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Misja w miastach

P

rzed Kościołem Adwentystów
Dnia Siódmego stoi wyzwanie
dotyczące docierania do mieszkańców wielkich miast na całym świecie, aby głosić im miłość Bożą ukazaną
przez Jezusa Chrystusa.
Gdy myślę o tym wielkim wyzwaniu, widzę ciebie jako należącego
do wielkiej armii ponad 230 tys. lokalnych przywódców kościelnych. Jak
możesz się zaangażować? Myślę
o twoim potencjale, duchowych darach, kreatywności, wpływie na zbór,
który prowadzisz. Pan wzywa nas
wszystkich do zaangażowania się w tę
inicjatywę czasów końca nazwaną Misją
w miastach.
Ellen G. White wskazywała to wyzwanie, mówiąc: „Kto wśród tych, którzy twierdzą, że są ludem Bożym, podejmie to święte dzieło i pracę
dla dusz ginących z powodu braku
poznania? Świat musi być ostrzeżony.
Zostało mi wskazane wiele miejsc potrzebujących poświęconego, wiernego
i niestrudzonego wysiłku. Chrystus
otwiera serca i umysły wielu w naszych wielkich miastach”1.
Kościół musi się udać tam, gdzie
są ludzie, i pozostać tam, póki ludzie
ci nie zostaną pozyskani dla Zbawiciela. Jednak zanim będziemy mogli to
uczynić, musimy mieć wizję dla tych
wielkich zurbanizowanych ośrodków.
Gdy Jezus ujrzał tłumy, współczuł
im. Nigdy nie odczujemy współczucia
dla ludzi, póki ich nie zobaczymy.
Dlatego wizja jest kluczowym elementem strategii docierania z ewangelią

do mieszkańców wielkich miast. To,
jak postrzegamy mieszkańców miast,
decyduje o tym, co dla nich czynimy.
Gdy Chrystus ujrzał tłumy, był poruszony. Nie był poruszony do łez —
był poruszony do działania. Oszacował wielkość żniwa i powiedział, że
jest ono ogromne. Wezwał robotników,
kierując ich uwagę na fakt, iż mało jest
tych, którzy pracują. Wezwał ich
do współpracy, aby prosili Pana żniwa,
by posłał robotników do żniwa.
W zasadzie docieranie do mieszkańców miast jest problemem natury
duchowej. Gdy będziemy w stanie
spojrzeć na ludzi oczami Mistrza
z Nazaretu, ujrzymy istoty potrzebujące zbawienia i — zarówno jako jednostki, jak i wspólnoty — zapragniemy pójść do nich.
Niebezpieczeństwa i zło, jakie występują w wielkich miastach, powodują,
że wielu chrześcijan odnosi się do nich
z niechęcią. Poza niebezpieczeństwami występującymi w miastach istnieją
jeszcze inne bariery dla ewangelizacji.
Wysokie koszty mieszkaniowe, brak
odpowiednich miejsc, różne ograniczenia i inne problemy powodują, że zaniedbujemy misję w miastach.
Ze względu na te bariery działalność w miastach wymaga zaangażowania ze strony ludzi, którzy odczuwają
ciężar odpowiedzialności za los bliźnich — ludzi, którzy będą w stanie
ponieść niezbędne ofiary, by pełnić tę
misję.
Jeśli mamy dotrzeć do mieszkańców wielkich miast, musimy zmienić

naszą koncepcję służby. Ci, którzy oczekują wygodnego miejsca w domu modlitwy czy za kazalnicą, muszą zostać
ponownie poruszeni, by dostrzec wyraźnie żniwo. Gdzie jest poczucie odpowiedzialności za los bliźnich
w wielkich miastach, tam Duch Święty dostarczy środków i metod. To, co
dzisiaj wydaje się przeszkodą nie
do pokonania, zniknie na naszych
oczach przed tymi, którzy działają
w poczuciu odpowiedzialności za ginących ludzi. Tacy pracownicy nie
zwracają uwagi na bariery, ale na ludzi znajdujących się w potrzebie.
W czasach dominacji materializmu i dążenia do osobistej wygody
modlę się słowami Jezusa:
— Boże, poślij robotników na żniwo. Daj nam ludzi, którzy staną w wyłomie i przystąpią do odbudowy, aby
ratować bliźnich od zguby.
Odpowiedzmy na Jego wezwanie
jak Izajasz:
— Oto jestem. Poślij mnie!
✔
Jonas Arrais
1

Ellen G. White, Wybrane poselstwa, Radom 2009, t. II, s. 381.

[Autor jest zastępcą sekretarza Stowarzyszenia Kaznodziejskiego przy Generalnej Konferencji
Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i redaktorem naczelnym kwartalnika
Elder’s Digest].
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EWANGELIZACJA

Nadzieja dla wielkich

ośrodków miejskich
Z

ostaliśmy powołani przez Boga
do szczególnej misji — rozbudzenia w świecie nadziei powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa.
To jest cel naszego istnienia podany
w 10. rozdziale Apokalipsy Jana. Aby
wypełnić tę misję, musimy docierać
do ludzi tam, gdzie się znajdują. Fakt,
iż coraz więcej ludzi mieszka w dużych ośrodkach miejskich, musi znaleźć odzwierciedlenie w naszej misji.
Z jednej strony te ośrodki miejskie potęgują sekularyzację, ale z drugiej strony ułatwiają nam dostęp do ludzi. Ponadto mieszkanie w takich zurbanizowanych ośrodkach sprawia, że ludzie
głębiej odczuwają potrzebę dostrzeżenia ich, czują się niepewnie, są zdezorientowani i samotni, a to dodatkowo
zwiększa naszą odpowiedzialność
za zaniesienie im biblijnej prawdy,
która wiedzie do zbawienia, podtrzymuje duchowe życie, daje ucieczkę
i niesie nadzieję. To jest nasze największe wyzwanie dzisiaj. Mark Finley często mawia:
— Jezus miłuje miasta, bo tam
mieszkają ludzie, a On miłuje ludzi.
Nie ma wątpliwości, że otwarte serca, oczekujące na ewangeliczne przesłanie, znajdują się wszędzie, a my

mamy do nich dotrzeć. Małe miasteczka i wioski także potrzebują biblijnego przesłania. Jednak wielkie miasta są
szczególnym wyzwaniem i oferują
wyjątkowe możliwości. Musimy nieść
ewangeliczne świadectwo wszystkim,
w dużych miastach i małych miejscowościach, ale wielkie ośrodki miejskie
zasługują na szczególną uwagę.
Ponad sto lat temu Ellen G. White
zwracała uwagę na to wyzwanie: „Kto
czuje się odpowiedzialny za wielkie
miasta?”1 Odpowiedź na to pytanie
płynie z tej samej profetycznej inspiracji: „Naszedł czas, by jak nigdy dotąd
adwentyści dnia siódmego powstali
i zajaśnieli, aby chwała Pańska objawiła się nad nimi”2.
Ten proroczy czas jest przed nami.
Bóg pobudza Kościół Adwentystów
Dnia Siódmego na całym świecie
do działania w dużych ośrodkach
miejskich. Dzisiaj mamy okazję rozwinąć nasze dzieło w wielkich miastach
w każdym wydziale Kościoła przez
specjalną zintegrowaną ewangelizację,
inicjując stałe działania prowadzące
do trwałych rezultatów. Tak więc wraz
z ogólnoświatowym Kościołem możemy zmierzać śmiało naprzód, aby za-
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kończyć zwlekanie i wkrótce ujrzeć
Jezusa Chrystusa przychodzącego
na obłokach nieba. „Żyjemy w czasie
oczekiwania. Jednak czas ten nie jest
przeznaczony na abstrakcyjną pobożność. Czekanie, czuwanie i pilna praca ściśle łączą się ze sobą”3.
Aktywność misyjna zależy od nas.
Ludzie już są zebrani w wielkich
ośrodkach miejskich, a znaki wskazują, że czasu pozostało niewiele.
Na co jeszcze mielibyśmy czekać?
Dla tych, którzy mają tę wielką nadzieję, wezwanie jest jasne: „Przygotowując się na przyjście Pana, mamy w dużych miastach wielkie dzieło do wykonania. Mamy uroczyste poselstwo
do ogłoszenia w tych wielkich skupiskach ludzi”4.
✔
1

2
3

Ellen White, Ze skarbnicy świadectw, Warszawa 2001, t. III, s. 233.
Taż, Letter 296, 1904.
Taż, Instruction for Effective Christian Service, Waszyngton 1947, s. 85; por. taż, Posłannictwo chrześcijan, Warszawa 1994,
wyd. II, s. 77.

4

Taż, Wydarzenia czasów końca, Warszawa
2013, wyd. III, s. 81.
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Ogólnoświatowa inicjatywa
— dotrzeć do mieszkańców

I

nicjatywa ewangelizacji w wielkich
miastach została podjęta przez Generalną Konferencję Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego z zamiarem dotarcia do ponad połowy populacji świata żyjącej w ośrodkach miejskich liczących ponad 200 tys. mieszkańców. Choć adwentyści dni siódmego działają w wielkich miastach
od kilkudziesięciu lat, ta inicjatywa ma
na celu zjednoczenie wysiłków
w określonym celu i według strategii
skutecznej ewangelizacji na terenie
dużych ośrodków miejskich.
Plan Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego obejmuje inicjatywy ewangelizacyjne w co najmniej 650 wielkich ośrodkach miejskich
na całym świecie, ze szczególnym
uwzględnieniem miejsc takich jak Nowy
Jork w Stanach Zjednoczonych. Liczący około 19 mln mieszkańców mówiących w około 800 językach, Nowy Jork
symbolizuje typ wyzwania, jakie zostało
podjęte przez przywódców Kościoła adwentystycznego, by prowadzić do Chrystusa mieszkańców wielkich miast.
Plan w ogólnym zarysie polega
na tym, by szkolić pastorów, przywódców zborowych i szeregowych wy-

Miasto

Kraj

650 wielkich

znawców do współdziałania w intensywnej ewangelizacji w celu ogłoszenia ewangelii mieszkańcom wielkich
miast do 2015 roku, w którym odbędzie się kolejny ogólnoświatowy zjazd
Kościoła adwentystycznego w San
Antonio w Stanach Zjednoczonych.
— „Nasze biblijne przesłanie dla
mieszkańców miast zjednoczy nas jako
ogólnoświatowy lud i będzie nas strzec
przed izolowaniem się od społeczeństwa
i od siebie nawzajem. Nasze przesłanie
do mieszkańców miast całego świata
mówi, że nadchodzi czas, by przenieść
się do innego miasta — Nowego Jeruzalem, miasta ucieczki, nadziei i schronienia, w którym mieszka sam Bóg” —
powiedział pastor Ted Wilson, przewodniczący Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.
Jesteśmy ogólnoświatowym Kościołem, więc niezależnie od naszych lokalnych i regionalnych wyzwań musimy
zrozumieć zakres dzieła, które zostało
powierzone nam jako Kościołowi ostatków. „I będzie głoszona ta ewangelia
o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy
nadejdzie koniec” (Mt 24,14). Szybki
rzut oka na niektóre największe miasta

Liczba

Liczba

mieszkañców

adwentystów

Liczba
mieszkañców
na jednego
adwentystê

Tokio

Japonia

36 669 000

3 882

Sa~o Paulo

Brazylia

20 262 000

118 533

9 446
171

Bombaj
Meksyk

Indie
Meksyk

20 041 000
19 460 000

10 000
53 093

2 004
367

Nowy Jork

Stany Zjednoczone

19 425 000

37 897

513

Szanghaj

Chiny

16 575 000

6 274

2 642

Buenos Aires

Argentyna

13 074 000

22 998

568

Pekin

Chiny

12 385 000

3 300

3 753

Rio de Janeiro
Manila

Brazylia
Filipiny

11 950 000
11 628 000

17 865
30 775

669
378

Osaka

Japonia

11 337 000

476

23 817

Kair

Egipt

11 001 000

289

38 066

Moskwa

Rosja

10 550 000

3 500

3 014

Istambu³

Turcja

10 525 000

61

172 541

miast

na ziemi wskazuje rozmiary wyzwania,
jakie jest przed nami.
Pomimo ogromnego zakresu misji
i wielkich liczb, które wydają się czynić zadanie niemożliwym do wykonania, Wszechmogący dowiódł, że przy
pomocy prostych i niekonwencjonalnych metod jest w stanie dokonać prawdziwej misyjnej rewolucji. „Boży posłańcy w dużych miastach nie powinni się zniechęcać (...).
Niechaj ci, którzy uczestniczą
w dziele ratowania bliźnich, pamiętają,
że choć wielu jest takich, którzy nie usłuchają rady Bożej zawartej w Piśmie
Świętym, to jednak nie wszyscy odwrócą
się od światła prawdy i zaproszenia
skierowanego do nich przez cierpliwego Zbawiciela. W każdym mieście,
choćby najbardziej skażonym przemocą
i zbrodnią, wielu jest takich, którzy dzięki właściwemu pouczeniu zrozumieją,
jak iść za Jezusem. W ten sposób
do tysięcy może dotrzeć zbawienna
prawda, która zaprowadzi ich do przyjęcia Chrystusa jako ich Zbawiciela”1.
Liczby pomagają nam przeanalizować i zrozumieć rozmiar misji, jaką
nadal mamy do wykonania w naszym
regionie. W jego obrębie znajdują się
wielkie miasta, w którym mamy działać odważnie, z wiarą i w mocy Ducha Świętego. Gdy patrzymy na nasze
wielkie ośrodki miejskie, widzimy, że
w wielu z nich nadal jest stosunkowo
mało adwentystów dnia siódmego. Dlatego „musimy zanosić błagania do naszego Pana, czyniąc wszystko, na co
nas stać, prąc naprzód z całej siły, aby
otworzyć drzwi do dużych miast. Gdybyśmy w przeszłości pracowali zgodnie z planami naszego Pana, wiele
przygasających świateł paliłoby się jasnym płomieniem”2.
✔
1

Ellen G. White, Prorocy i królowie, Warszawa 2009, wyd. IV, s. 179-180.

2

Taż, Medyczna praca misyjna, Radom 2009,
s. 285.

PRZEWODNIK DLA KAZNODZIEJÓW ZBOROWYCH 2/2013 (35) • 5

EWANGELIZACJA

Projekt „NY13”

— cud w fazie realizacji
G

dy stalowe koła pociągu nowojorskiego metra zatrzymały się
z piskiem na stacji Manhattan Hunter College, niecodzienny
dźwięk rozległ się na peronie. Grupa
adwentystów czekających tam zaczęła
śpiewać pieśń:
— „Trąbcie wokoło, niech zew
wszędzie brzmi: Wkrótce już przyjdzie
nasz Pan!”1
Ta znana pieśń została podchwycona przez inną grupę adwentystów czekających na inny pociąg po drugiej
stronie torów. Coraz więcej głosów
przyłączało się do chóru. Wkrótce cała
stacja rozbrzmiewała pełną chwały pieśnią:
— „Trąbcie wokoło (...). Już wkrótce przyjdzie nasz Pan!”2
Ci adwentyści dnia siódmego należeli do grupy liczącej około 2 tys. osób,
która właśnie usłyszała mocne i poruszające kazanie pastora Teda Wilsona,
przewodniczącego Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia
Siódmego, wygłoszone w Hunter College, a zatytułowane The Time Is Now
(Ten czas jest teraz). Przesłanie pastora
Wilsona miało zmotywować współwyznawców w Nowym Jorku do aktywnego zaangażowania w program NY13.

Projekt NY13 to szeroko zakrojona inicjatywa ewangelizacyjna mająca
na celu zaangażowanie każdego kościelnego przywódcy, pastora i szeregowego wyznawcy w okręgu miejskim
Nowego Jorku. To coś więcej niż jedno
ewangelizacyjne wydarzenie. To natchniona przez Boga wizja ciągłego procesu ewangelizacji. Unia Atlantycka,
Unia Kolumbijska i pięć diecezji (Nowojorska, Północno-Wschodnia, New
Jersey, Allegheny Wschód i Południowej
Nowej Anglii) wchodzących w skład
okręgu Nowego Jorku i New Jersey
zjednoczyły swoje wysiłki, by dotrzeć
z ewangelią do 20 mln ludzi mieszkających w tym wielkim miejskim
ośrodku. Program NY13 obejmuje różnego rodzaju metody, w tym osobiste
udzielanie lekcji biblijnych, działalność
małych grup, programy zdrowotne
i rodzinne, służbę młodzieży, kolportaż literatury, służbę charytatywną, wykłady ewangelizacyjne i wiele innych.
Program NY13 zakłada, że każdy zbór
stanie się dynamicznym ośrodkiem
pozyskiwania ludzi dla Chrystusa —
ośrodkiem, w którym pastorzy będą
z zaangażowaniem działać, by docierać do ginących ludzi, a szeregowi
wyznawcy będą szkoleni do służby.
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W weekend od 18 do 20 stycznia
2013 roku pastor Wilson wraz z żoną
Nancy i grupą pracowników Generalnej
Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia
Siódmego spotkali się z pastorami, aktywistami i przywódcami zborowymi,
by omówić szeroko zakrojone plany docierania z ewangelią do mieszkańców
Nowego Jorku. Grupa z Generalnej
Konferencji nie tylko wzięła udział
w licznym zgromadzeniu w Hunter
College, ale także 20 stycznia 2013 roku
przeprowadziła szkolenie pod kątem
ewangelizacji miejskiej. 560 osób wzięło
udział w przeprowadzonym w adwentystycznym zborze w dzielnicy Queens
przez siostrę Ernestine Finley seminarium pt. Light Your World for God (Oświeć
twój świat dla Boga), poświęconym efektywnemu udzielaniu lekcji biblijnych.
Każdy z uczestników otrzymał podręcznik do prowadzenia osobiście ewangelizacji i zbiór lekcji biblijnych dotyczący poszukiwania pewności. Uczestnicy
aktywnie brali udział w seminarium,
praktykując udzielanie lekcji biblijnych
na sobie nawzajem. Siostra Finley wezwała ich, by pozwolili Bogu posługiwać
się nimi w niesieniu ludziom biblijnej
wiedzy i przyprowadzeniu do Jezusa
przynajmniej jednej osoby.

Pastor Ted. N.C. Wilson, przewodniczący
Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów
Dnia Siódmego, wygłasza kazanie The Time Is
Now (Ten czas jest teraz) do zgromadzonych
adwentystów z regionu Nowego Jorku

Denzil McNeilus, bankier z Dodge
Center w stanie Minnesota, reprezentujący Adwentystyczne Stowarzyszenie
Inicjatyw, wraz z Robertem Costą, koordynatorem ewangelizacji z ramienia
Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, przeprowadzili seminarium New Beginnings
(Nowe początki), szkoląc kaznodziejów
w hiszpańskojęzycznym zborze w mieście Fort Washington. Organizatorzy
tego seminarium spodziewali się około
150 uczestników. Byli zaskoczeni, gdy
zgłosiło się ponad 300 osób. Sala niewielkiego domu modlitwy była wypełniona po brzegi słuchaczami pragnącymi uczyć się, jak prowadzić ewangelizację domową w małych grupach i jak
organizować wykłady ewangelizacyjne,
gdy ktoś nie jest zawodowym kaznodzieją. Komentując entuzjazm uczestników, brat McNeilus powiedział:
— „Jestem przekonany, że są tysiące współwyznawców gotowych
na wyzwanie czynienia czegoś ważnego dla Pana. Trzeba ich tylko przygotować i wyszkolić”.
Mark Finley, asystent przewodniczącego Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, wygłosił w zborze Greenwich Village
na Manhattanie wykład na temat
udzielania w małych grupach domowych lekcji biblijnych na podstawie
Księgi Daniela. Zbór ten będzie miejscem, w którym pastor Ted Wilson po-

prowadzi serię spotkań ewangelizacyjnych pt. Revelation of Hope (Objawienie nadziei) w dniach od 7 do 29
czerwca 2013 roku. Ponad 130 osób
wzięło udział w szkoleniu małych grup,
a owocem szkolenia była decyzja o powołaniu 70 nowych małych grup domowych. Obok szkoleń, jakie odbyły się
w mieście, ponad 1400 młodych osób
spotkało się w dwóch różnych miejscach na zgromadzeniach zorganizowanych przez Diecezję Nowojorską
i Diecezję Północno-Wschodnią. Ci
młodzi ludzie zostali wezwani do zaangażowania się w działanie dla Boga
i wywieranie wpływu na swych rówieśników w ramach inicjatywy NY13.
W związku z inicjatywą NY13 odbędzie się około 400 spotkań ewangelizacyjnych w okręgu miejskim Nowego
Jorku. Setki zborów i tysiące wyznawców zaangażują się w działania misyjne. Pastorzy już prowadzą swoje zbory
w duchu modlitwy i czuwania, zachęcając do kierowania gorliwych próśb
do Boga o wylanie Ducha Świętego.
Szeregowi wyznawcy udzielają lekcji
biblijnych. Organizowane są małe grupy. Prowadzone są działania z zakresu
zdrowego stylu życia i różnych aspektów życia rodzinnego. Kolportowana
jest literatura adwentystyczna. Młodzi
ludzie aktywnie angażują się w tę pracę. Planowane są spotkania ewangelizacyjne prowadzone przez wolontariuszy,
a pastorzy ze wszystkich wydziałów
ogólnoświatowego Kościoła wezmą
udział w zajęciach międzynarodowej
szkoły ewangelizacji w czerwcu. Duch
Święty działa. Coś niezwykłego dzieje
się w Nowym Jorku. Don King, przewodniczący Unii Atlantyckiej, wezwał
przywódców kościelnych, pastorów
i szeregowych wyznawców, by aktywnie zaangażowali się w prowadzenie
ludzi do Chrystusa. Podczas zjazdu
w Hunter College w sobotnie popołudnie 19 stycznia 2013 roku powiedział:
— „Projekt NY13 to wspólne przedsięwzięcie, które prowadzi nas wszystkich do skupienia uwagi na prowadzeniu do Jezusa mieszkańców tego
wielkiego miasta”.
Pastorzy Daniel Honore i Earl
Knight, przewodniczący Diecezji Pół-

nocno-Wschodniej i Diecezji Nowojorskiej, zelektryzowali zgromadzonych, oznajmiając, iż każda z tych diecezji przeznaczyła milion dolarów
na realizację inicjatywy NY13. Pastor
Honore opowiedział niesamowitą historię o tym, jak do jego biura przyszła nieznana kobieta i powiedziała, że
chce zrobić coś znaczącego w ramach
NY13, po czym wręczyła mu czek
na 20 tys. dolarów. Bóg działa w Nowym Jorku. Jego Duch porusza ludzi.
Dzieje się coś niezwykłego. Być może
doświadczamy cudu w fazie tworzenia.
Szeroko zakrojona ewangelizacja
w Nowym Jorku jest częścią inicjatywy Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego Misja w miastach. Przywódcy
na każdym poziomie organizacji kościelnej wybrali 650 największych
miast świata, by skupić na nich ewangelizacyjną energię i środki w ciągu
najbliższych trzech lat. To szerokie
ewangelizacyjne podejście łączy zasady biblijne z praktycznymi i natchnionymi radami Ducha Proroctwa, by docierać do ludzi żyjących w ośrodkach
miejskich i ogłosić im przesłanie Jezusa na czas ostateczny — przesłanie
nadziei dla współczesnego świata.
Ta misja należy do Pana i to On
zaprasza nas do udziału w niej. Nie
ma większego zaszczytu i przywileju.
Módlmy się razem o spełnienie obietnicy udzielonej za pośrednictwem
Bożej posłanniczki: „Gdy w miastach
będzie wykonywana praca, tak jak Bóg
tego chce, jej wynikiem będzie powstanie potężnego ruchu, jakiego jeszcze
nie widzieliśmy”3. Oby ten dzień przyszedł jak najszybciej i obyśmy doświadczyli potężnego wylania Ducha
Świętego w Nowym Jorku i wszystkich miastach świata.
✔
Mark A. Finley
1

2
3

Śpiewajmy Panu. Śpiewnik tekstowy, Warszawa 2012, wyd. XII, s. 147.
Tamże.
Ellen G. White, Medyczna praca misyjna,
Radom 2009, s. 287.

[Autor jest asystentem przewodniczącego
Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów
Dnia Siódmego].
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Ewangelizacja

w ciągle zmieniającym się świecie
O
koło 1880 roku Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
położył mocny akcent na działalność w miastach. W tamtym czasie byliśmy jeszcze nieliczni — zaledwie 1 człowiek na 89768 mieszkańców świata był adwentystą dnia siódmego — ale stało przed nami wielkie
wyzwanie wypełnienia misji, którą Bóg
nam powierzył. Aby wierni mogli lepiej zrozumieć swoje zadanie, Generalna Konferencja Kościoła Adwentystów
Dnia Siódmego zaczęła publikować
doroczny raport w sprawie misji
w miastach. Raport był publikowany
w latach 1885-1899. W 1886 roku realizowano 36 projektów misyjnych
z udziałem 102 pracowników Kościoła i 224 wolontariuszy.
Dekadę później, w latach 1908-1910, Ellen G. White po raz kolejny
przekazała wezwania do pracy ewangelizacyjnej w miastach i wyraźnie
zaznaczyła, że Kościół adwentystyczny zaniedbuje tę misję. Ponad 100 lat
minęło od czasu, gdy napisała ona
mocne wezwania, apele, rady i ostrzeżenia w tej kwestii. Od tamtej pory
wiele się zmieniło. W 1900 roku tylko 12 miast na świecie liczyło ponad
milion mieszkańców. Obecnie jest
na świecie ponad 400 takich miast,
a liczba mieszkańców aż dwudziestu
największych miast świata przekracza
10 mln. Codziennie około 200 tys. ludzi opuszcza tereny wiejskie i przenosi się do miast. Od 2008 roku

większość ludzi na świecie mieszka
w miastach. W 2030 roku mieszkańcy miast będą stanowić 60% populacji świata.
Niezależnie do natchnionych rad
i wezwań do zwrócenia uwagi na zakładanie zborów w miastach, Gary
Krause, dyrektor Misji Globalnej przy
Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, przedstawił
trzy najważniejsze powody, dla których
powinniśmy zmierzyć się z rzeczywistością.
1. Liczby. Na przykład w Sztokholmie w Szwecji 410 adwentystów
mieszka wśród populacji liczącej 1,25
mln osób. Innymi słowy na jednego
adwentystę przypada ponad 3 tys.
mieszkańców miasta. W indyjskiej
15-milionowej Kalkucie jest 558 adwentystów, czyli jeden na 26 tys.
mieszkańców. W Stanach Zjednoczonych 80% ludzi mieszka w miastach,
ale tylko co trzeci zbór adwentystyczny znajduje się w mieście. W Pittsburghu w amerykańskim stanie Pensylwania, w miejskim okręgu liczącym 2,4 mln mieszkańców, jest obecnie mniej adwentystów niż w 1948
roku. W skali świata jeden adwentysta przypada na 405 osób. Gdy pominąć duże ośrodki miejskie, jeden adwentysta przypada na 423 osoby.
W dużych miastach jeden adwentysta
przypada na 953 osoby.
2. Szczególne warunki panujące
w miastach. W wielu częściach świa-
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ta pionierzy Misji Globalnej prowadzący działania ewangelizacyjne
w małych społecznościach zwracają
uwagę całej okolicy. W dużych miastach musimy konkurować z teatrami, kinami, restauracjami, domami
handlowymi, salami koncertowymi,
klubami i innymi miejscami rozrywki. Dla wielu mieszkańców miast Kościół jest czymś obcym, przeżytkiem
minionej epoki. Dlatego „we współczesnych miastach, gdzie tak wiele jest
atrakcji i przyjemności, nie sposób
wzbudzić zainteresowania ludzi zwykłymi metodami. Kaznodzieje Boży
będą musieli podjąć nadzwyczajne starania, aby przyciągnąć uwagę tłumów”1.
3. Opuszczanie miast przez adwentystów. Podczas gdy większość
mieszkańców świata żyje w miastach,
większość adwentystycznych zborów
i instytucji znajduje się poza miastami. W wielu przypadkach zbory miejskie składają się z osób mieszkających
poza miastami, dojeżdżających na nabożeństwa i spotkania. Z dala od pola misyjnego wyznawcy nie rozumieją
rzeczywistych warunków, w których
mają pracować. Jednak wyzwanie jest
jasne: „Moim obowiązkiem jest powiedzieć, że Bóg wzywa usilnie do większego dzieła, które ma być wykonane
w miastach”2.
✔
1

Ellen G. White, Manuscript 45, 1910.

2

Taż, Letter 150, 1909.
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Zakładanie zborów

w dużych miastach
Ś

wiadome zakładanie nowych zborów jest oparte na Biblii i Duchu
Proroctwa. W Jon 1,2 Bóg mówi
prorokowi:
— „Wstań, idź do Niniwy”.
W Rdz 4,17 czytamy o pierwszym
mieście, które założył Kain w ramach
swojego buntu przeciwko Panu. Pierwotny plan Stwórcy zakładał, iż ludzie
nie będą mieszkali w większych skupiskach miejskich, jako że nie jest to
najlepsze dla człowieka. Jednak zadaniem ludu Bożego jest ewangelizowanie ludzi także w dużych miastach.
Innym przykładem są Sodoma
i Gomora. Mieszkańcy tych miast ulegli szczególnemu zepsuciu, oddając się
nikczemnym praktykom. Nawet niegdyś
pobożny Lot, gdy zamieszkał w Sodomie, utracił wysokie moralne standardy.
Obecnie misja ma być prowadzona w miastach w celu głoszenia prawd
biblijnych mieszkańcom. W tym momencie dziejów świata adwentyści powinni bez wahania przystąpić do realizacji tego zadania. Nastał najwyższy
czas, by ogłosić ewangelię zbawienia

także w wielkich ośrodkach miejskich.
Najlepszym sposobem, by to uczynić,
jest tworzenie ośrodków wpływu w celu zakładania nowych zborów.
Aby docierać do mieszkańców
wielkich miast i zakładać nowe zbory, należy uwzględnić następujące elementy:
Szkolenie. Należy szkolić współwyznawców w już istniejących zborach miejskich, aby mogli pracować
inteligentnie w postmodernistycznym,
zeświecczonym środowisku.
Małe grupy. Należy zakładać małe
grupy wierzących (świadomie nakierowane na zakładanie nowych zborów),
stanowiące zalążki zborów.
Ośrodki wpływu. Należy zakładać
ośrodki wpływu w zborach lub wynajętych lokalach, by nieść pomoc tym, którzy mieszkają w wielkich miastach,
i dzielić się z nimi wielką nadzieją. Spotkania dla małżeństw i spotkania poświęcone zdrowiu są właściwym rodzajem zajęć w takich ośrodkach wpływu.
Ewangelizacja miejska. Należy
organizować serie publicznych wykła-

dów ewangelizacyjnych przy wsparciu
małych grup przygotowanych do służby w zeświecczonym, postmodernistycznym środowisku.
Zbory-matki. Należy wzmacniać
istniejące zbory, aby mogły one organizować nowe zbory, przenosząc wyznawców mieszkających najbliżej nowego
miejsca, aby uczestniczyli w tworzeniu
nowego zboru.
Teoria zakładania zborów według
takich specjalistów jak pastor Emilio
Abdala jest skuteczna tak długo, jak
nowy zbór jest niezależny finansowo,
ma skuteczne przywództwo i wyraźne
misyjne nastawienie.
Zatem inwestowanie środków w te
ośrodki wpływu jest wielkim priorytetem ogólnoświatowego Kościoła adwentystycznego. Oprócz środków materialnych przeznaczonych na budowę
domu modlitwy inwestowanie obejmuje także szkolenia, organizowanie małych grup, klas biblijnych i dwuosobowych zespołów misyjnych, które uczestniczą w przygotowaniu przywódców
nowych zborów.
✔

PRZEWODNIK DLA KAZNODZIEJÓW ZBOROWYCH 2/2013 (35) • 9

EWANGELIZACJA

Jak zbór
może się

zaangażować?
„Obecnie Pan wzywa
adwentystów dnia
siódmego w każdej
miejscowości, by
poświęcili się dla Niego
i czynili to, co najlepsze,
stosownie do okoliczności,
wspierając Jego dzieło”1.

T

aka jest wizja przyświecająca ogólnoświatowemu projektowi ewangelizacji
wielkich ośrodków miejskich — pełne poświęcenia zaangażowanie i oddanie
każdego wyznawcy, stosownie do darów duchowych i talentów w każdej dziedzinie działalności Kościoła w ramach inicjatywy Misji w miastach. Każdy uczeń Chrystusa, działając w ramach wizji wspólnoty, więzi i misji, czyni to, co najlepsze, by
ratować bliźnich i dążyć do realizacji naszej największej nadziei. Gdy działamy wspólnie
w jednym celu, budujemy zdrowy Kościół i otwieramy drzwi dla potężnego działania Ducha Świętego.
W tym ruchu misyjnym w wielkich miastach możemy działać na różne twórcze sposoby. Oto kilka strategicznych pomysłów do zastosowania:
Spotkania dla liderów biznesu,
przedsiębiorców i niezależnych
profesjonalistów.
„Nasi pracownicy powinni przedstawiać takim ludziom prosto wyrażony plan pracy, mówiąc im, czego potrzebujemy (...). Niektórych z tych ludzi Duch Święty natchnie, by środki
otrzymane od Pana zainwestowali
w rozwój Jego sprawy”2.

2

Lokalne przedsięwzię−
cia mające na celu na−
bycie gruntu, budowa−
nie nowych zborów
i zakładanie nowych zborów.
„Dzieło Pana ma się rozwijać szybko, a jeśli Jego lud odpowie na wezwanie, Bóg sprawi, że wyznawcy posiadający dobra materialne chętnie
ofiarują swe środki, umożliwiając do-

kończenie tego dzieła (...) w wielkich
miastach, które czekają na poselstwo
prawdy”3.

3

Dzielenie dużych miej−
skich zborów w celu za−
kładania nowych zborów
w trudnym środowisku.
W elitarnych dzielnicach i w miejscach trudnych do publicznej ewan-
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gelizacji praca postępuje powoli. Dlatego zalążek nowego zboru złożony
z aktywnych wyznawców musi podjąć wyzwanie opuszczenia dużego
zboru i założenia nowego. Gdy grupa takich wyznawców zostanie utworzona i zdobędzie odpowiednie miejsce spotkań, łatwiej będzie przyciągnąć nowe osoby mieszkające w danej okolicy.

Adwentyści dnia siódmego ewangelizu−
jący przyjaciół i znajomych w swoim śro−
dowisku społecznym i zawodowym.
Ludzie o podobnych zainteresowaniach
lepiej rozumieją się nawzajem i dzięki temu
tworzą klimat akceptacji i otwartości, a ponadto
wiedzą najlepiej, jak przedstawiać naszą nadzieję.
Nie powinniśmy tracić okazji, jakie dają nam kontakty społeczne i zawodowe. „Osobiste, indywidualne wysiłki i zainteresowanie okazane naszym
przyjaciołom i sąsiadom dokona więcej, niż można sobie wyobrazić”4.

5

Grupy wyznawców za−
kładające zbory w swo−
jej okolicy.
Wielu naszych współwyznawców podróżuje z miejsca zamieszkania tam, gdzie już istnieje zbór,
aby uczestniczyć w spotkaniach i nabożeństwach. Tak bywa w dużych miastach.
Musimy rozbudzać w naszych współwyznawcach pragnienie wiernego zakładania nowych zborów w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Choć oni są gotowi odbywać długie podróże do zboru, dla ich
sąsiadów może to być zniechęcające.
„Wierzący w miastach mają pracować
dla Boga w swoim sąsiedztwie”5.

7

Zbór otwarty na co
dzień.
Nierzadko, gdy ludzie
potrzebują naszej pomocy
albo gdy mają dla nas czas, nasze zbory
są zamknięte. Nasze nabożeństwa są dostosowane do naszej kultury i rzeczywistości. Dlaczego nie mielibyśmy prowadzić zboru otwartego na co dzień, tak by
był dostępny dla ludzi poszukujących
spokoju, ucieczki i wsparcia? Nasze zbory dysponują kosztownymi budynkami,
które są wykorzystywane w niewielkim
stopniu. Inwestujemy wielkie środki, by
budować domy modlitwy, a potem korzystamy z nich przez kilka godzin w tygodniu. Drzwi naszych kościołów mogą
być otwarte dla projektów społecznych,
nabożeństw, doradztwa czy po prostu
jako miejsca osobistej modlitwy i studiowania. Wolontariusze, niezależni profesjonaliści, gospodynie domowe, emeryci i lokalni przywódcy mogą służyć na co dzień
wsparciem tym, którzy go potrzebują.

Czynienie zboru bardziej potrzeb−
nym i użytecznym w lokalnej spo−
łeczności.
W okolicy, w której znajduje się
zbór, jest wielu potrzebujących, którymi
powinni się zainteresować pastorzy
i szeregowi wyznawcy. Jednak często
zbór izoluje się od społeczeństwa. Lokalne społeczeństwo nie odczuwa żadnych dobrodziejstw z istnienia naszego
zboru. Gdy okazujemy ludziom miłość

8

Reklamowanie nabo−
żeństw zborowych
w naszych drukowa−
nych materiałach
i środkach przekazu.
Każdy biuletyn, gazetka i czasopismo przeznaczone dla czytelników spoza Kościoła i inne materiały misyjne powinny zawierać miejsce
na informację dotyczącą działalności lokalnego zboru. Informacje takie
powinny być także podawane w naszych programach telewizyjnych i ra-

i pomagamy im, otwieramy im drzwi,
by mogli przyjść, odwiedzić nas i zainteresować się naszym przesłaniem. Należy wdrażać projekty poprawiające sytuację ludzi w miejscowej społeczności,
w której działa lub powstaje zbór (np.
kursy zawodowe, programy zdrowotne,
grupowe doradztwo rodzinne itd.). Można opracować całą listę twórczych możliwości w tym zakresie. Rola Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej w takich
ośrodkach wpływu jest zasadnicza.

diowych, na stronach internetowych
i na portalach społecznościowych
przeznaczonych dla osób spoza Kościoła.
✔
1

Ellen G. White, Ze skarbnicy świadectw,
Warszawa 2001, t. III, s. 245.

2

Taż, Słudzy ewangelii, Warszawa 2004, s. 240.

3

Taż, Rozsądne szafarstwo, Warszawa 1999,
s. 118.

4

Taż, Welfare Ministry, Waszyngton 1952, s. 93.

5

Taż, Testimonies for the Church, Mountain
View—Omaha 1948, t. IX, s. 128.
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Ewangelizacja
i praktyczna służba
na rzecz ludzi

idą ze sobą w parze!
O

to cytat, który dobrze znamy:
„Tylko metoda Chrystusa
w zdobywaniu ludzi może
dać pożądane wyniki. Zbawiciel obcował
z ludźmi jako ten, kto pragnie dać im to,
co najlepsze. Wykazywał zainteresowanie
ich potrzebami, pomagał im i zdobywał
ich zaufanie. Potem zapraszał ich:
— Pójdźcie za mną”1.
A oto cytat, który niezbyt często
przytaczamy (choć znajduje się tuż
za tym poprzednim): „Konieczne jest
osobiste zbliżenie się do ludzi. Gdybyśmy mniej czasu poświęcali na kazania, a więcej na osobistą pomoc
bliźnim, widzielibyśmy lepsze wyniki.
Trzeba pomagać ubogim, troszczyć się
o chorych, smutnych i strapionych
pocieszać, nieświadomych pouczać,
a niedoświadczonym udzielać rad.
Powinniśmy płakać z płaczącymi

i cieszyć się z tymi, którzy mają powód do radości. Jeśli będzie nam towarzyszyć siła perswazji, moc modlitwy i miłości Bożej, niemożliwe jest,
aby ta praca nie przyniosła owoców”2.
Ten cytat łączy ewangelizację
ze służbą. Oto kilka zasad, które warto zapamiętać:
A. Postawa służby jest jednym z Bożych wymogów. Musimy zrozumieć, że
gdy staniemy przed naszym Stwórcą,
nie będzie On egzaminował nas
ze znajomości proroctw, ale zapyta:
— Co uczyniliście dla moich dzieci, które potrzebowały pomocy? (Zob.
Mt 25,34-36).
B. Postawa służby wymaga opuszczenia
własnej wygodnej sfery. Taka postawa to coś
więcej niż tylko zwrócenie się do ludzi
— to udanie się do nich, nawet jeśli różnią się od nas wyglądem, wierzeniami

i stylem życia. Dotyczy to także naszych
nieprzyjaciół (zob. Mt 5,46-48)!
C. Postawa służby przełamuje bariery.
Postawa taka jest kwestią miłości, a miłość pokonuje wszelkie przeciwności.
Gdy w naszym postępowaniu przejawia
się miłość, przełamujemy uprzedzenia,
jakie ludzie mają wobec Boga i Kościoła. Gdy ludzie słyszą o Kościele, kojarzą
to z wezwaniem do dawania, a nie
możliwością otrzymania czegoś. Służba
Kościoła na rzecz ludzi w znaczący
sposób zmienia ten sposób postrzegania.
W Nowym Testamencie opisano 37
cudów dokonanych przez Jezusa, ale tylko jedno kazanie wygłoszone przez Niego
(zob. Mt 5,1—7,29). Zapamiętaj te słowa: Gdybyśmy mniej czasu poświęcali
na kazania, a więcej na osobistą pomoc
bliźnim, widzielibyśmy lepsze wyniki. ✔
Roger Hernandez
1

Pytania do rozważenia przez przywódców zborowych
1. W jaki kreatywny sposób twój zbór dociera do lokalnej
społeczności?
2. Gdyby pieniądze nie były czymś, co cię ogranicza,
czego chciałbyś dokonać? Jaki projekt chciałbyś wdrożyć?
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Ellen G. White, Śladami Wielkiego Lekarza, Warszawa 2009, wyd. VI, s. 94.
2
Tamże.
[Autor jest sekretarzem Stowarzyszenia Kaznodziejskiego przy Unii Południowej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Stanach
Zjednoczonych].

EWANGELIZACJA

Najskuteczniejsi

K

to jest najskuteczniejszym ewangelistą na świecie? — często zaczynam moje seminaria poświęcone wzrostowi Kościoła i ewangelizacji właśnie takim pytaniem.
Otrzymuję następujące odpowiedzi:
— Doug Batchelor.
— Walter Pearson.
— Mark Finley.
— Alejandro Bullón.
— Dwight Nelson...
Następnie, gdy pytam, jak ludzie przychodzą do Boga i Kościoła, zazwyczaj
otrzymuję bardzo różne odpowiedzi.
Większość pytanych przyznaje, że 90%
ludzi przychodzi do Kościoła pod wpływem potrzeby. Inni utrzymują, że 60%
ludzi przychodzi do Kościoła w wyniku osobistych odwiedzin. Jeszcze inni
twierdzą, że pastorzy przyprowadzają
do Kościoła 40-60% ludzi. Wielu wierzy, że publiczna ewangelizacja prowadzi
do pozyskania 50-90% nowych wyznawców. Zatem kto jest najskuteczniejszym
ewangelistą na świecie? Poniższe wyniki
badań mogą cię zaskoczyć.
Pod koniec 2004 roku rozesłano
do zborów adwentystycznych w Wydziale Północnoamerykańskim ankietę przeznaczoną do wypełnienia przez
wyznawców obecnych podczas nabożeństwa w wybraną sobotę. Ankietowanym zadano pytanie, jak zostali przyprowadzeni do Kościoła (mogli wybrać więcej niż jedną opcję, a więc
suma przekraczała 100%).
Z wyników tej ankiety wynika, że
najskuteczniejsza ewangelizacja jest oparta na osobistych kontaktach z ludźmi.

ewangeliści na świecie

Wyniki te są zbieżne z wynikami podobnych badań w tej dziedzinie. Win Arn1
i Thom Rainer2 są zgodni co do tego,
że przyjaźń jest preferowaną Bożą metodą docierania do ludzi z ewangelią,
a wnioski wynikające z tego mają uniwersalne znaczenie. Podróżowałem
po całym świecie, prowadząc wykłady
na temat ewangelizacji i wzrostu Kościoła. Dokądkolwiek się udaję, wyniki
są takie same. Większość ludzi przychodzi do Pana przez osobiste kontakty
i przyjaźń z wierzącymi.
Gdy uczestnicy moich seminariów
zapoznają się z wynikami tych badań,
doznają olśnienia. Mówią:
— Rzeczywiście, moja matka miała największy wpływ na moje religijne
doświadczenie.
— Moja sąsiadka zabierała mnie
ze swoimi dziećmi do szkoły sobotniej, gdy byłam małą dziewczynką.
— Moja babcia była adwentystką i modliła się za mnie przez wiele lat. W wyniku tego postanowiłem przyjść do Boga.
— Kolega z pracy zaprosił mnie
przed laty na nabożeństwo.
Odsetek osób, które swoją przynależność do Kościoła zawdzięczają wpływowi rodziców, przyjaciół, krewnych,
sąsiadów czy współpracowników, zazwyczaj wynosi 70-95%. Kto jest najskuteczniejszym ewangelistą na świecie?
Na podstawie profesjonalnych badań
i nieformalnych danych zebranych
w tych grupach jasne jest, że najskuteczniejszym ewangelistą na świecie jest osoba, która okazuje innym osobiste zainteresowanie i prowadzi ich do Jezusa
w najpełniejszy i najbarJAK LUDZIE PRZY£¥CZAJ¥ SIÊ DO KOŒCIO£A? dziej atrakcyjny sposób. Zatem kto jest najskuteczniejWychowanie w rodzinie adwentystycznej ................. 59%
szym ewangelistą na świeWp³yw przyjació³ i krewnych ........................................... 58%
cie? Odpowiedź brzmi naLektura ksi¹¿ek, czasopism i broszur ............................ 49%
Udzia³ w wyk³adach ewangelizacyjnych ....................... 36%
stępująco: Ja jestem najskuLekcje biblijne udzielane w domu .................................. 34%
teczniejszym ewangelistą
Wizyty pastora ..................................................................... 20%
na świecie.
Ogl¹danie TV lub s³uchanie radia .................................... 20%
Najskuteczniejszym
Udzia³ w korespondencyjnym kursie biblijnym ......... 19%
sposobem docierania
Przegl¹danie stron internetowych ................................... 7%
z ewangelią do ludzi jest
Inne .......................................................................................... 22%
osobisty wpływ. Zatem co

czyni Bóg? Posyła swoich uczniów
w przebraniu nauczycieli, policjantów,
budowlańców i pielęgniarek. Daje im
niezbędne dary, zapał i uwierzytelnienie. Wyznacza im miejsce pracy w szkole, komendzie policji, na budowie czy
w szpitalu. Czyni ich duchowo silnymi
i prowadzi do pracy dla Niego. Tacy
Pańscy pracownicy są wszędzie: w klasach szkolnych i szpitalach, z młotkiem czy stetoskopem w ręku, na dachu i za biurkiem. Wszyscy jesteśmy
głosicielami ewangelii i wszyscy jesteśmy pełnoetatowymi kaznodziejami.
W każdym mieście i w każdej wiosce mogą się znaleźć pełnoetatowi kaznodzieje, różnie ukształtowani i posiadający różne dary, wykonujący różne zajęcia i zawody. Jak sól z solniczki
Najwyższy rozprasza nas wszędzie, by
nadawać smak ludziom. Soli ziemię
swymi sługami, dając im dary, by mogli wpływać na przyjaciół, krewnych
i współpracowników.
Rzeczywistość jest taka, że więź jest
najskuteczniejszą formą ewangelizacji
i służby. Nasze zbory powinny skupić
uwagę na kształceniu uczniów i szkoleniu ich w służbie opartej na kontaktach międzyludzkich. To nie kosztuje
dużo, ale wymaga otwartości serca. Liczy się autentyczna więź, a nie rozbudowany program działania.
✔
S. Joseph Kidder
1

2

Zob. Win Arn i Charles Arn, The Master’s
Plan for Making Disciples, Pasadena 1982,
s. 43. Zob. także W. Charles Arn, How to
Reach the Unchurched Families in Your
Community, Monrovia [b.r.].
Zob. Thom Rainer, Surprising Insights from
the Unchurched and Proven Ways to Reach
Them, Grand Rapids 2001, s. 73.

[Artykuł powstał na podstawie 9. rozdziału
książki autora pt. The Big Four: Secrets to
a Thriving Church Family, wydanej przez
Review and Herald w 2011 roku. Publikacja
ta wskazuje, jak poprawić życie i służbę zboru, aby zapewnić mu zdrowie i skuteczność
w działaniu. Autor jest wykładowcą wzrostu
Kościoła i przywództwa w Adwentystycznym
Seminarium Teologicznym przy Uniwersytecie Andrewsa w Berrien Springs w Stanach
Zjednoczonych].
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HOMILETYKA

Kazanie I

Modlitwa to kwestia akceptacji
Mt 6,9-13; Łk 11,1-4

M

odlitwa Pańska, zapisana
w Mt 6,9-13, wskazuje na
cztery rzeczy, o których powinniśmy pamiętać, gdy zwracamy się
do Wszechmogącego Boga:
— „Ojcze nasz, któryś jest w niebie” (Mt 6,9).
Te cztery rzeczy to więź, rzeczywistość, świadomość i odpowiedzialność.
Zastanówcie się nad nimi i rozważcie starannie ich przyjęcie w kontekście waszej relacji z Najwyższym.
I. WIĘŹ
A. Bóg został nazwany naszym Ojcem. Co za zdumiewająca prawda! To jest podstawa — dzięki niej
możemy przychodzić do Niego
z naszymi modlitwami. Gdy On
stworzył człowieka na swoje podobieństwo (zob. Rdz 1,26), stał
się Ojcem ludzkości z tytułu
stworzenia. Jednak gdy człowiek
upadł w grzech, ktoś inny stał się
jego ojcem (zob. J 8,44). Teraz jedynym sposobem, w jaki możemy
doświadczyć Bożego ojcostwa, jest
narodzenie się na nowo (zob.
J 3,3.7). Gdy następuje nowonarodzenie, zostajemy adoptowani
do rodziny Najwyższego (zob. Rz
8,15; Ga 4,5-7; Ef 1,5). Gdy zostajemy zbawieni, natychmiast stajemy się dziećmi Bożymi (zob. 1 J
3,1-2). Ten nowy związek umożliwia nam dostęp do obecności
Boga jako naszego Ojca.
B. Najwyższy nie tylko przyjmuje
nas do swej rodziny, ale także ma
wolę, środki i możliwości, by
być naszym Ojcem. On obiecał,
że będzie nas wspierał, zaopatrywał i troszczył się o nas, póki
nie zabierze nas do swego domu
w chwale (zob. Mt 6,25-34;
10,29-31; Flp 4,19). Ziemscy ojcowie podobnie pragną opiekować się swoją rodziną, ale czasami posiadane przez nich środki

okazują się niewystarczające. Nic
takiego nie zdarzy się nigdy naszemu niebiańskiemu Ojcu (zob.
Ps 24,1; 50,10). On zawsze jest
w stanie dać nam to, czego potrzebujemy (zob. Ef 3,20).
II. RZECZYWISTOŚĆ
A. Słowa któryś jest, są pełne chwały
i wzbudzają podziw. Przypominają nam, że służymy Panu, który
naprawdę istnieje i nie jest jedynie wytworem naszej wyobraźni.
Wiara w istnienie Boga jest podstawowym warunkiem, jaki musimy spełniać, by przyjść do Niego (zob. Hbr 11,6). Werset ten
uczy nas, że musimy wierzyć, iż
Wiekuisty istnieje i wysłuchuje
nas, gdy zwracamy się do Niego.
W przeciwnym razie nasze modlitwy byłyby daremne. Bóg jest
realną istotą, a gdy wzywamy Go,
to zwracamy się do kogoś, kto
słyszy nas i odpowiada nam stosownie do naszych potrzeb!
B. Służymy Wiekuistemu, który istnieje zawsze, a nie komuś, kto istniał kiedyś albo zaistnieje w przyszłości. Gdy Bóg przedstawił się
Mojżeszowi, powiedział:
— „Jestem, który jestem” (Wj 3,14).
To znaczy, że zasadniczą cechą Pana
jest Jego istnienie — wieczne, nieprzerwane, wszechobecne. On istnieje niezmiennie od zawsze. Istnieje dzisiaj i będzie istniał tak
samo w wiecznej przyszłości.
C. Ponieważ Bóg jest realny i się nie
zmienia, możemy przychodzić
do Niego z ufnością, polegając
na Nim. Modlitwa nie jest daremnym trudem! Ponieważ Najwyższy istnieje, modlitwa jest realna! Ponieważ Wiekuisty istnieje, odpowiada z mocą na modlitwy. Polegaj na tej nadziei i korzystaj z przywileju przychodzenia do Niego!
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III. ŚWIADOMOŚĆ
A. Gdy Biblia mówi nam, że nasz
Ojciec mieszka w niebie, to
mówi nam, że zajmuje On miejsce zaszczytne, chwalebne
i świadczące o Jego potędze.
Ponieważ jest On w niebie, jest
ponad wszelkim złem i problemami tego świata. Ponieważ jest
w niebie, może z mocą odpowiadać na nasze prośby. Ponieważ jest w niebie, wywyższony,
zasługuje na cześć tych, którzy
mieszkają na ziemi.
B. Gdy się modlimy:
1. Powinniśmy w pokorze uświadomić sobie obecność Wiekuistego. Nasz niebiański Ojciec
jest Bogiem! To On stworzył
świat. On jest święty i wspaniały. My zaś jesteśmy występni i nikczemni (zob. Iz 64,6).
Gdy przychodzimy do Najwyższego, musimy sobie
uświadomić, że jest to możliwe dla nas jedynie dzięki Jezusowi, naszemu Zbawicielowi i Pośrednikowi (zob. 1 Tm
2,5). Gdy przychodzimy
w imieniu Chrystusa, powołując się na Niego, możemy
być pewni, że zostaniemy wysłuchani (zob. J 14,13-14;
15,16; 16,23-24).
2. Powinniśmy przychodzić do
Boga z ufnością. Może się wydawać, że jest w tym pewna
sprzeczność, ale tak nie jest.
Nawet gdy korzymy się przed
Nim, możemy modlić się
z wiarą, przekonani, że On
usłyszy nas i odpowie dla swojej chwały. Przychodzenie
do Niego z powątpiewaniem
czyni nasze modlitwy nieskutecznymi (zob. Jk 1,6-8), ale
gdy przychodzimy do Boga
z wiarą, On obiecuje, że nas
wysłucha i odpowie (zob.

HOMILETYKA
Mt 21,22; Mk 11,22-24;
1 Tm 2,8).
3. Powinniśmy przychodzić do
Najwyższego ze czcią. Gdy
przychodzimy do Pana w modlitwie, musimy pamiętać,
do kogo się zwracamy. On jest
Bogiem, władcą wszechświata.
Przychodźmy do Niego, by
oddawać Mu cześć i wielbić
Go. Gdy to czynimy, trwamy
w bliskiej więzi z Nim,
a On otwiera przed nami
skarbnicę swojej chwały.
4. Powinniśmy przychodzić do Boga
z nadzieją. Nasz Ojciec jest
w naszym niebiańskim domu
i czeka tam na nas. Dlatego
gdy się modlimy, kierujemy nasze myśli ku domowi. Przez
wiarę wyglądamy wiecznej ojczyzny, która czeka na nas. Poszukujemy niebiańskich dobrodziejstw. Szukamy tego, co będzie naszym udziałem w naszym wiecznym domu.
IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
A. Zwróć uwagę, że Bóg został nazwany naszym Ojcem — nie moim
Ojcem czy twoim Ojcem, ale naszym Ojcem. To przypomina nam,
że gdy się modlimy, czynimy to

jako część Jego rodziny.
B. Najwyższy nakłada na nas obowiązek modlenia się za siebie nawzajem. Mamy nieść ciężary jedni
drugich, przychodząc do tronu
łaski (zob. Ga 6,2; Flp 2,4).
C. Pamiętaj, że nie mamy prawa
modlić się o zaspokojenie naszych egoistycznych zachcianek.
Nasze modlitwy mają odzwierciedlać to, co najlepsze dla całej Bożej rodziny, a nie to, co
wydaje się nam dobre dla nas
samych. Na przykład, gdy sytuacja w zborze wymaga naszej
modlitwy, nie powinniśmy prosić Wszechmocnego, by sprawił
to, co wydaje się nam stosowne.
Powinniśmy modlić się, by Bóg
uczynił to, co najlepsze dla Jego rodziny i Jego chwały, nawet
jeśli niezupełnie zgadza się to
z naszymi życzeniami! Wiekuisty jest nie tylko moim Ojcem,
ale także naszym Ojcem!

ce więzi, rzeczywistości, świadomości
i odpowiedzialności, by trwać w łączności z żywym Bogiem? Niech Najwyższy wam w tym błogosławi! Niech
nasze modlitwy zostaną przyjęte przez
Niego!
✔
NOTATKI

PODSUMOWANIE
Dzisiaj mówiliśmy o czterech rzeczach związanych z Bogiem jako naszym Ojcem, zawartych w Modlitwie
Pańskiej. Zanim będziemy się modlić,
chciałbym was zapytać, kto z was pragnie przyjąć te cztery prawdy dotyczą-

Kazanie II

Modlitwa to oddawanie czci Bogu
Mt 6,9
pierwszym zdaniu Modlitwy
Pańskiej czytamy: Święć się
imię Twoje. Co znaczą te słowa i jakie światło rzucają na naszą
więź z Najwyższym?

W

I. TE SŁOWA OPISUJĄ BOGA
A. Wyrażenie święć się imię Twoje,
mówi nam wiele o charakterze
Boga. Jego imiona i Jego tytuły
objawione w Słowie Pańskim
świadczą o Jego charakterze. Jedynym sposobem, w jaki możemy
poznać Najwyższego, jest zrozumienie imion i tytułów, przez które

objawił się nam. Jego imiona i Jego tytuły mówią, kim jest Pan.
B. W czasach starotestamentowych
Bóg był znany pod imieniem Jahwe. Tak objawił się Mojżeszowi na
górze Synaj (zob. Wj 3,14-15 BR).
Imię to znaczy: Jestem, który jestem.
Dosłownie możemy rozumieć to
wyrażenie jako: Będę, kim zechcę.
Mówi ono o Bogu jako tym, którego wola jest ponad wszystko, którego zamierzenia na pewno się spełnią i którego słowo jest niezmienne.
C. To wielkie imię przybierało różne formy na przestrzeni wieków,

w miarę jak różne cechy charakteru Pana były objawiane ludziom. Oto kilka pochodnych
imienia Jahwe, znajdujących się
w Starym Testamencie:
1. Jahwe Jireh — Jahwe Widzi
(zob. Rdz 22,14 BI).
2. Jahwe-Nissi — Jahwe Moim
Znakiem (zob. Wj 17,15 BI).
3. Jahwe Szalom — „Pan-Pokój”
(Sdz 6,24 BT).
4. W Biblii podano wiele innych
imion i tytułów Boga (hebr.
Elohim), np. Jahwe-Eljon (Pan
Najwyższy), El-Szaddaj (Bóg
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Wszechmogący), Adonaj (Pan).
Wiekuisty został też nazwany
Ojcem i ten Jego tytuł jest najbliższy memu sercu.
Bóg ma wiele imion, ale chyba
największym ze wszystkich jest
imię Jezus Chrystus. To imię nosi
Ten, który stawszy się Synem Człowieczym, przyszedł na świat
i umarł na krzyżu za nasze
grzechy. Imiona Boga świadczą,
kim On jest i co czyni dla swego ludu.
D. Gdy przychodzimy do Pana
w modlitwie, powinniśmy poświęcić czas, by oddać Mu cześć
i uwielbić Go za to, kim jest.
Powinniśmy wznieść serce, duszę
i głos do Tego, który jest Bogiem, miłuje nas, zbawia, podtrzymuje i troszczy się o nas. Mamy
poświęcać czas, by uwielbić Go
i uczcić Jego święte imię.
II. TE SŁOWA MÓWIĄ O DECYZJI
A. Gdy przychodzimy do Boga
w modlitwie, musimy podjąć decyzję. Możemy albo skupić się
na sobie, albo na Nim. Zwrot
święć się imię Twoje, wyraża pragnienie ze strony modlącego się,
by pokłonić się przed Najwyższym w pokornym poddaniu
i czci. Wyraża pragnienie chwalenia i wielbienia Pana.
B. Szacunku dla imienia Boga możemy się uczyć od Izraelitów.
Jednak w dawnych czasach okazywali oni taką cześć Jego imieniu, iż nie wymawiali go. Obawiali się, że mogliby użyć Jego imienia nadaremno i w ten sposób
dopuścić się bluźnierstwa (zob.
Wj 20,7). Żydowscy skrybowie,
którzy przepisywali Słowo Boże,
tak bardzo szanowali imię Jahwe,
iż zanim je przepisali, myli się
i zmieniali pióro na nowe.
Po napisaniu imienia Pana, niszczyli pióro, aby nie sprofanować
go napisaniem jakiegoś mniej
ważnego słowa. Nierzadko, mówiąc o Wiekuistym, Izraelici
mówili o Nim jako Imieniu.
Powinniśmy nauczyć się szacun-

ku dla świętego imienia Boga.
Wielu ludzi wypowiada imię Pańskie na próżno. Bądźcie ostrożni i dobrze zastanówcie się, co
mówicie! Jakżeż często dzisiaj
słyszy się, gdy ludzie mówią:
— O Boże!
— Rany Jezusa!
— Na litość boską!
— O Jezu!
— O Chryste...
Robią to także ludzie uważający
się za wierzących, chrześcijan.
W ten sposób imię Boga jest degradowane do rangi wykrzyknika wyrażającego różne stany emocjonalne czy przekleństwa. Musimy pamiętać, że Jego imię jest
święte i ma być traktowane przez
nas z najwyższym szacunkiem.
C. Musimy przychodzić do Pana
z pragnieniem wywyższania
i chwalenia Jego wspaniałego
imienia. Jeśli nie wiecie, jak się
modlić, zacznijcie od przychodzenia do Boga ze słowami
chwały. Gdy czcicie i wywyższacie Jego imię, czcicie i wywyższacie samego Zbawiciela! Musimy się modlić zgodnie z Jego
wolą, nigdy nie prosząc o coś, co
mogłoby znieważyć Jego imię.
III. TE SŁOWA MÓWIĄ
O POŚWIĘCENIU
A. Modlitwa święć się imię Twoje,
mówi, kim jest Bóg. Wyraża także
pragnienie ze strony modlącego
się, by czcić Pana za to, kim jest
i co uczynił. Myślę, że jest także
prośbą o pomoc, by żyć w Jego
świętości na co dzień. Nie ma
większej zniewagi dla imienia
Boga niż to, co czynią ci, którzy
twierdzą, że miłują i czczą Go,
podczas gdy w rzeczywistości ich
życie temu zaprzecza.
B. Naszym największym pragnieniem powinno być życie w taki
sposób, aby świat widział Jezusa objawiającego się przez nasze
„dobre uczynki” (Mt 5,16).
Nasz sposób życia ma wyrażać
chwałę dla imienia Boga. Powinniśmy żyć tak, byśmy mogli
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podpisać każdą sferę naszego
życia słowami: Święć się imię
Twoje. Jeśli nie możemy tego
uczynić teraz, to potrzebujemy
zmiany — podporządkowania
się woli Najwyższego.
C. Święć się imię Twoje to modlitwa
o to, by Bóg był uwielbiony
przez wszystko, czym jesteśmy
i co czynimy (zob. 1 Kor 10,31).
Imię Pańskie jest święte, a my nie
możemy uczynić go bardziej świętym. Możemy uświęcić Jego imię
tylko tym, jak żyjemy. Czy pragniecie szczerze modlić się o to?
PODSUMOWANIE
To wyrażenie — święć się imię Twoje — jest wezwaniem skierowanym
do nas, byśmy uczcili Boga, oddając
Mu cześć za to, kim jest, szanując Go
i wielbiąc w modlitwie oraz żyjąc codziennie zgodnie z Jego doskonałą
wolą. Jak święcicie imię Wiekuistego?
Jeśli potrzebujecie zmiany w tej kwestii, zapraszam was, byście pochylili
czoła przed naszym Ojcem i prosili
Go, by nauczył was święcić Jego imię
dla Jego chwały!
✔
NOTATKI

HOMILETYKA

Kazanie III

Modlitwa to kwestia panowania
Mt 6,10

G

dy poznajemy Boga jako naszego Ojca, dowiadujemy się, jak
wspaniałomyślny jest On wobec nas. Ta wiedza budzi w nas pragnienie wielbienia Go, a więc modlimy się:
— Święć się imię Twoje.
Ta z kolei świadomość budzi
w nas pragnienie prowadzenia innych
do Niego, aby mogli Go poznać,
a więc modlimy się:
— Przyjdź królestwo Twoje.
Słowa święć się imię Twoje, wyrażają pragnienie wywyższania Boga. Jednak musimy pamiętać, że pełnię należnej Mu chwały Najwyższy otrzyma dopiero wtedy, gdy Jego królestwo stanie
się rzeczywistością zarówno w nas
jako jednostkach, jak i w świecie. Dlatego modlimy się:
— Przyjdź królestwo Twoje.
To tylko trzy krótkie słowa, ale zawierają doniosłe przesłanie. Zrozumienie znaczenia każdego z tych słów
może pomóc nam pojąć moc zawartą
w tym krótkim zdaniu.
1. Przyjdź. To słowo jest czasownikiem w trybie rozkazującym
i sugeruje natychmiastowość,
pilność i usilne wezwanie. Sugeruje rychłe pojawienie się nowego królestwa na ziemi — królestwa, w którym cała władza należeć będzie do Wszechmogącego Boga.
2. Królestwo. To słowo jest tłumaczeniem greckiego słowa basileia,
które oznacza królewską władzę,
królowanie, panowanie, królestwo. Tak więc modlitwa: Przyjdź
królestwo Twoje — to modlitwa
o panowanie Boga na ziemi.
3. Twoje. To słowo jest zaimkiem
odnoszącym się do Ojca, który
jest w niebie. Królestwo, o którym mowa, nie pochodzi od ludzi. Nie jest królestwem warowni
i twierdz, rycerzy i dworzan.
Jest duchowym królestwem, które należy całkowicie do Pana.

Tak więc modlitwa: Przyjdź królestwo Twoje, to modlitwa o rychłe
i całkowite panowanie Boga
nad światem. Chcę wam podać
trzy wnioski, które wynikają z takiego zrozumienia zdania: Przyjdź
królestwo Twoje. Zgodnie z tymi
trzema wnioskami modlitwa jest
kwestią panowania.
I. TA PROŚBA MA WYMIAR
PROROCZY
A. Gdy czytacie Biblię, jasne jest, że
Bóg obiecał w przyszłości panowanie królestwa sprawiedliwości
na ziemi. Gdy modlimy się:
Przyjdź królestwo Twoje, prosimy
naszego Ojca, by stworzył na ziemi swoje królestwo. Prosimy Go,
by wypełnił swoje obietnice
i proroctwa dotyczące Jego
ziemskiego królestwa.
B. Zwróć uwagę na kilka wersetów,
które mówią o tym królestwie:
Iz 9,5-6; Dn 2,44; Łk 1,32-33; Mt
25,31. Jak pewne jest to, że Jezus
urodził się, żył i umarł na tym
świecie, tak pewne jest, że będzie
panował tutaj w mocy, chwale
i sprawiedliwości!
C. To przyszłe królestwo będzie się
zdecydowanie różnić od wszelkich królestw, jakie istniały na tej
ziemi. Ziemskie królestwa są skażone skutkami grzechu (zob.
2 Kor 4,4; Rz 8,22). Świat znajduje się w niewoli grzechu, ale
przyjdzie czas, gdy Chrystus wyzwoli ziemię i będzie panował
na niej (zob. Ap 11,15).
D. Gdy modlimy się: Przyjdź królestwo Twoje, powtarzamy wołanie
przyrody oraz słowa wielkiej pieśni śpiewanej przed Bożym tronem chwały (zob. Ap 4,8-11;
5,11-14), a jednocześnie podzielamy pragnienie, jakie panuje
w sercu Boga. Modlimy się, by
Jego sprawiedliwe i niepodzielne panowanie stało się faktem

na ziemi. To jest prawdziwie szlachetna modlitwa!
Zatem módlmy się: Przyjdź królestwo Twoje, i złączmy nasze głosy z wołającym apostołem Janem:
— Przyjdź, Panie Jezu!
II. TA PROŚBA JEST OSOBISTA
A. Jak modlimy się o nadejście
przyszłego królestwa, tak modlimy się również o to, by Bóg panował nad nami.
B. Słowo królestwo oznacza królewską władzę, królowanie, panowanie, rządzenie. Gdy modlimy
się: Przyjdź królestwo Twoje, modlimy się, by Bóg panował w naszym życiu. Ta prośba wyraża pragnienie, by On był naszym Panem, Władcą i Królem.
C. Jest to modlitwa o to, by Bóg rządził w naszym sercu. Powinniśmy ustąpić z tronu, zdetronizować szatana i oddać władzę
nad naszym sercem wyłącznie
Panu!
D. Wielu ludzi nie chce o tym słyszeć. Chcą Jezusa, ale takiego,
którego mogą dostosować
do swoich wyobrażeń. Jednak
jeśli prawdziwie chcecie wierzyć
w Chrystusa, musicie podporządkować się Mu całkowicie
jako waszemu Królowi. To pragnienie cechuje tych, którzy prawdziwie wierzą w Niego (zob.
J 14,15)!
E. Choć dosłowne panowanie Jezusa jest kwestią przyszłości, zbawieni przez Jego łaskę już są obywatelami Jego królestwa (zob. Flp
3,20). Mamy się modlić, by Jego
królestwo było realizowane w naszym życiu dla Jego chwały.
III. TA PROŚBA JEST PRAKTYCZNA
A. Gdy modlimy się: Przyjdź królestwo Twoje, wyrażamy pragnienie,
by ujrzeć dzieło Boże, słowo Boże
i wolę Bożą spełniające się
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w świecie. Musimy uznać, że nie
naprawimy tego świata naszymi
staraniami. Nie jesteśmy w stanie
po swojemu zbudować wiecznego królestwa. Jedynie Wszechmocny może je ustanowić, gdy
przyjdzie powtórnie w swej chwale. Jednak możemy uczestniczyć
w głoszeniu królestwa Bożego
w świecie już dzisiaj.
B. Możemy to czynić na kilka sposobów:
1. Przez modlitwę. Mamy się modlić, by królestwo Pana nastało i Jego wola spełniła się
w świecie.
2. Przez podporządkowanie się
Bogu. Mamy podporządkować
się Panu, aby On mógł działać
w nas i przez nas. Gdy to czynimy, Najwyższy objawia swoją
miłość, łaskę i zbawczą moc
wobec zgubionego i umierającego świata (zob. Ga 2,20; Ef
2,10; 2 Kor 4,7).
3. Przez ewangelizację. Gdy odczuwamy odpowiedzialność
za umierający świat, wówczas
idziemy do ludzi i głosimy

przesłanie ewangelii. Naszym
pragnieniem jest prowadzić
bliźnich do zbawienia, więc
będziemy czynić wszystko, co
w naszej mocy, by głosić Chrystusa. Zostaliśmy do tego zobowiązani (zob. Mk 16,15; Mt
28,19-20) i mamy ku temu
wszelkie potrzebne środki
(zob. Dz 1,8; Rz 1,16).
C. Musimy zadać sobie następujące
pytania: Co czynimy jako jednostki i jako Kościół, by głosić królestwo Boże we współczesnym
świecie? Co możemy zrobić, by
być skuteczniejszymi?

NOTATKI

PODSUMOWANIE
Czy modlisz się, by królestwo
Boże nastało na świecie? Czy robisz
wszystko, co w twojej mocy, by głosić
zgubionym ludziom przesłanie ewangelii królestwa? Czy poddajesz się panowaniu Boga tak, jak powinieneś?
Być może niektórzy z was nie przyłączyli się jeszcze do królestwa Bożego.
Dzisiaj jest dobra okazja, byście przyszli
do Pana i przyjęli Jego panowanie
w waszym sercu i waszym świecie. ✔

Kazanie IV

Modlitwa to kwestia rezygnacji
Mt 6,10

P

owinniśmy się nauczyć także
tego, że modlitwa jest kwestią rezygnacji. W naszych modlitwach
mamy wzrastać do czasu, aż złożymy
wszystko, kim jesteśmy i co mamy,
na Bożym ołtarzu i podporządkujemy naszą wolę woli naszego niebiańskiego Ojca. Nie zawsze jest to łatwe,
ale jest absolutnie konieczne, abyśmy
przyjęli wszystko, co obejmuje Boże
zbawienie (zob. Rz 12,1-2).
Rozważmy, co jest wolą Najwyższego i jak powinniśmy na nią odpowiedzieć.
I. WOLA BOŻA — DEFINICJA
Niektórzy ludzie postrzegają wolę
Pańską jako żelazną regułę ustanowioną przez władczego dyktatora.

„Módl się z wiarą,
a tajemnica Bożej
opatrzności udzieli
ci odpowiedzi”1.
Wszechmogący jest zbyt silny, by się
Mu sprzeciwiać, więc ludzie ustępują
Mu, aczkolwiek niechętnie. Gdyby tylko mogli, wybraliby inaczej!
Inni postrzegają wolę Bożą jako
nieuchronną, więc poddają się jej, ale
nie z wiarą, a jedynie w poczuciu
bezsilności. Nie podporządkowują
się woli Pańskiej z miłości i radości, ale z bezsilności wobec czegoś,
czego nie mogą uniknąć. Tacy ludzie
modlą się, ale nie wierzą, że ich modlitwy mają wpływ na cokolwiek. Są
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przekonani, że ich los i tak jest już
przesądzony.
Jeszcze inni wydają się myśleć, że
obowiązkiem człowieka w modlitwie
jest nagiąć wolę Boga do woli ludzkiej.
Postrzegają modlitwę jako próbę nakłonienia Najwyższego do czegoś, czego
od Niego oczekują.
Wszystkie te trzy podejścia są niewłaściwe. Owszem, Bóg jest niepodzielnym władcą. On panuje nad wszechświatem, ale mimo to zaprasza swoje
dzieci, by kierowały modlitwy do Niego. Jednak gdy się modlimy, czynimy
to nie po to, by nasza wola spełniła się
w niebie. Modlimy się, by wola Ojca
dokonywała się przez nas na ziemi.
Zwróć uwagę, że Modlitwa Pańska jest
nakierowana całkowicie na Boga:

Twoje imię; Twoje królestwo; Twoja
wola. Pan jest władcą, ale mimo to wzywa nas, byśmy się modlili.
Wiedząc to, możemy łatwo zrozumieć, jaka jest wola Najwyższego względem nas.
A. Wola Boża zadekretowana. W pewnym sensie Pan ustalił niektóre
sprawy z góry. Pewne zamierzenia zostaną zrealizowane bez
względu na przeszkody. Tego
rodzaju determinacja jest widoczna w całym stworzeniu, porządku wszechświata, działaniach
Wiekuistego wobec grzechu
i szatana oraz w sprawach zbawienia. Słowo Boże wyraźnie
mówi o tym, że wola Najwyższego się spełni (zob. Iz 14,24; Jr
51,29; Rz 8,28; Ef 1,9-11; Ps
115,3). Wieczny Boży plan zostanie zrealizowany! Szatan, grzech
i śmierć zostaną osądzone i unicestwione na zawsze. Odkupieni święci Pana zostaną zabrani
do nieba. Wszystko to stanie się
zgodnie z Jego zamierzeniem
i nic nie może temu przeszkodzić!
B. Wola Boga jako Jego pragnienie.
W przeciwieństwie do zadekretowanej woli Pańskiej nie wszystko, czego Wszechmogący pragnie, zostanie spełnione. Jednak
mimo iż ta część woli Boga nie
spełni się w całości, to jednak
zadekretowana Jego wola spełni
się z pewnością, bez przeszkód
i całkowicie. Może się nam to
wydawać dziwne, ale doskonała
zadekretowana wola Pana zawsze
się spełnia.
II. WOLA BOŻA — OPIS
Mt 6,10 mówi nam, że doskonała wola Pana realizowana jest w niebie. Mówi nam także, że powinniśmy
się modlić, by Jego wola mogła się
w takim samym stopniu spełnić
na ziemi.
A. Jak wola Boża spełnia się w niebie? Spełnia się całkowicie, nieustannie i niezmiennie. Jest realizowana bez narzekania, szemrania i dyskusji. Jest spełniana

rychło, z radością i szczęściem.
Jest spełniana z serca pełnego
miłości do Wszechmogącego
Pana (zob. Ps 103,20).
B. Wola Boża nie jest spełniana
na ziemi tak, jak w niebie. Gdyby była spełniana, nie byłoby przestępstw, grzechów, buntów, aborcji, zboczeń, zabójstw, fałszywych
religii itd.
Wola Pańska opisana w Słowie
Bożym nie jest spełniana na ziemi, ale
mamy się modlić o to, by spełniła się
na ziemi tak jak w niebie! Świat rozpaczliwie potrzebuje spełnienia woli
Najwyższego. Lud wybrany powinien
gorliwie modlić się, by wola Pana spełniła się na ziemi tak, jak spełnia się
w niebie!
III. WOLA BOŻA I OBOWIĄZEK
Gdy modlę się szczerze o spełnienie woli Pańskiej na ziemi tak jak
w niebie, to modlę się, żeby ten świat
i moje serce zostały poddane całkowitej zgodności z objawioną wolą Najwyższego.
A. Gdy modlę się: Bądź wola Twoja,
jak w niebie, tak i na ziemi, to
proszę Pana, by dostosował mnie
i mój sposób życia do Jego Słowa i Jego woli. Oddaję siebie
i wszystko, co mam, w ręce
Stwórcy. Powtarzam jak echo słowa modlitwy, idąc za przykładem Jezusa, który modlił się
w Getsemane:
— „Nie moja, lecz twoja wola
niech się stanie” (Łk 22,42).
Oddaję moje życie ostatecznie
i w pełni Bogu, aby działał we
mnie stosownie do Jego upodobania (zob. Rz 12,1-2). Nie ode
mnie zależy to, jak świat postępuje względem Wiekuistego i Jego
Słowa, ale to ja odpowiadam
za swoje postępowanie. Moim
obowiązkiem jest nagiąć się
do woli Boga, bez względu
na moje odczucia.
B. Gdy modlę się: Bądź wola Twoja,
jak w niebie, tak i na ziemi, to
proszę niebiańskiego Ojca, by
posługiwał się mną, aby dawać
ludziom na ziemi choćby nie-

wielki przedsmak nieba. Modlę
się o duchową mądrość, by uczyć
się woli Bożej (zob. Ps
119,27.33). Modlę się o duchowe pragnienie czynienia woli
Pańskiej (zob. Ps 119,32.36).
Modlę się o duchową siłę
do pełnienia woli Najwyższego
(zob. Ps 119,25.28; Flp 2,12-13;
Hbr 13,20-21).
PODSUMOWANIE
Jeśli prawdziwie traktuję Boga jak
mojego niebiańskiego Ojca, jeśli naprawdę zależy mi na uświęceniu Jego
wielkiego imienia i jeśli prawdziwie
pragnę ujrzeć Jego królestwo na świecie, to pragnę także podporządkować
Mu siebie. Czy jesteście gotowi pełnić
wolę Pańską? Czy złożyliście siebie
na Bożym ołtarzu jako żywą ofiarę?
Czy podporządkowaliście wszystko
Najwyższemu i Jego woli? Czy robicie wszystko, co w waszej mocy, by ujrzeć Jego wolę spełniającą się zarówno
na ziemi, jak w niebie?
Gdy uczymy się podporządkowywać wszystko Bogu i modlimy się o to,
by Jego wola spełniała się w naszym
życiu, to czcimy Wiekuistego jako naszego Ojca, święcimy Jego drogie imię
i działamy, by Jego królestwo rozwijało się i rosło w naszych sercach. ✔
1

Ellen G. White, Prayer, s. 59.

NOTATKI
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Cztery doniosłe prawdy (cz. I)

Biblia i zbawienie
I. BIBLIA
„Biblia jest księgą wiary, nauki, moralności i religii — szczególnym Bożym objawieniem” (Daniel Webster).
Biblia jest wyjątkową księgą (zob. Ps
119,129):
1. Ze względu na autorstwo (zob.
2 P 1,21).
Została napisana przez 40 autorów, którzy byli uczonymi
(Paweł), przywódcami (Mojżesz),
premierami (Daniel), kapłanami
(Ezechiel), rybakami (Piotr).
Wszyscy oni twierdzili, że ich
przesłanie pochodzi od Boga.
2. Ze względu na boskie natchnienie (zob. 2 Tm 3,16-17).
Pismo Święte nie zostało podyktowane prorokom przez Pana.
Autorytatywne Boże objawienie
zostało „wyrażone w języku ludzkim”1.
3. Ze względu na jedność i układ
(zob. Łk 24,44).
Stary i Nowy Testament są podzielone następująco:
• Prawo — od Księgi Rodzaju
do Księgi Powtórzonego Prawa.
• Ewangelie — od Ewangelii
Mateusza do Ewangelii Jana.
• Księgi historyczne — od Księgi Jozuego do Księgi Hioba
oraz Dzieje Apostolskie.
• Księgi mądrościowe — Księga Psalmów, Księga Przysłów,
Księga Koheleta.
• Księgi teologiczne i etyczne
— od Listu do Rzymian
do Listu Judy.
• Księgi prorockie — od Księgi Izajasza do Księgi Malachiasza oraz Apokalipsa Jana.

„W Starym Testamencie ukryty jest Nowy Testament.
W Nowym Testamencie objawiony jest Stary Testament”.
4. Ze względu na moc (zob. Hbr
4,12; Łk; 8,11).
• Objawia się ona w starym
i nowym stworzeniu (zob. Ps
33,9; 2 P 3,5; 1 P 1,23).
• Prowadzi do zbawienia tych,
którzy wierzą (zob. 1 Kor 1,21;
2 Tes 2,13).
• Przez nią dzieją się cuda (zob.
Mt 8,3.8.16.26.32; 9,6).
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5. Ze względu na dobrodziejstwa
z niej płynące (zob. Ps 119,105).
• Oferuje ochronę (zob. Ps
119,11).
• Czyni mądrym (zob. Ps
119,99.130).
• Pokrzepia (zob. Łk 4,4; 1 J
2,14).
• Daje moc do walki z grzechem (zob. Ef 6,12-17).
6. Ze względu na temat przewodni (zob. J 5,39).
Cała Biblia jest objawieniem
Chrystusa.

— Listy apostolskie przedstawiają zastosowanie i interpretację Jego nauki.
— Apokalipsa Jana zapowiada
Jego ostateczny triumf.

nam Jego sprawiedliwość
za pośrednictwem Ducha
Świętego (zob. Rz 5,1-5; 8,9-10;
1 Kor 1,4-5; 2 Kor 8,1-2; Ga
2,9; 2 Tm 2,1).
• Ofiara Chrystusa daje moc
do posłuszeństwa prawu
(zob. Rz 8,3-4; 5,17).
Zatem co należy zrobić, by otrzymać zbawienie? (Zob. Dz 16,30).

7. Ze względu na niezniszczalność
(zob. Iz 40,8; 1 P 1,23; Łk 16,17).
Poznaj jej prawdy i trwaj
w nich.
Studiuj jej proroctwa i czekaj
na ich spełnienie.
Ucz się jej obietnic i polegaj
na nich.
Rozważaj jej zasady i bądź
im posłuszny (Anonim).

3. Cztery kroki wiodące do zbawienia:
• Uwierzenie (zob. Dz 16,31;
por. Mk 16,16).
• Wyznanie grzechów (zob. 1 J 1,9).
„Przyznanie się do grzechu
jest początkiem zbawienia”
(Marcin Luter).
• Skrucha (zob. Ps 38,19; Dz
20,21; 2 Kor 7,10; Łk 13,3).
„Nie grzeszyć więcej to prawdziwa skrucha” (Marcin Luter).
• Posłuszeństwo (zob. Hbr 5,9).
„Posłuszeństwo Bogu jest najpewniejszym dowodem szczerej i najwyższej miłości do Niego” (Nathanael Emmons).

II. ZBAWIENIE
„Ręce Chrystusa wydają się słabe, bo
zostały przebite gwoździami, lecz
tylko ten do nieba wreszcie dotrze,
kto w drodze opiera się na nich”
(John R. Moreland).
1. Trzy elementy rzeczywistości,
które czynią zbawienie niezbędnym:
• Grzech (zob. Rz 6,23; por. 1 J
1,8).
• Człowiek nie może zbawić
sam siebie (zob. Hi 14,4; Mt
16,25-26).
• Niemożność uniknięcia wiecznej śmierci bez pomocy Boga
(zob. Ez 18,4.20).

• Stary Testament zawiera zapowiedź Jego życia i działalności:
— narodzenie (zob. Iz 9,5; Mi 5,1),
— pojednanie (zob. Iz 53,5-12),
— śmierć (zob. Ps 22,17-19),
— zmartwychwstanie (zob. Ps
16,10; Iz 53,10),
— chronologia (zob. Dn 9,27).
• Nowy Testament (ewangelie)
zawiera opis Jego życia
i przedstawia Jego nauczanie.
— Dzieje Apostolskie świadczą
o mocy Jego nauki.

2. Pięć zasad zbawienia:
• Ofiara Chrystusa jest podstawą
zbawienia — bez zapłacenia
kary nie byłoby zbawienia
(zob. Iz 53,5-6; 1 P 2,24; 1 J
2,2; 2 Kor 5,21; Rz 5,6.8).
• Ofiara Chrystusa umożliwia
przebaczenie (zob. J 3,17-18;
Rz 4,5; Kol 1,13-14; Rz 8,1-2;
por. Ps 32,1-2). Zwróć uwagę
na trzy pojęcia: (1) usprawiedliwienie, (2) przypisanie sprawiedliwości, (3) przebaczenie
(anulowanie zobowiązania).
• Ofiara Chrystusa umożliwia
przypisanie nam Jego sprawiedliwości (zob. Rz 4,3.22-25;
Ga 3,1-14; 1 Kor 1,30).
• Ofiara Chrystusa udostępnia

4. Dwa błogosławieństwa zbawienia:
• Pewność pokoju (zob. Ps
119,165; Rz 5,1; 1 Kor 7,15;
2 Tm 2,22).
„Nie mógłbym żyć w pokoju,
gdybym dopuścił choćby cień
grzechu między mną a Bogiem” (George Eliot).
• Obietnica życia wiecznego
(zob. J 3,16; 6,47).
O zbawienna Ofiaro, nieskończona
w swej mocy.
Ty otwierasz przed ludźmi szeroko
niebiosa.
Choć zewsząd mocno uciskają nas
wrogowie,
Twa pomoc nam wystarczy, Twoja
moc nas zbawi
(Tomasz z Akwinu).
✔
Rex D. Edwards
1

Ellen G. White, Wielki bój, Warszawa 2011,
wyd. XV, s. 8.

[Autor był prorektorem Griggs University
w Stanach Zjednoczonych].
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ZDROWIE

tak

Mów
aktywności
fizycznej

G

dy myślimy o tym, w jaki sposób możemy wybrać pełnię
życia, nieuchronnie zwracamy
uwagę na jeden z najważniejszych sposobów, którego zaniedbanie prowadzi
do choroby i przedwczesnej śmierci.
Tym sposobem jest aktywność fizyczna.
Badania wskazują na liczne dobrodziejstwa wynikające z aktywności fizycznej, zwłaszcza na świeżym powietrzu i w świetle słońca. Niektóre
z tych dobrodziejstw są następujące:
• Zredukowanie chorób serca o 50%.
• Zredukowanie wylewów krwi
do mózgu o 33%.
• Zredukowanie cukrzycy o 50%.
• Budowanie mocnych kości i zapobieganie złamaniom.
• Większa odporność.
• Więcej energii.
• Zredukowanie ryzyka otępienia
starczego i zaburzeń poznawczych.
• Sprzyjanie utrzymaniu właściwej
wagi ciała.
• Zapobieganie oraz usuwanie przygnębienia i depresji.
• Wydłużenie życia i zmniejszenie
ryzyka przedwczesnej śmierci.
• Poprawa samopoczucia i jakości
życia.
W rzeczywistości dobrodziejstwa
te są tak wielkie, że ludzie, którzy są
aktywni i sprawni fizycznie, nawet jeśli palą papierosy i mają nadwagę,
mają współczynnik śmiertelności podobny jak ci, którzy nie palą i utrzymują wagę na właściwym poziomie,
ale nie są aktywni i sprawni fizycznie.
Mimo to średnio ok. 20% dorosłych i 8% dzieci jest dostatecznie ak-

tywnych fizycznie w ciągu każdego tygodnia. Obecnie zaleca się dorosłym
30 lub więcej minut dziennie, a dzieciom i nastolatkom 60 lub więcej minut dziennie ruchu i wysiłku fizycznego co najmniej przez 5 dni w tygodniu.
Czy spełniasz te zalecenia? Bez względu na dziedziczne uwarunkowania czy
aktualny stan zdrowia aktywność fizyczna pomaga zapobiegać chorobom,
leczyć je oraz sprzyja pełniejszemu
i szczęśliwszemu życiu. Terapeuci zalecają ćwiczenia fizyczne jako lekarstwo, gdyż aktywność fizyczna nie tylko zmniejsza ryzyko zachorowania, ale
jest także skuteczną terapią w wielu
chronicznych schorzeniach.
Odwrotność tej zasady także jest
prawdą. Brak aktywności fizycznej
sprzyja większej śmiertelności. Im więcej czasu spędzasz, siedząc, tym większe jest prawdopodobieństwo twojej
śmierci. Tak więc przerwa na ruch
trwająca przynajmniej 5 minut co godzinę może mieć istotne znaczenie.
Jeśli pracujesz w biurze, możesz zorganizować rozmowę biznesową czy
naradę podczas spaceru, zamiast tradycyjnego posiedzenia. Podobnie rozmawiając przez telefon, możesz się przechadzać. Niektórzy tak pomysłowo
przystosowali swoje biura, iż pracując
przy komputerze, jednocześnie chodzą
po stacjonarnej bieżni.
Jako dzieci Boże jesteśmy powołani do wybierania tego, co sprzyja zdrowiu, oraz zachęcania innych do troski
o zdrowie fizyczne. Aktywność fizyczna jest sposobem troszczenia się
o świątynię Pana i oddawania Mu
czci w naszym ciele (zob. Rz 12,1).
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Natchniona rada brzmi następująco:
„Ci, którzy mogą, powinni spacerować
na świeżym powietrzu każdego dnia,
zarówno latem, jak i zimą. Spacer, także zimą, będzie lepszy dla zdrowia niż
wszelkie lekarstwa przepisywane przez
lekarzy”1. Nauka dowodzi słuszności tej
rady, napisanej ponad sto lat temu. Na co
czekasz? Załóż buty i idź na spacer!
Świat usiłuje odwrócić trendy obserwowane w kwestii chronicznych
chorób. Jako starszy zboru i duchowy
przywódca możesz zachęcić członków
swojego zboru, by wyszli naprzeciw tej
potrzebie, stając się ośrodkiem zdrowia,
uzdrowienia i pełni życia w swoim
środowisku, ucząc ludzi, by mówili tak
aktywności fizycznej2. Dlaczego jest to
ważne? „Ze względu na to, iż zarówno
umysł, jak i dusza objawiają swą istotę
poprzez ciało człowieka i w dużym
stopniu zależne są od jego kondycji fizycznej, należy o tę kondycję dbać. To,
co przyczynia się do zdrowia fizycznego, wzmacnia w dużym stopniu umysł
i zrównoważa charakter”3.
✔
Katia Reinert
1

Ellen G. White, Counsels on Health and
Instruction to Medical Missionary Workers,
Mountain View—Omaha 1951, s. 52.

2

Więcej informacji na ten temat znajdziesz
na internetowej stronie www.adventistsinstepforlife.org.

3

Ellen G. White, Wychowanie, Warszawa
2010, wyd. II, s. 137.
[Autorka jest dyrektorem Sekretariatu Zdrowia przy Wydziale
Północnoamerykańskim Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego].

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dary duchowe

i dyscyplina zborowa
Jak mogę się dowiedzieć,
jakie dary duchowe
otrzymałem?
Nie ma magicznego wzoru ani testu, który może nam powiedzieć dokładnie, jakie dary duchowe otrzymaliśmy.
Duch Święty rozdaje dary stosownie
do swojej woli (zob. 1 Kor 12,7-11).
Jednocześnie Bóg nie chce, byśmy nie
wiedzieli, jak mamy Mu służyć. Problem w tym, że możemy się tak zająć
poszukiwaniem darów duchowych, iż
będziemy chcieli służyć Bogu jedynie
w tej dziedzinie, w której dostrzeżemy takie dary. Dary duchowe nie działają w ten sposób. Najwyższy wzywa
nas, byśmy posłusznie Mu służyli, a On
wyposaży nas w duchowe dary, jakich
potrzebujemy, by wypełnić zadania,
do których On nas powołuje.
Odkrywanie naszych darów duchowych jest możliwe na kilka sposobów.
Testy i ankiety dotyczące darów duchowych nie są w pełni wiarygodne, ale
mogą pomóc nam zrozumieć, jakie dary
duchowe możemy posiadać. Inni ludzie, którzy przyglądają się naszej służbie dla Pana, mogą określić dar duchowy w nas, którego my nie zauważamy.
Ważna jest także modlitwa. Jedynym,
który dokładnie wie, jakie dary duchowe otrzymaliśmy, jest ich dawca —
Duch Święty. Możemy prosić Boga, by
wskazał nam udzielone nam dary, abyśmy mogli lepiej używać ich dla Jego
chwały.
Wiekuisty powołuje niektórych, by
byli nauczycielami, i daje im dar nauczania. On powołuje niektórych
do usługiwania i daje im dar pomagania. Jednak poznanie naszych darów
duchowych nie wyklucza nas ze służenia Bogu w innych dziedzinach. Czy
dobrze jest wiedzieć, jakie dary ducho-

we otrzymaliśmy od Niego? Oczywiście tak. Jednak niedobrze jest skupiać
się wyłącznie na darach duchowych
i tracić okazje do służby! Jeśli jesteśmy poświęceni w służbie dla Pana,
On wyposaży nas we wszelkie dary
duchowe niezbędne do tej służby.

Jaka procedura jest stoso−
wana wobec tych, którzy
zostali wykluczeni ze zbo−
ru za to, że dopuścili się
przemocy seksualnej?
Gdy mamy do czynienia z tymi,
którzy dopuścili się przemocy na tle
seksualnym, musimy pamiętać, że przywrócenie członkostwa w zborze nie
usuwa wszystkich skutków tego poważnego grzechu. Choć uczestnictwo
w spotkaniach religijnych może być
dopuszczalne na ściśle określonych
warunkach, to jednak osoby wykluczone ze zboru na skutek przemocy seksualnej nie powinny pełnić obowiąz-

ków, które wymagają kontaktów
z dziećmi, młodzieżą i innymi narażonymi na niebezpieczeństwo osobami. Nie powinni też być wybierani
na urzędy zborowe, które wymagają
zaufania ze strony bezbronnych osób.
Ponieważ wykluczenie ze zboru
jest najpoważniejszym środkiem dyscyplinarnym, okres (ustalony przez zebranie zborowe), jaki musi upłynąć przed
ponownym przyjęciem do zboru, powinien być wystarczająco długi, by wskazać, iż przyczyna, która doprowadziła
do wykluczenia, została usunięta ponad wszelką wątpliwość. Oczekuje się,
że przyjęcie do zboru zostanie poprzedzone ponownym chrztem.
✔
[Drodzy współwyznawcy, jeśli macie jakiekolwiek pytania dotyczące zasad wiary, procedur
zborowo-kościelnych itp., kierujcie je do nas!
Z przyjemnością zapoznamy się z nimi
i w każdym kwartale odniesiemy się do niektórych z tych kwestii w naszej rubryce. Nasz
e-mail: eldersdigest@gc.adventist.org].
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PRZYWÓDZTWO

uwierzyli

Ci, którzy
w Boga (cz. II)
W

1. rozdziale Listu do Tytusa Paweł podaje szczegółowe zalecenia dotyczące wyboru starszych i ich roli w zborze.
2. rozdział Listu do Tytusa odnosi się
do zagadnień związanych z właściwym zachowaniem w zborze. Podobnie jak Tytus, starsi w zborach mieli
obowiązek zachowywania zdrowej nauki. Rola starszego zboru jest poważna
i głęboko zakorzeniona w wyraźnym
zrozumieniu Bożej niezasłużonej łaski
i zbawienia.
W drugiej części tej serii artykułów
zwrócimy uwagę na to, (1) jak powinni postępować ci, którzy uwierzyli
w Pana, oraz na (2) naukę o łasce
i zbawieniu. 2. rozdział Listu do Tytusa podkreśla praktyczne chrześcijaństwo oraz to, że łaska Najwyższego nie
daje nam przyzwolenia na grzeszenie,
ale ma pomóc chrześcijanom w prowadzeniu trzeźwego, sprawiedliwego
i pobożnego życia. Na starszych zborów spoczywa poważny obowiązek
podtrzymywania w zborze wysokich
standardów Bożego prawa moralnego.

I. POSTĘPOWANIE TYCH,
KTÓRZY UWIERZYLI
W BOGA (zob. Tt 2,1−10)
A. Rada dla starszych mężczyzn. Tt 2,1-2:
„1Ale ty mów, co odpowiada zdrowej nauce, 2że starzy mają być trzeźwi, poważni, wstrzemięźliwi, szczerzy w wierze, miłości, cierpliwości”.
B. Rada dla starszych kobiet. Tt 2,3:
„Starsze kobiety mają również zachowywać godną postawę, jak przystoi świętym; że nie mają być skłonne do obmowy, nie nadużywać
wina, dawać dobry przykład”.
C. Rada dla młodszych kobiet. Tt 2,4-5:
„4Niech pouczają młodsze kobiety,

żeby miłowały swoich mężów
i dzieci, 5żeby były wstrzemięźliwe,
czyste, gospodarne, dobre, mężom
swoim uległe, aby Słowu Bożemu
ujmy nie przynoszono”.
D. Rada dla młodszych mężczyzn. Tt 2,6-8:
„6Młodszych zaś napominaj, aby byli
wstrzemięźliwi. 7We wszystkim stawiaj siebie za wzór dobrego sprawowania przez niesfałszowane nauczanie i prawość, 8przez mowę
szczerą i nienaganną, aby przeciwnik był zawstydzony, nie mając nic
złego o nas do powiedzenia”.
F. Rada dla pracowników. Tt 2,9-10:
„9Słudzy niech będą ulegli swoim
panom we wszystkim, niech będą
chętni, nie przeciwstawiają się,
10
niech sobie niczego nie przywłaszczają, ale niech im dochowują całkowitej, niezawodnej wierności, aby
we wszystkim byli ozdobą nauki
Zbawiciela naszego, Boga”.

II. NAUKA O ŁASCE
I ZBAWIENIU
(zob. Tt 2,11−15).
A. Zbawienie z łaski jest dostępne
dla wszystkich ludzi. Tt 2,11: „Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi”.
B. Łaska Boża uczy nas wyrzekać się bezbożności. Tt 2,12-14: „12Nauczając
nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości
i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, 13oczekując błogosławionej
nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego,
Chrystusa Jezusa, 14który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić
od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy
w dobrych uczynkach”.
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C. Łaska zachęca nas do wspierania
i napominania współwyznawców. Tt
2,15: „To mów i tak napominaj,
i tak strofuj z całą powagą. Niechaj
cię nikt nie lekceważy”.

PODSUMOWANIE
Między chrześcijańskim przesłaniem a chrześcijańską etyką występuje harmonijna zależność. W 2. rozdziale Listu do Tytusa czytamy, że starsi
zborów mają obowiązek uczyć współwyznawców odpowiedzialnego życia
chrześcijańskiego w społeczności, bez
kompromisów w kwestii wartości, jak
przystało na tych, którzy uwierzyli
w Chrystusa. Zdrowe biblijne nauki są
niewzruszoną podstawą chrześcijańskiego życia i są z nim nierozerwalnie związane. Tak więc, choć Kościół
musi funkcjonować w świecie, stawiając czoło wszystkim wyzwaniom,
w rzeczywistości grzechu, to jednak
musi postępować rozsądnie, mierząc
wszystko miarą Słowa Bożego.
Podobnie jak Tytus, starsi zborów
mają przywilej mówić, „co odpowiada
zdrowej nauce” (Tt 2,1). Ich styl życia
i służba w zborach muszą być przykładne. Ich nauczanie oraz całkowite
i pełne poświęcenia zaangażowanie
muszą być autentyczne i nosić znamiona szczerej chrześcijańskiej wiary. Postępując tak, przywódcy odbierają niewierzącym preteksty do zniesławiania
zborów i czynią naukę ewangelii atrakcyjną dla nich. Ewangelia, która oferuje zbawienie wszystkim ludziom, uczy
nas wyrzekać się bezbożności i zachęca, byśmy wspierali współwierzących
i z mocą ganili grzech.
✔
Limoni Manu O’Uiha
[Autor mieszka w mieście Palmerston North
w Nowej Zelandii].

DUSZPASTERSTWO

Praktyczne wskazówki dotyczące

kazania
pogrzebowego
D

la wielu starszych zborów przemawianie podczas pogrzebu
jest jednym z największych
wyzwań związanych z ich służbą. Choć
wielkim przywilejem jest przemawiać
na takiej uroczystości i służyć ludziom w tak trudnej sytuacji, powinniśmy przyswoić sobie pewne wskazówki dotyczące wygłaszania kazania
podczas pogrzebu.

Spędź pewien czas
z rodziną zmarłego
Nic nie może tego zastąpić. Nie
wystarczy wygłosić kazanie przy okazji pogrzebu. Trzeba także wykonać
pracę duszpasterską. Bądź obecny przy
rodzinie zmarłego jako duchowy przywódca zboru, przynajmniej w dniu
po śmierci bliskiej osoby, gdy już formalności związane z pogrzebem zostaną załatwione, a osobiste sprawy
uporządkowane. Udaj się tam, gdzie
znajdują się bliscy zmarłego, usiądź
i wysłuchaj ich. Być może pomyślisz:
Nie chcę się wtrącać w życie rodziny
w tym trudnym czasie. Odpowiem
na to: Gdy masz do wyboru popełnienie błędu przez obecność albo
przez nieobecność, lepiej popełnić
błąd, wpraszając się. W ćwierć minuty zorientujesz się, czy twoja obecność
jest potrzebna, czy nie, a rodzina prędzej czy później doceni twój gest
i ewentualnie zaprosi cię do siebie
w innym czasie. Udając się do nich,
przygotuj się, by słuchać, pytać, oglądać fotografie, czytać listy i słuchać
wspaniałych opowiadań. Jednak ponad wszystko przygotuj się, by poprowadzić bliskich zmarłego do Pana
w tym trudnym czasie. Ponieważ je-

steś duchowym przywódcą, służysz
jako przedstawiciel Chrystusa.

Gdy przemawiasz,
czyń to krótko
Jeśli bliscy zmarłej osoby poprosili cię, byś jako przywódca kościelny
przemawiał na pogrzebie, to nie po to,
byś popisywał się swoimi kaznodziejskimi zdolnościami. Masz reprezentować Chrystusa i Jego Słowo, ale zachowaj umiar. Bliscy zmarłego są emocjonalnie, duchowo i pod każdym innym
względem wyczerpani. Słuchanie wymaga energii. Oszczędność w słowach
spodoba się wszystkim.

Dziel się ewangelią sku−
tecznie
Nawiąż w kazaniu do powodu,
z jakiego się spotkaliście. Przedstaw
sylwetkę zmarłego i wspomnienie
o nim. Zwróć się do bliskich i w imieniu własnym i zboru wyraź żal z powodu ich straty. Jednak nie zapomnij
podzielić się ewangelią z ludźmi, którzy są gotowi jej słuchać. Niektórzy zaoponują, mówiąc, że to manipulacja
i że nie należy korzystać z cudzej żałoby. Ale śmierć jest tym, czego większość
ludzi boi się najbardziej, a więc w tym
czasie ludzie więcej myślą o śmiertelności i końcu tego życia. Tak więc podziel się z nimi ewangelią Jezusa i pociesz ich, na przykład, słowami apostoła Pawła z 1 Tes 4,13-18.

Wyjdź z uroczystości
pogrzebowej jako ostatni
Gdy przemawiasz na cmentarzu,
zaczekaj, aż wszyscy uczestnicy pogrzebu opuszczą miejsce wokół grobu zmar-

łego. Nie idź do furtki zaraz po tym,
jak powiesz:
— Amen!
Zostań z bliskimi zmarłego, póki
nie postanowią odejść. Jeśli to możliwe, odprowadź ich do domu albo
do samochodu. Bądź przedstawicielem Pana do końca. Jeśli rodzina ma
zwyczaj zapraszać uczestników pogrzebu na posiłek po uroczystości, zostań
i weź w nim udział, jeśli zostałeś zaproszony. Podczas takich okazji nadarzają się niepowtarzalne możliwości
spełnienia poważnej posługi duszpasterskiej. Nie lekceważ okazji, jakie Pan ci
daje.

Odwiedź
rodzinę zmarłego
tydzień po pogrzebie
Być może pomyślisz: Sądziłem, że
chodzi tylko o kazanie podczas pogrzebu. Owszem, a okazując zasmuconym
szczere zainteresowanie, nadasz
większą wiarygodność temu, co powiedziałeś podczas kazania. Czasami czyny mówią więcej niż słowa.
Gdy przemawiasz podczas pogrzebu, nie zapomnij o obietnicy Wiekuistego: „I otrze wszelką łzę z oczu ich,
i śmierci już nie będzie; ani smutku,
ani krzyku, ani mozołu już nie będzie;
albowiem pierwsze rzeczy przeminęły” (Ap 21,4).
Jak to dobrze wiedzieć, że ból nie
będzie mącił atmosfery nieba. W domu odkupionych nie będzie więcej łez,
pogrzebów i żałoby.
✔
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HOMILETYKA

Mów ujmująco

o Zbawicielu
„Niech żadne nieprzyzwoite
słowo nie wychodzi z ust
waszych, ale tylko dobre,
które może budować,
gdy zajdzie potrzeba, aby
przyniosło błogosławieństwo
tym, którzy go słuchają”
(Ef 4,29).

N

asze słowa, jako naśladowców
Chrystusa, mają służyć innym
ku pomocy, ku dodaniu odwagi w życiu chrześcijańskim. Powinniśmy więcej, niż to czynimy, mówić
o naszych wspaniałych doświadczeniach z Bogiem. Powinniśmy mówić
o miłosierdziu i dobroci Boga i niezgłębionej miłości Zbawiciela. Nasze
słowa mają być słowami chwały
i dziękczynienia. Jeżeli serce i dusza
są pełne miłości Bożej, ujawni się ona
w naszych rozmowach.
Nie będzie nam trudno mówić o doświadczeniach z naszego duchowego
życia. Wzniosłe myśli, szlachetne dążenia, jasne wyobrażenia o prawdzie, wolne od egoizmu zmysły oraz pragnienie
pobożności i uświęcenia przyniosą owoce w słowach ujawniających naturę skar-

bu serca. Jeżeli w ten sposób objawimy
Jezusa naszymi słowami, będą one miały
moc zdobywania dusz dla Niego.
Powinniśmy ludziom nieznającym
jeszcze Jezusa mówić o Nim. Powinniśmy działać tak, jak działał Chrystus.
Gdziekolwiek by nie był, w synagodze,
na wiejskiej drodze, w łodzi odepchniętej nieznacznie od brzegu,
na uczcie u faryzeusza, przy stole celnika — wszędzie mówił o sprawach
lepszego życia. Dzieła przyrody i wydarzenia codziennego życia wiązał
ze słowami prawdy. Serca słuchaczy
lgnęły do Niego; leczył chorych, strapionych pocieszał, a dzieci brał w ramiona. Gdy otwierał usta, każde Jego
słowo było wonnością życia ku życiu.
Tak ma być i z nami. Gdziekolwiek się znajdziemy, powinniśmy cze-
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kać na okazję mówienia innym
o Zbawicielu. Jeżeli pójdziemy
za przykładem, jaki nam w czynieniu
dobra pozostawił Jezus, otworzą się
i dla nas serca, tak jak otwierały się
dla Niego. Nie szorstko, gwałtownie
i odpychająco, lecz z miłości zrodzonym taktem możemy opowiadać o wybranym wśród dziesięciu tysięcy, o miłym (zob. Pnp 5,10.16). Dla tego najwspanialszego dzieła mamy wykorzystać powierzony nam dar wymowy.
Dany jest nam po to, byśmy mówili
o Chrystusie jako przebaczającym
grzechy Zbawicielu.
✔
Ellen G. White
[Artykuł został zaczerpnięty z książki autorki pt. Przypowieści Chrystusa, Warszawa 2010,
wyd. IV, s. 217-218].

DOKUMENT

Oświadczenie

w sprawie rasizmu
„Z jednego pnia
wywiódł też
wszystkie narody
ludzkie, aby miesz−
kały na całym ob−
szarze ziemi, usta−
nowiwszy dla nich
wyznaczone okresy
czasu i granice ich
zamieszkania”
(Dz 17,26).

J

ednym z odrażających przejawów
zła w naszych czasach jest rasizm
— wierzenie lub praktyki, według
których postrzega się lub traktuje pewne grupy rasowe jako gorsze, a tym samym słusznie podlegające dominacji,
dyskryminacji i segregacji.
Choć grzech rasizmu jest zjawiskiem istniejącym od dawna, opartym
na ignorancji, lęku, wyobcowaniu,
błędnie pojętej dumie, to jednak pewne
jego najohydniejsze przejawy widać właśnie w naszych czasach. Rasizm i irracjonalne uprzedzenia tworzą zaklęty
krąg nienawiści. Rasizm jest jednym
z najgłębiej zakorzenionych uprzedzeń charakteryzujących grzeszne istoty ludzkie. Jego skutki są z reguły bardziej destrukcyjne, bowiem rasizm
łatwo ulega zinstytucjonalizowaniu
i zalegalizowaniu, a w swych ekstremalnych przejawach może prowadzić
do systematycznych prześladowań,
a nawet ludobójstwa.
Kościół Adwentystów Dnia Siódmego czuje odrazę do wszelkich form
rasizmu, w tym politycznego apartheidu
narzucającego segregację i zalegalizowaną dyskryminację.
Adwentyści dnia siódmego chcą
być wierni służbie pojednania zleconej

Kościołowi chrześcijańskiemu. Jako
ogólnoświatowa społeczność wiary,
Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
pragnie objawiać w swych szeregach
i dawać świadectwo jedności i miłości, które są ponad różnicami rasowymi i przezwyciężają dawne wyizolowanie ze względu na rasę.
Pismo Święte wyraźnie uczy, że
każdy człowiek został stworzony
na podobieństwo Boże, gdyż Bóg
„z jednego pnia wywiódł też wszystkie
narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi” (Dz 17,26). Dyskryminacja rasowa jest grzechem przeciwko bliźnim, którzy zostali stworzeni na podobieństwo Boże. W Chrystusie „nie masz Żyda ani Greka” (Ga
3,28). Tak więc rasizm jest prawdziwie pewnego rodzaju herezją i w swej
istocie formą bałwochwalstwa, bowiem ogranicza ojcostwo Boże, zaprzeczając braterstwu wszystkich ludzi i głosząc wyższość jednej rasy
nad drugą.
Standardem w tej kwestii jest
dla adwentystów dnia siódmego oparta na Biblii fundamentalna trzynasta1
zasada wiary — jedność ciała Chrystusowego. Czytamy w niej: „W Chrystusie jesteśmy nowym stworzeniem. Nie

mogą nas dzielić różnice rasowe, kulturowe, oświatowe i narodowościowe;
nie może również istnieć podział
na mniejszych i większych, bogatych
i biednych, mężczyzn i kobiety.
Wszyscy jesteśmy równi w Chrystusie,
który przez jednego Ducha połączył nas
w jedną wspólnotę ze sobą i każdym
z nas. Powinniśmy zatem usługiwać
i przyjmować usługiwanie bez wyróżnień i ograniczeń”2.
Jakiekolwiek inne podejście do tej
kwestii jest przeciwne istocie ewangelii Chrystusa3.
✔
1

Obecnie 14. zasada wiary (przyp. red.).

2

Wierzyć tak jak Jezus, Warszawa 2007, wyd.
II poszerzone, s. 196 (przyp. red.).

3

Oświadczenia, zalecenia i inne dokumenty
Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów
Dnia Siódmego, Warszawa 2003, s. 68-69
(przyp. red.).

[Oświadczenie złożone przez Neala C. Wilsona, przewodniczącego Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego,
po konsultacji z szesnastoma światowymi wiceprzewodniczącymi Kościoła w dniu 27
czerwca 1985 roku podczas ogólnoświatowego zjazdu Kościoła w Nowym Orleanie w Stanach Zjednoczonych].
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ZDROWIE

Biblia

a odżywianie
podejściu do ludzkiego
ciała występują dwie skrajności: jedna to lekceważenie i zaniedbywanie go, a druga to nadmierna troska o nie. Wystarczy przytoczyć dwa przykłady. Są tacy, którzy rujnują swój organizm przez zażywanie narkotyków i picie alkoholu, podczas gdy
inni obsesyjnie zajmują się swoim wyglądem, wydając duże sumy pieniędzy
na kolejne operacje plastyczne. Jako szafarze ciała, które Bóg nam dał i nazwał
„świątynią Ducha Świętego” (1 Kor
6,19), musimy uważać, by nie wpaść
w żadną z tych skrajności. Powinniśmy
pilnie przyjrzeć się temu, co Biblia mówi
o prawidłowym odżywianiu.

W

I. PIERWOTNY BOŻY
PLAN DOTYCZĄCY
ODŻYWIANIA
Rdz 1,29; 3,18. Jadłospis pierwszych
ludzi składał się z ziaren zbóż, nasion
oleistych, nasion strączkowych, orzechów
i owoców. Po upadku do tego zestawu
dodane zostały także warzywa i zioła.
Tak więc ludzie zostali stworzeni jako
weganie i zgodnie z postanowieniem
Boga taki sposób odżywiania jest najlepszy dla ludzkości.

II. ZMIANY
W PIERWOTNYM PLANIE
1. PRAWO NOAHICKIE
Rdz 9,3-4. Noe i jego bliscy otrzymali pozwolenie na spożywanie mięsa
po potopie. Jednak surowo zakazane zostało spożywanie krwi i padłych zwierząt,
z których nie wypuszczono krwi po ich
uśmierceniu (zwróć uwagę na wyrażenie:
wszystko, co się rusza i żyje).
Rdz 7,2-3. Noe już wcześniej znał
i rozumiał podział na zwierzęta czyste i nieczyste.

Rdz 8,20. Noe złożył w ofierze
wyłącznie czyste zwierzęta. Najwyraźniej on i jego rodzina nie potrzebowali przypomnienia dotyczącego rozróżniania między czystymi i nieczystymi
zwierzętami, a więc nie zostało ono
podane w Rdz 9,3.
Rdz 1,29. Słowo wszystko w Rdz
9,3 nie powinno być rozumiane w sensie absolutnym, tak jak słowa wszelka/
wszelkie w Rdz 1,29 nie obejmują trujących i niejadalnych roślin.
Dlaczego Najwyższy dopuścił tak
radykalną zmianę? Zapewne głównie
z powodu okresowego braku pokarmu
roślinnego w pierwszych miesiącach
i latach po potopie Bóg pozwolił ludziom spożywać mięso zwierząt. Inną
przyczyną mogło być to, że spożywanie mięsa miało ograniczyć długość
życia ludzi i zapobiec nawarstwianiu
się skutków ich złego postępowania
(zob. Rdz 6,5; porównaj w 5. rozdziale Księgi Rodzaju długość życia ludzi
w pierwszych pokoleniach).
Noe jest przodkiem nie tylko Izraelitów czy Semitów, ale wszystkich ludzi żyjących obecnie na ziemi. Dlatego
przepisy dane Noemu obejmują nie tylko starożytnych Izraelitów, ale całą ludzkość. Bibliści studiujący Stary Testament
przyznają, że rozróżnienie na zwierzęta czyste i nieczyste sięga czasów daleko wcześniejszych niż epoka Mojżesza1.
Do spożywania przeznaczone zostało
wyłącznie mięso zwierząt czystych.
2. PRAWO MOJŻESZOWE
Rozróżnienie na zwierzęta czyste
i nieczyste zostało szczegółowo przedstawione w czasach Mojżesza. Charakterystyka zwierząt, których mięso nadaje się do spożycia, jest zawarta w 11.
rozdziale Księgi Kapłańskiej:
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• Zwierzęta lądowe, mające rozdzielone kopyto (rozszczepioną
racicę) i przeżuwające pokarm,
są czyste i można spożywać ich
mięso. Zwierzęta chodzące
n a łapach są nieczyste i nie wolno ich spożywać (zob. Kpł
11,3.27).
• Zwierzęta wodne, mające płetwy
i łuski, są czyste (zob. Kpł 11,9).
• Zwierzęta latające — niektóre
z nieczystych zwierząt są wymienione z nazwy (zob. Kpł 11,13-19).
• Zwierzęta pełzające po ziemi —
wszystkie są nieczyste (zob. Kpł
11,29-30.41).
• Nie wolno spożywać zwierząt padłych (zob. Pwt 14,21), krwi (zob.
Kpł 17,10.12.14) i tłuszczu
(zob. Kpł 3,16-17).

III. OBOWIĄZYWANIE
TEGO PLANU
W CZASACH NOWO−
TESTAMENTOWYCH
1. JEZUS
Chrystus przestrzegał starotestamentowych przepisów żywieniowych (zob.
J 8,46). Pozwolił demonom wejść
w świnie, co doprowadziło do zagła-

1 Kor 10,25. Paweł mówi tu
o mięsie zwierząt złożonych w ofierze bożkom, a nie o mięsie zwierząt
nieczystych (zob. 1 Kor 8,4; 10,27-28).
Podobnie w Rz 14,2.14.20.
Kol 2,16. W przeciwieństwie
do przepisów ceremonialnych, prawa
dotyczące odżywiania nie są cieniem
(zob. Kol 2,17) wskazującym na rzeczywistość życia i działalności Jezusa. Choć
przepisy dotyczące ofiar ze zwierząt,
pokarmów i płynów spożywczych straciły moc obowiązującą wraz ze śmiercią Chrystusa, to jednak prawa dotyczące
odżywiania pozostały niezmienne.
1 Tm 4,1-4. Paweł mówi tu o fałszywych naukach, np. odrzuceniu małżeństwa w imię ascezy. Powyższy fragment
listu nie ma nic wspólnego z biblijnymi
prawami dotyczącymi odżywiania.
Wszystkie te wersety w żadnym
stopniu nie wskazują na rzekome unieważnienie biblijnej nauki o czystych
i nieczystych zwierzętach.
dy całego wielkiego stada tych zwierząt
(zob. Mt 8,28-34), ale nie pozwolił, by
resztki chleba i ryb zmarnowały się
po nakarmieniu tłumu (zob. J 6,1-13).
W ten sposób pośrednio potwierdził
obowiązywanie zasad podanych Noemu po potopie.
2. APOSTOŁOWIE
Apostołowie przestrzegali przykazań
Bożych także po zmartwychwstaniu
i wniebowstąpieniu Jezusa. Piotr odmówił spożywania nieczystych zwierząt ukazanych mu w wizji (zob. Dz
10,13-17). Nieco później zrozumiał
znaczenie tej wizji. Bóg objawił mu,
że nie powinien uważać pogan za nieczystych (zob. Dz 10,28.34-35).
3. INNE POWODY
ZACHOWYWANIA BIBLIJNYCH
PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH
SPOSOBU ODŻYWIANIA
• Ponieważ zasady dotyczące zdrowia nie są częścią przepisów odnoszących się do systemu ofiarniczego, nie zostały zniesione, gdy
ustało obowiązywanie tego starotestamentowego systemu.
• Prawa te mają odmienny charakter
niż przepisy dotyczące rytualnej nieczystości, jako że typowa nieczystość

rytualna jest przejściowa i można
ją usunąć (zob. np. Kpł 12,1-8). Natomiast zwierzęta nieczyste są takimi z natury i nic tego nie zmieni.
• Zakaz spożywania krwi został podtrzymany w Nowym Testamencie
(zob. Dz 15,29). Kościół chrześcijański uznał obowiązywanie tego postanowienia i zachowywał je przez
wieki2. Zakaz ten obowiązuje nadal.
• Fakty dotyczące zdrowia. Spożywanie każdego rodzaju mięsa ma
pewne niekorzystne skutki, jakich
nie powodują pokarmy roślinne.
Jednakże badania wskazują, że
spożywanie mięs zwierząt nieczystych, w tym zwłaszcza wieprzowiny, powoduje skutki daleko
gorsze niż spożywanie mięs zwierząt czystych. Bóg pragnie naszego dobra (zob. Wj 15,26). 1 Kor
6,19-20 przypomina nam, że jesteśmy szafarzami naszego ciała.

IV. WERSETY BIBLIJNE
BŁĘDNIE
INTERPRETOWANE
Mt 15,11. Werset ten dotyczy umywania rąk (zob. Mt 15,2.20), a nie czystych czy nieczystych pokarmów.

PODSUMOWANIE
Chrześcijanie poważnie traktują
Boże zalecenia dotyczące zdrowia
(zob. 1 Kor 10,31). Czczą Zbawiciela
i zachowują Jego przykazania, wiedząc, że On ich miłuje, zbawił ich
i pragnie, by cieszyli się życiem (zob.
J 10,10). Biblijne prawa dotyczące
zdrowia nadal obowiązują, podobnie
jak prawo moralne dziesięciorga przykazań, gdyż są wyrazem miłości i łaskawości Boga. Czyniąc Jego wolę,
korzystamy z dobrodziejstw danych
nam przez Stwórcę.
✔
Ekkehardt Mueller
1

2

Zob. np. C.F. Keil i F. Delitzsch, Commentary on the Old Testament, Grand Rapids
1983, t. I, s. 144.
Zob. Euzebjusz z Cezarei, Historia kościelna 5,1,26, w: Euzebjusz z Cezarei, Historia kościelna. O męczennikach palestyńskich, tłum. Arkadjusz Lisiecki, Poznań
1924, Fiszer i Majewski — Księgarnia Uniwersytecka, s. 199 (przyp. red.).

[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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EWANGELIZACJA

Szczęście
na Madagaskarze
edni z najprzyjaźniejszych ludzi na świecie
mieszkają na Madagaskarze, w błogosławionym
otoczeniu licznych wzgórz,
rzek i wodospadów. Żyją oni
w kraju pełnym zieleni, przyciągającym gości z całego
świata. Na wyspie tej żyje także
wiele wyjątkowych gatunków zwierząt i motyli.
Jednak życie w tym pięknym
kraju nie jest łatwe, gdyż ludzie
muszą ciężko pracować, aby utrzymać siebie i rodzinę. Większość
z nich nie ma samochodu, motoroweru czy nawet roweru, więc
podróżuje się pieszo. Możesz sobie wyobrazić, ile czasu potrzeba, by dotrzeć na własnych nogach do sąsiedniej wsi. Piesi,
zwierzęta i nieliczne pojazdy
dzielą tę samą drogę, a więc
czujność jest niezwykle wskazana.
Gdy ktoś ma coś do sprzedania, musi to zanieść na targ
w koszu umieszczonym na
głowie. Bogatsi posiadają
wózki, przy pomocy których
przewożą towary, ale pchanie
tak obładowanego pojazdu po
wyboistej drodze wymaga dużo
siły i energii. Jest to także niebezpieczne, gdyż kierowcy autobusów muszą lawirować między takimi wózkami. Nierzadko
sprzedawcy wracają z targu
do domu późną nocą.
Pomimo wielu codziennych
wyzwań ludzie na Madagaskarze często się uśmiechają i pozdrawiają także nieznajomych.
W miasteczku Ankarimbelo
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jest mała grupa ludzi, którzy mają powód, by czuć się szczęśliwi. Od niedawna są adwentystami dnia siódmego i spotykają się na wspólnych nabożeństwach w domu modlitwy, który wybudowali własnymi rękami.
Pastor Haja, pionier Misji Globalnej, zaczął pracować w tym rejonie
przed ponad rokiem. Liczba osób
uczęszczających na sobotnie nabożeństwa rosła bardzo szybko i wkrótce
okazało się, że potrzebują oni miejsca,
w którym mogliby się spotykać.
Ciężko pracując, wyznawcy sami
zebrali potrzebne materiały budowlane. Kamienie na fundament pozyskali ze zbocza pobliskiej góry. Ścięli też
około 250 drzew i zrobili z nich belki. Kilka osób utkało zasłony, ktoś ofiarował stół, a wszyscy pozostali ochoczo wzięli udział w budowie. Od czasu zgromadzenia materiałów wyznawcy potrzebowali zaledwie dziesięciu
dni, by ukończyć budowę kościoła.
Już planują, że za pięć lat zbudują większy i solidniejszy dom modlitwy, a tymczasem są bardzo szczęśliwi, że mają własny adwentystyczny
kościół.
Gratulujemy naszym braciom
i siostrom z miasteczka Ankarimbelo! Módl się za pionierów Misji Globalnej i pastorów, którzy niosą ewangelię na tereny, gdzie ludzie nigdy
wcześniej nie słyszeli o Jezusie.
Aby dowiedzieć się więcej o Misji
Globalnej, obejrzyj filmy zamieszczone na internetowej stronie www.globalmission.org.
✔
Nancy Kyte
[Autorka jest dyrektorem marketingu w Biurze
Misji Adwentystycznej przy Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego].
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• nowa redakcja tekstu
(teraz 765 stron)
• dodatkowe odredakcyjne
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Ksi¹¿ka przedstawia ziemskie losy Jezusa z Nazaretu. Autorka z nieprzeciêtn¹
sprawnoœci¹ ukazuje, czasami zdumiewaj¹co, a czasami wstrz¹saj¹co, dzie³o
Chrystusa jako Zbawiciela œwiata. Czyni to po mistrzowsku, w sposób plastyczny
i wielow¹tkowy, z uwzglêdnieniem wielu szczegó³ów zwykle umykaj¹cych przy
pobie¿nym studiowaniu tekstu biblijnego. £¹cz¹c skrupulatnoœæ literack¹
z g³êbokim spojrzeniem cz³owieka wiary, barwnie odmalowuje zarówno ludzk¹
historiê, jak i bosk¹ tajemnicê Jezusa. Publikacja przeznaczona jest zarówno
dla tych, którzy pragn¹ pog³êbiæ wiêŸ ze swoim Zbawicielem, jak i dla ludzi,
którym postaæ Jezusa nie jest znana z osobistego doœwiadczenia. Z pewnoœci¹
skorzystaj¹ z tej pozycji nawet ci, którzy dotychczas niechêtnie odnosili siê
do Niego.
Cena: oprawa miêkka: 35 z³ (e-sklep/zbory: 30 z³),
oprawa twarda: 44,90 z³ (e-sklep/zbory: 39 z³).
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.sklep.znakiczasu.pl

