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FELIETON REDAKCYJNY

Szczodrość

nie traci okazji
D

awanie jest ważną częścią chrześcijańskiego życia. Pieniądze
zarówno reprezentują twoje
życie, jak również wskazują, gdzie jest
twoje serce. Jeśli zarabiasz 20 zł na godzinę, to 20-złotowy banknot reprezentuje jedną godzinę twojego życia. Gdy
ofiarowujesz Bogu te 20 zł, oddajesz Mu
godzinę swojego życia. Dlatego dawanie
jest tak ważne dla chrześcijanina.
Ponadto, gdziekolwiek składasz
swoje pieniądze, tam podąża twoje serce. Jeśli inwestujesz w sprawy Wiekuistego, twoje serce będzie przy tych
sprawach. On wie o tym. Jezus mówi:
— „Gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze” (Łk 12,34).
Biblia mówi o trzech rodzajach
pieniężnych danin składanych Bogu
przez Jego wyznawców: dziesięcinach,
dobrowolnych darach i jałmużnie.
Przyjrzyjmy się im.
DZIESIĘCINY. Dziesięcina to jedna dziesiąta dochodu. Prorok Malachiasz mówi o zatrzymywaniu dziesięciny dla siebie jako o oszukiwaniu
Pana (zob. Ml 3,8). Bóg żąda jednej dziesiątej naszych zysków. Te środki mają
być przeznaczone na finansowanie
Jego dzieła (zob. Lb 18,24). Są przez
chrześcijan oddawane Najwyższemu

jako już należące do Niego (zob. Kpł
27,30.32). Oddawanie ilości mniejszej
niż 10% to nie dziesięcina. Jedynie rzetelne 10% jest uczciwą dziesięciną.
DOBROWOLNE DARY. Są one
tym, co oznacza ich nazwa. Nikt nie
wyznacza z góry określonej wartości
darów. Stanowią one wszystko, co oddajemy Bogu powyżej 10% naszego dochodu. Wysokość dobrowolnych darów
nie jest ustalona. To ty decydujesz, ile
oddasz, a oddajesz, bo miłujesz Zbawiciela i jesteś Mu wdzięczny za to,
co dla ciebie uczynił (zob. Pwt 16,10).
Twoje dary powinny być proporcjonalne do błogosławieństwa, którego
Wszechmogący ci udzielił. Są one wyrazem twojej wdzięczności.
JAŁMUŻNA. Dary miłosierdzia to
środki pieniężne lub inne dobra materialne oddawane bliźnim w potrzebie.
To ty decydujesz, jak pomożesz biednym, jak zaspokoisz ich potrzeby i jak
okażesz praktycznie swoją miłość
do nich (zob. Dz 3,2). Ta decyzja należy do ciebie. Nie ma wyznaczonej ilości środków. Możesz postąpić tak, jak
dyktuje ci serce i sumienie. W Biblii
czytamy: „Kto się lituje nad ubogim,
pożycza Panu, a ten mu odpłaci za jego dobrodziejstwo” (Prz 19,17).

Regularna ofiarność jest kluczowym czynnikiem ożywienia i reformacji, wierności wyznawców oraz dobrej kondycji finansowej naszego Kościoła.
Obok tematów, które regularnie
poruszamy w kwartalniku, w tym numerze zwrócimy szczególną uwagę
na kwestię wyboru papieża. Mamy
nadzieję, że damy starszym zborów
szerszą informację w tej ważnej sprawie. Abdykacja papieża Benedykta XVI
i wybór nowego papieża, Franciszka,
wywołały żywiołowe spekulacje wśród
członków naszego Kościoła. Artykuł
autorstwa Ekkehardta Muellera pt. Papież Franciszek, liczba 666 i wyznaczanie czasu pomoże ci lepiej zrozumieć
tę ważną kwestię.
Miłej lektury!
✔
Jonas Arrais
[Autor jest zastępcą przełożonego Stowarzyszenia
Kaznodziejskiego przy
Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i redaktorem
naczelnym kwartalnika Elder’s Digest].
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SZAFARSTWO

Szafarstwo

i pieniądze
awanie jest niebiańską zasadą
(zob. Dz 20,35). Wolą Bożą
jest, byśmy byli dawcami czasu, talentów oraz pieniędzy i środków
materialnych (zob. Mt 22,15-22). Szatan jednak doprowadził do zastąpienia
szabatu innym dniem kultu, aby usunąć z umysłów chrześcijan pojmowanie Pana jako naszego Stwórcy. Doprowadził także do zarzucenia zasady oddawania dziesięciny, by zatrzeć
w umysłach wierzących pamięć o Bogu jako Właścicielu Wszystkiego.

D

2. W czasach nowotestamentowych
Mt 23,23. Jezus potwierdził potrzebę oddawania dziesięciny.
1 Kor 9,11-14. Paweł znał zasadę
oddawania dziesięciny (zob. Hbr 7,1-10)
i popierał tę praktykę.
Zasada składania dziesięciny istniała w czasach przed powstaniem
narodu izraelskiego. Została ustanowiona dla wszystkich wierzących,
a nie tylko dla Izraelitów. Ci, którzy
oddają dziesięcinę, przyznają, że należą
do Boga.

I. DZIESIĘCINA

II. DOBROWOLNE DARY

1. W czasach starotestamentowych
Rdz 14,18-20. Abraham oddał
dziesiątą część swego dochodu, dziesięcinę. Ów patriarcha jest ojcem
wszystkich wierzących (zob. Rz 4,10-12;
Ga 3,28-29).
Rdz 28,20-22. Jakub znał i praktykował tę zasadę.
Kpł 27,30.32. Izraelici mieli oddawać dziesięcinę. Była ona przeznaczona na utrzymanie kapłanów i lewitów. Tak naprawdę dziesięcina była
oddawana Bogu, a On
przeznaczył ją dla swoich
sług (zob. Lb 18,20-32).
Za czasów Nehemiasza
Izraelici postanowili przywrócić zasadę oddawania
dziesięciny (zob. Ne
10,29-30.38-39). Wszechmogący obiecał obfite
błogosławieństwa tym,
którzy będą posłuszni
Jego przykazaniu (zob.
Ml 3,7-12).

Obok dziesięciny wierzący we
wszystkich czasach składali dobrowolne dary. My także jesteśmy do tego powołani. W tym przypadku ani wysokość, ani procentowa wartość nie są
podane. Po modlitwie chrześcijanin
może sam zdecydować, ile chce ofiarować zgodnie z tym, do czego pobudzi
go Pan (zob. Wj 36,3; Pwt 16,16-17;
1 Kor 16,2; 2 Kor 9,5-7).
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III. PYTANIA
1. Ile powinniśmy oddawać?
Czasami zadawane jest pytanie, czy
dziesięcinę należy obliczać po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu czy
przed odliczeniem kosztów. Zasadą
jest, że oddajemy dziesięcinę obliczoną
od wypłaty netto, a jeśli pracujemy
na własny rachunek — od zysku.
2. Dlaczego powinniśmy oddawać?
• Jezus wydał siebie za nas (zob. Ga 1,4).
• Bóg daje nam wewnętrzny pokój,
spełnione życie na ziemi i zaspokaja wszystkie nasze potrzeby (zob.
Mt 6,31-33; J 10,10).
• Ponadto Zbawiciel daje nam życie
wieczne (zob. 1 J 5,11-12).
• Wolą Pana jest, byśmy dawali. Nasza ofiarność świadczy o naszej
wierności jako szafarzy Jego darów.
Bóg nie potrzebuje naszych pieniędzy, ale pozwala nam być Jego współpracownikami. Jest to dla nas okazja
do rozwoju. Jesteśmy w ten sposób leczeni z egoizmu i nadmiernej troski
o byt. Dawanie przynosi nam błogosławieństwa (zob. Ml 3,10-11).
3. Jak powinniśmy
oddawać?
Powinniśmy oddawać ochoczo, a nie niechętnie czy pod przymusem, pamiętając, że
Jezus oddał za nas samego siebie (zob. 2 Kor
9,7). Oddając, odpowiadamy z wdzięcznością na miłość Bożą
(zob. Mk 12,41-44;
2 Kor 8,3-5). Możliwe

jest oddawanie bez miłości, ale niemożliwe jest miłowanie bez ofiarności. Powinniśmy składać dary Panu nie z sercem pełnym buntu jak Kain (zob. Rdz
4,3-6) czy Ananiasz i Safira (zob. Dz
5,1-4).
4. Kiedy powinniśmy oddawać?
Bóg powinien być na pierwszym
miejscu (zob. Mt 6,33). Tak więc dziesięcinę odkładamy, zanim zaczniemy
wydawać resztę pieniędzy na nasze
potrzeby, nawet jeśli mamy napięty
budżet. Gdy najpierw oddajemy należność Najwyższemu, okazujemy wiarę
i zaufanie do Niego. Ktoś, kto oddaje
dziesięcinę tylko wtedy, gdy zaspokoi
swoje potrzeby, okazuje brak zaufania.
To, co należy do Pana, nie powinno
być zatrzymywane, gdyż jest to nie tylko okradanie Boga z Jego własności,
ale także pozbawia dawcę cennych doświadczeń wiary.
5. Na jaki cel oddajemy?
Dziesięcina służy utrzymaniu służby kaznodziejskiej. Nie powinna być
używana na inne cele. Dobrowolne
dary mogą być składane na potrzeby
zborów, realizację programów misyjnych i inwestycji budowlanych, cele
charytatywne i inne wartościowe projekty.
6. Czy naprawdę możemy oddawać,
gdy trudno nam powiązać koniec
z końcem?
• Wszechmogący dotrzymuje obietnic, nawet jeśli Jego nakazy wydają
się nielogiczne (zob. Ml 3,10).
• Zasada ta znajduje poparcie w biblijnych przykładach. Pamiętaj, że z Bożą
pomocą 300 ludzi pod wodzą Gedeona pokonało ogromną armię (zob.
Sdz 7,7-25). Pomyśl o wdowie z Sarepty (zob. 1 Krl 17,8-16) i nakarmieniu wielotysięcznego tłumu przez Jezusa (zob. Mt 14,13-21), gdy Najwyższy pomnożył wielokrotnie skromne
zasoby.
• Zasada ta znajduje poparcie w doświadczeniach wierzących na przestrzeni dziejów i w naszych czasach.
Pastor E. Modersohn tak oto napisał o oddawaniu dziesięciny
w trudnych czasach po II wojnie
światowej: „Stał się cud. Mój dochód
wystarczał na więcej niż przedtem.

Nie wiem, jak to się działo. Czy zelówki w butach stały się odporniejsze na zużycie? Czy nasza odzież
wolniej ulegała zniszczeniu? Nie
wiem. (...). Jednak mogę zaświadczyć, że nigdy niczego nam nie brakowało”.
• Ci, którzy oddają dziesięcinę, nie zawsze
oddają dlatego, że mają, ale czasami mają
dlatego, że oddają. Każdy może oddawać dziesięcinę, gdyż „u Boga wszystko
jest możliwe” (Mt 19,26).

dziwego Właściciela i Pana. Wyrażamy w ten sposób postanowienie, by być
Jego wiernymi szafarzami. Dowodzimy, że pieniędzy pozostających w naszej dyspozycji używamy zgodnie z Jego wolą. Należymy do Niego wraz
ze wszystkim, co posiadamy (zob. Mt
6,19-21.24).
✔
Ekkehardt Mueller

PODSUMOWANIE

kuł pierwotnie ukazał się w Reflections, biu-

Gdy oddajemy dziesięcinę i dary
Wiekuistemu, uznajemy Go jako Praw-

letynie redagowanym przez Eliasa Brasila de

[Autor jest zastępcą dyrektora Instytutu Badań Biblijnych przy Generalnej Konferencji
Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Arty-

Souzę].
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SZAFARSTWO

5 ważnych faktów dotyczących

chrześcijańskiego szafarstwa
S

zafarstwo w ujęciu tego artykułu
to zarządzanie talentami powierzonymi nam przez Boga. Szafarz
to zarządca. Mając na myśli tę definicję, przeczytaj Łk 19,12-27, a nasuną
ci się następujące spostrzeżenia:

1. BÓG JEST WŁAŚCICIELEM
WSZYSTKIEGO. W tej przypowieści
pan jest posiadaczem pieniędzy, które
dał swoim sługom. Podobnie Najwyższy jest właścicielem wszystkiego, co
mamy. Nasza praca, firma, pieniądze,
inwestycje, dom, więzi, ciało i czas
należą do Niego. My nie jesteśmy właścicielami, a jedynie szafarzami, czyli
zarządcami tego, co Pan nam powierzył.
2. BÓG DAJE NAM TO, CZYM
JESTEŚMY W STANIE ZARZĄDZAĆ. Zauważ, że pan dał sługom tyle,
ile uznał za stosowne ze względu
na ich zdolności zarządzania. Gdy
Pan coś nam daje, to wie, że jesteśmy
w stanie dobrze tego używać.
Tak jest z naszymi finansami —
pracą, dochodem, firmą, a nawet rachunkami czy kredytami — są one częścią naszego życia, gdyż Bóg wie, że jesteśmy w stanie nimi zarządzać. Być
może my sami jeszcze tego nie wiemy,
ale On to wie!
Czasami wydaje się nam, że możemy udźwignąć więcej. Być może tak jest,
ale musimy się nauczyć ufać Wiekuistemu. On pomnaża nasze bogactwo
w swoim czasie. Gdy dostajemy więcej od Pana, On oczekuje więcej
od nas. Zatem powinniśmy starannie
przemyśleć każdą prośbę, którą
do Niego kierujemy.
3. BÓG OCZEKUJE ZYSKU. Pan
w przypowieści rozdał pieniądze sługom, oczekując, że gdy powróci, oddadzą mu więcej, niż otrzymali. Podobnie Wiekuisty oczekuje od nas, że to,

co nam powierzył, nie zostanie zmarnowane, ale przyniesie zysk.
Zwróć uwagę, że pan nie udzielił
sługom szczegółowych instrukcji, w jaki sposób mają osiągnąć zysk. Najwyższy uczy nas, byśmy przynosili zysk, ale
szczegóły pozostawia naszemu rozsądkowi. Jedni radzą sobie lepiej w drobnym handlu czy rolnictwie, drudzy
w obrocie nieruchomościami czy jubilerstwie, a inni są urodzonymi duszpasterzami. Jednak wszyscy wierzący
powinni rozumieć Boże polecenie
przynoszenia zysku od tego, co Pan im
powierzył. Wydawanie wszystkiego
na rzeczy, które tracą wartość, nie
przynosi zysków. Musimy wydawać
na to, co zwiększa swą wartość. Ubrania, samochody, dobre jedzenie, rozrywki, podróże i tym podobne dobra
konsumpcyjne nie przynoszą zysków.
Nieruchomości i inwestycje biznesowe to przykłady wydatków, które przynoszą zyski. Choć część tego, co otrzymujemy, musimy przeznaczyć na konsumpcję, to jednak musimy starannie
pilnować wydatków, abyśmy mogli inwestować w to, co ma prawdziwą wartość w ocenie Wiekuistego.
4. BÓG BŁOGOSŁAWI NAM
STOSOWNIE DO PRZYNOSZONYCH PRZEZ NAS ZYSKÓW. Zwróć
uwagę, że pan pobłogosławił sługom
przynoszącym zysk stosownie do tego,
jaki zysk przynieśli. Ci, którzy przynieśli największy zysk, zostali najbardziej
pobłogosławieni, a ci, którzy przynieśli średni zysk, otrzymali też średnie
błogosławieństwo. Podobnie Wiekuisty
błogosławi nam stosownie do tego, jaki
przynosimy zysk.
Jeśli wydajemy mniej, niż zarabiamy, tak iż możemy inwestować w opłacalny sposób, to możemy oczekiwać
godnej emerytury i obfitej nagrody
w niebie.

6 • PRZEWODNIK DLA KAZNODZIEJÓW ZBOROWYCH 3/2014 (38)

5. BÓG UKARZE BRAK ZYSKU.
Zwróć uwagę, iż pan nie okazał cierpliwości wobec nieużytecznego sługi. Nie
tylko zabrał mu powierzone pieniądze,
ale jeszcze surowo go ukarał. Zbawiciel
jest miłosierny, ale w swoim czasie musi
sprawiedliwie odnieść się do grzechu.
Grzechem jest brać to, co Bóg dał
nam dla Jego chwały i używać tego
dla własnego zbytku. Powinniśmy nauczyć się zasad finansowego szafarstwa
i stosować je, aby przynosić zysk Najwyższemu i otrzymywać Jego błogosławieństwo, a nie okazać się nieużytecznymi i zasłużyć na karę.
***
Podsumowując, Najwyższy jest
właścicielem wszystkiego, a my Jego
szafarzami. On daje nam to, czym jesteśmy w stanie zarządzać. Oczekuje
od nas zysku. Będzie nam błogosławił
stosownie do tego, jak wywiązujemy
się ze swojego szafarstwa, a ukarze
ewentualną nieużyteczność.
„Przypowieść o talentach powinna
być przestudiowana starannie i z modlitwą, gdyż odnosi się osobiście i indywidualnie do każdego dorosłego
i dziecka posiadającego zdolność myślenia. Twoje obowiązki i odpowiedzialność są proporcjonalne do talentów danych ci przez Boga. (...). Każdy człowiek,
od najmniejszego i najmniej znaczącego, po największych i najwyższych, jest
moralną istotą obdarzoną zdolnościami,
z których używania musi zdać sprawę
Panu. W większym lub mniejszym stopniu wszyscy jesteśmy powołani do zarządzania talentami należącymi do Niego.
Duchowe, umysłowe i fizyczne zdolności, wpływ, status, posiadane dobra, uczucia, sympatia — wszystko to cenne talenty, które mają być używane w sprawie
Mistrza dla zbawienia tych, za których
✔
Chrystus umarł”1.
1

Ellen G. White, w: Review and Herald, 1 V 1888.

SZAFARSTWO

Przykłady
ofiarności

Dawanie jest tym cenniejsze,
im bardziej wypływa z serca.

D

awanie jest podstawą życia. Cała
przyroda jest oparta na zasadzie niesamolubnego dawania.
Jedynie ludzie otrzymali możliwość
dokonywania świadomego wyboru —
czy chcą dawać, czy nie. Gdy dajemy,
postępujemy wbrew naszej wrodzonej,
upadłej i grzesznej naturze. To nadaje
naszym darom jeszcze większe znaczenie, gdyż dawanie wiąże się z emocjami i uczuciami, jakich nie wyrażają
nieożywione przedmioty. Dawanie jest
tym cenniejsze, im bardziej wypływa
z serca.
Pewnego razu w świątyni jerozolimskiej Jezus „ujrzał bogaczy, wrzucających swe dary do skarbnicy” (Łk
21,1). W pewnej chwili „ujrzał też
pewną ubogą wdowę, wrzucającą tam
dwa grosze” (Łk 21,2). Wtedy Zbawiciel powiedział:
— „Zaprawdę powiadam wam, ta
uboga wdowa wrzuciła więcej
do skarbnicy niż wszyscy, którzy wrzucali. Bo wszyscy wrzucali z tego, co im
zbywało, ale ta ze swego ubóstwa wrzu-

ciła wszystko, co miała, całe swoje utrzymanie” (Mk 12,43-44).
Jak to możliwe, by ta kobieta wrzuciła więcej do skarbnicy niż wszyscy, którzy
wrzucali? Przypuśćmy, że Maria zarabia
w sklepie 300 zł tygodniowo. Jan jest
prezesem banku i zarabia 300 zł na godzinę. Maria oddaje 100 zł jako dobrowolny dar i Jan oddaje tyle samo. Które
z nich oddało więcej? Liczby mówią, że
oddali tyle samo, ale gdy porówna się czas,
jaki każde z nich poświęciło, by zarobić
te pieniądze, dar Marii oznacza dwa dni
jej życia, podczas gdy dar Jana — 20 minut. Maria poświęciła więcej życia, by
zarobić to, co ofiarowała.
Zarabiane przez nas pieniądze reprezentują czas naszego życia i talenty. Gdy udajemy się do pracy, pracodawca płaci nam stosownie do tego, jak
wycenia nasz czas i talenty. Tak więc
gdy coś dajemy, oddajemy innym część
naszego życia. Wartość pieniądza jest
mierzona przez niebo nie wartością
rynkową, ale czasem życia poświęconym, by go zarobić.

Bóg wyraził swoją miłość wielkością swojego daru. Odkupił nas „nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem (...), lecz drogą krwią Chrystusa,
jako baranka niewinnego i nieskalanego” (1 P 1,18-19). Najwyższy odkupił
nas przez swego Syna i wzywa nas
do ofiarności nie dlatego, że potrzebuje naszych metalowych, papierowych
czy plastikowych pieniędzy, ale dlatego że reprezentują one oddawanie Mu
części życia, którym On nas obdarzył.
W ten sposób ofiarność świadczy
o naszej wierze w Wiekuistego jako
Dawcy Życia oraz o tym, że podzielamy Jego oszacowanie wartości życia.
Odkładamy sobie skarb — zbawienie
— w królestwie niebios. Czy potrzebujemy większego uzasadnienia, by
dawać?
✔
Louis R. Torres
[Autor jest przewodniczącym Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego na Guamie
i w Mikronezji. Artykuł ukazał się pierwotnie
w Best Practice, 12 VIII 2012].
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PYTANIA I ODPOWIEDZI

Szafarstwo,

y
r
a
d
i
dziesięcina

— Czym jest szafarstwo?1
— Początkiem szafarstwa jest uznanie, że to Bóg inicjuje szafarstwo. On
daje nam życie i zaprasza nas do ścisłego partnerstwa. To partnerstwo zaczyna się od przyjęcia Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela — doświadczenia
radości zbawienia. Następnie doświadczenie to prowadzi nas do zaufania Mu
i przyjęcia Go jako Pana i Właściciela nas samych.
— Czym jest biblijne szafarstwo?
— Pismo Święte mówi, że jedynie
człowiek mający więź z Panem może
w pełni uczestniczyć w partnerstwie
z Nim i czcić Go całym swoim
życiem. Szafarstwo jest uznaniem Bożego prawa własności i władzy oraz
panowania Jezusa Chrystusa nad nami.

— Czy pieniądze są częścią sza−
farstwa?
— Tak. Ale szafarstwo obejmuje
także inne dziedziny życia — nasze ciało, umiejętności, czas, środowisko
i pracę. Miłowanie Boga całym sercem, umysłem i duszą znajduje wyraz
we wszystkich naszych sprawach,
świadcząc o tym, kim jesteśmy w naszej więzi z Nim. Wobec takiej szerokiej wizji szafarstwa Jezus jest także
Panem naszych zasobów finansowych.
— Czym jest dziesięcina?
— Dziesięcina to 1/10 dochodu
uzyskanego w pieniądzach lub produkcie i ją należy zwrócić Najwyższemu.
Jest ona święta i należy do Niego,
Właściciela Wszystkiego, w tym także nas samych (zob. Kpł 27,30). Oddawanie Wiekuistemu Jego dziesięciny
jest wyrazem naszej wierności Jemu.
— Czy istnieje różnica między
dziesięciną a dobrowolnymi darami?
— Tak. Dziesięciny są oddawane,
podczas gdy dobrowolne dary to coś,

co dajemy. Dobrowolne dary są naszą
odpowiedzią miłości i wdzięczności
dla Boga za Jego dobroć. Oddając
dziesięcinę i składając dobrowolne
dary, czcimy Zbawiciela i przyczyniamy się do rozwoju Jego misji czynienia ludzi uczniami Jezusa.

— Co się dzieje z dziesięciną
po jej oddaniu?
— W Kościele Adwentystów Dnia
Siódmego dziesięcina jest przyjmowana od wyznawców przez zbór i wysyłana do diecezji lub misji. Diecezje są
lokalnymi spichlerzami dokonującymi
dystrybucji dziesięciny zgodnie z pragmatyką kościelną.
— Na co przeznaczona jest
dziesięcina?
— Choć procentowo dystrybucja
dziesięciny może się różnić między poszczególnymi diecezjami, największa
część dziesięciny jest przeznaczona
na utrzymanie służby duchownych,
ewangelizację i dodatkowe służby kościelne.
— Dlaczego powinniśmy odda−
wać dziesięcinę?
— Oddając Bogu 1/10 dochodu,
pamiętamy, że On jest właścicielem
wszystkiego, co nam powierzył. Oddawanie dziesięciny sprawia, że nasze
nabożeństwo staje się partnerstwem
z Panem, wspieraniem Jego misji, służby i Kościoła. Dziesięcina jest wyrazem lojalności, która łączy nas z Bożymi obietnicami błogosławieństwa,
dając nam poczucie wspólnoty w bosko-ludzkim partnerstwie.

jako naszego właściciela, idziemy
za głosem Ducha Świętego i zgodnie
z Jego wolą rozporządzamy tym, co
nam powierzył. W ten sposób czcimy
Najwyższego, dając Mu część tego, co
nam dał. Dajemy stosownie do tego, jak
przekonuje nas Duch Święty. Dajemy,
by chwalić Zbawiciela. Wspierając Jego
Kościół, przyczyniamy się do rozwoju
Jego misji i pomagamy bliźnim. Ponad
wszystko zaś słuchamy Boga, pracujemy pod Jego kierownictwem i czynimy to, do czego On nas przekonuje.
— Jak powinniśmy oddawać
dobrowolne dary?
— Oddając dobrowolne dary, powinniśmy się kierować dwiema zasadami: Bożym błogosławieństwem
i kierownictwem Ducha Świętego.
„Każdy, tak jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu; gdyż
ochotnego dawcę Bóg miłuje” (2 Kor
9,7). Zbory macedońskie w czasach
apostoła Pawła dały nam dobry przykład do naśladowania, „gdyż w miarę możności — mogę to zaświadczyć
— owszem, ponad możność, samorzutnie, usilnym naleganiem dopraszając
się od nas tej łaski, by mogli uczestniczyć w dziele miłosierdzia dla świętych, i ponad nasze oczekiwanie oddawali nawet samych siebie najpierw
Panu, a potem i nam, za wolą Bożą”
(2 Kor 8,3-5).
✔
1

Pytania i odpowiedzi pochodzą ze strony
internetowej Sekretariatu Szafarstwa Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów
Dnia Siódmego.

[Drodzy współwyznawcy, jeśli macie jakiekol-

— Czym są dobrowolne dary?
— Dobrowolne dary są naszą odpowiedzią miłości na Bożą dobroć i błogosławieństwa. Dzięki nim jeszcze pełniej łączymy się z Panem w finansowej sferze naszego życia. Uznając Go
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wiek 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].

ZDROWIE

Powiedz „nie” alkoholowi

i innym szkodliwym używkom
C

oraz częściej się zdarza słyszeć
adwentystów — w tym także
starszych zborów i pastorów —
kwestionujących to, że abstynencja
od alkoholu i innych używek nadal
powinna być częścią adwentystycznego stylu życia. Niektórzy twierdzą, że
całkowita abstynencja jest zbyt radykalna. Na poparcie swojego stanowiska
cytują wyniki badań, według których
umiarkowane picie wina pozytywnie
wpływa na serce. Niektórzy argumentują, że Biblia nie zakazuje picia alkoholu. Są i tacy, którzy pytają:
— Czy Jezus nie dokonał pierwszego cudu, zmieniając wodę w wino?
Czy zatem kwestię abstynencji należy pozostawić do prywatnego wyboru?
Spożywanie alkoholu jest wciąż jednym z największych zagrożeń dla zdrowia we współczesnym świecie. W wielu krajach stanowi jeden z trzech najpoważniejszych czynników ryzyka zapadania na chroniczne choroby1. Picie
alkoholu wiąże się także z przestępczością, wypadkami drogowymi, przemocą
(w rodzinie i poza nią), rozpadem małżeństw, różnymi uzależnieniami, zaburzeniami psychicznymi (np. depresją)
i innymi problemami zdrowotnymi.
W wyniku tego rzecznicy zdrowia
w niektórych krajach doprowadzili
do nałożenia większej akcyzy na napoje alkoholowe, co przyczyniło się
do ograniczenia konsumpcji. Nawet
niewielkie ilości alkoholu mogą spowodować niszczące skutki w organizmie
i psychice uzależnionej
osoby.
Oto kilka faktów i towarzysząca im nadzieja2:
Fakt: Wskutek spożywania alkoholu cierpi
zdrowie fizyczne — podwajają się przypadki nadciśnienia, podobnie jak ryzyko chorób serca i układu krążenia. U pijących

alkohol znacznie częściej dochodzi
do nagłych zgonów z powodu niewydolności serca. Alkohol uszkadza wątrobę, podnosi poziom trójglicerydów
we krwi, powoduje niewydolność serca, zawały, syndrom alkoholowy u noworodków urodzonych przez matki
pijące w ciąży, niektóre rodzaje nowotworów, urazy, otyłość i cukrzycę spowodowaną nadmiarem kalorii, a także prowadzi do przemocy i tragicznych zgonów.
Fakt: Najnowsze badania sugerują,
że picie alkoholu w krajach rozwiniętych powoduje co 30. zgon z powodu
chorób nowotworowych. Badania wskazują także, że picie nawet małych ilości
alkoholu jest szkodliwe — 1/3 tych, którzy umierają na raka spowodowanego
alkoholem, pije przeciętnie mniej niż 1,5
drinka dziennie. Uczeni doszli do wniosku, że choć umiarkowane picie alkoholu tradycyjnie wiązano z korzystnym
wpływem na serce, to jednak w szerszym kontekście rozmaitych problemów
związanych z piciem alkohol powoduje
10 razy więcej zgonów niż te, którym rzekomo zapobiega3.
Nadzieja: Powyższe badania potwierdzają Bożą opinię dotyczącą alkoholu: „Wino — to szyderca, mocny trunek — to wrzaskliwa kłótnia; i nie jest
mądry, kto się od niego zatacza” (Prz
20,1). Podążanie za tą biblijną radą
jest kluczem do zapobiegania skutkom
picia alkoholu. W Chrystusie możemy
znaleźć prawdziwe uzdrowienie z alkoholowego uzależnienia
i wszelkich innych uzależnień.

zdrowymi uzależnieniami. Starsi zborów mogą założyć opartą na 12-stopniowym programie i kierującą ku
Chrystusowi grupę wsparcia albo zachęcić kogoś innego do założenia i prowadzenia takiej grupy. Więcej na ten
temat znajdziesz na stronie www.adventistrecovery.org.
Gdy przyłączamy się do adwentystycznego Kościoła, odrzucamy wymówki mające uzasadniać rzekomy
brak potrzeby absolutnej abstynencji.
Zaczynamy rozumieć, jak wstrzymywanie się od szkodliwych substancji
wpływa nie tylko na nasze zdrowie fizycznej i umysłowe, ale także nasze
życie duchowe. Bierzemy sobie do serca fakt, iż „cokolwiek pomniejsza naszą
fizyczną odporność, osłabia również
umysł i czyni go mniej zdolnym
do odróżniania zła od dobra”4, tak iż
„zmniejsza się umiejętność wybierania
tego, co dobre, traci się wolę czynienia
tego, co się uważa za słuszne”5. Bóg
wskazał nam drogę życia (zob. Ps
16,11). Starsi zborów i inni duchowi
przywódcy powinni wybrać tę drogę
i kierować na nią innych.
✔
Katia Reinert
1

spodarczej i Rozwoju (OECD) pt. Health
at a Glance 2011, w: www.oecd.org/health/
2

Adventist Recovery
Ministries niesie w naszym Kościele chrystocentryczną pomoc wszystkim,
którzy zmagają się z nie-

healthataglance.
Zob. Health Unlimited, w: Facts with Hope
4/2013, s. 4, w: www.nadhealthministries.org.

3

Zob. D.E. Nelson i inni, Alcohol-Attributable
Cancer Deaths and Years of Potential Life
Lost in the United States, w: American Journal

4

Jak starsi zborów
mogą pomóc?

Zob. raport Organizacji Współpracy Go-

of Public Health 103 (4), s. 642-649.
Ellen G. White, Przypowieści Chrystusa, Warszawa 2010, wyd. IV, s. 223.

5

Tamże.
Autorka jest dyrektorem Sekretariatu Zdrowia Wydziału Północnoamerykańskiego Kościoła
Adwentystów Dnia Siódmego].
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DUSZPASTERSTWO

Do takich należy

królestwo
niebios

W

ubiegłym roku Kościół adwentystyczny obchodził
160. rocznicę powstania
szkoły sobotniej. W 1853 roku Jakub
i Ellen White’owie powołali do istnienia pierwszą klasę szkoły sobotniej
w swoim domu w Rochester w stanie Nowy Jork.
Pierwsza publikacja przeznaczona
dla szkoły sobotniej ukazała się rok
wcześniej — w 1852 roku — w pierwszym numerze czasopisma Youth’s Instructor. Te pierwsze lekcje były przeznaczone dla dzieci i młodzieży.
Od pierwszych lat celem istnienia szkoły sobotniej było studiowanie Biblii,
wspólnota i ewangelizacja z akcentem
na misję światową. Jednak najważniejszym celem funkcjonowania szkoły sobotniej jest otwieranie serc jej uczestników na działanie Ducha Świętego. Gdy
ich serca są otwarte, Chrystus „otworzy
ich umysł, aby mogli pojąć sprawy
Boże”1.
Aby cel szkoły sobotniej mógł być
realizowany, musi się ona koncentrować
przede wszystkim na dzieciach. Linda
Mei Lin Koh, dyrektor Sekretariatu
Dzieci Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, mówi:
— Pierwsze lata życia dziecka są
okresem największej wrażliwości,
w którym można wpoić w młody
umysł świadomość miłości Jezusa.
Obecnie 8 różnych periodycznych
publikacji przeznaczonych dla szkoły
sobotniej jest wydawanych w wielu językach na całym świecie. 4 z nich skła-

„Naszym celem jest
przekazywanie dzieciom
historii biblijnych
w sposób dostosowany
do wieku, przystępny
i wierny Pismu Świętemu”.

dają się na serię GraceLink2, oficjalny
program nauczania Kościoła adwentystycznego dla dzieci od narodzin
do 14. roku życia. Obecnie publikacje
te są tłumaczone na 17 języków.
Gary B. Swanson, zastępca dyrektora Sekretariatu Szkoły Sobotniej
i Misji Wyznawców Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia
Siódmego, mówi:
— Od czasu rozpoczęcia wydawania serii GraceLink w 2000 roku tysiące klas szkoły sobotniej na całym
świecie, reprezentujące różne kultury,
przyjęły wspomniane publikacje z entuzjazmem. Jednak ten plan nauczania
jest żywym materiałem, a jako taki
musi być poddawany regularnemu oszacowaniu i ocenie. Dlatego też w 2013
roku podjęto inicjatywę poprawionego
wydania serii GraceLink.
Podręczniki do studiowania
dla juniorów zostały poprawione i wydane jako pierwsze w pierwszym kwartale 2013 roku. Materiały dla najmłodszych zostaną wydane w połowie 2014
roku, a materiały dla dzieci w wieku przedszkolnym i dla dzieci
z młodszych klas szkoły podstawowej
będą dostępne w 2015 roku.
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Celem GraceLink jest uczenie dzieci o Bogu i Jego łasce, aby mogły budować zbawienną więź z Nim. Badania przeprowadzone przez Kościół adwentystyczny w latach 1990, 2000
i 2010 wskazują cztery istotne obszary
w rozwoju więzi z Chrystusem jako
Zbawicielem. V. Bailey Gillespie, jeden
z czołowych badaczy w tej dziedzinie,
wskazuje, że „młodzi ludzie dojrzewają
duchowo przez umacnianie się w służbie, nabożeństwie, łasce i społeczności”. Dalej wyjaśnia, że gdy dzieci poznają historie biblijne, ale nie stosują ich
do swojego życia, wówczas znają fakty,
ale niekoniecznie mają więź z Jezusem.
Dlatego seria GraceLink kładzie nacisk
na cztery czynniki: łaskę, służbę, nabożeństwo i społeczność.
Gillespie twierdzi, że kluczowa
dla GraceLink jest troska o praktyczne stosowanie historii biblijnych. Każda lekcja zaczyna się czymś, co odnosi
się bezpośrednio do współczesnych
doświadczeń w dzieciństwie.
• Łaska jest demonstracją miłości
Najwyższego do nas (Jezus mnie miłuje). GraceLink uczy dzieci, że służymy
Bogu, który posłał swego Syna, aby
umarł za nas, odkupił i przyjął nas,
abyśmy mogli żyć z Nim na zawsze.
• Nabożeństwo jest naszą odpowiedzią na miłość Wiekuistego. Jak czytamy w 1 J 4,19 BT, „miłujemy [Boga],
ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował”. GraceLink podkreśla, że nabożeństwo nie jest czymś, co chrześcijanie
odprawiają raz w tygodniu — nabożeństwo to nasz sposób życia. Dzieci uczą
się, że oddają cześć Stwórcy przez chwalenie Go, styl życia i szafarstwo. Mówiąc słowami dziecka, nabożeństwo
wskazuje, że ja miłuję Jezusa.
• Społeczność (miłowanie bliźnich) obejmuje nasze więzi z ludźmi
wokół nas. Gdy dzieci rozumieją, czym
jest łaska, i odpowiadają nabożeństwem, będą także rozumieć, że ich
miłość do Boga wpływa na ich więzi
z bliskimi i przyjaciółmi, a nawet
z ludźmi, których nie znają osobiście.
• Służba to ostatni, choć nie najmniej ważny z czynników. GraceLink
zachęca dzieci do działania na rzecz
ludzi, którzy nie znają Zbawiciela.

Przez swoją służbę dzieci mogą się dzielić przesłaniem nadziei na przyszłość,
mówiąc niejako:
— Jezus miłuje także ciebie.
Redaktor Bonita Joyner Shields
mówi:
— Dzieci uczą się w różny sposób,
a więc każde dziecko może doświadczać Biblii z nieco innej perspektywy.
Ten plan nauczania daje dzieciom możliwość indywidualnego wzrastania
w ich poznaniu Pana i radowania się
pewnością więzi z Chrystusem.
Ponadto GraceLink zawiera obszerne studium fundamentalnych adwentystycznych zasad wiary. Studium
to jest mocno oparte na Piśmie Świętym i Duchu Proroctwa, a jako takie
zostało zaaprobowane przez Instytut
Badań Biblijnych Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia
Siódmego.
Falvo Fowler, redaktor podręczników dla najmłodszych, przedszkolaków i młodszych klas szkoły podstawowej, mówi:
— Naszym celem jest przekazywanie dzieciom historii biblijnych w sposób dostosowany do wieku, przystępny i wierny Pismu Świętemu.
Poprawiony program nauczania
bierze pod uwagę fakt, że dzieci uczą
się w różny sposób. Bonita Joyner
Shields mówi:
— Podręczniki GraceLink prowadzą dzieci przez cykl nauczania, pomagając im doświadczać różnych rzeczy,
rozmyślać i wykonywać zadania związane z historiami z Pisma Świętego.
Redaktorzy współpracują ściśle
z dyrektorami sekretariatów do spraw
dzieci na całym świecie, aby lekcje były
przydatne dla odbiorców z wszystkich krajów, a ich treść uwzględniała
kulturową wrażliwość.
Materiały dla szkoły sobotniej są
łatwo dostępne dla osób dysponujących mobilnymi urządzeniami multimedialnymi. Dostępne są trzy aplikacje: Sabbath School App, GraceLink
App i GraceLink Games. Falvo Fowler mówi:
— Materiały uzupełniające, w tym
także w formacie na tablety i smartfony, są dostępne drogą internetową

dla różnego rodzaju zborów i kultur.
Chcemy dostarczać narzędzi rodzicom
i nauczycielom, by ułatwiać ich dzieciom zrozumienie Pisma Świętego.
Jezus powiedział:
— „Dopuśćcie dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść do Mnie;
do takich bowiem należy królestwo
niebieskie” (Mt 19,14 BT).
Wiemy, że Bóg miłuje dzieci, a Jego priorytetem jest, by były one ważną
częścią Jego królestwa. Dzieci „mają
być kształcone, dyscyplinowane i cierpliwie uczone. Wymagają więcej niż
przypadkowego zainteresowania
i więcej niż słowa zachęty. Potrzebują
mrówczej i starannej pracy połączonej
z modlitwą”3.
Program GraceLink wymaga od
rodziców i nauczycieli aktywnego zaangażowania w nauczanie dzieci.
Uczestniczenie w duchowym rozwoju
dzieci może się wydawać mało znaczące, ale wartość wpływu wywieranego
przez dorosłych na dzieci jest nie
do przecenienia. Uczenie się w szkole sobotniej musi być czymś więcej niż
przekazywaniem informacji — musi być
przekształcającym doświadczeniem.
Jeśli kiedykolwiek adwentyści dnia
siódmego potrzebowali karmić jagnięta
w Kościele i paść je na biblijnym doświadczeniu prowadzącym do zbawczej więzi z Chrystusem, to z pewnością potrzebują tego dzisiaj. Wielki Pasterz przyszedł na świat, aby ratować
zagubionych. Możemy towarzyszyć Mu
w tym dziele i uczyć nawet nasze najmłodsze jagnięta o ich miłującym Zbawicielu i Jego łasce.
✔
Laura Sámano
1

Ellen G. White, Counsels on Sabbath School
Work, Waszyngton 1938, s. 61.

2

W języku polskim podręczniki z serii
GraceLink do szkoły sobotniej dla dzieci
wydawane są przez Fundację „Źródła Życia”

3

(przyp. red.).
Ellen G. White, Counsels on Sabbath School
Work, s. 77.

[Autorka jest redaktorką w adwentystycznym
wydawnictwie Review & Herald Publishing
Association, mającym siedzibę w Hagerstown
w Stanach Zjednoczonych].
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Zmienić przyszłość
— Spędzałam całe dnie
w domu sama. Byłam bardzo
samotna, nie mając nikogo,
z kim mogłabym porozmawiać
— wyznaje Siforo. — Teraz, dzięki Adrze, jestem częścią społeczności. Wszystko się zmieniło.
Dzięki projektowi Adry, rozpoczętemu w dystrykcie Karongi w prowincji zachodniej, wdowy będące ofiarami ludobójstwa
w Ruandzie mogą z większą nadzieją patrzeć w przyszłość.
W wyniku tej wielkiej zbrodni owdowiało w Ruandzie 500 tys. kobiet.
Wiele z nich przeprowadziło się
na wieś. ADRA jest jedyną organizacją, która odpowiedziała na prośbę
władz Ruandy, by nieść pomoc ludziom mieszkającym w trudno dostępnych górskich wioskach.
Pierwszym krokiem, jaki podjęła
ADRA, było wyjście naprzeciw kobietom w wioskach przez nauczenie ich
czytania i pisania. Pod koniec kursu
poproszono kobiety, by wskazały wdowy w ich społecznościach, a następnie odwiedziły je, by dowiedzieć się,
które z nich będą zainteresowane rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej.
— Jestem wdową od 17 lat i sama wychowuję czworo moich dzieci.
Do tej pory nikt mi nie pomagał —
stwierdza Siforo. — Ludzie z Adry
najpierw nauczyli mnie czytać i pisać.
Teraz uczę tego samego inne kobiety!
Z pomocą miejscowych pracowników Adry grupy wdów założyły spółdzielnie, by razem uprawiać warzywa
i hodować kozy.
W społecznościach wiejskich cenne są nie tylko płody rolne, ale także
inwentarz żywy. Kozy, owce i bydło
dostarczają mleka, mięsa i skór

© ADRA International

wdów w Ruandzie

do użytku domowego, a nadwyżkę
można sprzedać w celu uzyskania dodatkowego dochodu.
— ADRA pomogła nam zbudować
oborę dla kóz! Dzięki temu nasza spółdzielnia z nadzieją patrzy w przyszłość — dodaje Siforo, która została
wybrana przez koleżanki prezesem
spółdzielni.
Dzięki pomocy Adry kobiety nabyły pierwsze kozy, aby rozpocząć hodowlę.
— Jesteśmy jedną z 15 wdowich
spółdzielni w okolicy — mówi Rachel. — ADRA nauczyła nas czytać
i pisać, pomogła w zakupie kóz, poinstruowała, jak sporządzać kompost
organiczny do uprawy warzyw oraz
wskazała nam właściwy sposób produkcji i sprzedaży koziego mleka i wyrobów z niego, abyśmy mogły zarobić
na utrzymanie naszych rodzin.
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Spółdzielnie spłaciły pożyczki zaciągnięte na zakup kóz
i powiększają swoje stada.
— Cały czas odnawiamy stado, a sprzedając starsze kozy,
uzyskujemy pieniądze na utrzymanie
naszych rodzin i rozwój wspólnot.
Dzięki temu projektowi wdowy
mogą zapewnić opiekę zdrowotną swoim rodzinom i edukację dzieciom.
Ponadto kobiety dzielą się tym, czego
się nauczyły, z innymi kobietami, służąc jako nauczycielki i pomagając zakładać następne spółdzielnie w okolicznych miejscowościach.
— W ten sposób spłacamy dług
wdzięczności dla Adry: okazujemy
wdzięczność, pomagając innym wdowom — podsumowuje Siforo. — Wierzymy, że ADRA była dla nas cudem
zesłanym przez Boga. Dzięki niej nasze życie stało się lepsze.
Aby dowiedzieć się więcej o tym,
jak ADRA pozytywnie wpływa na życie wielu społeczności na całym świecie, odwiedź stronę internetową
www.adra.org.
✔

HOMILETYKA

Kazanie I

Misja Kościoła
Mt 28,18-20

W

Mt 28,18-20 w prostych
słowach został wskazany
podstawowy obowiązek
Kościoła. Jednak wielu ludzi usiłuje
skomplikować to, co proste. O misji
Kościoła napisano niezliczone tomy, naucza się jej w seminariach, a przecież
Jezus streścił ją w jednym przykazaniu
— czynić ludzi Jego uczniami.
Inne działania wymienione w tych
wersetach (pójście do świata, chrzczenie ludzi i nauczanie) są jedynie etapami prowadzącymi do zasadniczego
nakazu Chrystusa — nakazu pozyskiwania uczniów dla Niego. Ten nakaz
jest celem, a działania są środkiem
wiodącym do osiągnięcia tego celu.
Czynienie ludzi uczniami Zbawiciela jest końcowym efektem naszego
planu. Pójście, chrzczenie i nauczanie
jest procesem realizacji tego planu.
Wszystkie te działania i ich cel składają się na naszą misję.
I. NASZA MISJA
Jezus powiedział, że Jego uczniowie mają iść i czynić innych Jego
uczniami. Uczniowie tak właśnie zrozumieli swoją misję. Mieli pozyskiwać
wyznawców dla Chrystusa. Mieli nauczać o Nim ludzi ze wszystkich narodów. Mieli iść na cały świat, szukać
ludzi, uczyć ich i szkolić.
Uczniowie Jezusa mieli czynić innych Jego naśladowcami — podążającymi za Nim jako swym Nauczycielem. Nie mieli pozyskiwać naśladowców dla siebie. Mieli czynić ludzi
uczniami Pana. To była ich misja i taka sama jest nasza misja.
Uczniowie Jezusa rozumieli, że aby
być Jego uczniem, trzeba położyć na szali całe swoje życie. Mieli w tym celu poświęcić wszystko (zob. Mt 10,37-38).
Pozyskiwanie uczniów dla Pana
nie dzieje się przypadkiem w czterech
ścianach kaplicy i nie tylko w małych
grupach studiujących Biblię. Dzieje się
wtedy, gdy ocieramy się ramię w ra-

mię ze światem i opowiadamy ludziom o wspaniałym bogactwie łaski
danej nam w Chrystusie.
Pozyskiwanie uczniów jest dziełem
serca, a Bóg jest tym, który zmienia
serca. Zdani tylko na siebie jesteśmy
zupełnie bezradni w kwestii pozyskiwania uczniów dla Jezusa. Jednak gdy
uważnie przyjrzymy się 28. rozdziałowi Ewangelii Mateusza, możemy się
dowiedzieć, na czym opiera się nasza
skuteczność w misji zleconej nam
przez Wszechmogącego.
II. NASZA SKUTECZNOŚĆ
Gdy idziemy do świata z przesłaniem ewangelii łaski Bożej, zdajemy sobie sprawę z tego, że nie my jesteśmy
autorytetami w tym dziele. Sami z siebie nie jesteśmy w stanie przekonać ludzi, by porzucili świat i poszli za Chrystusem. Jedynie Jezus — za pośrednictwem Ducha Świętego — ma władzę
i moc, by to uczynić (zob. Mt 28,18;
J 10,27-28; 17,2). „Można być uczonym,
posiadać talent, wymowę i wszelkie
zdolności, a z powodu braku Ducha
Świętego nie móc wzruszyć ani jednego
serca i pozyskać dla Chrystusa choćby jednego grzesznika”1.
Jezus obiecał swoje osobiste zaangażowanie w ten proces. Powiedział
niejako:
— Jestem z wami zawsze! Mam
władzę. Zadbam o to, by to dzieło zostało wykonane.
Pamiętacie zapewne, że Syn Boży
obiecał, iż zbuduje swój Kościół (zob.
Mt 16,18). Naszym dziełem jest czynienie ludzi Jego uczniami. On jest
gwarantem tego dzieła. Jezus zagwarantował powodzenie tego dzieła swoim autorytetem (zob. Mt 16,18) i swoją
obecnością wśród nas (zob. Mt 16,20).
III. NASZA PRAKTYKA
Rozważmy następujące pytanie: Jak
uczniowie zrozumieli przykazanie Chrystusa, iż mają pozyskiwać uczniów dla Niego? Aby zrozumieć to, jak oni zinterpretowali Jego przykazanie czynienia
uczniami ludzi ze wszystkich narodów
i chrzczenia ich, powinniśmy przyjrzeć
się praktyce Kościoła wczesnochrześcijańskiego, a następnie rozważyć to pyta-

nie w naszym współczesnym kontekście.
Studiując dzieje Kościoła pierwotnego,
zauważamy, że pierwsi chrześcijanie głosili ewangelię i zakładali zbory. Byli skupieni na głoszeniu Słowa Pańskiego,
a zbór stanowił ośrodek ich działania.
Czy dobrze znacie historię Kościoła wczesnochrześcijańskiego? Przez
pierwsze trzy czy cztery lata Kościół
rozwijał się niemal wyłącznie w Jerozolimie. „A Słowo Boże rosło i poczet
uczniów w Jerozolimie bardzo się pomnażał” (Dz 6,7). Następnie, po ukamienowaniu Szczepana i rozpoczęciu
prześladowania przez Żydów, chrześcijanie rozproszyli się. Filip udał się
do Samarii i Cezarei. Paweł został nawrócony i powołany do służby w Damaszku. Piotr poszedł do Joppy. Przyjrzyjmy się temu, jak Dzieje Apostolskie
opisują to, co stało się wtedy.
• Dobra nowina Jezusa Chrystusa szerzyła się na północ od Jerozolimy
i znaczna liczba ludzi uwierzyła
(zob. Dz 11,19-21).
• Gdy zbór w Jerozolimie dowiedział się o tym, Barnaba został posłany, by sprawować opiekę duszpasterską w nowo powstającym zborze. Szybko zorientował się, że potrzebuje w Antiochii kogoś takiego
jak Paweł. Paweł był w stanie nauczać zbór i prowadzić go do dojrzałości (zob. Dz 11,22-24).
• Kościół był rozproszony, mimo to
głoszono ewangelię. Wielu mieszkańców Antiochii uwierzyło. Przez
rok Paweł nauczał nawróconych,
umacniając ich w prawdzie Bożej.
Zbór dojrzewał duchowo i liczba
uczniów systematycznie wzrastała
(zob. Dz 11,25-26).
• Zwróćcie uwagę, czego Bóg dokonał przez ten zbór w Antiochii. Zajrzyjmy do 13. rozdziału Dziejów
Apostolskich, gdzie opisany jest dalszy ciąg historii zboru antiocheńskiego. Otóż zbór ten wysłał misjonarzy, by powielić w innym miejscu to, co wydarzyło się w Antiochii! Pan skierował wierzących
w Antiochii do siebie i doprowadził ich do duchowej dojrzałości.
Barnaba i Saul (Paweł) zostali wybrani i posłani na misję pod bez-
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pośrednim kierownictwem Ducha
Świętego (zob. Dz 13,2-3). Udali się
do Seleucji, na Cypr, do Salaminy, na Pafos, do Pizydii, Antiochii,
Ikonium, Listry i Derbe. Głosili
ewangelię i umacniali tych, którzy
uwierzyli (zob. Dz 13,1-3).
• Na tym polega misja — głoszenie
ewangelii, gromadzenie wierzących
w zbory, uczenie ich w wierze,
a następnie posyłanie ich, by powielali ten proces (zob. Dz 14,21-23).
Tak było podczas pierwszej podróży
misyjnej Pawła. Podczas drugiej
podróży Paweł starał się umacniać
zbory założone wcześniej, a obok
nich zakładał kolejne.
• Sięgnijmy teraz do 15. rozdziału
Dziejów Apostolskich. Paweł wzmacniał zbory, nauczając współwyznawców (zob. Dz 15,40-16,1). W Dz
16,5 zawarte jest podsumowanie:
„Zbory zaś utwierdzały się w wierze
i z każdym dniem rosły w liczbę”.
• Następnie Paweł wzmógł wysiłki.
Założył zbory w Filippi, Tesaloni-

Kazanie II

Baranek Boży
Mt 1,18-25; J 1,29

I

zraelita Józef zaręczył się z młodą
Izraelitką Marią. Jako zaręczeni byli
związani ze sobą małżeńskim kontraktem, choć jeszcze nie mieszkali razem, a ich małżeństwo nie zostało
skonsumowane. Wtedy to Józef dowiedział się, że Maria jest w ciąży.
Józef wiedział, że nie on jest ojcem
dziecka, ale wiedział, że musi nim być
ktoś inny. Uznał, że Maria nie dochowała mu wierności, więc postanowił
się z nią rozstać (zob. Mt 1,18-19).
Ale ponieważ miłował Marię, ulitował się nad nią i postanowił opuścić
ją po cichu, wiedząc, że za cudzołóstwo, którego, jak sądził, się dopuściła, grozi jej kara śmierci przez ukamienowanie.
Jednak zanim wdrożył swój plan,
Bóg posłał do niego swego anioła, który wyjaśnił Józefowi, że prawda jest

ce i Koryncie. Łukasz zapisał
dla nas, że Paweł „przebywał tam
[w Koryncie] rok i sześć miesięcy,
nauczając wśród nich Słowa Bożego” (Dz 18,11). Innymi słowy apostoł czynił w Koryncie dokładnie to,
co wcześniej czynił w Antiochii,
z której następnie został wysłany —
nauczał mieszkańców miasta.

blijny model osobistego i wspólnotowego rozwoju chrześcijan. „Idźcie tedy
i czyńcie uczniami wszystkie narody,
chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28,19).
✔
1

Ellen G. White, Przypowieści Chrystusa,
Warszawa 2010, wyd. IV, s. 210.

NOTATKI

PODSUMOWANIE
I my zostaliśmy powołani do takiego działania. Realizując to powołanie, będziemy musieli dokonać wyborów. Czy pójdziemy? W jakim celu
poślemy ludzi? Musimy iść i posyłać
innych, aby pozyskiwać uczniów
dla Jezusa! To właśnie zlecił nam Pan.
Jest wiele okazji i możliwości, by
realizować to wielkie zlecenie lokalnie
i globalnie. Wielu chrześcijan czyni
wiele różnych dobrych rzeczy! Jednak
zawsze priorytetem Kościoła musi być
posyłanie misjonarzy pozyskujących
uczniów dla Chrystusa!
Wierzę, że jest to najtrafniejszy bi-

inna, niż przypuszczał. Anioł powiedział mu, że Maria nosi dziecko, które
zostało poczęte w nadprzyrodzony
sposób, za sprawą Ducha Świętego,
a chłopiec, który się urodzi, będzie
kimś szczególnym i wypełni niezwykłą misję.
Słysząc to, Józef bez wahania
przyjął Marię do swego domu i nie
współżył z nią, póki nie urodziła
syna. Wtedy żadne z nich nie zdawało sobie jeszcze sprawy, że chłopiec,
którego Maria nosi pod sercem, stanie się prawdziwym Barankiem Bożym i pewnego dnia umrze za grzechy całej ludzkości. Gdy nadszedł
właściwy czas, Maria urodziła syna.
Na świat przyszedł Baranek Boży.
Gdy Jezus dorósł i przybył nad Jordan do Jana Chrzciciela, prorok zawołał:
— „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata” (J 1,29).
Dzisiaj chciałbym wam powiedzieć
o trzech szczególnych cechach Baranka Bożego.
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I. BARANEK BOŻY BYŁ
SZCZEGÓLNYM BARANKIEM
(zob. Mt 1,20)
A. Jego poczęcie było niezwykłe. Ojcem
Jezusa nie był człowiek! Jego Ojcem w sensie Jego ludzkiej natury był nie kto inny jak sam Bóg!
Jego poczęcie było nadzwyczajne także z uwagi na fakt, iż Jego
matka była dziewicą. Jego poczęcie było więc zupełnie inne
od naszego! Fakt, iż został On poczęty przez dziewicę, został zapowiedziany w proroctwie (zob. Iz
7,14; Mt 1,23 BT; Łk 1,34-35).
B. Jego postępowanie było niezwykłe.
Od dnia, w którym Jezus przyszedł na świat, do dnia Jego powrotu do nieba był On osobą
o bardzo szczególnych cechach.
1. Cuda. Chrystus karmił tłumy,
otwierał oczy niewidomym,
uzdrawiał chorych i wskrzeszał zmarłych. Wszystkie Jego
czyny świadczyły o Jego niezwykłości. Wszystkie one
świadczyły, że naprawdę jest

tym, za kogo się podaje (zob.
Łk 4,18; Iz 61,1).
2. Przesłania. Gdy Jezus przemawiał, ludzie zdumiewali się
nad tym, co mówił. Gdy miał
zaledwie 12 lat, zaskakiwał
uczonych w Piśmie swoją mądrością i wiedzą (zob. Łk
2,47). Gdy rozpoczął swoją
służbę, tłumy podążały za Nim,
by Go słuchać (zob. J 7,46;
Łk 4,22).
C. Jego twierdzenia były niezwykłe.
Chrystus nigdy nie obawiał się
mówić ludziom, kim jest. Jego
twierdzenia dotyczące Jego tożsamości sprawiały, że Jego wrogowie usiłowali Go uśmiercić
jako rzekomego bluźniercę. Dlaczego Jego twierdzenia wywoływały u niektórych takie zgorszenie? Z dwóch powodów.
1. Jezus twierdził, że jest Synem Bożym (zob. J 10,36). Twierdził, że
przed swym przyjściem na świat
był Synem Bożym w niebie.
Ludzie uważali Go za syna Józefa (zob. Mk 6,3), ale Syn Człowieczy twierdził, że ma szczególną więź ze swym prawdziwym Ojcem w niebie.
2. Jezus twierdził, że jest Bogiem
(zob. J 14,9; 8,58; 10,30). To
twierdzenie było jeszcze bardziej gorszące dla niektórych
Żydów niż pierwsze. Wypowiadając to twierdzenie, Chrystus mówił im, że istnieje
od wieczności i jest ich Bogiem, a oni winni są Mu hołd
i uznanie jako jednej z trzech
osób Bóstwa.
II. BARANEK BOŻY BYŁ
BARANKIEM OFIARNYM
(zob. Mt 1,21)
Jezus przyszedł na świat, by stać
się Barankiem ofiarnym (zob. J 18,37).
Przyszedł, by umrzeć za grzechy ludzkości. Łukasz przekazuje nam, że misją
Mesjasza w świecie było „szukać
i zbawić to, co zginęło” (Łk 19,10).
A. Był On nieskalanym Barankiem.
Zanim świątynny baranek mógł
być złożony w ofierze, musiał

być starannie sprawdzony i uznany za pozbawionego skaz (zob.
Lb 28,9). Zwierzę chore lub zdeformowane nie nadawało się
na ofiarę. Aby Jezus mógł stać
się prawdziwą ofiarą za nasze
grzechy, musiał być bez moralnej
skazy. Spełniał ten warunek doskonale. Nie tylko był Synem
Bożym, ale był także bezgrzeszny (zob. 2 Kor 5,21; 1 P 2,22).
B. Był On uległym Barankiem. Jezus
nie został zmuszony, by stać się
ofiarą. Dobrowolnie poddał się
wszystkiemu, co Go spotkało.
Uczynił to z miłości do ciebie
i do mnie. Poddał się woli Ojca
i zapłacił cenę za nasze grzechy.
Był Barankiem uległym aż
do śmierci (zob. Iz 53,7).
C. Był On ofiarnym Barankiem.
Wszystko inne byłoby daremne,
gdyby Jego ofiara nie była skuteczna. Nie wystarczyło, by Chrystus
był bezgrzeszny i uległy — musiał także wycierpieć mękę
i umrzeć, aby zetrzeć nasze grzechy (zob. Hbr 9,22).
III. BARANEK BOŻY JEST
ZBAWIAJĄCYM BARANKIEM
(zob. Mt 1,21)
Gdyby historia skończyła się
na śmierci Jezusa na krzyżu, byłaby
to smutna historia. Nie byłoby dla nas
żadnej nadziei. Nie byłoby zbawienia
ani przyszłości dla nikogo z ludzi.
Jednak dzięki Bogu historia nie skończyła się na tym! Trzeciego dnia
po śmierci na krzyżu Chrystus wrócił do życia i powstał z grobu! (Zob.
Mt 28,1-6). On żyje dzisiaj i będzie żył
zawsze (zob. Hbr 7,25). Wobec tego
powinniśmy wiedzieć, co Baranek
Boży może uczynić dla nas dzisiaj.
A. On ma moc zbawić grzeszników. Ci,
którzy byli zgubieni z powodu
grzechu, dzisiaj mogą mieć nadzieję! Mogą się zwrócić do Jezusa,
a On ich zbawi! On dokona trzech
zasadniczych rzeczy w sercu i życiu każdego grzesznika, który przychodzi do Niego z wiarą.
1. On oczyści ich z grzechu. Jego
krew ma moc obmyć człowie-

ka z grzechu na zawsze (zob.
Ps 103,12; 1 J 1,7).
2. On może ich nawrócić. Człowiek ma upadłą naturę (zob. Jr
17,9). Jest zgubiony i niezdolny do społeczności z Najwyższym. Jednak gdy grzesznik zaczyna ufać Jezusowi w kwestii
zbawienia, Jezus zmienia go
i prowadzi do pojednania
z Bogiem (zob. Ef 2,12-13).
3. On może ich zmienić. Gdy
Chrystus zbawia człowieka, nie
pozostawia go takim, jakim był
do tej pory, ale zmienia go
(zob. 2 Kor 5,17).
PODSUMOWANIE
Gdy myślisz o Jezusie jako Baranku Bożym, popatrz na Jego ofiarę
z właściwej perspektywy. Pomyśl
o tym, że to Ojciec posłał swego Syna
na świat, aby ofiarował się On za nasze grzechy. Przyjdź do Chrystusa taki,
jaki jesteś. On może cię zmienić. Przyjmij Go na nowo jako swego Pana
i Zbawiciela. Poświęć Mu swoje życie,
aby przynosić Mu chwałę i służyć Mu.
Jezus jest Barankiem Bożym!
Uczcijmy Go, wołając wraz z Janem
Chrzcicielem:
— Oto Baranek Boży, który gładzi
grzech świata.
✔
NOTATKI
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Kazanie III

Pragnienie
ratowania
zgubionych
Mt 9,36-38

B

iblia jest księgą pełną głębokiego
znaczenia i błogosławieństwa.
Jednak niektóre jej wersety są
dość trudne do zrozumienia. Jednym
z nich jest Ps 142,5, w którym czytamy: „Nikt się nie troszczy o mnie”.
Jednak ten werset nie powinien nas niepokoić.
Na świecie żyją miliardy ludzi,
o których pozornie nikt się nie troszczy. Niewątpliwie są miliony takich,
za których nikt się nie modli i którym nikt nie mówi o Jezusie.
Niestety, wielu chrześcijan znających
Chrystusa nie przejawia troski o zgubionych ludzi. Nie tak było z naszym Panem, Jezusem Chrystusem! Jego pragnienie ratowania zgubionych sprawiło, że
opuścił niebo i przybył na ziemię, by
zrealizować misję zbawienia (zob. Łk
19,10; Mk 10,45). To właśnie takie pragnienie ratowania ludzi skłoniło Go, by
oddać życie na krzyżu dla zbawienia
grzeszników (zob. Rz 5,8).
W Mt 9,36-38 czytamy o tym, jak
Zbawiciel patrzył na tłumy zgromadzone wokół Niego ze względu na cuda,
których dokonywał. Gdy popatrzył
na bezradnych, pogrążonych w beznadziejności i cierpiących ludzi, myślał
o czterech powodach, które skłoniły Go
do współczucia dla zgubionych. Te
same cztery powody powinny poruszać
nas, wyznających imię Jezusa, do współczucia grzesznikom, które motywowało
naszego Zbawiciela! Przeczytajmy razem
ten fragment ewangelii w kontekście
pragnienia ratowania zgubionych.
I. JEZUS WIDZIAŁ ICH
ODSTĘPSTWO OD BOGA
I DEPRAWACJĘ (zob. Mt 9,36)
Byli oni opuszczeni.
A. Poza trzodą (bez społeczności
i wspólnoty).

B. Bez pasterza (bez kierownictwa
i ochrony).
C. Z dala od domu (bez wygód
i odpoczynku).
D. Z daleka od miejsca, w którym
powinni być (zob. Ef 2,12).
Chrześcijanie muszą zrozumieć, że
ten świat tkwi w odstępstwie od Boga!
Nie wszyscy chcą mieć z Nim więź, ale
wszyscy potrzebują świadectwa o Nim!
Dobry Pasterz szuka swoich owiec wśród
wszystkich ludzi (zob. Łk 15,3-7).
W Mt 9,36 nie chodzi o fizyczny
niedostatek. Jezus użalił się nad ludźmi z innego powodu. Współczuł im,
gdyż byli zagubieni i przytłoczeni
przez grzech.
Zwróćcie uwagę na grzeszny stan
świata. Ludzie dopuszczają się rzeczy,
które trudno sobie nawet wyobrazić.
Ten stan deprawacji wymaga współczucia chrześcijan powołanych do pozyskiwania ludzi dla Chrystusa!
II. JEZUS WIDZIAŁ ICH
PRZEZNACZENIE
A. Zbawiciel wiedział, że bez Niego
ludzie ci są zgubieni. Nic dziwnego, że odczuwał dla nich
współczucie! Jezus nie chce, by
ktokolwiek zginął!
„Przez odstępstwo człowiek odizolował się od Boga — ziemia
została oddzielona od nieba.
Nad przepaścią, która przez to powstała, nie mogła zaistnieć żadna
społeczność (duchowa więź).
Jednak dzięki Chrystusowi ziemia znowu może zostać połączona z niebem. Dzięki swoim własnym zasługom Jezus zbudował
most nad przepaścią utworzoną
przez grzech tak, że służebni aniołowie mogą utrzymywać kontakt
z ludźmi. Chrystus łączy upadłego człowieka w jego słabości
i bezradności ze źródłem nieskończonej mocy.
Próżne są wszystkie marzenia
człowieka o postępie i na marne idą wszystkie wysiłki mające
na celu wydobycie ludzkości
z dna upadku, jeśli zaniedba się
jedyne źródło nadziei i pomocy
dla grzeszników”1.
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B. Chrześcijanie potrzebują takiej
samej wizji!
C. Chrześcijanie, rozejrzyjcie się
wokoło! Wokoło was są ludzie,
którzy umrą na zawsze, jeśli nie
poznają Jezusa (zob. Ez 33,8).
Musimy dzielić się z nimi wizją
nieba i postępować stosownie
do niej.
III. JEZUS WIDZIAŁ ICH
ROZPACZLIWE POŁOŻENIE
BEZ PASTERZA
A. Byli oni pozbawieni pasterza!
B. Błogosławieństwa dane Kościołowi i zbawionym (modlitwa,
wspólnota, pokój, radość, odpoczynek, zadowolenie itd.) są niemal zupełnie nieznane światu.
C. Naszym obowiązkiem jako wierzących jest powiedzieć ludziom
o Chrystusie. Nasze serca muszą
być przejęte współczuciem
dla ludzi, którzy nie znają naszego Zbawiciela!
IV. JEZUS POSŁAŁ SWOICH
UCZNIÓW, BY ZMIENIALI
ŚWIAT (zob. Mt 9,37-38)
Chrystus nakłada na swój lud trzy
obowiązki:
A. Wizja. Ujrzyjcie żniwo! Zrozumcie, że nie wszyscy są zbawieni —
miliony ludzi stoją na krawędzi
wiecznego unicestwienia! Musimy pojąć, że plon jest dojrzały
i czeka na żniwo! Nie zakończymy żniwa, póki nie wkroczymy
na pole (zob. Mk 16,15).
B. Pragnienie. „Proście więc” (Mt
9,38). Jest to wezwanie do współczucia z powodu losu zgubionych. W naszych czasach niewielu lituje się nad ginącymi ludźmi! Musimy w ich obronie stawić czoło diabłu, modląc się za
nich nieustannie i prosząc Pana,
by posłał do nich swoje sługi.
C. Ewangelizowanie. Nie wystarczy
dostrzec potrzebę ani nawet modlić się za zgubionych i przejawiać troskę o nich. Jezus pragnie,
by każdy z nas pracował jako
ewangelista (zob. Dz 1,8). Andrzej jest przykładem chrześcija-
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nina gorliwego w prowadzeniu
innych do Zbawiciela (zob.
J 1,40-42; 6,8-9; 12,20-22) — wypełnił powołanie, stając się rybakiem ludzi (zob. Mt 4,18-19).
„Bóg mógł powierzyć poselstwo
ewangelii i całe dzieło służby miłości
wyłącznie niebiańskim aniołom. Mógł
posłużyć się innymi środkami w wykonaniu swego zamierzenia. Lecz w swojej niezmiernej miłości postanowił uczynić nas współpracownikami swoimi,
Chrystusa i aniołów, abyśmy mogli
dzielić się błogosławieństwem, radością
i duchowym wzrostem, które są rezultatem tej niesamolubnej służby”2.
„Kościół Chrystusa jest przez
Boga wyznaczonym pośrednikiem,
którego misją jest zaniesienie światu
dobrej nowiny o zbawieniu człowieka. Obowiązek ten spoczywa na
wszystkich chrześcijanach. Każdy ma
wypełniać zlecenie Zbawiciela
na miarę swoich talentów i możliwo-

Kazanie IV

Masz
Pocieszyciela!
J 14,16-18

D

uch Święty został po grecku
nazwany Parakletosem — Pocieszycielem, Obrońcą i Pośrednikiem. Chrześcijanie nie muszą
w pełni rozumieć natury osoby Ducha
Świętego. W rzeczy samej takie zrozumienie jest niemożliwe, gdyż Duch
Święty nie objawił nam wszystkiego
o sobie. On jest jedną z osób Bóstwa
i pełni ważną misję. Zawsze działa, by
przynosić nam poznanie Chrystusa,
i pragnie, byśmy poszukiwali wiedzy
o celu, w jakim Syn Boży przyszedł
na świat (zob. J 16,13-14).
I. POCIESZYCIEL (zob. J 14,18)
Jezus stał przed swoimi uczniami
na Górze Przemienienia. Zebrał swoich wybranych naśladowców, by pożegnać się z nimi przed odejściem
do nieba. Był ich Przewodnikiem

ści. Objawiona nam miłość Chrystusa
czyni nas dłużnikami tych wszystkich,
którzy Go nie znają. Bóg obdarzył nas
światłem nie tylko dla nas, ale także
dla nich”3.
PODSUMOWANIE
Co robicie? Czy odnosicie sukcesy
(zob. Prz 11,30 BT)? Bożym planem
jest, by cały Jego lud głosił umierającemu światu dobrą nowinę. Nasze zadanie jest najważniejszym w dziejach
świata (zob. Ps 126,5-6).
Być może powinniśmy przyjść
do Pana i wyznać Mu, że nie zawsze
wydajemy świadectwo tak, jak powinniśmy. Czasu pozostało niewiele, robotników jest mało, a żniwo jest obfite
i dojrzałe. Czy robicie to, do czego
zostaliście powołani?
„Ludzie poświęcający siebie w ten
sposób niesamolubnym wysiłkom
dla dobra innych z pewnością sprawują swoje zbawienie”4.

i Nauczycielem oraz radością, pokojem, nadzieją i miłością. Teraz miał ich
fizycznie opuścić, a oni zastanawiali
się: Kto teraz nas poprowadzi?
Chrystus wiedział, co czeka Jego
uczniów — trudności, niedostatek,
prześladowania, utrata najbliższych,
zabór mienia, niesprawiedliwe sądy,
a nawet tortury i śmierć ze względu
na Niego. Choć uczniowie nie rozumieli wtedy ponadczasowych Jego
słów: „Nie zostawię was sierotami,
przyjdę do was” (J 14,18), Jezus wydawał się mówić im:
— Nie pozwolę, byście musieli
walczyć zdani tylko na siebie. Wiem,
co was spotka, ale znam też wobec was
wspaniały plan Ojca. Gdybyście go znali i rozumieli, wasze serca radowałyby się!
Syn Boży obiecał swoim uczniom:
— „Ja prosić będę Ojca i da wam
innego Pocieszyciela, aby był z wami
na wieki (...), bo przebywa wśród was
i w was będzie” (J 14,16-17).
Duch Święty został posłany do świata, do grzeszników, w jednym celu —
aby przekonywać o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. „A On, gdy przyjdzie,

Niechaj Bóg pomoże wam zrozumieć, jakim obowiązkiem i przywilejem jest pragnąć zbawienia bliźnich
i być uczniem w Jego rodzinie. ✔
1

Ellen G. White, Pokój, za którym tęsknisz,
Warszawa 2011, wyd. III, s. 19.

2

Tamże, s. 77-78.

3

Tamże, s. 79-80.

4

Tamże, s. 79.
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przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości, i o sądzie” (J 16,8).
Po pierwsze, Duch Święty przekonuje o grzechu: „O grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie” (J 16,9). Duch Święty
świadczy, że wszelki grzech zasadza się
na jednej podstawie — niewierze. Dotyczy to także niewiary w moc krwi Chrystusa przelanej dla zbawienia i wyzwolenia z grzechu.
Po drugie, Duch Święty przekonuje
o sprawiedliwości: „O sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie
nie ujrzycie” (J 16,10). Gdy Jezus patrzył na swoich uczniów, wydawał się
mówić:
— Wy, którzy widzicie mnie wstępującego do nieba, składajcie świadectwo o mojej sprawiedliwości, gdyż Bóg
nie przyjmie do nieba nikogo, kto nie
jest święty. Duch Święty będzie głosił
przez was światu: Nazywaliście Jezusa
demonem, żarłokiem, pijakiem i oszustem, ale jak wyjaśnicie to, że został
przyjęty przez Ojca do chwały?
Po trzecie, Duch Święty przekonuje o sądzie: „O sądzie zaś, gdyż książę
tego świata został osądzony” (J 16,11).
Duch Święty świadczy światu, że moż-
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liwa jest wolność dla wszystkich, gdyż
Chrystus na krzyżu osądził i zniszczył
moc szatana.
Wielu chrześcijan wyobraża sobie
Ducha Świętego jako słodką i niewinną mgiełkę rozpyloną nad ziemią.
Niektórzy twierdzą, że wystarczy Nim
oddychać! Jednak Duch Święty nie został posłany jako bierny i ledwo wyczuwalny wpływ. On jest Bogiem i posiada osobowość! Ma umysł, świadomość i zdolność postrzegania.
II. BUDOWNICZY WIĘZI
Duch Święty upraszcza kontakt
z Bogiem Ojcem i Jezusem. To On
uczy nas wołać:
— „Abba, Ojcze.
To wyrażenie nawiązuje do zwyczaju związanego z adopcją dziecka
w czasach biblijnych. Póki dokument
adopcyjny nie został podpisany i zapieczętowany przez adoptującego ojca, adoptowane dziecko mogło go nazywać jedynie ojcem. Nie miało prawa nazwać
go abba, co znaczy mój ojciec. Ale gdy
tylko dokument został podpisany i zapieczętowany, nauczyciel dziecka przedstawiał je adoptującemu ojcu, a dziecko po raz pierwszy mogło powiedzieć:
— Abba, ojcze!
Gdy ojciec obejmował swoje dziecko, adoptowany wołał:
— To mój ojciec! Nie tylko ojciec,
ale mój ojciec!
Na tym polega dzieło i służba
Ducha Świętego. On uczy nas o Chrystusie. On przedstawia nas Ojcu. On
przypomina:
— Zapieczętowałem dokument.
Nie jesteś już sierotą, ale prawnie jesteś
dzieckiem Bożym! Masz teraz miłującego, bogatego i potężnego Ojca.
Przyjmij Go i zwracaj się do Niego,
mówiąc: Mój Ojcze! Przybyłem, by pokazać ci, jak bardzo jesteś umiłowany
przez Niego! On nie adoptowałby cię,
gdy byłeś obcy, grzeszny i zbuntowany, gdyby naprawdę cię nie miłował
i nie tęsknił za tobą!
III. JEGO MISJA MIŁOŚCI
Misją Ducha Świętego jest wspieranie oblubienicy Chrystusa pod nieobecność Oblubieńca. „Ja prosić będę

Ojca i da wam innego Pocieszyciela,
aby był z wami na wieki (...). Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec
pośle w imieniu moim, nauczy was
wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem” (J 14,16.26).
Pocieszyciel to ktoś, kto wspiera
w trudnych chwilach, łagodzi cierpienie i smutek, przynosi ulgę, napawa
nadzieją i podnosi na duchu. Nazywając Ducha Świętego Pocieszycielem,
Jezus pozostawił niezawodną przepowiednię — przewidział, że Jego lud
będzie cierpiał trudności i będzie potrzebował wsparcia. Jego lud będzie
przechodził przez liczne cierpienia aż
do końca czasu.
Duch Święty przynosi pocieszenie,
przypominając nam, że mieszka w nas
z całą mocą Bożą właściwą Jego osobie. Dlatego możemy powiedzieć:
— Większy jest Ten, który mieszka
we mnie niż wszystkie siły świata razem wzięte!
Bóg posłał Ducha Świętego, by używał całej swej mocy, strzegąc nas od sideł szatana, podnosił nas na duchu,
dawał nam nadzieję oraz napełniał nas
miłością naszego Pana (zob. Rz 5,3-5).
PODSUMOWANIE
Duch Święty pragnie, byś wiedział,
co Bóg uczynił dla ciebie. On wydaje
się mówić:
— Powierzyłeś siebie Jezusowi. On
wciąż cię miłuje. I Ja nie zrezygnuję
z ciebie. Zostałem posłany przez Niego, by wykonać dzieło, które właśnie
pełnię teraz!
Nie ma prawdziwej pociechy
dla nikogo na tym świecie jak tylko ta,
którą przynosi Duch Święty. Ludzie
udają się do psychologów, terapeutów,
przyjaciół i przewodników duchowych,
czytają odpowiednie podręczniki, słuchują instrukcji i wykładów oraz biorą
udział w seminariach i grupach wsparcia, ale czy znajdują tam pocieszenie?
Nie na długo! To wszystko na niewiele się zdaje, bo ból raz po raz powraca.
Świat nie ma nic do zaoferowania cierpiącemu ludzkiemu duchowi, gdyż
„świat go [Jezusa] nie poznał” (J 1,10).
Dlatego potrzebujemy Ducha Świętego mieszkającego w nas. Tylko On
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może napełnić nasze serca całkowitym
pokojem, gdy kładziemy się spać wieczorem. Tylko On może nas naprawdę
pocieszyć w chwilach cierpienia
i smutku. On zapewnia nas:
— To pocieszenie nie jest chwilowe — jest wieczne!
Czy pragniecie prosić Wszechmogącego o stałą obecność Ducha Świętego?
✔

NOTATKI

TEOLOGIA

Papież Franciszek,

liczba 666

i wyznaczanie czasu
W

raz z abdykacją papieża
Benedykta XVI i wyborem papieża Franciszka nie
tylko w innych Kościołach chrześcijańskich, ale także wśród członków Kościoła adwentystycznego pojawiły się rozmaite spekulacje. Po swojej elekcji kardynał Jorge Mario Bergoglio wybrał nowe
papieskie imię, które dotąd nie było używane. Ostatnio taka okoliczność zaistniała w związku z wyborem Jana Pawła I, a przy tym była wyjątkowa, jako że
od ponad 1000 lat żaden z papieży nie
przyjął nowego imienia. Nowy papież
przybrał imię Franciszek, a nie Franciszek I. Jeśli któryś z przyszłych papieży wybrałby to samo imię, to ten papież będzie pośmiertnie nazywany Franciszkiem I. W internecie pojawiło się
mnóstwo artykułów i dyskusji o papieskich imionach. Ponadto nowy papież
jest pierwszym jezuitą na papieskim
tronie. Jezuici byli głównymi organizatorami kontrreformacji oraz twórcami
zarówno preteryzmu, jak i futuryzmu.
Ich relacje z papiestwem były takie, iż
czasami byli najwierniejszymi sługami
i elitarną armią papieży, a czasami ich
działalność była zakazywana przez papieży. Wszystko to przyczynia się
do daleko idących spekulacji, obaw
i pewnych oczekiwań, w tym także
twierdzenia, że powtórne przyjście Chrystusa musi nastąpić za pontyfikatu obecnego papieża.

Teorie dotyczące papieży
i liczby 666
Teorie wysuwane przez osoby takie jak F.S. Fowler (junior) i Ralph

Myers powodowały w przeszłości zaniepokojenie wśród adwentystów i nie
przestają rodzić szeregu pytań.
Franklin S. Fowler, lekarz wydający czasopismo EndTime Issues... i kierujący założoną przez siebie służbą
pod nazwą Prophecy Research Initiative, zasugerował w 1999 roku, że siedem głów bestii (zwierzęcia) z 17. rozdziału Apokalipsy Jana, na których siedzi nierządnica Babilon, to nie główne
polityczne lub religijno-polityczne siły
z przeszłości i teraźniejszości, ale papieże, którzy panowali od 1929 roku.
Stwierdził, że pięć głów, które upadły,
to Pius XI, Pius XII, Jan XXIII, Paweł
VI i Jan Paweł I1. Według niego jedna
głowa, która jest, to Jan Paweł II. Ósmą
głową jest papiestwo, które jest także
bestią2. „Kobieta (Kościół katolicki),
bestia (papiestwo, Stolica Apostolska,
Państwo Watykańskie) i głowy (papieże, zwierzchnicy Stolicy Apostolskiej)
występują blisko siebie”3. Jednak Fowler sugeruje także, że ósmą głową jest
szatan. Protestantyzm rzekomo reprezentowany jest przez rogi składające się
z „prawosławnych [!], ewangelicznych
chrześcijan (w tym członków Zborów
Bożych, zielonoświątkowców i członków Kościoła Poczwórnej Ewangelii),
episkopalianów/anglikanów, luteranów,
metodystów, prezbiterianów, baptystów,
chrześcijan reformowanych, świadków
Jehowy [!], członków Kościoła Nazarejczyka [!]”4.
Ralph Myers poszedł jeszcze dalej.
Rozwinął szczególną interpretację liczby 666 jeszcze za życia papieża Jana
Pawła II. Według niego głowy szkarłat-

nej bestii to imiona papieży. Liczba 666
jest związana z siedmioma głowami
z 17. rozdziału Apokalipsy Jana.
Od 1798 roku w użyciu było siedem
imion papieskich, mianowicie Pius,
Leon, Grzegorz, Benedykt, Jan, Paweł
i Jan Paweł. W historii papiestwa te
imiona papieskie występowały w następującej częstotliwości: Pius — 12
razy, Leon — 13 razy, Grzegorz — 16
razy, Benedykt — rzekomo 14 razy5,
Jan — rzekomo 21 razy6, Paweł — 6
razy, Jan Paweł — 2 razy. Myers musiał dokonać pewnych przystosowań,
a czasami odejść od oficjalnej rachuby Kościoła katolickiego, jako że zdarzały się okresy, gdy panowało jednocześnie kilku papieży. Ten, który był
uważany za wybranego nieprawidłowo, nawet jeśli miał poparcie znaczą-
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cej części kardynałów, był nazywany
antypapieżem. Dodając owe liczby,
Myers otrzymał wynik 665. Dlatego
utrzymywał, że pojawi się jeszcze tylko
jeden papież — ósmy, przybierając zupełnie inne imię, tak iż osiągnięta zostanie liczba 666. I wtedy nastąpi koniec. Na wypadek, gdyby nowy papież
wybrał imię już wcześniej występujące,
miał on być antypapieżem i szybko
miano się go pozbyć. Gdy Joseph Ratzinger wybrał imię Benedykt, a wypełnienie proroctwa Myersa nie nastąpiło, wówczas wskazał on na warunek
pomocniczy. Napisał o tym następująco: „Joseph Ratzinger, znany jako
Benedykt XVI (XV), zostanie obalony
— zaatakowany przez rozgniewany
t ł u m w Watykanie i stratowany
na śmierć. Nie wiem, kiedy to nastąpi.
Ujrzałem to w wizji”7.
Ta część przepowiedni jeszcze się
nie wypełniła, a jej ewentualne wypełnienie właściwie nie ma już znaczenia,
jako że Benedykt XVI abdykował. Ciekawe jest jednak to, że nowy papież,
wybrany po Benedykcie XVI, wybrał
nowe imię, a zatem można by uwierzyć, że zasadniczo Myers ma rację,
albo rozwinąć nowy system, podobny
do jego. Na pewnej stronie internetowej zamieszczono następujące zestawienie8:

Głowa

Imię

Na innych stronach internetowych
otwarcie twierdzi się, że wraz z papieżem
Franciszkiem liczba 666 została dopełniona, zgodnie z takim czy podobnymi
systemami liczenia papieskich imion.

Założenia i ich ocena
Jednak taka metoda liczenia opiera się na założeniach, które nie zostały niczym poparte ani nawet omówione w rozsądny sposób.
Pierwsze założenie: Bestia z morza i szkarłatna bestia są tożsame. Cała
argumentacja R. Meyersa i jego zwolenników upada, jeśli nie uda się wykazać, że te dwie bestie są identyczne.
Możliwe, że tak jest, ale możliwe też, że
nie. W tym miejscu wystarczy wskazać,
że jest to jedynie założenie dalekie
od dowiedzenia, iż bestia z morza
i szkarłatna bestia oznaczają tę samą
moc. Jednak inne sugestie adwentystycznych uczonych zakładają, że bestie te nie
są identyczne9. Tak czy inaczej adwentyści dnia siódmego utrzymywali, że bestia z morza z Ap 13,1 jest tą samą
mocą, która została przedstawiona jako
mały róg w 7. rozdziale Księgi Daniela
i symbolizuje papieski Rzym. Sugeruje się, że szkarłatna bestia, która nie wyszła z morza, ale z czeluści (otchłani),
może przedstawiać szatana, który przy
pomocy potęg politycznych wspiera
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Benedykt XVI

antypapież

0

nowe imię

antychryst

1
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666

symboliczny Babilon w czasach ostatecznych. Ponieważ Kościół nie podjął
w tej sprawie ostatecznej decyzji, a Pismo Święte jest pod tym względem interpretowane na różne sposoby w łonie adwentyzmu, musimy być ostrożni
w wyciąganiu wniosków.
Drugie założenie: Interpretacja liczby 666 zależy od zrozumienia głów szkarłatnej bestii w 17. rozdziale Apokalipsy
Jana, z których „pięciu upadło, jeden
jest, inny jeszcze nie przyszedł” (Ap 17,10),
a następnie pojawia się ósmy. Liczba
666 (zob. Ap 13,18) musi być intepretowana w bezpośrednim kontekście 13.
rozdziału Apokalipsy Jana. Łączenie jej
z głowami szkarłatnej bestii nie jest zasugerowane w tekście Apokalipsy Jana.
Jednak jest jasne, że liczba 666 jest liczbą
bestii z morza (zob. Ap 15,2)10. Beale
stwierdza: „Dotychczasowa dyskusja
wskazuje raczej na kolektywne zrozumienie liczby bestii niż indywidualne
nawiązanie do postaci antychrysta”11.
Takie stanowisko zajmowali i podtrzymują nadal adwentyści dnia siódmego.
Z tego punktu widzenia ekscytacja
związana z takim czy innym papieżem
jest zupełnie bezproduktywna.
Trzecie założenie: Siedem głów
z 17. rozdziału Apokalipsy Jana ma związek z papieżami i papieskimi imionami. Siedem głów powinno lokować się
w dłuższej historii, a nie jedynie
w czasach ostatecznych, gdyż bestia istniała nie tylko w czasach ostatecznych.
Ciekawe, że głowy nie są zaangażowane
w upadek nierządnicy o imieniu Babilon. Ci, którzy byli sprzymierzeni
z Babilonem i zwrócą się przeciwko
niemu, to szkarłatna bestia i jej rogi
(zob. Ap 17,12-14). Głowy są także nazwane wzgórzami oraz królami (zob. Ap
17,9-10). W biblijnym proroctwie,
a zwłaszcza w tym proroctwie apokaliptycznym, wzgórza oznaczają królestwa, a nie poszczególnych władców czy
religijnych przywódców. Góra w Dn
2,35 symbolizuje wieczne królestwo
Boże (zob. Dn 2,44-45). Według Jr 51,25
imperium neobabilońskie z VI w. p.n.e.
było górą zniszczenia. Podobnie apokaliptyczni królowie powinni być rozumiani jako królestwa. „Czterej królowie”
wymienieni w Dn 7,17 to nie poszcze-

gólni władcy, ale właśnie królestwa (zob.
Dn 7,23). Choć w Dn 2,37-38 król
Nebukadnesar został utożsamiony
ze złotą głową, to jednak kolejny metal
posągu jest utożsamiony z królestwem
(zob. Dn 2,39), co sugeruje, że Dn 2,37-39
nie odnosi się jedynie do panowania
Nebukadnesara, ale do całego okresu
istnienia Królestwa Babilońskiego. Nic
nie wskazuje, by głowy należało rozumieć jako poszczególnych papieży czy
nawet papieskie imiona. Oznaczają one
raczej mocarstwa, imperia takie jak
Egipt, Media i Persja, Grecja itd.12 Nawet opis liczby 666 jako liczby człowieka w Ap 13,18 niekoniecznie odnosi
się do pojedynczej osoby. „Ważną paralelą jest Ap 21,17 (...), gdzie słowo
anthropou [osoba ludzka, ludzkość] jest
wyraźnie użyte w sensie ogólnym”13.
Czwarte założenie: Siedem imion
papieskich należy liczyć od 1798 roku.
Choć znajdujemy nawiązanie do działania bestii z morza do roku 1798(14) oraz
powiązanie z uleczeniem śmiertelnej
rany (zob. Ap 13,3)15, nic nie świadczy
o tym, by liczba 666 miała być dopełniona przez ostatniego papieża i wskazywała bezpośrednio na bestię w całym
okresie jej istnienia na przestrzeni wieków (zob. Ap 13,18). Żaden okres nie
jest wymieniony ani nawet zasugerowany w 17. rozdziale Apokalipsy Jana.
Piąte założenie: Choć liczą się tylko
te imiona papieskie, które zostały użyte
po 1798 roku, to jednak ich użycie należy prześledzić we wszystkich wiekach
istnienia papiestwa, począwszy od pierwszych papieży. To założenie brzmi co
najmniej dziwnie i nie ma najmniejszego uzasadnienia. Jeśli należałoby liczyć
imiona papieskie od 1798 roku, dlaczego rachuba miałaby obejmować wieki
wcześniejsze, a jednocześnie eliminować inne imiona papieskie używane
w tych wiekach? Taka metoda nie jest
zaczerpnięta z Pisma Świętego, ale wydaje się sztucznie narzucona.
Szóste założenie: Liczbę związaną
z użyciem danego imienia papieskiego
na przestrzeni dziejów należy określić
przez zsumowanie jej z wszystkimi liczbami od 1 do tej liczby (np. dla imienia Piusa: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 +
8 + 9 + 10 + 11 + 12 = 78, jako że

do tej pory było 12 papieży o tym imieniu16), a następnie tak uzyskane liczby
należy zsumować, aby uzyskać liczbę
666. Nic w tekście biblijnym nie sugeruje takiej metody. Wydaje się ona całkowicie zmyślona. Nie ma nawet żadnego biblijnego precedensu dla użycia
tego rodzaju metody. Użycie jej oznacza wprowadzenie elementu obcego Pismu Świętemu i opiera się wyłącznie
na spekulacji. Nawet gdyby ktoś uważał — wbrew temu, co wyrażone zostało
powyżej — że liczba 12 przypadków
użycia imienia Piusa jest istotna, to dlaczego nie dodać po prostu liczby 12,
zamiast używać dziwacznego sumowania z nią wszystkich mniejszych liczb,
aż do liczby 1? Skąd w ogóle pomysł
takiego dodawania? Dlaczego nie zastosować, na przykład, mnożenia liczb?
Siódme założenie: Dopełnienie liczby 666 wskazuje na rychłe powtórne
przyjście Jezusa. Miałoby to oznaczać, że
Jego przyjście nastąpi za życia obecnego papieża. Ap 13,18 nie jest bezpośrednia powiązana z przyjściem Chrystusa,
a z pewnością nie z wyznaczaniem daty
tego wydarzenia. Choć niektórzy członkowie Kościoła adwentystycznego wyznaczali daty powtórnego przyjścia Jezusa, to jednak sam Kościół nie przyjmował żadnych tego rodzaju dat — ani
tych ściśle ustalonych i pewnych, ani
nawet wskazywanych w przybliżeniu
(mniej precyzyjnych). Choć adwentyści
wierzą, że przyjście Zbawiciela jest bliskie i mają nadzieję, że nastąpi jeszcze
za ich pokolenia, to jednak unikają wyznaczania daty w jakiejkolwiek formie.
Pismo Święte wyraźnie sprzeciwia się
takiemu wyznaczaniu czasu w kwestii
powtórnego przyjścia Chrystusa (zob. Mt
24,36.42.44). Niektórzy twierdzą, że
ewangelie są przeciwne jedynie wyznaczaniu dnia i godziny, ale nie dłuższych
jednostek czasu, ale nawet takie twierdzenie jest błędne. Blomberg trafnie zauważa: „Dzień i godzina są regularnie
używane w Piśmie Świętym jako synonimy czasu w pojęciu ogólnym, a nie
w ścisłym znaczeniu jako jednostki czasu liczące 24 godziny czy 60 minut (zob.
Mt 10,19). Dzień w szczególny sposób
nawiązuje do starotestamentowego
dnia Pana (Księga Sofoniasza) jako ter-

min typowy dla końca świata (zob.
dzień sądu w Mt 10,15; 11,22.24; 12,36;
por. także Rz 10,21; 1 Kor 4,5; 2 Kor
3,14; Ef 6,13). W Mt 24,42-44 użyte są
zamiennie określenia dzień, pora [nocy;
zmiana straży nocnej] i godzina. Dzień
i godzina występują synonimicznie
w paraleli w Mt 24,50. Tak więc chrześcijanie, którzy twierdzą, że są w stanie
zawęzić czas powtórnego przyjścia Chrystusa do pokolenia, roku czy nawet
okresu kilku dni, jednocześnie nie znając dosłownego dnia ani godziny, zdradzają objawy poważnego niedoinformowania”17. Chrześcijanie, w tym adwentyści, powinni pamiętać, że przyjście Jezusa jest bliskie, więc muszą zachować
czujność. To jest właściwa postawa.
Ósme założenie: Nie należy liczyć
antypapieży. Ten ostatni punkt dotyczy
logiki i definicji. Myers opuszcza niektórych papieży, którzy byli uważani
za antypapieży. Można to zaakceptować. Ale gdyby papieży uznawać jako
papieży, którzy nie zostali prawidłowo
wybrani i usiłowali panować, gdy
na urzędzie był inny papież, to nie dotyczy to Josepha Ratzingera, czyli Benedykta XVI. Nie był on rywalem żadnego papieża, ale był i jest powszechnie uznawany jako pełnoprawny papież.
Tak więc cały system się rozpada.

PODSUMOWANIE
I WNIOSKI
Rachuby zastosowane przez R.
Myersa i innych nie mają egzegetycznego uzasadnienia, gdyż wprowadzają
elementy niewystępujące w tekście biblijnym oraz używają metod nieakceptowanych i niewywodzących się z Pisma Świętego18. Nawet jeśli pewne elementy jego przepowiedni, takie jak przyjęcie przez papieża nowego imienia,
wydają się intrygująco wypełniać, to jednak nie mają nic wspólnego z ogólnym
pokrojem interpretacyjnym Apokalipsy Jana. Nie zaprzeczamy, że w związku z pontyfikatem nowego papieża
możemy się spodziewać ciekawego
i zaskakującego rozwoju wydarzeń.
Nie zaprzeczamy też, że przyjście Jezusa może nastąpić za życia obecnego
papieża. Kwestionujemy jednak wiązanie powtórnego przyjścia Chrystusa
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z osobą papieża Franciszka czy jakiegokolwiek innego papieża.
Gdy w 1948 roku powstało państwo izraelskie, niektórzy chrześcijanie
uznali to za wypełnienie starotestamentowych proroctw. Choć wydarzenie to było szczególne, to jednak Kościół adwentystyczny nie postrzegał go
w świetle takich sugestii, iż starotestamentowe proroctwa wypełniły się
we współczesnym Izraelu. Wiele starotestamentowych proroctw ma charakter warunkowy, a Nowy Testament
wskazuje, że niektóre z nich wypełnią
się w skali szerszej, uniwersalnej. Podobnie inne zaskakujące wydarzenia
nie powinny być wykorzystywane jako
rzekomy dowód na trafność interpretacji tekstu biblijnego nieznajdujących
żadnego innego uzasadnienia.
W przypadku trudnych biblijnych
wersetów, takich jak ten dotyczący liczby 666, nadal czekających na wypełnienie i wyjaśnienie w związku ze znamieniem bestii, powinniśmy unikać dogmatyzmu i groteskowych twierdzeń,
ale raczej zachować rozwagę, ufając, że
Pan poprowadzi swój Kościół do głębszego zrozumienia, gdy będzie ono potrzebne, a nie po to, by zaspokoić naszą
ciekawość co do przyszłych wydarzeń.
Choć pragniemy i modlimy się
o to, by Zbawiciel przyszedł rychło,
jak również przygotowujemy siebie
i innych na Jego przyjście, nie powinniśmy w żaden sposób wyznaczać daty
tego wydarzenia. Może się to okazać
nie tylko rozczarowujące, ale także
zniechęcić niewierzących do słuchania
ważnego przesłania na nasz czas —
wiecznej ewangelii z 14. rozdziału
Apokalipsy Jana.
✔
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temat znajdziesz w: Frank Hasel, Presuppositions in the Interpretation of Scripture,
w: Understanding Scripture, red. George W.
Reid, w: Biblical Research Institute Studies
1; Silver Spring 2006, s. 27-46; tamże,
Ekkehardt Muller, Guidelines for the Interpretation of Scripture, s. 111-134.

[Autor jest zastępcą dyrektora Instytutu Badań Biblijnych Generalnej Konferencji Kościoła
Adwentystów Dnia Siódmego. Na pierwszej
stronie artykułu widnieje herb i motto papieża Franciszka. Ów herb nie jest autoryzowany,
popierany, sponsorowany ani nie powinien być
kojarzony z Przewodnikiem dla Kaznodziejów
Zborowych].
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Artykuł Jak być dobrym
rolnikiem, nawet jeśli
mieszka się w mieście?
ukazał się w Przewodni−
ku dla Kaznodziejów
Zborowych 1/2011
i zawiera 11 przykazań
rolnika, które opisują
metodę działania Jezusa
przełożoną na nasze
czasy1. Artykuł ten był
wprowadzeniem do serii
artykułów stanowiących
rozwinięcie tych jedena−
stu przykazań2. Niniej−
szy artykuł jest szóstym
z tej serii i jest poświę−
cony ósmemu przykaza−
niu rolnika.

B

iznesmen z miasteczka Carnegie stał przed radą miejską,
która przystępowała do głosowania wniosku o przyznanie adwentystom lokalu w budynku przy
głównej ulicy.
— Nie możemy sobie pozwolić, by nie mieć kogoś takiego w naszej społeczności! — powiedział
z naciskiem ów biznesmen.
Następnie dyrektorka miejscowego banku weszła na mównicę
i powiedziała:
— Współpracuję z adwentystami i mogę potwierdzić, że to wspaniali ludzie. Jeśli potrzebują wsparcia, to trzeba im go udzielić. Popieram przyznanie im lokalu. To miasto ich potrzebuje.
Adwentyści, którzy nieśli pomoc po niszczącej powodzi
w Carnegie w amerykańskim stanie Pensylwania, zyskali zaufanie
mieszkańców ciężko doświadczonego miasta. Co sprawiło, że zasłużyli na tak pochlebne opinie?
17 września 2004 roku huragan
Ivan spowodował tragiczną w skutkach powódź w rejonie miasta Pittsburgh w Pensylwanii. Kościół adwentystyczny za pośrednictwem

EWANGELIZACJA

Nie możemy sobie pozwolić,

by nie mieć kogoś takiego
w naszej społeczności
Adventist Community Services ruszył
na pomoc mieszkańcom regionu, pomagając im powrócić do życia po powodzi. Zespół Adventist Community
Services pracował w miejscowej społeczności, by stworzyć system lokalnych
wolontariuszy z różnych organizacji
i Kościołów. Grupy wolontariuszy były
następnie kierowane do sprzątania terenu i naprawiania uszkodzonych domów, miejsc pracy i kościołów.
Po trzech miesiącach zespół Adventist Community Services przygotowywał się do opuszczenia tego terenu,
zgodnie ze zwyczajową praktyką działania. Miejscowi mieszkańcy prosili
jednak, by organizacja ta pozostała
w tym rejonie na stałe, dla dobra lokalnych społeczności. Pojawiło się jednak wyzwanie dotyczące znalezienia
budynku, w którym zespół Adventist
Community Services mógłby stworzyć
swoją bazę. Po pewnym czasie adwentystyczni liderzy znaleźli odpowiedni
budynek w Carnegie w okolicach Pittsburgha. Jednak niektórzy członkowie
tamtejszej rady miejskiej oświadczyli,
że będą głosować przeciwko przyznaniu adwentystom tego budynku. Rada
wyznaczyła termin wysłuchania i głosowania w tej sprawie. W wyznaczonym terminie ogromny tłum pojawił się
w siedzibie rady.
Członkowie rady słuchali, jak liderzy miejscowych społeczności jeden
po drugim opowiadali o wpływie,
jaki adwentyści wywarli na ich życie
w trudnym czasie:
— Ludzie z Adventist Community Services dotarli do nas i pomogli
moim dzieciom i mi odbudować nasze życie. Nie mieliśmy nic, ale dzięki
ich pomocy mamy wszystko, czego potrzebujemy... Stanęliśmy na nogi dzię-

ki tym ludziom, którzy niesamolubnie
poświęcili się pomaganiu bliźnim.
Pod koniec trwającego trzy i pół
godziny wysłuchania rada miejska jednogłośnie przyznała adwentystom siedzibę przy głównej ulicy Carnegie.
Dlaczego organizacja Adventist
Community Services spotkała się
z taką pozytywną reakcją ze strony
mieszkańców Carnegie? Bo kierowała
się ósmym przykazaniem rolnika:
Zgromadź kapitał społeczny.
Czym jest kapitał społeczny? „Kapitał społeczny składa się z pozytywnych produktywnych więzi, które są nie
mniej cenne niż pieniądze w banku”3.
Kapitał finansowy rośnie, gdy inwestuje się zgromadzone środki. Kapitał społeczny rośnie, gdy inwestuje
się w więzi z ludźmi. Gdy zespół Adventist Community Services okazywał
miłość Jezusa i pomagał społeczności Carnegie dotkniętej nieszczęściem,
dokonywał znaczących inwestycji
w więzi. Organizacja Adventist Community Services stopniowo gromadziła kapitał społeczny, przygotowując drogę dla stałej obecności Kościoła adwentystycznego w owej społeczności, aby mógł w niej budować królestwo Boże.
Kościół i społeczeństwo bogacą
się, gdy rozwijają sieć pozytywnych więzi między sobą, nawet jeśli borykają się
z materialnym ubóstwem. Razem
mogą uczynić więcej dla poprawy życia
społeczności, a to dzięki wkładowi
kreatywności, energii i troski o siebie
nawzajem. Kapitał społeczny rośnie,
społeczeństwo korzysta na obecności
zboru, a zbór korzysta z uprzejmości
lokalnej społeczności, przy czym miejscowa społeczność postrzega zbór jako
cenny dla niej.

Rolnicy w wielu krajach pielęgnują
starą praktykę pomagania sobie nawzajem w zbiorze plonów, budowaniu stodół itd. Ich połączone wysiłki są przykładem działania kapitału społecznego,
które to działanie pomaga każdej rodzinie oszczędzać siły i wykonać zadania
efektywniej i szybciej, niż gdyby musiała je wykonać o własnych siłach.
Prawo zborowe Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego zachęca wszystkich członków Kościoła, by byli „wzorowymi obywatelami państwa (...)
pod względem (...) pracy dla wspólnego dobra wszystkich”4 oraz popierali „swoją pracą i środkami (...) —
na ile tylko potrafimy i dopóki nie
kłóci się to z naszymi przekonaniami
religijnymi — wszelkie wysiłki podejmowane na rzecz porządku społecznego i dobrobytu”5. Jednocześnie adwentyści nie powinni „wdawać się
w żadne spory polityczne i społeczne”6 oraz mają „stanowczo i niezachwianie stać po stronie sprawiedliwości i słuszności w sprawach ogólnoludzkich, zgodnie z naszymi religijnymi przekonaniami”7.
Gdy gromadzimy kapitał społeczny w naszej lokalnej społeczności, pomagamy wypełniać adwentystyczną misję. Chrześcijańska Służba Charytatywna w każdym zborze może być odpowiednią jednostką organizacyjną, przez
którą cel ten może być realizowany.
Ponieważ Chrześcijańska Służba
Charytatywna działa zazwyczaj w ramach ograniczonych środków finansowych i jest tworzona przez grupy wolontariuszy, kapitał społeczny jest
dla niej bardzo cenny. Adwentystyczna grupa w Carnegie wniosła istotny
wkład, gdyż nie ograniczyła się do działania o własnych siłach. Działała w po-
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rozumieniu z innymi Kościołami i organizacjami dla wspólnego dobra społeczności. Dzięki temu otrzymała zasoby finansowe i wsparcie, których nie
miałaby, gdyby usiłowała osiągnąć swoje cele w inny sposób.
Jako przywódca zboru możesz zrobić dużo dla gromadzenia kapitału społecznego, reprezentując twój zbór w organizacjach społecznych, stowarzyszeniach duchownych oraz radach i komitetach miejskich. To pomoże ci budować
sieć kontaktów i siać ziarno ewangelii.
Dzięki tym więziom będziesz miał okazję współdziałać z ludźmi, a to pozwoli twojemu zborowi wywierać większy
wpływ na twoją lokalną społeczność.
Być może zastanawiasz się, jak duży
kapitał społeczny posiadasz. James Krile
sugeruje sporządzenie mapy kapitału
społecznego. Narysuj tabelę z czterema
kolumnami. Zatytułuj kolumny następująco: 1. Organizacje/osoby; 2. Siła
więzi; 3. Zasoby; 4. Kolejne kroki8.
W pierwszej kolumnie wymień organizacje/osoby, z którymi twój zbór ma
łączność. W drugiej kolumnie wymień,
czy więzi te są silne, czy słabe (w zależności od stopnia zaufania, wzajemnych
korzyści wynikających z więzi oraz tego,
jak długo trwa więź). W trzeciej kolumnie wymień zasoby, jakie organizacja ma
do zaoferowania, a w czwartej kolumnie — kolejne kroki we współpracy.
Analizując tę tabelę, będziesz mógł uzyskać lepsze pojęcie o poziomie kapitału
społecznego zgromadzonego na koncie
twojego zboru.
Choć łatwiej o pomoc i środki prosić te organizacje, z którymi macie silną
więź, to jednak szeroko zakrojone projekty społeczne mogą wymagać partnerstwa nie tylko z tymi organizacjami,
z którymi masz silne więzi, ale i z tymi, z którymi twoje więzi są słabsze.
Drogi zborowy przywódco, Bóg
wzywa ciebie i twój zbór do inwestowania w więzi zarówno w Kościele, jak
i poza nim. Tak uczyniła grupa adwentystów z Carnegie. Gdy potrzebowali
wsparcia społeczeństwa, aby uzyskać
pozwolenie na użytkowanie budynku,
miejscowa społeczność poparła ich.
Dlaczego? Ponieważ zbór był ze społecznością, a społeczność była ze zbo-

rem. Wielkie rzeczy mogą się wydarzyć,
gdy zbór ma kapitał społeczny. Taki kapitał społeczny otwiera twojemu zborowi drogę do głoszenia Jezusa i Jego
ewangelii w twojej społeczności.
Czy twój zbór ma duży kapitał społeczny? Jeśli jesteście ubodzy pod tym
względem, jak możecie to zmienić? ✔
May-Ellen Colón
1

2

3

4

5
6
7
8

11 przykazań rolnika: 1. Będziesz badał
metodę służby Jezusa i modlił się o...
2. Dokonasz oceny zasobów w swoim zborze. 3. Stworzysz Zespół Przywódczy
do Działań Społecznych. 4. Dokonasz wyboru terenu; ograniczysz jego zasięg. 5. Przeprowadzisz analizę demograficzną wybranego terenu. 6. Objedziesz samochodem lub
przejdziesz pieszo wybrany teren, aby sporządzić notatki dotyczące rodzajów domów,
sklepów, kościołów, ludzi itp. 7. Będziesz
rozmawiał z przywódcami lokalnych społeczności i przedstawicielami biznesu, aby
dowiedzieć się, jakie potrzeby oni dostrzegają. 8. Zgromadź kapitał społeczny. 9. Wypracujesz strategiczny plan zaangażowania
zboru w działania społeczne, oparty o odkryte przez ciebie potrzeby lokalnej społeczności oraz zasoby i marzenia twojego
zboru. 10. Będziesz poszukiwał sposobów,
dzięki którym Bóg już działa w twojej społeczności. Ciesz się osiągniętymi wynikami,
wyraź za nie wdzięczność i podejmij współpracę. 11. Nie będziesz lekceważył przykazań 1-10 i będziesz pamiętał, aby żąć tam,
gdzie ziemię uprawiałeś, oraz zachować to,
co zebrałeś (czyń ludzi uczniami i zabezpiecz zbiory)!
Do tej pory ukazało się pięć artykułów z tej
serii: Raz w miesiącu Jezus przychodzi i trzyma mnie za rękę, Społeczeństwo nas nie
zna, Panie, pomóż! Mam założyć nowy zbór!,
Przechodząc i oglądając oraz Jesteście
pierwszym Kościołem, który o to zapytał!
(zob. Przewodnik dla Kaznodziejów Zborowych 4/2011, s. 22-24, 1/2012, s. 25-26,
3/2012, s. 26-27, 1/2013, s. 14-15, 2/2014,
s. 20-22).
Monte Sahlin, CS 02 „Community Assessment and Social Capital”, w: International
Institute of Christian Ministries (IICM) Community Services & Urban Ministry Certification Program. W niniejszym artykule zawarte zostały główne punkty modułu CS 02.
Prawo zborowe Kościoła Adwentystów Dnia
Siódmego, Warszawa 2013, wyd. III, s. 183.
Tamże, s. 184.
Tamże.
Tamże.
Zob. James Krile, The Community Leadership
Handbook, Fieldstone 2006, s. 123-129.

[Autorka jest zastępcą dyrektora Sekretariatu Szkoły Sobotniej i Misji Wyznawców Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów
Dnia Siódmego oraz dyrektorem Adventist
Community Services International].
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I. POWTÓRNE PRZYJŚCIE
JEZUSA
„Bóg nie pozwoli, by szatan miał
władzę nad ludzkością na zawsze. (...) Wspaniałe przeznaczenie człowieka zostanie zrealizowane jedynie przez osobiste, widzialne i chwalebne powtórne przyjście Chrystusa. (...) Powtórne Jego
przyjście jest zatem błogosławioną
nadzieją Kościoła i nadzieją ludzkości” (George Eldon Ladd).
1. Realność powtórnego przyjścia Jezusa
A. Podczas pierwszego przyjścia Chrystus dokonał zbawienia człowieka. Podczas
powtórnego swego przyjścia dopełni naszego zbawienia (zob. Hbr 9,28).
B. Znaczenie tego wydarzenia
zostało podkreślone przez
częstotliwość, z jaką wzmianki o nim występują
w Piśmie Świętym. Biblia
zawiera około 2500 nawiązań do powtórnego przyjścia Jezusa. W Nowym Testamencie jest ono wspomniane 318 razy w 250
rozdziałach.
2. Pewność powtórnego przyjścia Chrystusa
A. Starotestamentowa obietnica (zob. Ps 50,3-6; por.
Jud 1,14; Ha 3,3-13).
B. Nowotestamentowa obietnica (zob. Tt 2,11-13).
C. Obietnica Jezusa (zob.
J 14,1-3).
• Obiecuje nową jakość
więzi: Wezmę was do
siebie.
• Obiecuje szczęśliwe połączenie: Abyście, gdzie
ja jestem, i wy byli.
• Obiecuje bezpieczne
mieszkanie: Idę przygotować wam miejsce.
3. Sposób powtórnego przyjścia
Chrystusa
A. Przyjdzie realnie (zob. Dz
1,9-11).

HOMILETYKA

4 fakty
dotyczące

przyszłości
B. Przyjdzie osobiście (zob. 1 J
2,28).
C. Przyjdzie widzialnie (zob. Ap
1,7; por. Łk 24,36-45.50-51).
D. Przyjdzie słyszalnie (zob. Mt
24,31; 1 Tes 4,16).
E. Przyjdzie w chwale (zob. Łk
9,26; por. Ap 5,11; Hbr 12,22).
F. Przyjdzie w mocy (zob. Mt
24,27; Ap 6,14-17; 2 P 3,10).
G.Przyjdzie niespodziewanie dla
wielu (zob. Łk 21,35; 1 Tes 5,2).
4. Cel powtórnego przyjścia Pana
(zob. Ap 22,12)
A. Będzie to czas oddzielenia
(zob. Mt 23,32-34).
B. Nastąpi spełnienie obietnicy
życia wiecznego dla zbawionych (zob. 1 Tes 4,16).
C. Nastąpi spełnienie obietnicy
wiecznej wspólnoty zbawionych (zob. 1 Tes 4,17).
D. Będzie to czas otrzymania nieśmiertelności i początek
wiecznego życia (zob. 1 Kor
15,52-54).
E. Będzie to kres grzechu, śmierci
i cierpienia (zob. Ap 21,1-4).
5. Przygotowanie na powtórne
przyjście Chrystusa
A. Potrzeba cierpliwości (zob. Jk
5,7-8).
B. Wstrzemięźliwe życie (zob. Łk
21,34-36).
C. Wytrwałość w trudach (zob.
Mt 24,13; por. Łk 18,1).

D. Ogłaszanie Jego przyjścia (zob.
Mt 24,14; Jud 1,23).
E. Radość z wypełnienia proroctw
Słowa Bożego (zob. Łk 21,28).
„Żywię żarliwą nadzieję, że wobec
tych wewnętrznych niesnasek na ziemi Jezus Chrystus przyspieszy swoje
powtórne przyjście” (Marcin Luter).
„Musimy łaknąć Chrystusa aż do nastania owego wielkiego dnia” (Jan Kalwin).
„Wiemy, że On przyjdzie i to rychło”
(Jan Knox).
II. ZNAKI POWTÓRNEGO
PRZYJŚCIA ZBAWICIELA
„Znaki Jego rychłego powtórnego
przyjścia szybko się wypełniają, rok
po roku” (F.E. Belden).
1. Jezus obiecał znaki zapowiadające Jego rychłe powtórne przyjście (zob. Łk 21,25; por. Mt 24,3)
A. Otrzymaliśmy pomoc do zrozumienia tych znaków (zob.
Mt 16,3).
B. Nie możemy wyznaczyć dokładnego czasu tego wydarzenia (zob.
Mt 24,36; por. Mt 24,33).
C. Wiemy, że Bóg w tej sprawie
daje wyraźne ostrzeżenia swojemu ludowi (zob. Mt 24,37-39;
por. Hbr 12,18-29).

2. Jezus przepowiedział, że Jego powtórne przyjście będą zapowiadać globalne wydarzenia (zob.
Mt 24,6-7)
A. Żyjemy w czasach, w których
doszło do dwóch wojen światowych.
B. Wzrasta liczba ludności i niektóre gęsto zaludnione rejony
świata dotykają klęski głodu.
C. W świecie roślin i zwierząt
pojawiają się nowe choroby.
Także ludzkość dotykają coraz
częściej różne dolegliwości.
D. Mnożące się trzęsienia ziemi
sugerują, że świat zmierza
ku upadkowi.
E. Reakcja tych, którzy analizują
stan świata (zob. Łk 21,25; por.
Ap 11,18).
3. Chrystus zapowiedział znaki
w światowej ekonomii
A. Wyzysk pracujących (zob. Jk
5,4).
B. Nietrwałość i niepewność bogactwa (zob. Jk 5,1-3; por. Iz
2,2-7).
C. Jakiego wyjścia można się spodziewać z tego nieszczęsnego
stanu? (Zob. Łk 21,27).
4. Jezus przepowiedział szczególne
warunki w świecie religijnym
Negatywne:
A. Brak autentycznej wiary (zob.
Łk 18,8).
B. Wyznawanie religii bez szczerej pobożności (zob. 2 Tm 3,5).
C. Odstępstwo od chrześcijańskiej wiary (zob. 2 Tm 4,3-4).
D. Wielu fałszywych nauczycieli
religii i wiele fałszywych nauk
(zob. Mt 24,4-5.24).
E. Zalew spirytyzmu (zob. Ap
16,13-14; 13,13-14).
F. Wyśmiewanie biblijnych proroctw (zob. 2 P 3,3-7).
Pozytywne:
A. Wzrost biblijnej wiedzy pośród wierzących (zob. Dn
12,4.10).
B. Ogólnoświatowe głoszenie
ewangelii (zob. Mt 24,14).
C. Ożywienie zainteresowania
Księgą Daniela i Apokalipsą Jana
(zob. Dn 12,3-4; Ap 14,6-12).
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5. Chrystus zachęcił swoich wiernych do pilnego studiowania
znaczenia powyższych znaków
(zob. Łk 12,37)
A. Boże zaproszenie skierowane
do tych, którzy widzą te znaki (zob. Łk 21,28-31).
B. Bóg ochroni swój lud (zob. Mk
13,27).
Uwaga: Stopniowe wypełnianie się
wspomnianych znaków wymaga ciągłej gotowości i służby w celu potwierdzenia naszej wiary w to, co jeszcze się nie wypełniło — powtórne
przyjście Zbawiciela (zob. J 14,1-3).
„Koniec jest bardzo bliski. My, którzy
znamy prawdę, powinniśmy przygotować się na to, co wkrótce stanie
się na świecie i będzie zaskoczeniem dla większości ludzi”1.
III. MILENIUM
„Jakikolwiek sąd spotka ludzi, będzie
stosowny do ich charakteru i danych im możliwości. Ze względu
na to, jaki Bóg jest, musi nie tylko
ukarać bezbożnych, ale także zatroszczyć się o tych, którzy należą do Niego. Sąd będzie niewątpliwie sprawiedliwy dla wszystkich” (Daniel Shephardson).
1. Czym jest milenium?
A. Słowo milenium pochodzi
od łacińskich słów mille (tysiąc) i annus (rok), a oznacza tysiąc lat lub tysiąclecie.
B. Ten okres jest wspomniany
tylko w czterech fragmentach Pisma Świętego (zob. Ps
90,4; Koh 6,6; 2 P 3,8; Ap
20,2-7).
C. Nigdy wyrażenie to nie oznacza okresu pokoju i dobrobytu — odnosi się do długości
czasu, a nie jego jakości.
D. Historia świata zakończy się
wielkim globalnym konfliktem
(zob. Ap 16,14-16; 11,18).
E. Wynik tego konfliktu został
symbolicznie przedstawiony w
proroctwie (zob. Ap 19,20-21;
6,14-17).

F. Święci zostaną wybawieni od
grożącego im niebezpieczeństwa i zabrani do nieba
(zob. 20. rozdział Apokalipsy
Jana).
2. Wydarzenia na początku milenium
A. Początek milenium zostanie
wyznaczony przez powtórne
przyjście Jezusa (zob. 1 Tes
4,16).
B. Temu wydarzeniu będzie towarzyszyć zmartwychwstanie
sprawiedliwych (zob. 1 Tes
4,16).
C. Równocześnie nastąpi przemienienie żyjących sprawiedliwych (zob. 1 Tes 4,17).
D. Wszyscy odkupieni zostaną zabrani do nieba (zob. J 14,1-3;
17,24; Ap 7,9.14-15).
E. Bezbożni zginą i pozostaną
na ziemi (zob. 2 Tes 1,8-10;
2,8; por. Mt 24,37-38; Łk
17,28-29).
3. Wydarzenia podczas milenium
A. Zagłada wszelkiego życia
na ziemi sprawi, że szatan zostanie związany łańcuchem
bezczynności (zob. Ap 20,1-3;
16,20).
B. Ziemia będzie pozostawać
w stanie spustoszenia (zob.
Ap 20,3).
C. Sprawiedliwi w niebie będą
uczestniczyć w sądzie (zob.
Ap 20,4; por. 1 Kor 6,2-3).
D. Boża sprawiedliwość zostanie
oczyszczona z wszelkich zarzutów (zob. Dn 7,21-22; Flp
2,10-11).
4. Wydarzenia pod koniec milenium
A. Zmartwychwstanie bezbożnych uwolni szatana od bezczynności (zob. Ap 20,5.7).
B. Tylko bezbożni będą mieli
udział w drugim zmartwychwstaniu (zob. J 5,28-29; Dz
24,15).
C. Bezbożni nie otrzymają kolejnej szansy (zob. Ap 20,11-15).
D. Z nieba na ziemię zstąpi
święte miasto, a szatan i jego
zastępy zostaną pokonani (zob.
Ap 21,2; Za 14,4-5).
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E. Ziemia zostanie przywrócona
do stanu rajskiego piękna
(zob. Ap 21,1).
F. Święci na zawsze będą oddawać Bogu chwałę i cześć
(zob. Ap 19,1-2).
„Nasze odkupienie jest dziełem jednocześnie kosztownym i wymagającym mocy — zadośćuczynieniem
i zwycięstwem. Na krzyżu dokonane zostało odkupienie i odniesione zostało zwycięstwo. Krew, która zmywa wyrok przeciwko nam,
została przelana na krzyżu,
a śmierć będąca skutkiem śmiertelnego ciosu szatana została poniesiona przez Zbawiciela” (T.J.
Crawford).
IV. NIEBO
„Gdy Żydzi w I wieku mówili o życiu wiecznym, nie mieli na myśli pójścia do nieba w sposób, w jaki
większość ludzi wyobraża to sobie
obecnie. Życie wieczne oznaczało
dla nich przyszłą erę — czas, w którym Bóg na nowo połączy niebo
z ziemią, nastanie Jego królestwo
i Jego wola spełni się na ziemi, jak
w niebie”2.
1. Niebo jest rzeczywistym miejscem (zob. Mt 6,9; 1 P 1,3-4)
A. W wyniku wcielenia Jezus
przyszedł na ziemię z nieba
(zob. J 6,33).
B. Po zmartwychwstaniu Chrystus wstąpił do nieba (zob.
J 6,62).
C. Podczas swego powtórnego
przyjścia Syn Boży zstąpi
z nieba (zob. J 14,3).
D. Apostoł Paweł mówił o trzech
niebach (zob. 2 Kor 12,2).
• Niebo atmosferyczne (zob.
Rdz 1,20; 7,11; Ap 19,17).
• Niebo gwiaździste (zob.
Ps 19,2).
• Rajskie mieszkanie Boga
(zob. Dz 7,55; 2 Kor 12,4;
Ps 103,19).
2. Niebo będzie na ziemi (zob. 2 P
3,10.13)

HOMILETYKA
A. Odnowiona przyroda.
• Nowa ziemia (zob. Ap 21,1-2).
• Żywe istoty (zob. Iz 35,9;
11,6-9).
B. Odrodzona ludzkość.
• Fizyczna przemiana (zob.
Flp 3,20-21).
• Nieśmiertelność (zob. 1 Kor
15,52-54; Ap 21,4).
• Nigdy więcej nie będzie
chorób (Iz 11,6.9; 33,24;
35,5-6). „Ból nie może istnieć w niebie”3.
C. Odkupienie i odrodzenie.
• Życie charakteryzujące się
produktywną aktywnością
(zob. Iz 65,21-23).
• Życie w bezpiecznym środowisku (zob. Iz 32,18;
60,18; 65,21-22).
3. Niebo jest rzeczywistością pełną
chwały, niedającą się opisać słowami
A. Chwała niebiańska jest niepojęta (zob. 1 Kor 2,9).
B. Jest to dziedzictwo przygotowane dla odkupionych (zob.
Ps 37,29; Ga 3,29).

Znaczenie
właściwej wymowy
D

zięki usilnemu wysiłkowi
można zdobyć umiejętność
czytania w sposób zrozumiały, pełnym i wyraźnym głosem oraz
mówienia jasno i porywająco. Tym samym możemy wydajnie rozwinąć nasze zdolności jako robotnicy Pańscy.
Każdy chrześcijanin jest powołany do zaznajomienia innych
z niezmierzonymi bogactwami nauki Chrystusa. Dlatego należy dążyć
do doskonałej wymowy. Należy wykładać Słowo
Boże w taki sposób,
by zaprezentować je
słuchaczom wła-

ściwie. Bóg nie chce szorstkości
i wulgarności. Nie jest Jego wolą, by
człowiek pomniejszał lub pomijał
ten niebieski prąd, jaki przez niego
przepływa1.
Łagodne i melodyjne brzmienie. Ten, kto czyta Biblię w zgromadzeniu albo w prywatnym domu ludziom, których odwiedza, powinien
czytać płynnie, dźwięcznym głosem,
robiąc pauzy we właściwym miejscu,
tak by słuchacze byli oczarowani pięknem Słowa Bożego2.
Wielka moc. Niechaj ci, którzy pracują
słowem i nauką,

Na nowej ziemi rozwiną się „wszelkie zdolności i umiejętności. Zdobywanie wiedzy nie będzie męczyło
umysłu ani wyczerpywało sił. Będzie
można urzeczywistniać największe
przedsięwzięcia, osiągać najwspanialsze cele i realizować najśmielsze
marzenia. Będą stale nowe rzeczy
do poznania, wyższe poziomy wiedzy
do osiągania, nowe cuda do podziwiania, nowe prawdy do zrozumienia, a wszystko to będzie miało
na celu rozwój duszy i ciała”4. ✔
Rex D. Edwards
1

Ellen G. White, Testimonies for the Church,
Mountain View—Omaha 1948, t. VIII, s. 28.

2

N.T. Wright, w: Time, 16 IV 2012.

3

Ellen G. White, Wielki bój, Warszawa 2013,
wyd. XVIsl, s. 411.

4

Tamże, s. 412.

[Autor był prorektorem Griggs University
w Stanach Zjednoczonych. Druga połowa artykułu, rozpoczynająca się rozdziałem Milenium,
pochodzi z kwartalnika Elder’s Digest 1/2014].
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starają się doskonalić w używaniu
mowy. Głos jest wielką mocą, a mimo
to wielu nie wykształciło swojego głosu tak, by używać go z największą efektywnością3.
Niedoskonała wymowa zniewagą
dla Pana. Niechaj wszyscy jak najlepiej
wykorzystują dar mowy. Bóg domaga się
lepszej i doskonalszej służby. Jest znieważany przez niedoskonałą wymowę
kogoś, kto przez cierpliwe starania mógł
się stać Jego wymownym rzecznikiem.
Prawda często bywa zaciemniana przez
tych, którzy ją przekazują.
Pan wzywa wszystkich, którzy są
związani z Jego służbą, by zwracali
baczną uwagę na doskonalenie mowy,
aby mogli wypowiadać słowa we właściwy sposób, głosząc wielkie i uroczyste prawdy, które On im powierzył.
Niech nikt nie zaciemnia prawdy przez
wadliwą wymowę. Niechaj ci, którzy
dotąd zaniedbywali doskonalenie talentu mowy, nie sądzą, że nadają się
do służby, gdyż muszą nabrać umiejętności wyraźnego komunikowania4.
Wadliwy głos duchownych. Kaznodzieje ewangelii powinni umieć przemawiać z taką mocą i wyrazistością,
żeby słowa życia wiecznego wywierały
głębokie wrażenie na słuchaczach
i słuchacze w pełni docenili ich wagę.
Boli mnie, gdy słyszę żałosne głosy wielu naszych kaznodziejów. Tacy kaznodzieje odzierają Boga z chwały, jaką
mogliby Go otoczyć, gdyby szkolili się
w przemawianiu z mocą.
Nikt nie powinien uważać się
za przygotowanego do pełnienia służby dopóty, dopóki dzięki wytrwałemu
wysiłkowi nie usunie wszystkich niedociągnięć w swojej wymowie. Jeśli
usiłuje przemawiać do ludzi, nie wiedząc, jak używać daru mowy, traci połowę swego wpływu, ponieważ nie ma
siły, by przyciągać uwagę zgromadzenia5.
Nadużywanie daru mowy. Dar
mowy jest bardzo nadużywany i powszechnie wypaczany wskutek używania go niezgodnie z przeznaczeniem.
Niechaj ci, którzy twierdzą, że są dziećmi Niebiańskiego Króla, uświadomią
sobie swoją odpowiedzialność i używają danego im talentu najlepiej, jak to
możliwe. Niech nikt nie mówi:

— Nie ma sensu, żebym modlił się
w zgromadzeniu, bo inni nawet mnie
nie słyszą.
Niech mówi raczej:
— Będę czynił gorliwe starania, by
pokonać ten zniesławiający Boga nawyk
mówienia cichym i bezbarwnym głosem. Poddam się dyscyplinie i będę się
uczył, aż mój głos stanie się słyszalny
nawet dla tych, którzy mają słaby
słuch6.
Jezus wzorem do naśladowania.
Nauczanie Chrystusa było imponujące i uroczyste, a Jego głos brzmiał
melodyjnie. Czy również my, na Jego
wzór, nie powinniśmy dążyć do tego,
by mówić melodyjnym głosem? On
wywierał wielki wpływ na ludzi, gdyż
był Synem Bożym. My stoimy o wiele niżej od Niego i tak bardzo dużo
nam do Niego brakuje, że nawet jeśli
uczynimy wszystko, co najlepsze, nasze wysiłki będą mizerne w porównaniu z Jego dokonaniami. Nie możemy uzyskać ani posiąść takiego wpływu, jaki On miał, ale czy nie powinniśmy uczyć się, by najbardziej jak to
możliwe zbliżyć się do Wzorca, aby
wywierać możliwie największy wpływ
na ludzi?
Nasze słowa i czyny oraz nasz sposób bycia i ubiór — wszystko — powinny przemawiać do ludzi. Powinniśmy mówić do nich nie tylko naszymi
słowami, ale wszystko, co dotyczy naszej osoby, powinno być dla nich kazaniem, tak byśmy wywierali na nich
właściwy wpływ, a głoszona prawda
została zaniesiona do ich domów.
W ten sposób nasza wiara będzie lepiej przedstawiana społeczeństwu.
Odpowiedzialność młodzieży.
Młodzi ludzie, czy wy, nabyci jako poszczególne osoby za nieskończoną
cenę, staracie się znaleźć uznanie u Boga i być pracownikami, którzy nie
muszą się wstydzić za siebie? Czy
przynieśliście Jemu cenny dar waszego głosu i dokładacie wytrwałego wysiłku, by mówić wyraźnie, dobitnie
i zrozumiale? Jakkolwiek niedoskonały jest wasz sposób mówienia, możecie
poprawić to, co niewłaściwe, tak by nie
mówić nosowo czy monotonnie. Jeśli
wasza artykulacja jest wyraźna i zro-
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zumiała, wasza użyteczność znacząco
wzrośnie. Zatem nie pozostawiajcie bez
poprawy żadnej wady wymowy.
Poprawny język i wyszkolony
głos. Biblia jest wielkim podręcznikiem, a jednak w zbyt małym stopniu
jest czytana i praktykowana. Oby każdy dążył do pełnego rozwinięcia swojego potencjału, korzystając najpełniej
z danych mu możliwości, świadomie
korzystając ze wszystkich sił otrzymanych od Boga, nie tylko dla realizowania swoich doczesnych dążeń, ale
przede wszystkim dla swego duchowego dobra. Oby wszyscy pilnie badali,
co jest prawdą, studiując gorliwie, tak
by mogli mówić poprawnie i wyszkolonym głosem oraz przedstawiając
prawdę w całej jej wzniosłości i uszlachetniającym pięknie7.
Współpracownicy Ducha Świętego.
Niektórzy wierzą, że Pan przez Ducha
Świętego uzdolni człowieka do przemawiania w taki sposób, jak On przemawiał. Jednak Pan nie ma zamiaru robić tego, co kazał zrobić człowiekowi.
Dał nam zdolność rozumowania oraz
możliwość kształcenia umysłu i sposobu zachowania się. Gdy uczynimy
wszystko, co w naszej mocy, wykorzystując dane nam możliwości, wówczas
możemy oczekiwać, że w odpowiedzi
na gorliwą modlitwę Bóg przez Ducha
Świętego uczyni dla nas to, czego sami
✔
nie potrafimy uczynić8.
Ellen G. White
1

Ellen G. White, Przypowieści Chrystusa,
Warszawa 2010, wyd. IV, s. 215.

2

Taż, Słudzy ewangelii, Warszawa 2004, s. 60.

3

Taż, The Voice in Speech and Song, s. 176;

4

Review and Herald, 5 III 1895.
Taż, The Voice in Speech and Song, s. 176-177; Testimonies for the Church, Mountain View—Omaha 1948, t. VI, s. 382-383.

5

Taż, Słudzy ewangelii, s. 60.

6

Taż, The Voice in Speech and Song, s. 177-178;
Counsels to Parents, Teachers, and Students,
Mountain View—Omaha 1943, s. 245-246.

7

Taż, The Voice in Speech and Song, s. 178-180.

8

Taż, Słudzy ewangelii, s. 63-64.

[Druga połowa artykułu, rozpoczynająca się
rozdziałem Jezus wzorem do naśladowania,
pochodzi z kwartalnika Elder’s Digest 1/2014.]

DOKUMENT

Używanie, nadużywanie

i uzależnienie

od środków chemicznych

K

ościół Adwentystów Dnia Siódmego, oficjalnie zorganizowany
w 1863 roku, niemal od początku swego istnienia zawsze ustosunkowywał się do używania alkoholu
i tytoniu. Kościół potępiał korzystanie
z tych substancji jako szkodliwe
dla życia, rodziny i uduchowienia.
Przyjął praktyczną definicję wstrzemięźliwości jako całkowitej abstynencji od tego, co szkodliwe, oraz uważnego i rozsądnego korzystania z tego, co
dobre.

Na początku
lat 60. XX wieku
Kościół wprowadził w życie
program rzucania palenia,
który zyskał światową
popularność i pomógł
dziesiątkom tysięcy palaczy
zerwać z nałogiem.

Stanowisko Kościoła w kwestii
używania alkoholu i tytoniu nie zmieniło się. W ostatnich dziesięcioleciach
Kościół aktywnie promował kampanie
antyalkoholowe i antynarkotykowe
w samym Kościele, a we współpracy
z innymi agendami także szkolenie
szerszego społeczeństwa celem zapobiegania alkoholizmowi i narkomanii.
Na początku lat 60. XX wieku Kościół
wprowadził w życie program rzucania
palenia, który zyskał światową popularność i pomógł dziesiątkom tysięcy
palaczy zerwać z nałogiem. Znany jako
pięciodniówka antynikotynowa1 jest
bodaj najskuteczniejszym ze wszystkich programów odwykowych od palenia.
Stworzenie setek nowych narkotyków w laboratoriach oraz ponowne
odkrycie i popularyzacja naturalnych
środków odurzających, takich jak marihuana i kokaina, znacząco skomplikowało stosunkowo prosty niegdyś problem i rzuciło wyzwanie zarówno
Kościołowi, jak i społeczeństwu.
W społeczeństwie, w którym toleru-

je się korzystanie z narkotyków, a nawet do nich zachęca, uzależnienie narkotyczne jest coraz większym niebezpieczeństwem.
Podwajając swoje wysiłki na polu
zapobiegania nałogowi, Kościół opracowuje nowe plany działania w szkołach i programy wsparcia, by dopomóc
młodzieży w zachowywaniu abstynencji od narkotyków. Kościół stara się
także wywierać wpływ przez zwracanie
uwagi środków masowego przekazu,
osób publicznych i prawodawców
na szkody społeczne spowodowane
promowaniem i dystrybucją alkoholu
i tytoniu. Kościół jest przekonany, że
pouczenie apostoła Pawła z 1 Kor
6,19-20 ma zastosowanie także w naszych czasach, bowiem ciała nasze są
świątynią Ducha Świętego i powinniśmy wysławiać Boga w nich. Należymy do Boga i jesteśmy świadectwem
Jego łaski. Musimy usilnie starać się
o zachowanie jak najlepszego zdrowia
fizycznego i umysłowego, aby cieszyć
się w pełni społecznością z Bogiem
i wielbić Jego imię2.
✔
1

W Polsce program ów realizowany jest
pod oficjalną nazwą W ciągu 5 dni rzucisz
palenie (przyp. red.).

2

Oświadczenia, zalecenia i inne dokumenty
Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, Warszawa 2003, s. 23.

[Oświadczenie zostało złożone przez Neala C.
Wilsona, przewodniczącego Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, po konsultacji z szesnastoma wiceprzewodniczącymi Kościoła w dniu 5 lipca 1990
roku podczas ogólnoświatowego zjazdu Kościoła w Indianapolis w Stanach Zjednoczonych].
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DUSZPASTERSTWO

Błogosławienie

dzieci

Propozycja sposobu
przeprowadzania obrzędu

Z

aproście rodziców, by wyszli
do przodu i stanęli twarzą
do zgromadzenia. Po przedstawieniu wszystkich rodziców i dzieci
niechaj pastor lub starszy zboru wygłosi krótkie przemówienie i przeczyta
tekst ślubowania.

I. Obowiązki rodziców
Wysłuchajmy Słowa Pańskiego zapisanego w Pwt 6,6-7: „Niechaj słowa
te, które Ja ci dziś nakazuję, będą
w twoim sercu. Będziesz je wpajał
w twoich synów i będziesz o nich
mówił, przebywając w swoim domu,
idąc drogą, kładąc się i wstając”.
Jest przykazaniem Bożym, byśmy
pilnie wychowywali nasze dzieci w taki sposób, aby nauczyć je zaufania
do Chrystusa jako Zbawiciela i służenia Mu jako Panu. W odpowiedzi
na to przykazanie ci oto rodzice przynoszą swoje dzieci, by przedstawić je
Najwyższemu i poświęcić się temu
zadaniu.
W Biblii znajdujemy przykłady obrzędów podobnych do błogosławienia
dzieci, np. poświęcenie Samuela Bogu
przez Annę w 1 Sm 1,28 czy poświęcenie Jezusa Bogu przez Józefa i Marię w Łk 2,22. W 2 Tm 3,15 Paweł
przypomniał Tymoteuszowi, że
od dzieciństwa zna Pismo Święte.
Chrystus uważał dzieci za nieskończenie cenne, więc powiedział:
— „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im;
do takich bowiem należy królestwo
Boże” (Mk 10,14 BT).

Celem błogosławienia dzieci jest
między innymi podkreślenie obowiązków rodziców. Obrzęd ten, właściwie
rozumiany, jest także obrzędem poświęcenia rodziców. Rodzice bowiem zobowiązują się do posłuszeństwa zaleceniu apostoła Pawła, który radzi im,
by napominali i wychowali dzieci
„w karności, dla Pana” (Ef 6,4).

II. Ślubowanie rodziców
Pastor/starszy zboru: — Jeśli waszym pragnieniem jako rodziców jest
poświęcić wasze dzieci Panu i ślubować, iż będziecie napominali i wychowali je w karności, dla Pana, wysłuchajcie ślubowania i odpowiedzcie:
Ślubujemy.
Obietnica I: — Czy ślubujecie traktować wasze dziecko jak bezcenny dar
od Boga i Jemu wyrażać zawsze
wdzięczność za to błogosławieństwo?
Rodzice: — Ślubujemy!
Obietnica II: — Czy ślubujecie
poświęcić wasze dziecko Bogu, który
wam je powierzył?
Rodzice: — Ślubujemy!
Obietnica III: — Czy ślubujecie,
że jako rodzice będziecie wychowywać
wasze dziecko w karceniu i napominaniu dla Pana?
Rodzice: — Ślubujemy!
Obietnica IV: — Czy ślubujecie
dbać o wasze dziecko, zapewniając mu
wszystko, co najlepsze w domu, szkole i Kościele?
Rodzice: — Ślubujemy!
Obietnica V: — Czy ślubujecie
modlić się do Boga, by prowadził
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i błogosławił wasze dziecko w jego
rozwoju i wychowaniu?
Rodzice: — Ślubujemy!
Obietnica VI: — Czy ślubujecie
dawać waszemu dziecku właściwy
chrześcijański przykład we wszystkich
sprawach życia?
Rodzice: — Ślubujemy!
Obietnica VII: — Czy ślubujecie
uczynić wszystko, co możecie, by kierować wasze dziecko ku osobistej więzi z Jezusem Chrystusem jako jego
Zbawicielem?
Rodzice: — Ślubujemy!

III. Zaangażowanie
zgromadzenia
— Proszę zgromadzenie o powstanie na znak zaangażowania we wspieranie tych rodzin i przyłączenie się
do mnie w modlitwie za nie:
Ojcze nasz, Dawco Życia! Dziękujemy ci za te dzieci, które powierzamy Twojej miłości i opiece. Modlimy
się o Twoją łaskę dla nich po wszystkie dni ich życia. Błogosław ich rodziców i pomóż im pozostać wiernymi
ślubowaniu, jakie w obecności tego
zgromadzenia złożyli dzisiaj przed
Tobą dla dobra swoich dzieci. Pomóż
także nam wszystkim wiernie spełniać
nasze obowiązki względem najmłodszych uczestników naszego świętego
zgromadzenia.
✔

DUSZPASTERSTWO

Chrześcijańskie uczniostwo

C

— naśladowanie Jezusa

hrześcijańskie uczniostwo jest
naszą odpowiedzią na powołanie Boże i zasadza się na aktywnym naśladowaniu Chrystusa. Jako
chrześcijańscy uczniowie nie jesteśmy
biernymi widzami, ale energicznymi
uczestnikami Bożego działania
dla świata. Ze względu na to, co Pan
uczynił dla nas, poświęcamy nasze
życie Jemu. Kształtujemy nasze życie
w rodzinie, miejscu pracy, społeczności i świecie na wzór życia Jezusa.
Według Pisma Świętego bycie chrześcijańskim uczniem obejmuje osobisty
rozwój, który przejawia się na różne
sposoby.
1. Stawianie Chrystusa na pierwszym miejscu we wszystkich sprawach
(zob. Mk 8,34-38). Uczniowie Zbawiciela mają się różnić od świata. Mamy
kierować wzrok na naszego Pana i podobać się Jemu we wszystkim. Musimy odrzucić egocentryzm i stawiać
Chrystusa na pierwszym miejscu.
Jezus otwarcie mówił o cenie naśladowania Go. Uczniostwo wymaga
pełnego poświęcenia: „Tak więc każdy
z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być uczniem
moim” (Łk 14,33). Zbawiciel oczekuje od nas ofiarności: „Jeśli kto chce
pójść za mną, niech się zaprze samego
siebie i weźmie krzyż swój, i niech
idzie za mną” (Mt 16,24).
2. Podążanie za nauką Jezusa
(zob. J 8,31-32). Musimy być posłusznymi dziećmi i wykonawcami Słowa
Pańskiego. Posłuszeństwo jest najwyższą próbą wiary w Boga (zob. 1 Sm
28,18), a Jezus jest doskonałym przykładem posłuszeństwa, ponieważ żył
w całkowitej uległości wobec Ojca aż
do śmierci (zob. Flp 3,6-8).
3. Owocowanie (zob. J 15,5-8).
Naszym zadaniem jest trwać w Chrystusie. Gdy to czynimy, Duch Święty
będzie rodził w nas owoc. Gdy stajemy się coraz bardziej posłuszni Panu

i uczymy się chodzić Jego drogami,
nasze życie się zmienia. Największe
zmiany zachodzą w naszym sercu, dając o sobie znać w nowym postępowaniu, myślach, słowach i czynach.
Zmiana, której potrzebujemy, musi
nastąpić wewnątrz, dzięki mocy Ducha
Świętego. Nie jest to coś, czego możemy dokonać o własnych siłach.
4. Miłość do innych uczniów Jezusa (zob. J 13,34-35). Jan mówi nam, że
nasza miłość do innych wierzących dowodzi, że należymy do rodziny Bożej
(zob. 1 J 3,10). Miłość została zdefiniowana i scharakteryzowana w 1 Kor 13,1-3.
Te wersety wskazują, że miłość nie jest
emocją, ale działaniem. Musimy czynić
coś i być zaangażowanymi. Ponadto
mamy myśleć więcej o innych niż o samych sobie oraz dbać o dobro bliźnich
(zob. Flp 2,3-4). Flp 2,5 podsumowuje to,
co mamy czynić we wszystkich sprawach
życia: „Takiego bądźcie względem siebie
usposobienia, jakie było w Chrystusie
Jezusie”. On jest naszym doskonałym przykładem we wszystkim, co mamy czynić.
5. Ewangelizacja — czynienie ludzi
uczniami Jezusa (zob. Mt 28,18-20).
Mamy się dzielić naszą wiarą i mówić
niewierzącym o zbawieniu w Chrystusie oraz cudownej zmianie, jakiej On
dokonał w naszym życiu. Bez względu na nasz poziom dojrzałości
w chrześcijańskim życiu wszyscy
mamy coś do zaoferowania. Często
wmawiamy sobie, że nie wiemy dość
dużo albo nie jesteśmy chrześcijanami
dość długo, by wywierać wpływ na innych. Jednak wielu najbardziej entuzjastycznych przedstawicieli Jezusa to
właśnie nowo nawróceni wierzący, którzy niedawno dowiedzieli się o cudownej miłości Zbawiciela. Być może nie
znają wielu wersetów biblijnych ani nie
opanowali ustalonego sposobu wykładania zasad wiary, ale doświadczyli
miłości żywego Boga, a tym właśnie
mamy się dzielić z bliźnimi.

6. Przykład. Prawdziwy uczeń Jezusa daje przykład do naśladowania
nowo nawróconym wierzącym. W 1 Kor
11,1 Paweł napisał: „Bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja jestem naśladowcą
Chrystusa”. Jak zareagowałbyś, gdyby
twój pastor powiedział w sobotę zza kazalnicy: Bądźcie naśladowcami moimi,
jak i ja jestem naśladowcą Jezusa? Czy
uznałbyś to za arogancję i nietakt?
Przez wszystkie lata mojej służby pastorskiej nigdy nie odważyłem się powiedzieć: Bądźcie naśladowcami moimi, jak
i ja jestem naśladowcą Pana, ale starałem się żyć tak, by dawać dobry przykład innym. Starałem się postępować
zgodnie z tym, co głoszę — być żywym
przykładem prawdy i pomagać innym
postępować podobnie.
Czynienie ludzi uczniami Jezusa to
więcej niż przekazywanie biblijnej wiedzy
— to także zaangażowanie w duchowe
rodzicielstwo. Wymaga to poświęcenia
naszego życia współwyznawcom i pomagania im w upodabnianiu się do Jezusa.
Podsumowanie. Z biblijnego punktu widzenia uczeń Chrystusa to ktoś, kto
pokłada wiarę w Nim (zob. J 1,1-12)
i narodził się na nowo w mocy Ducha
Świętego (zob. J 3,3). Taki uczeń należy
do Chrystusa i codziennie zmienia się
na Jego podobieństwo (zob. 2 Kor 3,18).
Prawdziwy Jego uczeń to ktoś, kto obliczył koszt podążania za Nim i całkowicie powierzył siebie Jemu. Przyjmuje
on wezwanie do ofiarności i podąża
wszędzie tam, gdzie prowadzi go Pan.
Taki uczeń trzyma się całkowicie nauki
Jezusa, stawia Go na pierwszym miejscu we wszystkich sprawach i aktywnie
uczestniczy w czynieniu ludzi Jego
uczniami (zob. Mt 28,19-20).
✔
S. Joseph Kidder

[Autor jest wykładowcą wzrostu Kościoła
i przywództwa w Adwentystycznym Seminarium Teologicznym na Uniwersytecie Andrewsa
w Berrien Springs w Stanach Zjednoczonych].
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Wydawnictwo
„Znaki Czasu”
poleca nowoœæ
Przez 20 lat Clifford Harris „tañczy³” ze œmierci¹,
nie mog¹c rozerwaæ kajdan narkotykowego na³ogu. Straci³ dom, rodzinê i wolnoœæ. W swej autobiografii wspomina te trudne lata z rozbrajaj¹c¹ szczeroœci¹, ods³aniaj¹c wstrz¹saj¹c¹ historiê. Ksi¹¿ka ukazuje mechanizm stopniowego
staczania siê w otch³añ na³ogu i jego nieodwracalne konsekwencje. Jednak ta bolesna prawda
zmienia siê w historiê zwyciêstwa. Nie mog¹c
zapanowaæ nad pêdem ku zag³adzie, Harris
przyj¹³ wreszcie ratunek, który zmieni³ jego ¿ycie
— z pêdu ku œmierci na bieg ku ¿yciu. Spotykamy tu wiêc bohatera wygrywaj¹cego z nêdz¹
i upodleniem. A to wszystko dziêki wierze
w moc Boga. Bez niej nie wydarzy³by siê ten cud.
W tym przypadku wiara, a nie farmakologiczna
terapia, sta³a siê fundamentem, na którym zrodzi³o siê nowe ¿ycie. (262 strony).
* * *
„Taniec œmierci to wci¹gaj¹ce i poruszaj¹ce opowiadanie warte przeczytania, choæby ze wzglêdu
na sposób, w jaki zosta³o napisane. Dodatkow¹ wartoœci¹ jest fakt, i¿ jest ono niezwykle inspiruj¹ce i mo¿e pomóc wielu ludziom, którzy mieli do czynienia z narkotykowym na³ogiem b¹dŸ nadal
borykaj¹ siê z uzale¿nieniem w³asnym lub bliskiej osoby. Ksi¹¿ka Cliffa Harrisa jest te¿ niezwykle
u¿yteczna jako pomoc dla m³odych ludzi pragn¹cych unikn¹æ pu³apek, jakimi s¹ narkomania
i przestêpczoœæ. Jestem przekonany, ¿e Cliff i Freddie Harrisowie s¹ bohaterami, jakich nasze spo³eczeñstwo potrzebuje na co dzieñ” (dr Benjamin S. Carson — dyrektor Oddzia³u Neurochirurgii
Dzieciêcej Akademii Medycznej im. Johna Hopkinsa w Baltimore).
* * *
„W minionych latach rozmawia³am z wieloma osobami o ich problemach zwi¹zanych z narkomani¹. By³am pe³na uznania dla tych, którzy zmagali siê z uzale¿nieniem, odnosz¹c zwyciêstwo.
To buduj¹ce, i¿ wielu z was obna¿a innym straszliw¹ prawdê o narkotykach” (Nancy Reagan —
by³a pierwsza dama Stanów Zjednoczonych).
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

