszeństwu wielkiemu ewangelicznemu przesłaniu Chrystusa Kościół
będzie się rozwijał. Gdy chrześcijanie udoskonalają swoje metody
działania, dbają o rozwój Kościoła, głoszą ewangelię i budują współwyznawców, wtedy Kościół jako całość będzie otrzymywał obfite Boże
błogosławieństwo.
Ewangelizowanie zagubionych
ludzi nie jest zadaniem jedynie kościelnych środków przekazu, wydawnictw i publicznych ewangelistów, ale raczej kwestią osobistego
kontaktu. Nikt nie jest w pełni zewangelizowany, jeśli nie został skonfrontowany z wymaganiami stawianymi mu przez Jezusa i nie podjął
osobistej decyzji.
Współczesny Kościół posługuje
się rozmaitymi metodami głoszenia
ewangelii. Jednak faktem jest, iż osobiste kontakty inicjowane przez
wszystkich wierzących są najskuteczniejszym środkiem masowego rozprzestrzeniania się ewangelii. Gdyby
każdy chrześcijanin pozyskał jedną
osobę dla Chrystusa w ciągu roku,
tempo pomnażania liczby wierzących znacząco przewyższyłoby najobfitsze nawet żniwo dusz znane
we współczesnej erze misjonarstwa.
Ewangelizowanie zagubionych ludzi
we własnej sferze wpływu jest najbardziej naturalnym punktem wyjścia.
Nie możemy zrealizować żadnego z tych celów bez mocy Ducha Świętego. Przesłanie Biblii jest
zaadresowane do całej ludzkości,
a Boże objawienie w Chrystusie
nadal przemawia z mocą. Najwyższy oświeca umysły swoich wyznawców w każdym miejscu świata
i każdej kulturze, by pojęli prawdę
Jego objawienia osobiście.
✔
S. Joseph Kidder
[Autor jest wykładowcą wzrostu Kościoła
i przywództwa w Adwentystycznym Seminarium Teologicznym przy Uniwersytecie Andrewsa w Berrien Springs w Stanach Zjednoczonych].

Wyznanie

wiary

Jakie są kryteria przyjęcia osoby
w poczet członków Kościoła
na podstawie wyznania wiary?

W

edług prawa zborowego,
osoby, które akceptują fundamentalne zasady wiary
Kościoła adwentystycznego i pragną
przyłączyć się do niego na podstawie
wyznania wiary, mogą być przyjęte
pod następującymi warunkami:
1. Jeśli osoby te są zaangażowanymi chrześcijanami z innych wyznań chrześcijańskich i zostały
ochrzczone przez zanurzenie
zgodnie z praktyką Kościoła
Adwentystów Dnia Siódmego.
2. Są członkami Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i z uwagi
na obiektywne okoliczności nie
są w stanie uzyskać listu w celu
przeniesienia członkostwa z macierzystego zboru.
3. Są członkami Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, ale ich prośba o przeniesienie członkostwa
nie spotkała się z odpowiedzią
ze strony macierzystego zboru.
W takim przypadku zbór może
zwrócić się o pomoc do odpowiedniej (odpowiednich) diecezji.
4. Są byłymi członkami Kościoła,
ale ich członkostwo wygasło
wskutek nieuczęszczania do zboru lub z innych przyczyn, mimo
iż pozostali oni wierni swemu
chrześcijańskiemu wyznaniu.
Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku przyjmowania
do zboru osób, które wcześniej należały do innego zboru. Gdy ktoś występuje o członkostwo w Kościele na podstawie wyznania wiary, należy zapoznać

10 • PRZEWODNIK DLA KAZNODZIEJÓW ZBOROWYCH 1/2013 (34)

się z jego dotychczasowym doświadczeniem w Kościele. Urzędnicy zborowi
powinni zwrócić się do przewodniczącego diecezji z prośbą o opinię w tej
sprawie. Należy zasięgnąć informacji
starannie, poświęcając na to odpowiednią ilość czasu.
Gdy wierzący występuje o członkostwo w zborze na podstawie wyznania
wiary, a okaże się, że nadal należy do innego zboru, nie należy podejmować żadnych kroków zmierzających do przyjęcia go do nowego zboru, póki poprzedni zbór nie wystosuje listu w sprawie
przeniesienia jego członkostwa. Jeśli proces przeniesienia zostanie wdrożony,
a macierzysty zbór odmówi wystosowania listu w sprawie przeniesienia, zaś
wyznawca nie zgodzi się z tą decyzją,
może się zwrócić w tej sprawie do rady
diecezji. Dzięki tej procedurze członkostwo w zborze będzie traktowane stosownie do jego świętego charakteru,
a ewentualne krzywdy zostaną naprawione. Żaden zbór nie ma prawa odmówić przeniesienia wyznawcy, który nie
podlega aktualnie dyscyplinie zborowej.
Gdy osoba pozbawiona członkostwa w Kościele stara się je uzyskać
na nowo, zazwyczaj może je odzyskać
przez ponowny chrzest.
✔
[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].

HOMILETYKA

Cztery tajemnice (cz. 2)
Tajemnica człowieka,
grzechu i śmierci
I. TAJEMNICA CZŁOWIEKA
„Niechaj każdy człowiek myśli o sobie
jako o dziele Boga” (Philip J. Bailey). „Jesteśmy cudem — wielką i nieodgadnioną
tajemnicą Bożą” (Thomas Carlyle).
1. Człowiek jest stworzeniem Najwyższego (zob. Rdz 1,26-27; J 1,4; Ps
139,14; 8,6).
Słowo Boże wywodzi pochodzenie
człowieka od Stwórcy. Księga Rodzaju potwierdza tę prawdę i zaprzecza następującym kłamstwom:
• Biblijne słowa na początku Bóg…
zaprzeczają ateizmowi, który zakłada, że Stórca nie istnieje.
• Słowa na początku Bóg… zaprzeczają politeizmowi — poglądowi,
iż istnieje wielu bogów.
• Słowa na początku Bóg… zaprzeczają fatalizmowi zakładającemu
przypadkowe powstanie życia.
• Słowa stworzył Bóg zaprzeczają
ewolucjonizmowi z jego naturalistyczną koncepcją powstania
życia.
• Słowa niebo i ziemię zaprzeczają
panteizmowi, który utożsamia
Boga z materią.
• Słowa uczyńmy człowieka zaprzeczają przypadkowemu powstaniu
ludzkości.
2. Stworzenie pierwszego człowieka
wyznacza początek istnienia ludzkości (zob. Rdz 3,20).
• Cała ludzkość pochodzi od pierwszej pary ludzi (zob. Rdz 2,23-24).
• Małżeństwo Adama i Ewy dało
początek wszystkim kolejnym pokoleniom (zob. Rdz 2,18; Mk
10,6; Mt 19,4-6).

• Pochodzenie całej ludzkości
od Adama i Ewy oznacza, że
wszyscy ludzie są ze sobą spokrewnieni (zob. Dz 17,26; Hbr 2,11).
3. Człowiek jako dzieło Stwórcy został
obdarzony inteligencją i zdolnością
samostanowienia (zob. Rdz 1,28).
• Panowanie dane człowiekowi
oznaczało jego zwierzchność
nad całym ziemskim stworzeniem (zob. Rdz 1,26; Ps 8,7-9).
• Człowiek otrzymał wolność wyboru, sumienie oraz zdolność
rozróżniania między dobrem
a złem (zob. Rz 2,15).
• Człowiek otrzymał trzy zdolności: intelekt (zdolność poznawania), wrażliwość (zdolność odczuwania) i wolę (zdolność wybierania) (zob. Rz 7,18).
4. Człowiek został stworzony jako posiadający naturę złożoną z trzech
elementów (zob. Rdz 2,7):
• elementu fizycznego — ciała
z jego pragnieniami i emocjami, ukształtowanego z prochu
ziemi;
• elementu niematerialnego —
życia pochodzącego od Boga,
niestworzonego tchnienia żywota;
• elementu świadomości — rozumu, sumienia, zdolności i możliwości umysłowych, duszy żyjącej.
To potrójne rozróżnienie znajduje
odzwierciedlenie w 1 Tes 5,23
i Hbr 4,12.
5. Człowiek został stworzony jako istota moralna, obdarzona duchową
naturą (zob. Rdz 1,26).

• Człowiek posiadał dziecięcą niewinność, ale jego świętość nie była
jeszcze poddana próbie (zob. Koh
7,29).
• Człowiek był zdolny do łączności z Bogiem (zob. Rdz 3,8).
• Człowiek cieszył się obecnością
Pana i przyjmował naukę bezpośrednio od Niego (zob. Rdz
2,16).
6. Człowiek został obdarzony warunkową nieśmiertelnością (zob. Hi
4,17).
Jego ciało miało podlegać śmierci,
gdyby dopuścił się grzechu, jako że
grzech nie mógł stać się nieśmiertelny (zob. 1 Kor 15,45). Drzewo
życia było środkiem służącym podtrzymaniu pełnej regeneracji organizmu, ale gdy człowiek wybrał nieposłuszeństwo, sprowadził grzech
i śmierć na siebie i swoich potomków (zob. Rdz 3,9.24; Rz
5,17.19).
7. Odkupienie człowieka dokonało się
z Bożej inicjatywy (zob. Rdz
3,9.15).
Dar życia wiecznego jest dostępny
dzięki Jezusowi Chrystusowi (zob.
J 3,36; 11,25; 1 Kor 15,22).
„Te dwie rzeczy składają się na wielkość
człowieka — zamieszkanie Boga w nas,
które sprawia, że Jego charakter zostaje
nam udzielony, oraz zamieszkanie Boga
w nas, tak iż rozpoznajemy Jego obecność i wiemy, że należymy do Niego,
a On należy do nas. Pierwsza to zbawienie, a druga to pewność zbawienia”
(Frederick W. Robertson).
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II. TAJEMNICA GRZECHU
„Jest tylko jedna rzecz bardziej niebezpieczna niż grzech — zabicie w człowieku świadomości grzechu” (Jan Paweł II).
1. Grzech jest powszechnym zjawiskiem wśród ludzi (zob. 1 Krl 8,46).
• Autorzy ksiąg starotestamentowych mieli świadomość istnienia
grzechu (zob. Ps 14,1-3; 130,3;
143,2; Koh 7,20).
• Autorzy ksiąg nowotestamentowych także mieli tę świadomość
(zob. Rz 3,22-23; 1 J 1,8.10).
2. Grzech został zdefiniowany (zob.
Rz 7,7-8.18; 1 Kor 6,9-10).
• Aspekt negatywny — ideał, którego nie osiągnęliśmy (zob. Jk 4,17).
• Aspekt pozytywny — prawo, które złamaliśmy (zob. 1 J 3,4; Rz
3,20; 4,15).
Istnieje siedem kategorii grzechu:
A. Grzeszenie celowe i rozmyślne
(zob. 1 J 5,17).
B. Umysłowe przyzwolenie na pokusę (zob. Rz 7,7-11; Mt 5,27-28;
Prz 24,9).
C. Zaniedbywanie uświadomionych
obowiązków i możliwości czynienia dobra (zob. Jk 2,14; 4,17;
Mt 23,23; 25,43-46).
D. Czynienie zła wskutek niewiedzy
(zob. Kpł 5,17-19; Łk 12,48;
1 Tm 1,13).
E. Czynienie dobra (dobrych uczynków) z niewłaściwych pobudek
(zob. Mt 22,23; Iz 64,6; Flp 3,3-9).
F. Nasza odziedziczona grzeszna
natura (zob. Ps 51,7; 58,4; Rz
5,19-20; Flp 3,20-21; Ef 2,3).
G.Prawo, zasada, ciągle działająca
siła czyniąca nas niewolnikami
grzechu (zob. Rz 3,19-20; 7,14-24).
„Grzech ma cztery cechy: samowystarczalność zamiast wiary, samowolę zamiast
poddania się, samolubstwo zamiast dobroczynności i samousprawiedliwienie
zamiast pokory” (E. Paul Hovey).
3. Grzech pochodzi od diabła (zob. J 8,44).
• Diabeł wszczął w niebie bunt przeciwko Bogu (zob. Ap 12,7-9; por.
Ez 28,14-18; Iz 14,12-14).

• Szatan zdobył dostęp do ziemi
(zob. Rz 5,12; por. Rdz 3,4; Mt
13,25.29).
• Zwiódł cały świat (zob. Ap 12,9).
• Doprowadził wszystkich ludzi
do grzechu (zob. Rz 3,23).
4. Grzech oddziela nas od Boga (zob.
Iz 59,1-2).
• Duchowa śmierć — odłączenie
człowieka od Pana (zob. Rz
6,23; Ef 2,1).
• Fizyczna śmierć — nieuchronny
skutek odłączenia człowieka
od Zbawiciela (zob. Mt 25,30;
Ap 22,14-15).
5. Grzech nie tylko wyobcowuje, ale
także zniewala (zob. J 8,31-34; Rz
6,17; Ef 2,3; Tt 3,3).
Czyni to na dwa sposoby:
• wskutek zewnętrznych czynów
i nawyków (zob. Ga 5,19-21),
• wskutek wewnętrznego i głęboko
zakorzenionego zepsucia (zob.
Mt 12,33-35; Jr 17,9; Mk 7,21-23).
6. Grzech można pokonać (zob. 1 Kor
10,13; Ap 21,7; Ef 3,17).
• Unikanie splamienia w wyniku
bezbożności (zob. Jk 1,27; 1 J
5,21).
• Istnieje grzech, który nie może być
przebaczony (zob. Mt 12,32; por.
Ef 4,30; Ps 51,13).
„Zbawienie zaczyna się od przyznania
się do grzechu” (Marcin Luter).
7. Grzech przekonuje nas, że potrzebujemy Zbawiciela (zob. Dz 2,21;
Mk 2,17; Iz 1,18; Mt 28,20).
Chrześcijaństwo jest religią zbawienia.
„Wybuduj więcej okazałych pałaców,
moja duszo, / Z biegiem szybko płynących lat! / Porzuć swą piwniczną przeszłość! / Niech każda nowa świątynia
będzie wspanialsza od poprzedniej. /
Odgrodź się od nieba kopułą coraz
okazalszą. / Aż wreszcie staniesz się
wolną, / Pozostawiając swoją przerośniętą skorupę na brzegu niespokojnego morza” (Oliver Wendell Holmes).
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III. TAJEMNICA ŚMIERCI
„Kilka jeszcze lat przeminie, / Kilka pór
roku przyjdzie i odejdzie, / A znajdziemy się wśród tych, co zasnęli. / Snem
śmierci śpią już w grobie” (Horatius
Bonar).
1. Śmierć jest rzeczywistością (zob.
Ez 18,4; Rz 6,23).
Człowiek został skazany na śmierć
dwukrotnie:
— wskutek grzechu Adama (zob.
1 Kor 15,22).
— wskutek własnego grzechu (zob.
Rz 6,23).
2. Definicja śmierci (zob. Koh 9,5-6).
• Równanie życia (zob. Rdz 2,7).
• Koniec życia (zob. Koh 12,7).
3. Miejsce przebywania zmarłych
(zob. Koh 9,10).
• Hiob wiedział, że po śmierci
znajdzie się w grobie (zob. Hi
17,13).
• Piotr stwierdził, że także król Dawid nie trafił po śmierci do nieba, ale do grobu (zob. Dz
2,29.34).
• Łazarz cztery dni po śmierci nadal był w grobie (zob. J 11,17).
4. Śmierć została opisana (zob.
J 11,11-14.43-44).
• Śmierć jest nieprzerwanie trwającym brakiem świadomości
(zob. Koh 9,5).
• Śmierć jest stanem, w którym
umysł nie funkcjonuje (zob. Ps
6,6; 146,3-4).
• Umarli nie mogą oddawać chwały Bogu (zob. Ps 115,17; Iz
38,19).
• Umarli nie wiedzą, co dzieje się
na ziemi (zob. Koh 9,10).
• Emocje znikają z chwilą śmierci (zob. Koh 9,6).
• Po śmierci nie ma drugiej szansy nawrócenia się (zob. Iz
38,18).
• Śmierć jest opisana jako sen
(zob. Ps 13,4; Hi 7,21; 1 Krl
2,10 BG; Dz 13,36). Sen jest
najlepszą metaforą śmierci, ponieważ:

PRZYWÓDZTWO
— jest stanem zupełnej nieświadomości,
— jest stanem przejściowym,
— wskazuje na mające nastąpić przebudzenie.
5. Śmierć nie jest ostatecznością
(zob. Iz 26,19).
• Nastąpi zmartwychwstanie
(zob. Mt 27,52-53). Zwróć
uwagę na cztery fakty:
A. Umarli przebywali w grobie.
B. Znajdowali się w stanie
podobnym do snu.
C. Z chwilą zmartwychwstania ich groby się otworzyły.
D. Umarli wrócili do życia
i wyszli z grobów.
• Umarli pozostają nieaktywni
aż do zmartwychwstania
(zob. Dn 12,2).
• Wszyscy otrzymają swoją nagrodę po zmartwychwstaniu (zob.
J 5,28-29; por. Ap 20,12-13).
• Powszechne zmartwychwstanie sprawiedliwych nastąpi
podczas powtórnego przyjścia
Chrystusa (zob. 1 Tes 4,16-17;
Ap 20,6).
• Bezbożni zmartwychwstaną
pod koniec milenium, które
rozpocznie się po powtórnym przyjściu Chrystusa
(zob. Ap 20,5).
• Sprawiedliwi zostaną obdarzeni nieśmiertelnością (zob.
1 Kor 15,51-54).
6. Nastąpi kres śmierci (zob. Ap
20,14).
• Apostoł Paweł ogłosił, iż
śmierć zostanie pokonana
(zob. 1 Kor 15,55).
• Obietnica Chrystusa (zob.
1 Kor 15,22; J 6,40).
„Każde rozstanie jest przedsmakiem
śmierci, a każde spotkanie jest
przedsmakiem zmartwychwstania”
(Arthur Schopenhauer).
✔
Rex D. Edwards
[Autor był zastępcą dziekana Wydziału
Religioznawstwa na Griggs University].

Kierować

z

sercem

Kierowanie z sercem polega na skupianiu
uwagi w jednakowym stopniu zarówno
na ludziach, jak i na zadaniu do wykonania.
Gdzie jest skarb nasz, tam będzie i nasze
serce. Jeśli serce jest przy ludziach, wówczas
przywódca będzie kochać ludzi, jak Chrystus
ich miłował.
Kochać ludzi jak Jezus

Dzielić się sercem

Aby kierować z sercem, musisz
naprawdę troszczyć się o ludzi, którym
przewodzisz. Przybliż się do nich
i staraj się czynić wszystko dla ich
dobra. Wizyta duszpasterska ma wielkie znaczenie. Gdy wkraczasz w próg
domu i w codzienną egzystencję tych,
którymi kierujesz, stają się oni dla ciebie realnymi ludźmi, a nie tylko nazwiskami na liście. Okaż swoją troskę
o nich, a odwdzięczą ci się lojalnością. Gdy ty będziesz poznawał ich, oni
poznają ciebie i z czasem wytworzy się
między wami zaufanie. Na tym polega ofiarna miłość ukazana w ewangelii, a zwłaszcza na Golgocie.

Większość ludzi przychodzi do Kościoła w nadziei zaspokojenia podstawowych duchowych potrzeb, ale gdy te
zostają zaspokojone, ludzie szukają wyższego poziomu zadowolenia, który wymaga zaangażowania. Zimne fakty nigdy
nikogo nie zmotywowały. Gdy ludzie
widzą pasję w służbie pełnionej przez
swojego lidera, sami zarażają się tą pasją.
Jako przywódcy zaangażowaliśmy się
w służbę dlatego, że zaraziliśmy się
pasją. Niech nasza pasja będzie widoczna i zaraża innych. Ludzie chętnie idą
za liderami, którzy mają wizję!
Kierowanie z sercem wymaga poświęcenia. Wymaga czasu i energii.
Wymaga umysłowej i duchowej wytrwałości. Możemy rozwinąć tę wytrwałość, jedynie poświęcając czas na studiowanie Słowa Bożego i osobiste nabożeństwo. Dzięki mocy otrzymanej
w ten sposób możemy kierować z sercem, aby lud Pański był jak miasto
na wzgórzu, które nie może się ukryć
i jest widoczne dla wszystkich!
✔

Poznać i zapamiętać dary
posiadane przez ludzi
Korzystając z seminarium z darów
duchowych, wizyt domowych czy osobistych rozmów, dowiedz się, jakie dary
posiadają ludzie, którymi kierujesz. Zapamiętaj te dary i ucz ludzi, jak mogą
je wykorzystywać. Często zachęcamy ludzi do odkrywania ich talentów, a potem nie pozwalamy im z nich korzystać. Potrzebujemy kierownictwa, ale
zawsze w duchu zachęcania, a nie
wytykania wad.

[Artykuł ukazał się w Best Practices, darmowym biuletynie wydawanym przez Wydział
Północnoamerykański Kościoła Adwentystów
Dnia Siódmego].
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EWANGELIZACJA

Przechodząc i oglądając
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 czwartym z tej serii
i jest poświęcony szóstemu z przykazań rolnika.

P

aweł nie mógł usiedzieć na miejscu. Niedawno przybył do Aten
i czekał na swoich współpracowników — Sylasa i Tymoteusza, którzy mieli dołączyć do niego w tym
wielkim centrum kultury starożytnego
świata. Apostoł postanowił przejść się
po mieście i przyjrzeć się mu. To, co
zobaczył, przygnębiło go. Miasto pełne
bożków! To zmotywowało go do ożywionej dyskusji z miejscowymi erudytami i tymi, którzy przypadkiem znaleźli się na rynku. Przysłuchując się
rozmowom mieszkańców miasta
i rozmawiając z nimi, zorientował się
w miejscowych sprawach i potrzebach. Niektórzy ówcześni ateńscy filozofowie, zaciekawieni i pragnący dowiedzieć się więcej o dziwnych poglądach głoszonych przez Pawła, zaprosili go na zgromadzenie na Wzgórzu
Aresa (zwanym także Areopagiem).
Tam Paweł opowiedział im, co zobaczył podczas swojego obchodu miasta:
— „Mężowie ateńscy! Widzę, że
pod każdym względem jesteście ludźmi nadzwyczaj pobożnymi. Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości, znalazłem też ołtarz, na którym
napisano: Nieznanemu Bogu. Otóż to,
co czcicie, nie znając, ja wam zwiastuję” (Dz 17,22-23).
Gdy apostoł przeszedł się po mieście i porozmawiał z przedstawicielami miejscowej społeczności, odkrył,
że ateńczycy mają pilną potrzebę znalezienia odpowiedzi na pytanie,
na które dotąd daremnie poszukiwali
odpowiedzi. Usiłując ogarnąć całą dostępną wiedzę, doszli oni do granicy

poznania. Pozostało nieznane — miejsce przeznaczone dla Boga.
Przechodząc i oglądając. Ewangelizacja miejska według Pawła obejmowała także przechadzanie się i uważne przyglądanie się społeczeństwu,
w którym zamierzał głosić dobrą nowinę. Apostoł starał się poznać potrzeby ludzi, ich sytuację i sprawy zajmujące ich uwagę. Można powiedzieć,
że Paweł sformułował współczesne
6. przykazanie rolnika: Objedziesz samochodem lub przejdziesz pieszo wybrany teren, aby sporządzić notatki dotyczące rodzajów domów, sklepów, kościołów, ludzi itp.
Apostoł dokonał pieszego obchodu miasta, przygotowując się do ewangelizacji w Atenach. Podstawowym
etapem badania społeczeństwa jest naoczne zapoznanie się z terenem pracy. W naszych czasach, w zależności
od docelowego obszaru, możemy wykonać pieszy obchód albo objechać
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okolicę autem. Jeśli jest to teren wiejski, rzadko zamieszkany, najlepiej będzie go objechać samochodem. Udaj się
w wybrane reprezentatywne miejsca
danego terenu. Jeśli teren ten znajduje
się w całości w mieście i jest gęsto
zamieszkany, lepiej będzie obejść go
pieszo. Ideałem jest odwiedzić każdą
ulicę, ale jeśli nie jest to możliwe, możesz wyznaczyć sobie trasę objazdu czy
obchodu co trzy czy co pięć ulic. Nie
wybieraj ulic przypadkowo, ale dokonaj świadomego wyboru, aby uzyskać
zrównoważony przegląd lokalnej społeczności.
Formularz obchodu/objazdu zamieszczony poniżej może być pomocny w sporządzaniu notatek. Najlepiej
dokonywać przeglądu w dwuosobowych grupach, zwłaszcza podczas objazdu, aby jedna osoba mogła prowadzić samochód, a druga sporządzać
na bieżąco notatki. Nawet jeśli dobrze
znasz ulice, które obchodzisz lub objeżdżasz, przyjrzyj się im uważnie
z punktu widzenia zaplanowanej służby misyjnej. Obserwując ludzi, domy,
firmy, kościoły, szkoły i biura, zastanów się, w jaki najlepszy sposób możesz pomóc miejscowemu społeczeństwu. Mapa terenu pomoże sformułować pytania i pomysły, związane
ze służbą, które można zadać i zweryfikować podczas przeprowadzania

ankiet3 wśród liderów lokalnej społeczności. Możesz także wykorzystać taki
obchód jako okazję do modlitwy w intencji mieszkańców okolicy.
Gdy zespoły dokonujące przeglądu
okolicy spędzą kilka godzin w terenie,
uczestnicy przeglądu powinni się spotkać i podzielić swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi celów planowanej służby. Umieść dużą mapę wybranego terenu na ścianie i przymocuj do niej notatki sporządzone przez obserwatorów.
Zaznacz na mapie tereny przemysłowe, osiedla mieszkalne (dzielnicę willową, biedne przedmieścia), centrum
biznesowe, kościoły itd. Możesz także
umieścić na mapie notki zawierające
uwagi, jakie potrzeby zostały zauważone i jakie pomysły służby powstały podczas przeglądu terenu. Na przykład:
„Wygłosić prelekcje antynikotynowe
w szkole przy ul. Królewskiej”. „Skierować wolontariuszy do domu starców
przy ul. Głównej”. „Rozpocząć popołudniowe zajęcia w świetlicy dla młodzieży przy ul. Rzecznej”.
Jeśli analizujemy tylko liczby (dane
demograficzne), nie mając obrazu lu-

dzi i ich środowiska, wówczas mamy
niepełną wiedzę o społeczności, której zamierzamy służyć. Jeśli opieramy
się tylko na tym, czego dotychczas się
dowiedzieliśmy, z pewnością będziemy mieli obraz społeczności obarczony błędami i uprzedzeniami4.
W pewnym rejonie świata wysłałam kiedyś dwuosobowe grupy wyznawców w celu dokonania przeglądu
terenu pracy ewangelizacyjnej. Uczestnicy przeglądu byli przekonani, że jest
on zupełnie niepotrzebny. Teren
i miejscowa ludność były im dobrze
znane. Zanim wyruszyli, modliłam się
z nimi, by Bóg otworzył ich oczy, aby
dostrzegli to, na co On pragnie zwrócić ich uwagę. Gdy wrócili i spotkaliśmy się ponownie, nie mogli przestać
opowiadać o tym, jak ekscytujące było
to doświadczenie. Mieli wiele pomysłów i planów. Było to doświadczenie,
które zmieniło tych ludzi.
Zorganizowanie obchodu/objazdu
terenu jest dla ciebie kolejną okazją,
by poprowadzić zbór ku głębszemu
doświadczeniu w służbie. Wykorzystując tę okazję, możecie dotrzeć do lu-

dzi w waszej społeczności, poznać ich
środowisko i spojrzeć na nich oczyma Jezusa!
✔
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,
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 lek-

5

ceważył przykazań 1-10 i będziesz pamiętał, aby żąć tam, gdzie ziemię uprawiałeś,

FORMULARZ OBCHODU/OBJAZDU
Teren

oraz zachować to, co zebrałeś (czyń ludzi
uczniami i zabezpiecz zbiory)!

Topografia
2

Do tej pory ukazały się trzy artykuły z tej

Cechy terenu

serii: Raz w miesiącu Jezus przychodzi i trzy-

Układ ulic

ma mnie za rękę, Społeczeństwo nas nie
zna oraz Panie, pomóż! Mam założyć nowy

Granice fizyczne

zbór! (zob. Przewodnik dla Kaznodziejów
Zborowych 4/2011, s. 22-24; 1/2012, s. 25-26;

Szczególne cechy

3/2012, s. 26-27).
3

Ruch uliczny

Ankieta przeprowadzona wśród działaczy
społecznych jest ważnym etapem właściwego tworzenia służby zboru na rzecz społe-

Zabudowa

czeństwa. Będzie to przedmiotem kolejneRodzaj zabudowy
Średnia odległość
między budynkami

go artykułu z tej serii.
4

Główne koncepcje adaptowano z: Monte
Sahlin, Understanding Your Community,

Wygląd budynków
5

Lincoln 2004.
© 2004, Center for Creative Ministry.

Mieszkańcy
Grupa wiekowa

[Autorka jest zastępcą dyrektora Sekretariatu Szkoły Sobotniej i Misji Wyznawców przy

Wrażenia

Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów

Więzi

Dnia Siódmego oraz dyrektorem Adventist
Community Services International].
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HOMILETYKA

Kazanie I

Tajemnica sukcesu w 2013 roku
Joz 1,1-16

P

o wielu latach przygotowań i doświadczeniu związanym z płonącym krzewem Bóg powołał
Mojżesza, by wyprowadził Izraelitów
z Egiptu. W 34. rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa czytamy, że gdy
życie i powołanie Mojżesza dobiegało końca, Jahwe dokończył przygotowywanie Jozuego, wodza wojsk izraelskich, który miał się stać nowym przywódcą narodu. Jozue był wierny Bogu
i przywództwu Mojżesza. W 34. rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa
i 1. rozdziale Księgi Jozuego opisany
został początek nowego etapu w dziejach Izraela.
Przez czterdzieści lat Mojżesz prowadził Izraelitów. Przeprowadził ich
przez plagi egipskie i przez pierwszą
Paschę. Wyprowadził ich z Egiptu
przez morze. Doprowadził ich do wody na pustyni, do pokarmu — niebiańskiej manny i do góry Synaj, gdzie nastąpiło nadanie skodyfikowanego prawa Bożego. Przez czterdzieści lat czynił
wszystko, co najlepsze, podążając
za Panem i wiodąc Jego trzodę
ku spełnieniu Jego obietnicy. Wreszcie
czas Mojżesza na ziemi dobiegł końca.
Stoimy na progu nowego, 2013
roku. Zastanówcie się, jak minął wam
2012 rok i jak chcecie spędzić nowy,
2013 rok.
Mojżesz prowadził Izraelitów przez
40 lat, a potem umarł. Wtedy Najwyższy powołał Jozuego, by prowadził Izraelitów w kolejnym etapie realizacji przymierza, jakie zawarł z Abrahamem
przed wiekami, iż da jego potomkom
kraj na własność, a jego potomków nikt
nie będzie mógł zliczyć, zaś oni staną
się błogosławieństwem dla świata. Bóg
obiecał powodzenie Jozuemu i wskazał mu warunki, jakie musi spełnić, by
osiągnąć sukces.
Jedną z definicji sukcesu jest pomyślne dokończenie wszelkich zamierzeń, zdobycie odpowiedniej pozycji
społecznej, bogactwa, sławy itd. Dla

chrześcijanina sukces to posłuszeństwo
woli Bożej. (Chrześcijańska definicja
sukcesu różni się od świeckiej definicji). Wszyscy pragniemy sukcesu
w 2013 roku. Gdy wkraczamy w nowy rok, szczęśliwy nowy rok, przyjrzyjmy się pięciu zasadom sukcesu wymienionym w 1. rozdziale Księgi Jozuego.
I. ROZUMIEJ BOŻE
ZAMIERZENIA
Mojżesz wiernie prowadził Izraelitów. Dobrze wypełniał zadanie dane mu
przez Wiekuistego. Wtedy Bóg powiedział Jozuemu, co ma czynić:
— „Teraz więc wstań, przepraw się
tu przez ten Jordan, ty i cały ten lud,
do ziemi, którą Ja im, synom izraelskim, daję” (Joz 1,2).
Jozue nie spierał się z Najwyższym, jak niegdyś Mojżesz. Także Izraelici nie kwestionowali jego przywództwa. Czterdzieści lat wędrowania
po pustyni nauczyło ich posłuszeństwa
wobec Boga. Pan powiedział, że Jozue
ma przewodzić i wszyscy mają wyruszyć pod jego przywództwem. Jozue
poznał Boży zamiar wobec niego.
W jakich dziedzinach Wszechmogący pragnie dać ci sukces w 2013 roku?
Co uczynił On dla ciebie w 2012 roku,
by przygotować cię na spełnienie Jego
obietnicy w 2013 roku? Czego pragnie
On dla naszego zboru? Pewien autor
pieśni napisał: „Pójdę za Nim, dokądkolwiek mnie prowadzi. (...) Pójdę
za Nim do końca”.
II. WIERZ BOŻYM OBIETNICOM
Przeczytaj Joz 1,2-4, jak Pan powiedział Izraelitom i Jozuemu, co zamierza dla nich uczynić. Wielu ludzi
obecnie nie dowierza Bożym obietnicom, ale Wszechmocny zawsze dotrzymuje słowa.
Biblia uczy nas, że bez wiary nie
można podobać się Bogu. Teraz, gdy
wkraczamy w 2013 rok, jaka jest wasza wiara w Jego obietnice?
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III. BĄDŹ PEWNY OBECNOŚCI
BOGA
Jahwe obiecał Jozuemu:
— „Jak byłem z Mojżeszem, tak
będę z tobą, nie odstąpię cię ani cię
nie opuszczę” (Joz 1,5).
Jezus obiecuje to samo nam, chrześcijanom. To cudowna obietnica! Duch
Święty mieszka w nas i działa, nadając sens naszemu życiu. Pamiętaj, że
mamy żyć przez wiarę, nie polegając
na odczuciach.
Być może powiesz:
— Kaznodziejo, nie wiesz, przez co
przechodzę! Nie rozumiesz, co się dzieje w moim życiu.
To prawda, nie wiem. Ale Bóg wie
i będzie z wami zawsze. Tak więc
bądźcie mocni i niech Jego obecność
wspiera was w 2013 roku.
IV. MIEJ ODWAGĘ I PRZYJMIJ
BOŻĄ MOC
Jestem przekonany, że gdy minęły
czasy Mojżesza i Jozuego, wielu przywódców ludu Pańskiego czerpało odwagę ze świadomości faktu, iż Najwyższy błogosławił posłuszeństwo, poświęcenie i zaangażowanie tych dwóch
mężów Bożych i innych biblijnych
patriarchów. Ludzie ci wiedzieli
o wielkich dokonaniach, jakie są możliwe dzięki zupełnemu zaangażowaniu
i całkowitemu poleganiu na Panu
jako źródle siły.
Jak wiecie, czterdzieści lat wcześniej z dwunastu zwiadowców tylko
Jozue i Kaleb uwierzyli Bogu, iż
może On spełnić swoje obietnice. Inni
zwiadowcy przerazili się na widok olbrzymów, którzy mieszkali w Ziemi
Obiecanej. Jakich olbrzymów obawiacie się w 2013 roku? Wszechmogący, który dochował wierności Jozuemu, dochowa wierności i wam
w nowym roku. „Nie bój się i nie lękaj się, bo Pan, Bóg twój, będzie
z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz” (Joz 1,9).

HOMILETYKA
V. BĄDŹ UWAŻNY I CZYŃ
WSZYSTKO, CO BÓG
NAKAZUJE
„Nie odstępuj od niego [prawa
Bożego] ani w prawo, ani w lewo, aby
ci się wiodło wszędzie, dokądkolwiek
pójdziesz” (Joz 1,7). W 1 J 1,7 czytamy, że jeśli chodzimy w światłości,
będziemy mieli społeczność z Chrystusem, a nasze grzechy zostaną wymazane. Słowa pewnej pieśni mówią: „Ufaj
i bądź posłuszny, gdyż nie ma innego
sposobu, by być szczęśliwym w Jezusie, jak ufność i posłuszeństwo”. Aby
być szczęśliwymi, musimy chodzić
z Panem. Nie przed Nim ani nie
za Nim, ale z Nim — wąską drogą
wiodącą do życia. Większość ludzi
woli iść szeroką drogą, ale ta prowadzi
na zatracenie. Niektórzy chcą uniknąć

piekła jak najmniejszym kosztem, ale
by odziedziczyć niebo, musimy żyć
w świętości i uważnie kroczyć drogą
uświęcenia. Musimy czcić Najwyższego i postępować zgodnie z Jego wolą,
przestrzegając Jego przykazań.

nas swoim Duchem, a wraz z sukcesem i powodzeniem da nam radość.
Niech Pan wam błogosławi i da wam
udany nowy rok!
✔
NOTATKI

PODSUMOWANIE
W Joz 1,16-17 czytamy, że Jozue
przekazał Boże przesłanie Izraelitom.
Podporządkowali się oni woli Jahwe
i podążali za przywództwem Jozuego,
a Jozue i jego lud cieszyli się powodzeniem. Bóg dał im Ziemię Obiecaną,
jak przyrzekł Abrahamowi. Abyśmy
cieszyli się powodzeniem i sukcesami
w 2013 roku, musimy całkowicie poddać się Wszechmogącemu. Bóg pragnie
naszego zupełnego poświęcenia. Gdy
oddamy Mu się całkowicie, On napełni

Kazanie II

Wylanie Ducha Świętego
Dz 1,1-8

G

dy studiujemy obietnice Boga
w Biblii, widzimy Jego plan,
którego celem jest przywiedzenie Jego ludu z powrotem do Niego.
Przyjście Mesjasza zostało obiecane zaraz po upadku Adama i Ewy. Gdy zostali oni wypędzeni z Edenu, otrzymali obietnicę zwycięstwa i w końcu powrotu do raju (zob. Rdz 3,15). Jezus
przyszedł i wypełnił tę obietnicę! Pisząc do Filipian, Paweł przedstawił to
w pięknych słowach (zob. Flp 2,5-11).
Obietnica wylania Ducha Świętego została dana przez samego Jezusa
(zob. Dz 1,8). Spełnienie tej obietnicy
było wyraźne i widowiskowe, jak czytamy w Dz 2,1-4.
Przez wszystkie wieki lud Boży
modlił się o przyjście Mesjasza i moc
Ducha Świętego. Te dwie obietnice zostały wreszcie spełnione. Jezus przyszedł i umarł za nas. Nowo powstały
Kościół został obdarzony mocą Ducha
Świętego do głoszenia ewangelii poganom.
Obecnie chrześcijanie modlą się
gorliwie o powtórne przyjście Chry-

stusa i objawienie mocy Ducha Świętego w czasie końca. Biblia nazywa to
objawienie późnym deszczem (zob. Jl
2,23). W Jl 3,1-2 zawarte jest proroctwo o potężnym wylaniu Ducha Bożego na wszystkich wierzących!

szym miejscu w planie działania
Kościoła.
4. Bóg powiedział:
— „Wołaj do mnie, a odpowiem ci
i oznajmię ci rzeczy wielkie i niedostępne, o których nie wiesz!” (Jr 33,3).

MODLITWA NIEZBĘDNYM
ELEMENTEM
1. Gdy Jezus umarł, uczniowie byli
zrozpaczeni, zniechęceni i pogrążeni w smutku. Jednak zmieniło się
to, gdy On zmartwychwstał i wstąpił do nieba. Gdy apostołowie patrzyli, jak Zbawiciel odchodzi
do nieba, w ich sercach panował
pokój. Ich rozpacz znikła, a jej miejsce zajęła błogosławiona nadzieja,
pewność i niezmierzona radość.
Wspólnie wznosili modlitwy do
Boga.
2. Uczniowie powrócili z Góry Oliwnej i spędzali czas na wspólnych
modlitwach (zob. Dz 1,14).
3. Modlitwa odgrywała istotną rolę
w kwestii wylania Ducha Świętego.
Modlitwa powinna być na pierw-

ŻYCIE W MOCY
DUCHA ŚWIĘTEGO
1. Ważne jest, byśmy studiowali doświadczenia pierwszych chrześcijan
i ich życie w mocy Ducha Świętego. Łukasz daje nam istotny wgląd
w to, co wydarzyło się, gdy Duch
Święty został wylany na Kościół.
Wierzący byli pełni zapału dla Pana, a gdy opuścili Jerozolimę, odważnie głosili przesłanie skruchy
i zbawienia. Otrzymali ogromną
i niepojętą moc!
2. Jak napisano w Dziejach Apostolskich, moc Ducha Świętego sprawiła ogromną przemianę i wywarła
wieloraki wpływ na życie i działalność pierwszych chrześcijan:
• Duch Święty dał im moc do pokonania wielkich przeciwności.
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• Duch Święty pozwolił im przełamać barierę językową (zob. Dz
2,6).
• Duch Święty dał im odwagę
do wydawania świadectwa (zob.
Dz 2,36).
• Tysiące ludzi nawróciły się jednego dnia (zob. Dz 2,41).
• Wierzący z zapałem studiowali
Słowo Boże (zob. Dz 2,42).
• Pierwsi chrześcijanie trzymali się
zdrowej nauki (zob. Dz 2,42).
• Wierzący trwali we wspólnocie
(zob. Dz 2,42).
• Spędzali czas na wspólnych posiłkach (zob. Dz 2,42).
• Poświęcali dużo czasu na wspólną
modlitwę (zob. Dz 2,42).
• Duch Święty zmienił ich sposób
życia (zob. Dz 2,43-47).
• Przy każdej okazji chwalili Boga
i wydawali świadectwo o Nim
(zob. Dz 2,46-47).
• Apostołowie dokonywali cudów
(zob. Dz 4,30).
• Duch Święty zmienił prostych ludzi w mężów Bożych (zob. Dz
4,13).
• Duch Święty dał im przekonanie
i odwagę (zob. Dz 4,20).
• Ich modlitwy poruszyły fundamenty więzień i otwierały drogę
do działania Duchowi Świętemu
(zob. Dz 4,31).
• Gdy apostołowie się modlili,
aniołowie kruszyli ich kajdany
i otwierali przed nimi drzwi więzienia (zob. Dz 5,19).
• Tysiące ludzi doświadczały mocy
Bożej w wyniku służby chrześcijan napełnionych Duchem Świętym (zob. Dz 3,6).
MODLITWA O OŻYWIENIE
W KOŚCIELE
1. Wiele słyszymy w kazaniach i rozmowach o potrzebie ożywienia
i reformacji w Kościele. Adwentyści dnia siódmego wierzą, że modlitwa jest kluczem, niezbędnym warunkiem, bez którego nic dobrego
się nie wydarzy. Ellen G. White potwierdza to, mówiąc, że „odrodzenia należy oczekiwać jedynie jako
odpowiedzi na modlitwę”1. Następ-

2.

3.

4.

5.

nie wyjaśnia: „Odrodzenie prawdziwej pobożności wśród nas jest największą i najpilniejszą ze wszystkich naszych potrzeb. (...). Nasz Niebiański Ojciec jest bardziej gotowy
udzielić swojego Ducha Świętego
tym, którzy Go proszą, niż ziemscy
rodzice obdarować dobrymi darami
swoje dzieci. Jednak jest naszym zadaniem, poprzez wyznanie, upokorzenie, pokutę i żarliwą modlitwę
spełnić warunki, na podstawie których Bóg obiecał udzielić nam swe
błogosławieństwa”2.
Opisując tę rzeczywistość, Ellen G.
White wymienia warunki: więcej
modlitwy, więcej przebaczenia,
mniej krytykowania!
Kolejną poważną przeszkodą na
drodze do wylania Ducha Świętego jest krytykanctwo, świadczące
o braku miłości do bliźnich. Nie
naszą rolą jest osądzanie ludzi, gdyż
to Bóg jest Sędzią!
Ellen G. White daje nam też wgląd
w to, co się wydarzy w Kościele,
gdy wspólnie przyjdziemy do Pana i będziemy się gorliwie modlić
o wylanie Ducha Świętego: „Gdy
z całym poświęceniem i z całym
sercem przystąpimy do służby
Chrystusa, Bóg uzna ten fakt, wylewając na nas obficie swego Ducha, ale nie nastąpi ten fakt, jeśli
większa część członków zboru nie
będzie współpracowała z Bogiem”3.
Po raz kolejny dowiadujemy się, że
modlitwa będzie kluczem do ożywienia w Kościele i pomoże wierzącym wydawać świadectwo
o Chrystusie. Tysiące ludzi będą się
nawracać, a przesłanie dotrze nawet do tych, „którzy oddalili się
od stada”4.

PODSUMOWANIE
Pokornie powinniśmy pytać Pana:
— O co powinniśmy się modlić,
by Duch Święty z mocą działał w naszym życiu i wyposażył Kościół
w moc do dokończenia zadania, jakie
zostało nam zlecone?
W książce Wydarzenia czasów końca Ellen G. White daje nam pewne istot-
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ne wskazówki, o co powinniśmy się
modlić i czego powinniśmy oczekiwać:
• Ożywienie prawdziwej pobożności5.
• Zwycięstwo nad pychą, egoizmem, umiłowaniem świata
i wszelkim złem w słowie i czynie6.
• Podporządkowanie się Chrystusowi7.
• „Przez moc Ducha Świętego doskonały obraz Boga zostaje dokończony w charakterze człowieka”8.
• „Możemy mieć w pewnym stopniu Ducha Bożego, ale naszym
obowiązkiem jest przez modlitwę i wiarę dążyć do tego, by
mieć Go coraz więcej”9.
• „Musimy odrzucić wszelką wrogość i wszelkie dążenie do wywyższenia”10.
Paweł mówi nam, co musimy czynić, by wylanie Ducha Świętego stało
się rzeczywistością w naszym życiu:
— „Nieustannie się módlcie” (1 Tes
5,17 BT).
Tak więc naszą modlitwą powinno
być:
— Przyjdź, Panie Jezu! Przyjdź,
Duchu Święty!
✔
1

Ellen G. White, Wybrane poselstwa, Warszawa 2009, t. I, s. 119.

2

Tamże.

3

Taż, Ewangelizacja, Warszawa 2000, wyd.
II, s. 454.

4

Tamże, s. 450.

5

Zob. taż, Wydarzenia czasów końca, Warszawa 2007, wyd. II, s. 128.

6

Zob. tamże, s. 130.

7

Zob. tamże, s. 131.
Tamże, s. 124.

8
9

Tamże, s. 127.

10

Tamże, s. 129.
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Kazanie III

Szczęśliwe małżeństwo
Łk 16,16-18

W

iele małżeństw ma niewielką wiedzę o tym, jak
dbać o małżeńskie szczęście. Małżeństwo i szczęśliwe małżeństwo to dwie różne rzeczy!
Co to jest szczęśliwe małżeństwo?
Z chrześcijańskiego punktu widzenia
szczęśliwe małżeństwo to takie, które
podoba się Bogu. Małżeństwo, które
podoba się Panu, jest oparte na biblijnych zasadach.
I. PIERWSZYM KLUCZEM
DO SZCZĘŚLIWEGO
MAŁŻEŃSTWA JEST
ZAANGAŻOWANIE
W TRWAŁY ZWIĄZEK
Boży plan zakłada, iż małżeństwo
ma trwać przez całe życie. Jezus podkreślił to wyraźnie w Łk 16,18, gdzie
zganił tych, którzy byli zwolennikami
rozwodów z błahych powodów. (Biblia dopuszcza rozwód wyłącznie
w przypadku niewierności małżeńskiej). Są to bezkompromisowe standardy, ale zostały ustanowione przez
Stwórcę, a zatem są ważne, jeśli serio
traktujemy małżeństwo i rozumiemy,
że gdy decydujemy się kogoś poślubić,
to zobowiązujemy się zawrzeć dozgonny związek.
Obecnie w społeczeństwie rozwód
nie jest traktowany jako zło. Ale co
myśli o tym Bóg? (Przeczytaj Ml 2,13-16;
Mk 10,2-12). Nie sposób błędnie zrozumieć te słowa Jezusa. Małżeństwo
jest trwałym związkiem. Rozwód nie
wchodzi w rachubę, z wyjątkiem przypadku cudzołóstwa. Zaangażowanie
w trwałość związku jest podstawą budowania małżeńskiego szczęścia.
Jedynym sposobem, w jaki dwoje
ludzi może wznieść się ponad nieporozumienia i problemy w małżeństwie,
jest decyzja o zachowaniu trwałości ich
związku. W przeciwnym razie będą
uznawać rozwód jako łatwe wyjście
z małżeńskich problemów. Szczęśliwe
małżeństwo nie jest zależne od wza-

jemnego dopasowania się, ale od decyzji, by zachować trwałość małżeństwa.
II. DRUGIM KLUCZEM
DO SZCZĘŚCIA
W MAŁŻEŃSTWIE
JEST WIERNOŚĆ
To znaczy, że niedopuszczalna jest
zdrada wobec współmałżonka. Nie ma
mowy o żadnych intymnych relacjach
z kimkolwiek innym — bez wyjątków
i usprawiedliwień! W oczach Bożych
wszelkie intymne relacje poza małżeństwem są cudzołóstwem. Biblia mówi
dużo o cudzołóstwie i przedstawia je
inaczej, niż czyni się to we współczesnej kulturze.
Siódme przykazanie dekalogu
brzmi następująco: „Nie będziesz cudzołożył” (Wj 20,14 BT). W czasach
starotestamentowych kara za cudzołóstwo była taka sama jak za morderstwo
— ukamienowanie. Cudzołóstwo jest
poważnym przestępstwem w oczach
Boga. Oczywiście Nowy Testament także zdecydowanie wypowiada się o cudzołóstwie. Przeczytajmy jeden z takich wersetów (zob. Hbr 13,4).
Wierność w małżeństwie jest niezbędna nie tylko dlatego, że żąda jej Pan,
ale także dlatego że bez niej nie może
być mowy o małżeńskim szczęściu.
Pamiętaj, że intymność to coś
znacznie więcej niż fizyczna bliskość.
Intymne relacje fizyczne poza małżeństwem oznaczają zerwanie więzi, która
spaja małżeństwo. Choć nie jest to niemożliwe, to jednak niewiele małżeństw
jest w stanie podnieść się po ciosie,
jakim jest niewierność małżeńska.
III. TRZECIM KLUCZEM
DO MAŁŻEŃSKIEGO
SZCZĘŚCIA
JEST ZAANGAŻOWANIE
W PARTNERSKĄ WIĘŹ
To znaczy, że małżonkowie mają
współpracować ze sobą. Oboje — mąż

i żona — muszą spełniać swoje role.
Współdziałanie oznacza, że każde
z małżonków jest gotowe z poświęceniem wypełniać rolę daną mu przez
Boga i wszystkie obowiązki związane
z nią. Żadne małżeństwo nie będzie
prawdziwie udane, jeśli mąż i żona nie
będą współpracować ze sobą, posłuszni Jezusowi i Jego powołaniu.
„Mężowie, miłujcie żony swoje, jak
i Chrystus umiłował Kościół i wydał
zań samego siebie” (Ef 5,25). To znaczy, że mężowie mają być gotowi
do ponoszenia ofiar, jeśli tego wymaga dobro żony. „Mężowie, postępujcie
z nimi z wyrozumiałością jako
ze słabszym rodzajem niewieścim
i okazujcie im cześć” (1 P 3,7). Innymi słowy, mąż nie powinien zachowywać się jak dyktator wysuwający żądania wobec żony, ale ma ją szanować jak
najcenniejszy dar od Boga, istotę stworzoną na Jego podobieństwo i będącą
dziedziczką Chrystusa.
Żona także odgrywa ważną rolę
w partnerskim współdziałaniu. Po
pierwsze, powinna wspierać męża.
W Rdz 2,20 czytamy, że Bóg stworzył
Ewę jako „pomoc dla” Adama. Miała
ona wspierać swego męża. Mąż musi
wiedzieć, że jego żona będzie działać
dla jego dobra, nie będzie go krytykować i przeciwdziałać jego planom.
Po drugie, żona powinna być uległa
mężowi (zob. 1 P 3,1; Kol 3,18; Ef
5,22). Uległość oznacza zgodę na kierowniczą rolę męża w małżeństwie.
IV. CZWARTYM KLUCZEM
DO MAŁŻEŃSKIEGO
SZCZĘŚCIA
JEST ZAANGAŻOWANIE
W ZWIĄZEK OPARTY
NA CHRYSTUSIE
Jezus porównał prowadzenie życia
do budowania domu. Niektórzy budują na piasku, co oznacza, że nie czynią Pana i Jego nauki podstawą swojego życia. Ich dom nie może się ostać,
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gdy nadejdzie burza. Inni ludzie budują
swój dom na skale, co oznacza, że Chrystus jest dla nich najważniejszy, a gdy
przychodzi burza, ich dom stoi mocno. Tak samo jest w małżeństwie. Jeśli
budujecie swoje małżeństwo z Jezusem jako najważniejszą osobą dla was
obojga, to przetrwa ono największe burze ziemskiej egzystencji.
Bez prawdziwej i szczerej więzi
z Chrystusem wasze małżeństwo nie
będzie w pełni szczęśliwe, nawet jeśli
przetrwa po kres waszych dni. Bez
Niego jesteśmy ślepi na własne błędy,
niezdolni zmienić swojego postępowania na lepsze ani wybaczać innym. Jak
może przetrwać małżeństwo w takich
warunkach? Nie może, a więc pragnąc
małżeńskiego szczęścia, zadbajcie
o to, by każde z was było blisko Zbawiciela.

PODSUMOWANIE
Ellen G. White napisała: „Jezus pragnie widzieć szczęśliwe małżeństwa
i szczęśliwe rodziny. Ciepło prawdziwej
przyjaźni i miłości wiążące serca męża
i żony jest przedsmakiem niebios. Bóg
postanowił, aby między mężem i żoną
panowała doskonała miłość i doskonała harmonia. Niechaj narzeczeni w obecności niebiańskiego wszechświata przysięgną miłować się wzajemnie tak, jak Pan
sobie tego życzy. (...).
Ci, którzy zawierają związek małżeński w świętym celu — mąż, by zyskać czyste uczucie kobiecego serca,
a żona, by dopełnić charakter swego
męża — spełniają Boży zamiar wobec
✔
nich”1.
1

NOTATKI

Ellen G. White, W atmosferze niebios, Warszawa 2001, s. 202.

Kazanie IV

Prowadzenie ludzi do Jezusa
Łk 15,1-10

W

15. rozdziale Ewangelii
Łukasza znajdują się dwie
przypowieści o czymś cennym, co zaginęło. W obu tych przypowieściach zagubione dobro — owca czy
moneta — miało materialną wartość.
Nikt, w tym także przywódcy religijni,
którzy cenili materialne wartości, nie zignorowałby takiej straty. Każdy usiłowałby odnaleźć to, co zostało zagubione, i cieszyłby się, gdyby to znalazł.
Jeśli ludzie są gotowi dokładać starań, by odzyskać zagubione wartości
materialne, to czy nie powinni przynajmniej tak samo zabiegać o ratowanie
bliźnich zagubionych pod względem
duchowym? Słowo zagubiony odnosi
się do tych, którzy nie są chrześcijanami i pozostają na zewnątrz Bożej rodziny wiary. Do nich właśnie Zbawiciel pragnie dotrzeć. To Jego pragnienie jest zobrazowane w przypowieści
o synu marnotrawnym, który po tym,
jak odszedł z domu, powrócił ze
skruchą i pokorą do ojca — „zaginął,
a odnalazł się” (Łk 15,32). Wszystkie

„A zbliżali się do niego wszyscy
celnicy i grzesznicy, aby go
słuchać” (Łk 15,19).
te trzy przypowieści odnoszą się do sytuacji ludzi, którzy są duchowo zagubieni.
Czy nie powinniśmy odnosić się
do zagubionych ludzi podobnie czy
nawet z większą troską niż do zagubionych rzeczy? Czy nie powinniśmy dokładać starań i wykazywać się wytrwałością w poszukiwaniu i prowadzeniu
ich do Jezusa? Czy nie powinniśmy być
pełni radości, gdy zostają oni znalezieni? Myślę, że te przypowieści zostały
zapisane przede wszystkim po to, by
przypomnieć chrześcijanom, jak powinni reagować na zagubionych ludzi.
Można je także zinterpretować jako ilustrację tego, jak Najwyższy traktuje zagubionych i poszukuje ich, starając się
prowadzić ich do siebie. Tak czy inaczej przesłanie jest oczywiste, gdyż chrześcijanie powinni naśladować postawę
Boga wobec zagubionych ludzi.
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I. PIERWSZYM WARUNKIEM
SKUTECZNEGO
PRZYPROWADZENIA
ZAGUBIONYCH LUDZI
DO JEZUSA JEST
WSPÓŁCZUCIE (zob. Łk 15,1-2).
Celnicy i grzesznicy chętnie przychodzili do Mistrza z Nazaretu. Ci
zagubieni ludzie nie uciekali przed
Nim, ale raczej lgnęli do Niego. Nie
unikali Go ani nie ignorowali i nie byli
wrogo usposobieni do Niego. Dlaczego grzesznicy tak chętnie i gorliwie
słuchali Jezusa? Z pewnością nie dlatego, iż głosił On jakieś łatwe przesłanie i miłe dla uszu grzeszników. Nie
dlatego, iż Chrystus przymykał oko
na grzech i twierdził, iż nie liczy się
to, jak ktoś postępuje. Nie lgnęli do Pana dlatego, że przyciągały ich dokonywane przez Niego cuda i znaki. Łukasz
w swoim sprawozdaniu kładzie nacisk
na naukę Jezusa, zaledwie wzmiankując cuda, których dokonywał.
Dlaczego zagubieni ludzie przychodzili do Niego, zamiast uciekać

przed Nim? Myślę, że odpowiedź na to
pytanie tkwi w Jego współczuciu. Zbawiciel miłował ludzi i okazywał im to
przez współczucie, nie potępiając ich.
W Łk 15,2 czytamy, że Jezus przyjmował grzeszników i jadał z nimi. Greckie słowo przetłumaczone jako przyjmować oznacza: przyjmować jak przyjaciela. Taka była postawa Zbawiciela
wobec ludzi zagubionych w grzechu.
Jezus przyjmował ich, okazywał im
współczucie i akceptował ich takimi,
jakimi byli, pomimo ich grzechów
i błędów. Był ich przyjacielem, a nie
przeciwnikiem. Chrystus swoją postawą pociągał za sobą ludzi. A my?
Jeśli jako poszczególni chrześcijanie
i jako Kościół mamy docierać do ludzi, musimy im okazywać miłość i akceptację, jakie okazywał Zbawiciel.
II. DRUGIM WARUNKIEM
PRZYPROWADZENIA LUDZI
DO JEZUSA JEST USILNE
STARANIE (zob. Łk 15,3-5).
W tych dwóch przypowieściach
Chrystus podkreślił wysiłek, jaki jest niezbędny do znalezienia tego, co zginęło. W przypowieści o zagubionej owcy
Jezus mówi, że pasterz pozostawia dziewięćdziesiąt dziewięć owiec „na pustkowiu i (…) idzie za zgubioną, aż ją
odnajdzie” (Łk 15,4). W przypowieści
o zgubionej drachmie kobieta zapala
lampę, wymiata dom i starannie szuka
zguby (zob. Łk 15,8).
W obu przypadkach zagubione
dobro jest poszukiwane starannie
i z wysiłkiem. Pasterz nie czekał biernie, aż owca wróci do domu, a kobieta nie czekała, aż przypadkiem natrafi
na zgubioną monetę. Wydaje się, że
jako pojedynczy chrześcijanie i jako
Kościół zachowujemy się zupełnie odwrotnie. Czekamy, aż zagubieni ludzie
przyjdą do nas. Jesteśmy raczej bierni
niż aktywni. Zamiast dołożyć starań, by
przyprowadzić ludzi do Chrystusa,
czekamy, aż ludzie sami przyjdą
do Niego!
Wiem, że często zdarzało mi się postępować w ten sposób. Oczywiście
chciałem, żeby ludzie byli zbawieni, ale
nie czyniłem starań, by docierać do zagubionych. To musi się zmienić, jeśli chce-

my przyprowadzić ludzi do Jezusa.
Jak w praktyce możemy stosować
tę zasadę? Możemy zrobić kilka rzeczy. Po pierwsze, powinniśmy więcej
modlić się za zagubionych ludzi.
Po drugie, musimy podejmować wszelkie wysiłki, by docierać do zagubionych. Choć Kościół jako całość powinien robić wszystko, by docierać do ludzi, to jednak najważniejsze jest, by każdy z nas docierał do zagubionych
i czynił wszystko, co w jego mocy, by
prowadzić ich do Zbawiciela, wykorzystując ku temu każdą nadarzającą
się okazję.
III. TRZECIM WARUNKIEM
PRZYPROWADZENIA LUDZI
DO JEZUSA JEST
WYTRWAŁOŚĆ (zob. Łk 15,4-8).
W obu tych przypowieściach Chrystus wskazuje, że poszukiwania trwały
aż do skutku. Innymi słowy, Jezus
wskazuje, że wytrwałość jest niezbędna, by odnieść sukces. W końcu nie tak
łatwo było znaleźć owcę zagubioną
na pustkowiu czy niewielką monetę
zgubioną w domu o małych oknach,
w którym panował półmrok.
Podobnie jest z docieraniem
do zagubionych ludzi. Niełatwo jest
dotrzeć do ich serc, by przyjęli Zbawiciela. Zazwyczaj nasze pierwsze wysiłki w tym kierunku nie są uwieńczone powodzeniem. Czasami trzeba lat
wytrwałej pracy, ale nie powinniśmy
się zniechęcać ani poddawać. Jeśli
owca czy moneta były dość cenne, by
ich wytrwale szukać, to zagubieni duchowo ludzie są z pewnością znacznie cenniejsi, więc nie powinniśmy się
zniechęcać. Nawet jeśli nasze wysiłki
nie przynoszą szybkich rezultatów,
musimy pamiętać, że ludzie ci są cenni dla Chrystusa, a więc musimy
wciąż na nowo próbować do nich
dotrzeć.

wa obojętności i wrogości, zwłaszcza
wobec faktu, iż ci sami przywódcy zupełnie inaczej zachowywali się wobec
zgubionych rzeczy o znacznie mniejszej wartości. Mistrz wskazał im, iż cieszyliby się znacznie bardziej ze znalezienia owcy czy zgubionej monety,
a zatem powinni raczej cieszyć się,
a nie gniewać, że zagubieni ludzie nawracają się do Boga.
Jezus nauczał, że zagubieni ludzie
są najważniejsi dla Boga. Są Mu tak
drodzy, że gdy choć jeden taki człowiek
zostanie znaleziony, całe niebo raduje
się i świętuje z tego powodu! Większa jest w niebie radość z jednego
grzesznika, który przychodzi do Zbawiciela, niż byłaby z 99 ludzi sprawiedliwych, którzy nie potrzebowaliby
nawrócenia. Skoro zagubieni ludzie tak
wiele znaczą dla Boga, to czy nie powinni znaczyć wiele i dla nas? Czy
i my nie powinniśmy być gotowi poświęcić wszystko, co jest potrzebne, by
przyprowadzić bliźnich do Jezusa?
Jestem pewien, że tak. Mam nadzieję,
że i wy myślicie podobnie.
✔
NOTATKI

PODSUMOWANIE
(zob. Łk 15,5-7.9-10)
Ówcześni przywódcy zachowywali się obojętnie, a nawet wrogo wobec
faktu, iż ludzie przychodzili do Jezusa. Chrystus w tych dwóch przypowieściach wskazał, jak zła jest taka postaPRZEWODNIK DLA KAZNODZIEJÓW ZBOROWYCH 1/2013 (34) • 21
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dy zaczynamy nowy rok i przystępujemy do zapisywania czystych kart nowej księgi, którą dał
nam Bóg, musimy rozważyć, czy słowa,
które piszemy naszymi czynami, będą słowami życia. Pismo Święte uczy, iż Stwórca wskazał nam „drogę życia” (Ps 16,11),
ale musimy wybrać, by pójść tą drogą.
Jako starsi zborów pełnicie zapewne jeszcze wiele innych funkcji — w Kościele, w firmie, w domu, w społeczeństwie — więc często trudno wam
znaleźć równowagę między wyborami,
które podejmujecie w waszym życiu.
Bóg zaprasza was, byście świadomie
wybrali pełnię życia, dokonując możliwie najlepszych decyzji ze względu
na samopoczucie fizyczne, umysłowe,
emocjonalne, społeczne i duchowe.
Niektóre z tych wyborów omówimy w kolejnych artykułach, a tym razem przedstawimy wybór nr 1: Zanim
zaczniesz usiłować żyć zdrowo o własnych siłach, musisz nawiązać łączność
z Tym, który jest źródłem życia. Gdy
wybierasz spędzanie czasu z Bogiem
na modlitwie i studiowaniu Biblii,
dokonujesz wyboru nie tylko na rzecz
zdrowia duchowego, ale także umysłowego i fizycznego.
Skąd o tym wiemy? Po pierwsze,
mówi nam o tym Biblia: „W tym jest
twoje życie i przedłużenie twoich dni”
(Pwt 30,20). Po drugie, większość badań nad religią i zdrowiem sugeruje,
że ludzie o wysokim poziomie zaangażowania religijnego i duchowego
doświadczają następujących korzyści
zdrowotnych1:
Zdrowie umysłowe. Mniej przypadków depresji, mniej zamiarów samobójczych i mniej samobójstw, mniej
upośledzeń zdolności poznawczych
i spowolniony proces demencji, mniejsze skłonności do alkoholu oraz
do nadużywania i uzależnienia się
od leków, więcej dobrego samopoczucia i odczuwania szczęścia, więcej sensu i celu w życiu, więcej pozytywnych
postaw związanych z przebaczaniem,
znacznie częstsze skłonności w kie-

zdrowie
runku wolontariatu i altruizmu oraz
więcej okazywania wdzięczności,
współczucia i uprzejmości.
Zdrowie społeczne. Większe społeczne
wsparcie i kapitał społeczny oraz większa stabilność w małżeństwie (mniej rozwodów, więcej zadowolenia z małżeństwa i mniej przemocy w rodzinie).
Zdrowie fizyczne. Mniejsza częstotliwość występowania choroby wieńcowej, lepsze funkcjonowanie serca
i układu krążenia, niższe ciśnienie
krwi i mniej przypadków nadciśnienia,
mniej zawałów serca, lepsze funkcjonowanie układu odpornościowego
i dokrewnego, rzadsze występowanie
chorób nowotworowych i mniejsze
ryzyko zachorowania na nie, niższa
śmiertelność oraz dłuższy okres życia.
Zachowania prozdrowotne i zapobieganie chorobom. Większa aktywność
fizyczna, bezpieczniejsze praktyki seksualne, mniej palenia papierosów
(zwłaszcza wśród młodszych osób),
lepsze odżywianie, niższy poziom cholesterolu, większe prawdopodobieństwo regularnych badań pozwalających
na wczesne wykrycie ewentualnych
chorób (mammografia, badanie prostaty, ciśnienia krwi, poziomu glukozy)
oraz większe prawdopodobieństwo
podjęcia leczenia. Choć powyższe wyniki odnoszą się do wybranych osób
uczestniczących w badaniu, to jednak
świadczą wyraźnie o pozytywnych
trendach, więc na ich podstawie możemy wyciągnąć następujące wnioski:
1. Stawiając Boga na pierwszym
miejscu i wzmacniając naszą więź
z Nim przez modlitwę i studiowanie
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Biblii, nie tylko odnawiamy naszą duchową żywotność, ale także możemy
zwiększyć nasze szanse doświadczania
lepszego samopoczucia umysłowego
i fizycznego.
2. Dzięki Duchowi Świętemu możemy mieć większe pragnienie panowania nad sobą, by dokonywać codziennie wyborów sprzyjających zdrowiu.
Wnioski te są poparte biblijnie
i znajdują potwierdzenie w faktach. Bez
względu na to, jak bardzo pragniemy
wpłynąć na poprawę swojego zdrowia, jeśli nie mamy codziennej więzi z Duchem Świętym, nie osiągniemy optymalnego i wszechstronnego zdrowia. Jednak
jeśli świadomie postanowimy spędzać
więcej czasu z Bogiem, doświadczać
owoców Ducha — miłości, radości,
pokoju, cierpliwości, łagodności, wiary, pokory i wstrzemięźliwości (Ga
5,22-23), wynikiem tego będzie pełne
i obfite życie, jakiego nie doświadczyliśmy nigdy wcześniej. To pełne energii
życie pozwoli wam prowadzić innych
do zdrowia i dobrego samopoczucia
przez własny przykład, ze współczuciem
i wyrozumiałością, dzięki czemu będziecie mogli głosić światu miłość Zbawiciela i Jego odradzającą moc.
✔
Katia Reinert
1

Zob. H. Koenig, D. King i V. Carson, Handbook of Religion and Health, Nowy Jork
2012.
[Autorka jest dyrektorem Sekretariatu Zdrowia przy Wydziale
Północnoamerykańskim Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego].

DOKUMENT

Oświadczenie Kościoła

Adwentystów Dnia Siódmego

w sprawie homoseksualizmu
K

ościół Adwentystów Dnia Siódmego uznaje fakt, iż każdy człowiek jest cenny w oczach Bożych, tak więc staramy się służyć
wszystkim ludziom w duchu Jezusa.
Wierzymy także, że dzięki łasce Bożej
i wsparciu ze strony społeczności
wiary człowiek może żyć w zgodzie
z zasadami Słowa Bożego.
Adwentyści dnia siódmego wierzą,
że seksualna intymność jest wyłączną
domeną związku małżeńskiego między
mężczyzną i kobietą. Takie było Boże
postanowienie przy stworzeniu. W Piśmie Świętym czytamy: „Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją
i złączy się z żoną swoją, i staną się
jednym ciałem” (Rdz 2,24). W całym
Piśmie Świętym mamy potwierdzenie
tego heteroseksualnego wzorca. Biblia
nie idzie na żaden kompromis
w kwestii homoseksualnych poczynań
czy związków. Seksualne czyny poza
kręgiem heteroseksualnego małżeństwa są wyraźnie zabronione (zob. Kpł
18,5-23.26; 20,7-21; Rz 1,24-27; 1 Kor
6,9-11). Jezus Chrystus jeszcze raz potwierdził boski zamiar co do człowieka, mówiąc:
— „Czyż nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył mężczyznę
i kobietę? I rzekł: Dlatego opuści
człowiek ojca i matkę i połączy się
z żoną swoją, i będą ci dwoje jednym
ciałem. A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co tedy Bóg złączył, człowiek
niechaj nie rozłącza” (Mt 19,4-6).
Dlatego adwentyści są przeciwni
homoseksualnym praktykom i związkom.
Jezus potwierdził godność człowieka i ze współczuciem odnosił się

do osób i rodzin cierpiących z powodu grzechu. Oferował troskliwą
służbę i słowa pocieszenia ludziom
zmagającym się z życiem, ale okazując miłość grzesznikom w swoim nauczaniu, otwarcie mówił
o grzesznych praktykach.
Jako Jego uczniowie adwentyści dnia siódmego starają
się iść za nauką i przykładem Pana, prowadząc
życie pełne chrześcijańskiego współczucia
i wierności1.
✔
1

Zob. Oświadczenia, zalecenia i inne dokumenty Generalnej Konferencji Kościoła
Adwentystów Dnia Siódmego,
Warszawa 2003, s. 49; por.
A[ndrzej]. S[iciński]., Adwentyści a homoseksualizm i małżeństwa tej samej płci, w: Znaki
Czasu 12/2012, s. 22 (przyp. red.).

[Uchwała Rady Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia
Siódmego, podjęta 3 października
1999 roku w Silver Spring w amerykańskim stanie Maryland, a następnie zmodyfikowana w 2012
roku].
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PRZYWÓDZTWO

Diakoni
usługujący
jako

w Kościele
B

óg ustanowił pewne urzędy
w swoim Kościele, takie jak
urząd starszego zboru i urząd
diakona. W polskich przekładach
Nowego Testamentu występują różne
nazwy urzędu starszego zboru. Starsi
zborów są nazywani również doglądającymi1, nadzorcami2, prezbiterami3,
biskupami, duszpasterzami4, pasterzami5… Każdy z tych tytułów odnosi się
do tego samego urzędu, na co jasno
wskazują dwa biblijne wersety, w których tytuły te są użyte naprzemiennie:
1. „Starszych więc wśród was napominam, jako również starszy i świadek cierpień Chrystusowych oraz
współuczestnik chwały, która ma się
objawić: Paście trzodę Bożą, która jest
między wami, nie z przymusu, lecz
ochotnie, po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem” (1 P
5,1-2).
2. „Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was
Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór Pański nabyty własną jego
krwią” (Dz 20,28).
Gdy Paweł pisał do Filipian,
wskazał na istnienie urzędów starszego zboru i diakona: „Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa,
do wszystkich świętych w Chrystusie
Jezusie, którzy są w Filippi wraz z biskupami i z diakonami” (Flp 1,1).
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(zob. Dz 6,1−6)

W tym artykule zwrócimy uwagę
na urząd diakona.

Obowiązki diakona
(zob. Dz 6,1−6)
Obowiązki diakonów zostały opisane w 6. rozdziale Dziejów Apostolskich. Znajdujemy tu fragment opisu
rozwoju Kościoła wczesnochrześcijańskiego. W tamtym czasie Kościół nie
miał jeszcze starszych zboru ani diakonów — jedynymi przywódcami byli apostołowie. Jednak widzimy tu, jak powstał
urząd diakona. W tym sprawozdaniu
czytamy o tym, jak urząd ten zaczął
nabierać kształtu, aby rozwinąć się
w przyszłości. Sprawozdanie zaczyna
się następująco: „A w owym czasie, gdy

liczba uczniów wzrastała…” (Dz 6,1).
Po kazaniu Piotra w dniu Pięćdziesiątnicy około trzech tysięcy osób przyjęło
słowo Boże i zostało ochrzczonych
(zob. Dz 2,41). Niedługo potem Kościół
w Jerozolimie miał już około pięciu
tysięcy osób (zob. Dz 4,4), nie licząc kobiet i dzieci. Nawet w naszych czasach
byłaby to liczna społeczność.
Gwałtowny napływ nowych wyznawców do wspólnoty chrześcijańskiej pociągał za sobą pewien problem.
W Dz 6,1 czytamy, na czym polegał
ten problem: „Wszczęło się szemranie
hellenistów przeciwko Żydom, że zaniedbywano ich wdowy przy codziennym
usługiwaniu”. W tamtych czasach ludzie o hebrajskim pochodzeniu dzielili się na dwie grupy: hellenistów mówiących na co dzień po grecku oraz
Żydów mieszkających w Judei i mówiących po hebrajsku. Helleniści przejęli wiele zwyczajów i zasad popularnych w tamtych czasach w kulturze
grecko-rzymskiej. Dlatego też używali
języka greckiego, który był uniwersalnym językiem imperium rzymskiego.
Z drugiej strony Żydzi mówiący po hebrajsku lub aramejsku odrzucali grecką
kulturę i unikali jej wpływów. Ubierali
się inaczej niż helleniści i zachowywali
inne zwyczaje. Między tymi dwiema grupami występowały napięcia, gdyż Judejczycy uważali, że helleniści nie są wierni kulturze i dziedzictwu przodków.
W tym czasie gwałtownego liczebnego rozwoju Kościoła chrześcijanie troszczyli się o ubogie
wdowy, zapewniając im niezbędne pożywienie. W Jerozolimie
pojawiły się problemy w związku z rozdawaniem żywności,
gdy okazało się, że osoby odpowiedzialne za tę służbę zachowują się stronniczo. Ludzie ci zaniedbywali wdowy wśród hellenistów, faworyzując wdowy wśród
Judejczyków. Nie był to przypadek, gdyż praktyka ta utrzymywała
się od pewnego czasu. W Dz 6,1
czytamy, że działo się to codziennie.
Nie wiemy, dlaczego wdowy hellenistyczne były zaniedbywane. Być może
dlatego, że Kościół dysponował niedostatecznymi środkami. Być może

działo się to z powodu uprzedzeń
wobec tych, którzy przyjęli obcą kulturę i nie pielęgnowali swojego narodowego dziedzictwa. Tak czy inaczej niektóre wdowy były zaniedbywane, co stało się powodem do skarg.

Współdziałanie
apostołów i diakonów
Apostołowie usłyszeli o tych skargach i, jak czytamy w Dz 6,2, zwołali
„wszystkich uczniów”, by omówić problem i znaleźć rozwiązanie. Byli zgodni co do tego, że obecna praktyka nie
jest właściwa. Wiedzieli, że wdowy nie
mogą być zaniedbywane. Rozumieli
potrzebę równego traktowania wszystkich potrzebujących. A oto decyzja,
jaką podjęli:
— „Nie jest rzeczą słuszną, żebyśmy zaniedbali słowo Boże, a usługiwali przy stołach. Upatrzcie tedy, bracia, spośród siebie siedmiu mężów, cieszących się zaufaniem, pełnych Ducha
Świętego i mądrości, a ustanowimy
ich, aby się zajęli tą sprawą; my zaś pilnować będziemy modlitwy i służby
Słowa” (Dz 6,2-4).
Jestem pewien, że gdy apostołowie analizowali sytuację, z pewnością
rozważali możliwość osobistego zaangażowania się w rozwiązanie problemu. Przecież jeśli ktokolwiek miał
mieć duchową dojrzałość, zapewniającą, że wszystkie wdowy zostaną otoczone jednakowo dobrą opieką, to
z pewnością mieli ją apostołowie.
Z pewnością poradziliby sobie
z tym problemem. Jednak czyniąc to,
zaniedbaliby wyznaczone im przez
Boga priorytety. Czyniąc to, co ważne, zaniedbaliby to, co najważniejsze.
Innymi słowy, apostołowie postanowili trzymać się swoich zadań. Ich rolą
było pilnowanie „modlitwy i służby
Słowa” (Dz 6,4). Dobrze wiedzieli, że
pełnienie innych posług byłoby
sprzeczne z ich powołaniem. Tak
więc zdecydowanie odpowiedzieli:
— Nie jest rzeczą słuszną, żebyśmy
zaniedbali słowo Boże, a usługiwali
przy stołach.
Owszem, w Kościele pojawiły się
problemy, ale apostołowie wiedzieli, że
próbując tym problemom zaradzić oso-
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biście, doprowadziliby do powstania
większych trudności.

Priorytety apostołów
Wyobraź sobie kardiochirurga,
który rozpoczął operację. Rozciął klatkę piersiową pacjenta, by dostać się
do jego serca, a następnie zaczął wykonywać kolejne skomplikowane czynności. W pewnej chwili w dyżurce
pielęgniarskiej dzwoni telefon, którego z jakiegoś powodu nikt nie odbiera. I wtedy chirurg mówi:
— Przepraszam, ale muszę… odebrać telefon.
Odchodzi od stołu operacyjnego,
zdejmuje rękawice chirurgiczne i idzie
odebrać telefon. Owszem, odbieranie telefonów jest dobrą rzeczą. Być może telefonuje ktoś z rodziny pacjenta. Być może
ktoś odczuwa bóle w klatce piersiowej.
Nie ma nikogo, kto mógłby lepiej odpowiedzieć dzwoniącemu w takiej sytuacji
niż kardiochirurg. Jednak odbieranie telefonów przez lekarza w trakcie operacji
nie jest najlepszym pomysłem. Tak więc
to, co dobre, nie zawsze jest najlepsze.
Podobnie w przypadku apostołów
nie było najlepszą rzeczą, by zajmowali się dystrybucją pomocy charytatywnej. Jednak wdowy potrzebowały takiej
pomocy i należało im jej udzielić, ale
apostołom nie wolno było zaniedbywać
ich priorytetu, nawet za cenę niesienia pomocy potrzebującym. Wynika to
jasno z Dz 6,2.4.
John Piper napisał: „Bez gorliwej
i poważnej modlitwy służba Słowa usycha i nie przynosi owocu. (...). Co staje
na przeszkodzie życiu modlitwy pastora? Służenie. Nie zakupy, nie naprawa samochodu, nie choroby i nie praca
w ogródku spychają modlitwę do małego kącika w planie dnia. To przygotowywanie budżetu zboru, udział w posiedzeniach rady zboru, odwiedziny, doradztwo,
odpisywanie na listy, pisanie sprawozdań,
czytanie biuletynów i rozmowy telefoniczne są największą przeszkodą”6.
Apostołowie mogliby dodać do tej
listy usługiwanie przy stołach wdowom.

Znaczenie słowa diakon
Dotarliśmy do miejsca, w którym możemy rozważyć rolę, jaką dia-

koni odgrywali w życiu Kościoła.
Pomagali oni w dziele posługiwania,
aby starsi wspólnoty mogli skupić się
na priorytecie modlitwy i służby
Słowa. Diakoni są usługującymi
w Kościele. Słowo tłumaczone jako
diakon to greckie diakonos, najczęściej tłumaczone jako sługa. W J 2,5.9
słowa tego użyto na określenie tych,
którzy służyli, podając do stołów
podczas uczty weselnej w Kanie Galilejskiej. W Mt 22,13 odnosi się
ono do sług króla, którzy urządzili
ucztę weselną dla królewskiego syna.
Epafras został nazwany „sługą Chrystusowym” (Kol 1,7). Paweł uważał
siebie za sługę „nowego przymierza”
(2 Kor 3,6). Sam Jezus był „sługą
obrzezanych” (Rz 15,8). Chrystus
powiedział:
— „Syn Człowieczy nie przyszedł,
aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swe życie na okup za wielu” (Mk
10,45).
Inne greckie słowa związane ze słowem diakonos, takie jak diakonia i diakoneo, występują w Dz 6,1-2: „A w owym
czasie, gdy liczba uczniów wzrastała,
wszczęło się szemranie hellenistów przeciwko Żydom, że zaniedbywano ich
wdowy przy codziennym usługiwaniu
[gr. diakonia]. Wtedy dwunastu, zwoławszy wszystkich uczniów, rzekło: Nie jest
rzeczą słuszną, żebyśmy zaniedbali słowo Boże, a usługiwali [gr. diakonein]
przy stołach”.
Tylko w dwóch przypadkach
w Biblii7 greckie słowo diakonos nie
jest przetłumaczone jako sługa (albo
podobnie). W Flp 1,1 i 1 Tm 3,8 słowo diakonos jest użyte w odniesieniu
do urzędu kościelnego. Owszem,
można je przetłumaczyć jako słudzy.
Wszyscy chrześcijanie zostali powołani, by być sługami. „Usługujcie drugim
tym darem łaski, jaki każdy otrzymał,
jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski
Bożej” (1 P 4,10). Jednak diakoni zostali powołani, by być wzorem służby.
Są sługami i przewodzą w służbie.
W miarę jak Kościół wczesnochrześcijański dojrzewał, apostołowie szkolili duszpasterzy i starszych zborów
jako pełniących służbę podobną
do apostolskiej. Model apostolskiej
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służby był nadal uzupełniany służbą
diakonów.

Podstawowe kwalifikacje
Apostołowie potrzebowali pomocy,
jeśli mieli zachować swoje zaangażowanie w modlitwie i służbie Słowa. Zostało to podkreślone w Dz 6,3: „Upatrzcie tedy, bracia, spośród siebie siedmiu mężów, cieszących się zaufaniem,
pełnych Ducha Świętego i mądrości,
a ustanowimy ich, aby się zajęli tą
sprawą”. Apostołowie zapoznali się
z powagą problemu i postanowili, że
potrzebnych będzie siedmiu ludzi, by
odpowiednio zadbać o rozdział pożywienia dla potrzebujących wdów. Apostołowie nie zamierzali pozostawić tego
problemu bez należytego rozwiązania.
Powołanie odpowiednich urzędników
wychodziło naprzeciw dwóm potrzebom: potrzebie wdów niemających środków do życia oraz potrzebie apostołów
zachowania priorytetów w ich służbie.
Tak więc zgromadzenie otrzymało zadanie wybrania siedmiu mężczyzn o następujących kwalifikacjach:
1. Nieposzlakowana reputacja.
2. Napełnienie Duchem Świętym.
3. Mądrość.
Zwróć uwagę, iż apostołowie nie
rozwiązali problemu przez wezwanie
wolontariuszy do podjęcia służby. Nie
szukali kogokolwiek, ale ludzi uduchowionych, uczciwych, kompetentnych
i pracowitych. Nie byłoby żadną pomocą dla apostołów, gdyby tego zadania podjęli się ludzie niepotrafiący dobrze go wykonać. Doprowadziłoby to
jedynie do jeszcze większych problemów.
✔
1

Zob. Dz 20,28 NBG (przyp. red.).

2

Zob. Dz 20,28 BNŚ (przyp. red.).

3

Zob. 1 P 5,1 BP (przyp. red.).

4

Zob. Dz 20,28 PSŻ (przyp. red.).

5

Zob. Dz 20,28 BCz (przyp. red.).

6

John Piper, Brothers, We Are Not Professionals, s. 60-61.

7

Anonimowy autor artykułu, reprezentujący Stowarzyszenie Kaznodziejskie przy Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów
Dnia Siódmego, korzystał prawdopodobnie z New International Version, angielskiej
Biblii z 1984 roku (przyp. red.).

DUSZPASTERSTWO

Dylematy związane

z umywaniem nóg
W

zborach, w których jestem
pastorem, wieczerza Pańska odbywa się przeważnie
w ostatnim miesiącu każdego kwartału. Gdy przeprowadzałem tę uroczystość w minionym miesiącu, po raz
kolejny zauważyłem, że pewna liczba
osób nie uczestniczy w obrzędzie umywania nóg. Nawet w zborze, który
określiłbym jako tradycyjny, więcej ludzi jest w głównej sali domu modlitwy
niż w pomieszczeniach wyznaczonych
na obrzęd umywania nóg. Patrząc
na szeregi wyznawców zasiadających
w sali, łatwo się zorientować, że stosunkowo wielu z nich skorzystało
z nieformalnej przerwy, by wymknąć
się z domu modlitwy.
Tak więc przeprowadziłem anonimową ankietę, zadając pytanie:
— Dlaczego nie brałeś/brałaś
udziału w obrzędzie umywania nóg?
Oto odpowiedzi, które otrzymałem:
— Nie wiedziałem, że tego dnia ma
się odbyć wieczerza Pańska, więc nie
byłem na nią przygotowany.
— Nie mogę przyklękać ani schylać
się, bo mam problemy z kręgosłupem.

— Gdy muszę wyjść do bocznego
pomieszczenia, tracę nastrój towarzyszący wieczerzy Pańskiej.
— Musiałabym zdjąć rajstopy.
— Dawno nie obcinałem paznokci
u stóp i wstydziłem się.
— Nie lubię tego. Czuję się bardzo
niezręcznie, gdy muszę dotykać kogoś,
kogo nie znam dobrze.
— Jesteśmy tu przejazdem i nie
mamy znajomych.
— Nie lubię prosić kogoś, by
uczestniczył ze mną w tym obrzędzie.
Jak powinniśmy podchodzić
do obrzędu umywania nóg? Jeden z liderów w moim zborze powiedział:
— Musimy nakłonić ludzi do
uczestniczenia w umywaniu nóg.
Łatwo powiedzieć, ale jak to zrobić? Według mnie jest to bardzo osobisty obrzęd.
Ktoś inny powiedział:
— Być może ludzie nie rozumieją,
co oznacza ten obrzęd.
Jeśli nie rozumieją, to nie dlatego,
że nikt im nie wyjaśnił.
Ktoś zapytał:

— Czy ktoś, kto nie uczestniczy
w umywaniu nóg, może uczestniczyć
w wieczerzy Pańskiej?
Nie potrafiłem znaleźć oficjalnej
odpowiedzi, ale dotąd nikomu nie zabraniałem uczestniczenia w wieczerzy
Pańskiej.
Co do znalezienia osoby do pary, nie mogę zwalać winy na brak
uprzejmości. Przynajmniej po męskiej
stronie umywania nóg staraliśmy się
upewnić, by każdy miał z kim umywać nogi.
Obrzęd umywania nóg jest opisany w naszym zbiorze fundamentalnych zasad wiary jako znak ponownego oczyszczenia się, wyraz gotowości
służenia bliźniemu i pojednania naszych serc w miłości braterskiej1, czyli
tego wszystkiego, czego potrzebuje
każdy chrześcijanin i każdy zbór.
W Prawie zborowym Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego wyjaśniono
przygotowanie do tego obrzędu i jego znaczenie, ale nic nie jest powiedziane, co należy zrobić, jeśli ktoś nie
bierze w nim udziału.
✔
Loren Seibold
1

Zob. Wierzyć tak jak Jezus, Warszawa 2007,
wyd. II, s. 220 (przyp. red.).

[Artykuł ukazał się w Best Practices, 14 XII
2011, czasopiśmie, którego Loren Seibold jest
redaktorem].
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HOMILETYKA

Używaj odpowiedzialnie

darów mowy i wpływu
„Módlcie się zarazem i za nas, aby Bóg otworzył nam
drzwi dla Słowa w celu głoszenia tajemnicy Chrystuso−
wej, z powodu której też jestem więźniem, abym ją
obwieścił, jak powinienem” (Kol 4,3−4).
dzielając ludziom darów, Bóg
nie kierował się kaprysem. Ten,
który wie wszystko i zna każdego człowieka, każdemu przydzielił
odpowiednie zadania. Ci, którym powierzył więcej, nie powinni się tym chełpić, gdyż to, co mają, nie należy
do nich, a zostało im to udzielone
na próbę. Im więcej otrzymali, tym
większych wymagać się będzie od nich
zysków. Dzień po dniu Pan poddaje
próbie ludzi, by przekonać się, czy
uznają Go jako dawcę wszystkiego, co
posiadają. Przygląda się im, by przekonać się, czy okażą się godni wiecznych
bogactw. Użytek, jaki robią z cennych
darów, zdecyduje o ich wiecznym
przeznaczeniu.
Ze wszystkich darów danych przez
Boga Jego dzieciom żaden nie może
być większym błogosławieństwem niż

U

dar mowy. Dzięki mowie namawiamy
i przekonujemy innych do Niego,
wznosimy modlitwy do Niego, wielbimy Go oraz opowiadamy bliźnim
o miłości Odkupiciela. Bóg pragnie,
byśmy poświęcili ten dar Jego służbie,
mówiąc jedynie takie słowa, które są
pomocą dla naszych bliźnich. Gdy
Chrystus panuje w naszych sercach,
nasze słowa będą odzwierciedlać czystość, piękno i miłą woń charakteru
ukształtowanego na Jego podobieństwo. Ale jeśli jesteśmy pod wpływem
wroga wszelkiego dobra, nasze słowa
będą odzwierciedlać jego odczucia.
Strzeż dobrze swojej mowy. Poświęć ją
służbie Panu, gdyż pewnego dnia zażąda On, byśmy zdali sprawę z tego, jak
jej używaliśmy.
Każdy z nas oddziałuje na tych,
z którymi się styka. Wpływ ten jest
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nam dany przez Boga i jesteśmy odpowiedzialni za to, jak go używamy.
Pan pragnie, by to oddziaływanie odbywało się na rzecz prawości, ale
do każdego z nas należy decyzja, czy
nasz wpływ będzie czysty i wzniosły,
czy też będzie jak niebezpieczna malaria. Ci, którzy są uczestnikami boskiej
natury, wywierają wpływ podobny
do Chrystusowego. Święci aniołowie
towarzyszą im w drodze, a wszyscy,
którzy mają z nimi styczność, doznają
pomocy i błogosławieństwa. Natomiast ci, którzy nie przyjmują Jezusa
jako swojego Zbawiciela, nie mogą oddziaływać na rzecz dobra. (...). Tacy
ludzie tracą wszelką nadzieję życia
wiecznego, a przez swój przykład
wiodą innych na manowce. Zważaj
na to, jaki wywierasz wpływ, gdyż rozumna służba wymaga, by twój wpływ
był zgodny z wolą Pana1.
✔
Ellen G. White
1

Tekst artykułu został zaczerpnięty z książki autorki pt. To Be Like Jesus, s. 94.

TEOLOGIA

Myśli

na nowy rok

C

hoć w pewnym sensie pierwszy dzień nowego roku jest dla
Boga tylko kolejnym dniem, to
jednak w tym czasie często wzbudza
On w sercach swoich dzieci pragnienie rozpoczęcia nowego roku z nowymi postanowieniami — być może planami jakiegoś wartościowego przedsięwzięcia — i zamiarami porzucenia
zła starego roku, by wkroczyć w nowy
rok z nową determinacją.
W planie dla swego ludu w czasach starotestamentowych Pan zawarł
nakaz: „W pierwszym dniu pierwszego miesiąca wzniesiesz przybytek, Namiot Zgromadzenia” (Wj 40,2). W naszych czasach nie mamy przybytku takiego, jaki wznieśli Izraelici, ale mamy
dzieło budowania, którego znaczenie
wszyscy powinni zrozumieć. Pamiętajmy, że charakter nie powstaje przypadkowo, ale kształtuje się dzień po dniu,
na dobre albo złe. To dzieło budowania charakteru ma ogromne znaczenie,
gdyż jego rezultaty są dalekosiężne.
Budujemy dla doczesności i wieczności. Niewielu zdaje sobie sprawę
z tego, jaka jest siła nawyków. Zbadaj

swoje serce i sposób życia w świetle
Słowa Bożego i zadaj sobie pytanie:
— Jaki jest zapis mojego życia
w mijającym roku? Jakie postępy poczyniłem w chrześcijańskim życiu?
Jakie zwycięstwa odniosłem? Co zrobiłem, by pomóc innym i by przyprowadzić ich do Chrystusa?
Bóg powołał cię do istnienia nie
po to, byś wiódł próżniacze i bezcelowe życie. On pragnie, byś był użyteczny i osiągnął wysoki standard moralnej doskonałości. Każdemu wyznaczone zostały jakieś zadania. Czy
w minionym roku wykonywałeś powierzone ci zadania z ochotą i wiernie, bacząc przede wszystkim na chwałę Pańską? Dane ci zostały możliwości i przywileje. Jaki użytek zrobiłeś
z tych darów powierzonych ci przez
twojego Niebiańskiego Ojca? Czy
byłeś błogosławieństwem dla ludzi
żyjących wokół ciebie? Czy zrobiłeś
wszystko, co mogłeś, by przyczyniać
się do ich szczęścia i prowadzić ich
do Chrystusa?
To wszystko jest częścią dzieła, które zostało ci wyznaczone. Bóg wymaga

od każdego z nas podporządkowania
się Mu, panowania nad złymi skłonnościami i apetytem oraz kształtowania charakteru, który wytrzyma próbę
n a sądzie i zostanie przeniesiony
w przyszłe życie.
Czy nowy rok będzie dla ciebie
rokiem rozwoju? Czy odrzucisz złe
nawyki? Czy będziesz wyrozumiały
dla innych i wierny swemu chrześcijańskiemu powołaniu? Jeśli wniesiesz
zasady prawości we wszystkie sprawy
swojego życia, przekonasz się, że sprzyja to zdrowiu ciała, pokojowi umysłu
i pomyślności ducha. Będziesz miał
siłę, godność i miły charakter, dzięki
czemu będziesz wywierał budujący
wpływ na innych.
Wkraczamy w nowy rok. Oby
okazał się on początkiem lepszych lat
dla nas! Jeśli w starym roku popełniliśmy błędy, wkroczmy w nowy rok,
naprawiając je tak dalece, jak to jest
możliwe. Jeśli stary rok zapisał się
w wieczności zaniedbaniami i zmarnowanymi przywilejami, dopilnujmy,
by nowy rok był wolny od takiej skazy. Dni nowego roku są przed nami.
Zacznijmy je przeżywać tak, byśmy nie
musieli się niczego obawiać w obliczu
sądu. Wypełnijmy każdy z nich miłością i pracą w pomaganiu innym.
Rozwijajmy wszystkie nasze siły i stawajmy się takimi, jakimi Najwyższy
pragnie nas uczynić.
Przestrzeganie przykazań Bożych
niesie ze sobą wielką nagrodę. Nagroda czeka zwycięzcę w wielkim
dniu, gdy usłyszy z ust naszego Pana
słowa:
— Dobrze, sługo dobry i wierny!
Ale jest też doraźna nagroda w postaci pokoju i szczęścia, jakie dają spokojne sumienie i błoga pewność Bożej przychylności. „Wszystkie drogi
Pana są łaską i wiernością dla tych,
którzy strzegą przymierza i nakazów
jego” (Ps 25,10).
Dla wszystkich, którzy chodzą Jego
drogami, nowy rok będzie pełen dobra
i błogosławieństwa.
✔
Ellen G. White
[Artykuł autorki pochodzi z czasopisma Australian Union Conference Record, 5 I 1914].
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EWANGELIZACJA

Adventist World Radio

B

liski Wschód to obszar stanowiący jedno z największych wyzwań
dla Kościoła Adwentystów Dnia
Siódmego. Dlaczego?
— W krajach tego rejonu świata
występują najsurowsze ograniczenia
wolności religijnej z uwagi na absolutną dominację islamu — stwierdził
Dowell Chow, dyrektor Adventist
World Radio. — W innych częściach
świata również występują prześladowania, ale w niektórych krajach Bliskiego Wschodu jedno nieostrożne słowo
czy niewłaściwy gest można przypłacić
utratą życia.
Nic dziwnego, że w tym regionie
świata mieszka bardzo niewielu adwentystów. W rzeczy samej na dużych
obszarach tej części świata Kościół adwentystyczny nie ma oficjalnie ani jednego wyznawcy.
Jak możemy skutecznie nieść światło Jezusa ogromnej populacji Bliskiego Wschodu? Garstka lokalnych wyznawców nie jest w stanie o własnych
siłach głosić ewangelii, ale audycje
Adventist World Radio na falach krótkich i w internetowych podcastach
mogą docierać do milionów słuchaczy
w zaciszu ich domów. Dzięki adwentystycznemu radiu muzułmanie słyszą
przesłanie miłości Chrystusa i odpowiadają na nie. Jeden ze słuchaczy
napisał: „Wasza stacja była dla mnie
pierwszym »oknem«, przez które ujrzałem chrześcijaństwo w prawdziwym
świetle”.
Producenci programów Adventist
World Radio pochodzą z tych samych kultur co słuchacze, a zatem
potrafią znaleźć wspólny język
ze swoimi odbiorcami i wprowadzić
ich na drogę zbawienia w sposób
zrozumiały dla nich. Ich programy
niosą nadzieję i pocieszenie w Jezusie tym ludziom, którzy najbardziej
ich potrzebują.
Słuchacz z Afganistanu napisał
w liście do Adventist World Radio:
„Od kilku miesięcy wraz z rodziną

niesie światło światu
słucham każdego z waszych programów. Te programy trzymają nasze serca przy życiu. W naszym mieście
i kraju rozdartym przez wojnę, gdzie
nie ma już pokoju ani zaufania między
ludźmi i gdzie każdy stara się tylko
przeżyć kolejny dzień, przesłanie Jezusa Chrystusa jest naszym jedynym światłem. Szczerze ufam Jego Słowu i podążam za Nim”.
Język arabski jest jednym z priorytetowych języków w misji Adventist World Radio. Trudno było utrzymać produkcję programów, ale dzięki
nowemu studiu w Al Waad Media
Center w Bejrucie, stolicy Libanu,
personel i wolontariusze tworzą programy w następujących językach:
arabskim, perskim, kabylskim i tachelit. W innych studiach adwentystyczne radio przygotowuje programy
w językach tureckim i perskim,
a ponadto trwają prace nad wdrożeniem produkcji programów w językach paszto i sindhi.
Ostatnio zanotowaliśmy istotny
rozwój misji radiowej w północnej
Afryce, gdzie Adventist World Radio
współpracuje z hiszpańskim Kościołem Adwentystów Dnia Siódmego.
Z wyspy Lanzarote, wchodzącej
w skład Wysp Kanaryjskich, sygnał
z niewielkiej stacji radiowej FM dociera do milionów ludzi na wybrzeżu
Maroka odległego o 200 km! Tak wielki zasięg jest czymś niesłychanym
z technicznego punktu widzenia, ale
my wiemy, że działa tu ręka Boga.
Z Ceuty, niewielkiej hiszpańskiej
enklawy po afrykańskiej stronie Cie-
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śniny Gibraltarskiej, stacja nadaje nieprzerwanie program w pięciu językach: hiszpańskim, angielskim, arabskim, francuskim i berberyjskim. Potencjalny krąg odbiorców jest ogromny. Obejmuje nie tylko Maroko, ale
także setki statków przepływających
przez cieśninę każdego dnia. Adwentyści w Hiszpanii gorliwie niosą pomoc mieszkańcom Algierii, Tunezji,
Libii i innych krajów tego regionu.
Wykazują ogromne poświęcenie, by
zakładać kolejne stacje w nowych
miejscach.
Adventist World Radio jest twoim radiem misyjnym, więc zapraszamy cię do współpracy z nami w docieraniu do ludzkości z przesłaniem Chrystusa.
* * *
Adventist World Radio jest oficjalnym globalnym radiem w służbie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.
Jego misją jest nadawanie adwentystycznego przesłania nadziei w Jezusie
do tych grup ludzi na całym świecie,
do których ewangelia nie może dotrzeć
w żaden inny sposób w ich języku.
Programy tego adwentystycznego radia
są nadawane w niemal stu językach
na falach krótkich i ultrakrótkich, jak
również w formie podcastów za pośrednictwem stron internetowych
awr.org i iTunes.
✔
Shelley Nolan Freesland
[Autorka jest dyrektorem Sekretariatu Informacji Adventist World Radio przy Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia
Siódmego].

Wydawnictwo „Znaki Czasu” poleca nowoœci
Ksi¹¿ka szeroko omawia temat seksualnoœci chrzeœcijañskiej, ma³¿eñstwa,
wiernoœci oraz rozwodu. Szczegó³owo
rozpatruje ró¿ne przypadki trudnych sytuacji rozwodowych na przyk³adzie dotkniêtych tym problemem osób. W ciep³y i nacechowany trosk¹ sposób autorka odpowiada na trudne pytania z dziedziny duszpasterstwa rodzin. Bogaty
skorowidz tematyczny pozwala ³atwo
poruszaæ siê po omawianych zagadnieniach. Cena 35 z³, cena e-booka 25 z³.
Nowe i zaktualizowane wydanie bestselera bêd¹cego wyk³adem Apokalipsy
Jana. Autor — teolog, historyk i publicysta — w oparciu o szerok¹ bazê Ÿród³ow¹ wyjaœnia zawi³¹ symbolikê przepowiedni apokaliptycznych Nowego Testamentu. Cena 25 z³.
Kwestia publicznego eksponowania dekalogu, podniesiona przez S¹d Najwy¿szy Stanów Zjednoczonych w 2010
roku, sk³oni³a wielu chrzeœcijan do zabrania g³osu w obronie dziesiêciu przykazañ Bo¿ych. Czy obrona dekalogu jest
motywowana tradycyjnym przywi¹zaniem do chrzeœcijañskiej kultury? Czy to
mo¿liwe, ¿e Koœció³ jest wobec Boga tak
samo winny odrzucenia dekalogu, jak
w³adze cywilne? Oto tematy, jakie m.in.
porusza ta ksi¹¿ka.
W œwiecie nieustaj¹cego poœpiechu
i nadmiaru obowi¹zków czujemy siê
okropnie zmêczeni. Twórca czasu, Bóg,
oferuje nam szczególne miejsce odpoczynku w pêdz¹cym œwiecie — szabat.
Jest to czas naznaczony wyj¹tkow¹ jakoœci¹. Ka¿dy z nas rozpaczliwie potrzebuje tej œwiêtej przestrzeni. Potrzebujemy uwolnienia od ci¹g³ego bombardowania sprawami, by odnowiæ relacje
z Twórc¹ czasu.

Zamówienia na publikacje prosimy kierowaæ pod adresem: Dzia³ Handlowy Wydawnictwa „Znaki Czasu”
ul. Foksal 8/6, 00-366 Warszawa, tel.: 22-331-98-00, faks: 22-331-98-01, e-mail: kontakt@znakiczasu.pl

ksiêgarnia internetowa: www.znakiczasu

NAJLEPSZY FILM O ADWENTYSTACH
DNIA SIÓDMEGO!
Poruszaj¹ce historie pacjentów adwentystycznego
szpitala w Loma Linda (USA). Film ukazuje szczególne
pos³annictwo wynikaj¹ce z biblijnych zasad
dotycz¹cych ludzkiego zdrowia, którymi kieruj¹ siê
adwentyœci. Wed³ug presti¿owego magazynu
„National Geographic”, adwentyœci nale¿¹
do najzdrowszych i najd³u¿ej ¿yj¹cych
ludzi na œwiecie. Czas 56 min. Prod. USA.
„Adwentyœci s¹ fascynuj¹c¹ mieszank¹
konserwatywnej religii oraz nowoczesnego
podejœcia do opieki medycznej i zdrowego stylu
¿ycia. Wierz¹ oni, ¿e cia³o jest »œwi¹tyni¹ Boga«
i wymaga szczególnej troski. Opieka zdrowotna,
tak¿e szpitalna, to dla nich »œwiêta s³u¿ba«.
Ich podejœcie mo¿e wnieœæ powiew wrêcz rewolucyjnej
œwie¿oœci do dzisiejszej amerykañskiej publicznej opieki
medycznej” (Martin Doblmeier — re¿yser).

Praktyczny, ciekawy i niepowtarzalny zbiór 365
krótkich artyku³ów dotycz¹cych fizycznego,
psychicznego i duchowego zdrowia. Autorzy,to liczne
grono wybitnych specjalistów ze œwiata medycznego
oraz inspiruj¹cy pisarze, którzy odkrywaj¹ przed nami
drogê ku pe³ni zdrowia.

Wydawnictwo
„Znaki Czasu”

Cena DVD 19,90 z³. Cena pakietu (DVD + ksi¹¿ka) 25,00 z³.
Ksiêgarnia internetowa: www.sklep.znakiczasu.pl
tel. 22-331-98-00, e-mail: kontakt@znakiczasu.pl

