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FELIETON REDAKCYJNY

10-lecie Przewodnika
dla Kaznodziejów Zborowych
Przewodnik jest wielką pomocą
dla starszych zborów i pastorów, a także innych liderów Kościoła oraz młodzieży studiującej w adwentystycznej Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej
w Podkowie Leśnej.
Kwartalnik ten polecam szczególnie
dla osób przygotowujących się do wygłaszania kazań sobotnich w zborach naszego
Kościoła. W każdym numerze Przewodnika
można znaleźć cztery kazania, a także artykuły pomocne w służbie przywódcy zboru.
Ponieważ ten numer kwartalnika publikujemy w rocznicę śmierci Ellen G. White
(zmarła 16 lipca 1915 roku w Elmshaven
w Kalifornii), szczególnie polecam czytelnikom artykuły dotyczące Ducha Proroctwa.

Dar dla ludzkości

D

ar proroctwa jest jednym ze szczególnych Bożych darów udzielonych ludzkości przez Ducha
Świętego (zob. 1 Kor 12,4-11).
Dar ten został nazwany świadectwem Jezusa (zob. Ap 12,17). W innym miejscu natchniony autor tej księgi definiuje go jako
„duch proroctwa” (Ap 19,10).
Bożym celem przyświecającym udzieleniu daru proroctwa jest nawiązanie i zachowanie łączności z człowiekiem, który przez
grzech odseparował się od Najwyższego. Ten
dar działa za pośrednictwem proroków poprzez widzenie, sen, natchnienie i objawienie.
Produkt w postaci proroctwa jest natchnionym przesłaniem Pana do ludzkości.

Wielka Księga, zwana Słowem Bożym (zob.
Hbr 4,12) i Pismem Świętym (zob. Rz 1,2), została dana ludzkości właśnie dzięki działaniu daru proroctwa (zob. 2 Tm 3,16; 2 P 1,21).
Dar proroctwa nie jest samym przesłaniem ani ewangelią czy Biblią. Jest raczej metodą, procesem i środkiem, dzięki
którym Boże przesłanie dociera od Pana
do człowieka. Jest więc istotnym i nieodłącznym elementem realizacji wielkiego
planu odkupienia.
Tak więc dar ów sięga czasów, gdy
Stwórca nawiązał zerwaną łączność
z Adamem po wygnaniu go z Edenu. Dar
ten nigdy nie przestał istnieć i nadal pozostaje podarunkiem Bożym dla ludz-

[Autor jest dyrektorem Sekretariatu Kaznodziejstwa
przy Zarządzie Kościoła
Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce].
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ragnę podziękować naszemu Bogu
za jubileuszowy numer Przewodnika dla Kaznodziejów Zborowych.
Jest on tłumaczeniem amerykańskiego kwartalnika Elder’s Digest, który publikowany jest od roku 1994 (20. rocznica),
a w wersji polskiej od roku 2004.
Przewodnik dla Kaznodziejów Zborowych to kwartalnik duszpastersko-homiletyczny dla aktywistów Kościoła adwentystycznego. Wersja polska przygotowywana jest przez Wydawnictwo „Znaki Czasu”,
a wychodzi staraniem Stowarzyszenia Kaznodziejskiego działającego przy Zarządzie
Kościoła. Redaktorem i korektorem publikacji jest Mirosław Chmiel, natomiast tłumaczem i typografem — Jarosław Kauc.

Archiwalne numery Przewodnika dostępne są na internetowej stronie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w dziale
Sekretariat Kaznodziejstwa: http://www.
adwent.pl/sekretariaty/sekretariat-kaznodziejstwa
Dziękuję wydawcy, Wydawnictwu
„Znaki Czasu”, za publikowanie kwartalników w formie cyfrowej, życząc Bożych
błogosławieństw i satysfakcji z profesjonalnie wykonywanej pracy.
Podziękowanie pragnę złożyć także
Zarządowi Kościoła, jak również trzem diecezjom, które finansują wydawanie Przewodnika dla Kaznodziejów Zborowych. 4
Stanisław
Niedziński

kości. Przez ten dar Wiekuisty objawia
się i przekazuje swoje przesłania światu od czasu, gdy nasi prarodzice opuścili
dom w Edenie.
Były okresy — krótsze lub dłuższe
— gdy dar ten nie manifestował się w widzeniach otwartych 1 (zob. 1 Sm 3,1 BI),
ale nigdy nie ustał zupełnie. W czasach
uznanych przez Boga za najbardziej odpowiednie oznaki owego daru pojawiały
się znowu, a przez widzenia i sny prorocy
otrzymywali pilne przesłania i przekazywali je ludowi Pańskiemu.
W tym numerze Przewodnika dla Kaznodziejów Zborowych znajdziesz pośród
innych ważnych tematów pomocne informacje na temat daru proroctwa. Rok 2015
przyniesie 100. rocznicę śmierci Ellen
G. White. Pamiętamy o niej i wykonanym
przez nią dziele oraz szanujemy jej dziedzictwo przekazane Kościołowi Adwentystów Dnia Siódmego.
Przyjemnej lektury!
4
Jonasz Arrais
1

BG i BJW: widzenia jawne, a BB: proroctwa jaw-

ne (przyp. red.).
[Autor jest zastępcą przełożonego Stowarzyszenia Kaznodziejskiego przy Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego
i redaktorem nac zelnym
kwartalnika Elder’s Digest].
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DUCH PROROCTWA

Reszta
w czasach
końca
i dar
proroctwa
W

dziejach ludzkości Bóg zawsze miał swoich wiernych
wyznawców (zob. Ap 12).
Stwierdzając to, uznajemy
jednocześnie, że Stary i Nowy Testament
zawierają także liczne opisy odstępstw
ludu wybranego (zob. Ez 23; Ap 17; 2 Tes
2,1-4). Wierni wyznawcy Pana byli nazywani reszt(k)ą (albo ostatkami).

I. RESZTA W CZASACH
KOŃCA W AP 12
1. Tło historyczne
Ap 12,1-2. Kobieta (niewiasta) w Ap
12 jest symbolem ludu Bożego (zob. Iz
54,5-6; Ef 5,25-32).
Ap 12,3. Smok symbolizuje Szatana
(zob. Ap 12,9).
Ap 12,4-5. Diabeł usiłował zabić Jezusa, ale Chrystus został zabrany do Boga.
Ap 12,6. Na ziemi pozostał Kościół.
Szatan przez wieki prześladował tych, którzy prawdziwie wierzyli w Jezusa (zob. także Ap 12,13-16).
Ap 12,17. W końcu Diabeł zwrócił się
przeciwko ostatnim potomkom Kościoła, reszcie.
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2. Najważniejsze cechy reszty
Ap 12,17. Ci, którzy należą do reszty,
mają świadectwo Jezusa oraz zachowują
przykazania Boże (dekalog, w tym przykazanie sobotnie; do przykazania sobotniego nawiązuje Ap 14,7), które zostały
umieszczone w skrzyni przymierza (zob.
Ap 11,19).
Ap 14,12. Tych, którzy należą do reszty, cechuje wytrwałość i wiara Jezusa.
Chrystus jest dla nich najważniejszy.
3. Czym jest świadectwo Jezusa?
Ap 1,2.9. Świadectwo Jezusa to prorocze przesłanie, które obejmuje między
innymi treść Apokalipsy Jana i ewangelii.
Ap 19,10. Świadectwo Jezusa zostało także zdefiniowane jako „duch proroctwa”. Jest nim Duch Święty, który udziela
daru proroctwa.
Ap 22,9. Ten werset wiąże się ściśle
z Ap 19,10. „[Bracia], którzy mają świadectwo Jezusa”, zostali nazwani prorokami. To znaczy, że wierna reszta Boża ceni Pismo Święte i akceptuje przejawy daru proroctwa stosownie do jego biblijnej
charakterystyki.

II. PROROCTWO
W RUCHU
ADWENTYSTYCZNYM
W pierwszej połowie XIX wieku powstawały nowe ruchy i prądy filozoficzne,
takie jak ewolucjonizm spopularyzowany przez Karola Darwina czy współczesny
spirytyzm. Systemy wierzeń przechodziły
wstrząsy. Pojawiali się ludzie podający się
za Bożych proroków, ale będący zwykłymi
fanatykami. W tym trudnym okresie Pan
interweniował, udzielając autentycznego
daru proroctwa.
1. Wilhelm Foy. Jako baptysta przygotowywał się, by zostać pastorem. Wierzył w rychłe powtórne przyjście Jezusa.
18 stycznia 1842 roku otrzymał pierwsze
widzenie dotyczące nagrody dla wierzących i sądu nad niewierzącymi. Drugie widzenie otrzymał 4 lutego 1842 roku, a trzecie na krótko przez 22 października 1844
roku, dniem wielkiego rozczarowania. Ponieważ nie rozumiał danych mu wizji, postanowił nikomu ich nie opowiadać.
2. Hazen Foss. Posiadał staranne wykształcenie. Także on wierzył w rychłe powtórne przyjście Chrystusa. Pierwsze widzenie otrzymał na krótko przed 22 października 1844 roku. Podczas drugiego
widzenia został wezwany do tego, by

ogłosić to, co ukazano mu w pierwszym
widzeniu, ale odmówił spełnienia nakazu. W trzecim widzeniu został ostrzeżony przez skutkami uporu, ale mimo to nie
zmienił swojej decyzji. Gdy pod wpływem
nękających go wyrzutów sumienia postanowił wreszcie opowiedzieć w zgromadzeniu to, co mu ukazano, nie był w stanie sobie tego przypomnieć. Zamiast przekazać
Boże przesłanie, powiedział, iż jest pewien,
że nie ma już dla niego ratunku i że jest
zgubiony. Żył jeszcze przez 40 lat, ale stracił zainteresowanie sprawami duchowymi.
3. Ellen G. White. Jej panieńskie nazwisko to Harmon. W dzieciństwie często chorowała. Uczęszczała do szkoły tylko przez trzy lata. W wieku 12 lat została
ochrzczona. Cała rodzina Harmonów została wykluczona z Kościoła metodystycznego
z powodu przyłączenia się do millerytów
i oczekiwania na rychłe powtórne przyjście Jezusa. W wieku 17 lat Ellen G. White
otrzymała pierwsze widzenie i pomimo
opozycji przekazała je. Gdy Bóg polecił jej
spisywać wizje, zadanie to początkowo było dla niej bardzo trudne, ale po pewnym
czasie stało się łatwiejsze. Ellen G. White
zmarła w 1915 roku, mając 87 lat. Potwierdzała biblijne nauki odkrywane przez innych dzięki intensywnemu studiowaniu
Pisma Świętego. Napisała wiele książek.
Wspierała poszczególnych wierzących i cały Kościół adwentystyczny. Nigdy nie zajmowała żadnego urzędu w Kościele. Twierdziła, że Bóg udziela jej objawień w nadnaturalny sposób. Wilhelm Foy żył nadal,
gdy Ellen G. White opowiadała ukazane jej
wizje. Oświadczył, że ukazano mu te same
sceny. Hazen Foss znalazł się pewnego
razu w domu swojej siostry, gdzie grupa
adwentystów spotkała się, by wysłuchać
Ellen G. White. Wyznał wtedy, że i jemu
ukazano niektóre wizje opowiedziane
przez nią. Potwierdził później, że widzenia zostały mu zabrane i przekazane jej.
Rzeczywiście, w czasie gdy Foss odrzucił
widzenia, Ellen G. White otrzymała pierwsze z tych, które zostały jej dane.

III. ZJAWISKA,
JAKICH DOŚWIADCZAŁA
ELLEN G. WHITE
PODCZAS WIDZEŃ
Przed udzieleniem widzenia zgromadzeni odczuwali szczególną Bożą obecność. Gdy Ellen G. White miała otrzymać
widzenie, zazwyczaj wydawała okrzyk:
— Chwała Bogu!

Następnie traciła siłę i upadała
na podłogę. Jednak czasami otrzymywała
nadnaturalną moc. Na przykład była w stanie trzymać 8-kilogramową Biblię w wyciągniętej poziomo ręce przez pół godziny.
W czasie widzenia nie oddychała, ale jej
rytm serca, puls i kolor skóry pozostawały
w normie. Z otwartymi oczyma wydawała
się czemuś uważnie przyglądać, choć inni
nie widzieli nic szczególnego tam, gdzie
kierowała swój wzrok. Jednak jej oczy nie
były nieruchomo utkwione w jeden punkt,
jak to się dzieje w transie. Lekarze badali
ją podczas widzenia i wielu świadków potwierdziło to, co się z nią działo.
Podczas widzenia nie była świadoma
tego, co działo się wokół niej. Siedziała, stała, chodziła lub kładła się podczas widzenia. Jej gesty były zawsze pełne wdzięku.
Pod koniec widzenia nabierała głęboko powietrza w płuca. Stopniowo wracał jej normalny oddech i siła fizyczna. Po widzeniu
jej stan zdrowia zazwyczaj się poprawiał.
Te zjawiska przypominają nam to, czego podczas widzeń doświadczał prorok
Daniel. Treść przekazanych jej wizji dotyczyła przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, podobnie jak to było w przypadku starożytnych proroków (czytaj jej książkę Wielki bój).

IV. CZY ELLEN G. WHITE
BYŁA PROROKINIĄ?
Aby właściwie odpowiedzieć na to pytanie, trzeba porównać praktykę służby
Ellen G. White z biblijną charakterystyką
daru proroctwa.
1. Niematerialistyczne nastawienie
(zob. Mi 3,9-12). Ellen G. White nie prorokowała dla pieniędzy.
2. Pełna zgodność z Pismem Świętym (zob. Iz 8,19-20; Pwt 13,1-4). Ellen G.
White uczyła tego, co jest napisane w Biblii (np. w kwestii zagadnień takich jak Bóstwo, sobota, stan człowieka po śmierci
itd.). Czasami komentowała szczegółowo
poszczególne wersety czy większe fragmenty Pisma Świętego, mimo że nie znała
języka hebrajskiego ani języka greckiego
i rzadko korzystała z naukowych opracowań na temat Biblii. To wskazuje, że była
natchniona przez Boga.
3. Uznanie Jezusa Chrystusa jako
Syna Bożego i Zbawiciela, który stał się
w pełni człowiekiem (zob. 1 J 4,1-3). Ellen
G. White wyraźnie uznawała, iż jednym
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z celów jej służby jest wywyższanie Jezusa
jako naszego Zbawiciela i Pana. Aby przekonać się, jak to czyniła, wystarczy przeczytać takie jej książki jak Pokój, za którym
tęsknisz czy Życie Jezusa.

Te spostrzeżenia i fakty nieuchronnie
prowadzą do wniosku, że Ellen G. White
była autentyczną prorokinią.

4. Dobre owoce, czyli przykładne
postępowanie i efektywna służba (zob.
Mt 7,15-21). Przykładne chrześcijańskie
życie Ellen G. White znalazło uznanie
nie tylko wśród znacznej większości adwentystów, ale także w oczach opinii publicznej w Stanach Zjednoczonych. Edyta
Dean napisała o niej: „Z pewnością była
ona Bożą rzeczniczką. Jak dawni prorocy
żyła skromnie, prosto, oszczędnie i pobożnie, ucząc o Bogu”1. Wpływ Ellen G. White
nadal trwa, a jej książki na całym świecie
prowadzą ludzi do Zbawiciela.

Cel służby Ellen G. White, opisany przez
nią samą, był pięcioraki: (1) wywyższanie
Pisma Świętego i prowadzenie ludzi z powrotem do Biblii, (2) wyjaśnianie i stosowanie biblijnych zasad w codziennym życiu,
(3) karcenie grzechu i wzywanie do posłuszeństwa Bogu i Jego przykazaniom,
(4) prowadzenie ludzi do Jezusa oraz przedstawianie im nadziei i pocieszenia, (5) przygotowanie ludzi na wydarzenia czasów końca świata i powtórne przyjście Chrystusa.

5. Głoszenie nie tylko tego, co ludzie chcą usłyszeć (zob. 1 Krl 22,4-8). Listy
i książki Ellen G. White zawierają liczne napomnienia i ostrzeżenia. Nie postępowała ona według zasad politycznej poprawności i nie unikała trudnych kwestii, ale
wskazywała także Boże obietnice i przynosiła pocieszenie.
6. Wypełnienie przepowiedni (zob.
Pwt 18,22). Ellen G. White ostrzegała
przed (1) potencjalnym niebezpieczeństwem promieniowania rentgenowskiego, (2) skażeniem środowiska w miastach
jako zagrożeniem dla zdrowia, (3) uszkodzeniem mózgu powodowanym przez alkohol, (4) spożywaniem tłuszczów zwierzęcych (cholesterolu), (5) paleniem tytoniu,
który jest rodzajem trucizny. (6) Mówiła
także o prądach elektrycznych krążących
w mózgu, i to na wiele dziesięcioleci przed
tym, jak odkryła ten fakt nauka. (7) Ponadto przepowiedziała szereg niezaprzeczalnych faktów:
• W 1902 roku zapowiedziała kary, jakie spadną na miasta San Francisco
i Oakland. W 1906 roku nastąpiło tam wielkie trzęsienie ziemi.
• Przepowiedziała także ogólnoświatowe szerzenie się spirytyzmu, gdy zjawisko to dopiero raczkowało.
• Kilkanaście lat przed wybuchem
I wojny światowej mówiła o wielkim konflikcie, który pochłonie miliony ofiar i doprowadzi do zatopienia całych flotylli okrętów wojennych.
Poruszała także kwestie takie jak
wzrost przestępczości, kryzysy ekonomiczne i rozkład moralny społeczeństwa.

V. CEL JEJ SŁUŻBY

VI. ELLEN G. WHITE
A PISMO ŚWIĘTE
Choć Ellen G. White była natchniona
— podobnie jak biblijni prorocy, i pod tym
względem nie różniła się od nich — to jednak jej pisma nie zajmują miejsca Pisma
Świętego, ale podlegają jego autorytetowi
i są służebne wobec niego. Dlatego uznajemy, że choć jej pisma są autorytatywne, to jednak Biblia pozostaje w stosunku do nich jako nadrzędna. Pismo Święte
zawiera wszystko, czego potrzebujemy
do zbawienia i więzi z Bogiem. Jednak autentyczny dar proroctwa prowadzi ludzi
z powrotem ku Biblii, której czytania zaniedbali i której nie rozumieją.
„Pismo Święte powinno zostać przyjęte
jako autorytatywne i nieomylne objawienie
woli Boga. Zawarty jest w nim ideał charakteru, do jakiego człowiek powinien dążyć.
Znajdują się w nim też wszelkie nauki i jest
ono miernikiem naszego postępowania.
(...). Duch Święty nie był ani nie będzie dany po to, aby podważać Biblię. Pismo Święte wyraźnie stwierdza, że Słowo
Boże jest tym wzorcem, według którego
sprawdzać należy wszystkie nauki i doświadczenia”2.
Dar proroctwa został udzielony z łaski Bożej i powinniśmy przyjąć go z wielką
wdzięcznością, korzystać z niego i trzymać
się go. Ten Boży dar nie zastępuje Biblii, ale
jest dla nas bardzo ważny, gdyż bardzo go
potrzebujemy.

Ellen G. White. Oto kilka zasad, jakimi należy się kierować przy takiej interpretacji:
(1) skupienie uwagi na najważniejszych
sprawach; (2) niewyrywanie interpretowanych fragmentów wypowiedzi z kontekstu; (3) zrozumienie sytuacji historycznej w celu określenia, czy dana rada ma
charakter uniwersalny, czy też odnosi się
do sporadycznego przypadku i nietypowych okoliczności; (4) studiowanie danego tematu we wszystkich pismach autorki;
(5) świadomość, iż Ellen G. White nie zawsze ściśle wykładała fragmenty Pisma
Świętego, ale odnosiła je do określonych
sytuacji; (6) zwracanie uwagi na zasady
podkreślane przez autorkę; (7) zidentyfikowanie tematów teologicznych, które
naświetlała i rozwijała w szczególny sposób; (8) upewnienie się, że ci, którzy się
na nią powołują, rzeczywiście cytują jej
pisma i czynią to w uzasadniony sposób.

PODSUMOWANIE
Kościół w czasach końca ma szczególne cechy wskazane przez Jezusa. Wśród
nich znajduje się także dar proroctwa.
Dar ten został objawiony w Piśmie Świętym i w działalności autentycznych proroków posłanych przez
Boga. Proroctwo jest łaskawym darem Pańskim, który powinniśmy cenić i za którym powinniśmy podążać.
Reszta w czasach końca mająca
świadectwo Jezusa jest oddana Mu, ale
składa się z wierzących, którzy przeżywają osobiste zmagania, oczekując zjednoczenia z Bogiem i wyzwolenia z wszelkich przejawów grzechu.
Obok tych wierzących jest wielu innych wiernych Panu, ludzi pozostających
w odstępczych organizacjach religijnych.
Ci są powołani, by przyłączyć się do reszty
Jezusowej (zob. Ap 18,2.4) i żyć pobożnie,
głosząc ostatnie Boże przesłanie i oczekując na przyjście ich umiłowanego Zbawiciela.
4
Ekhard Mueller
1

Edith Dean, Great Women of the Christian Faith,

s. 230.
2

Ellen G. White, Wielki bój, Warszawa 2013, wyd.

XVI(sl), s. 10.

VII. JAK POWINNIŚMY
INTERPRETOWAĆ PISMA
ELLEN G. WHITE?

[Autor jest zastępcą dyrektora Instytutu Ba-

Jak Biblia wymaga interpretacji (zob.
Łk 24,27), tak wymagają jej również pisma

le t y n i e I B B r e d a g ow a ny m p r zez E l i a s z a
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dań Biblijnych (IBB) przy Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Artykuł ukazał się pierwotnie w Reflections, biuBrasila de Souzę].

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Pisma
Ellen G. White
Czy adwentyści dnia siódmego wierzą, że pisma Ellen G. White
są autorytatywne na równi z Pismem Świętym albo stanowią
dodatek do niego? Ale jeżeli Biblia jest wystarczająca,
to do czego nam są potrzebne pisma Ellen G. White?*

A

dwentyści dnia siódmego nie stawiają pism Ellen G. White na jednym poziomie z Biblią. „Pismo
Święte jest przekazem jedynym
w swoim rodzaju, standardem, na podstawie którego oceniane są jej [Ellen G.
White] pisma i wszelkie inne. Wszystkie
one muszą być podporządkowane Biblii”1.
Inaczej formułując to pytanie, można
zapytać, dlaczego Kościół miałby potrzebować obiecanych darów Ducha Świętego. Ellen G. White odpowiedziała osobiście na to pytanie we wstępie do książki
Wielki bój: „W swoim Słowie, Biblii, Bóg
przekazał ludziom wiedzę niezbędną
do zbawienia. Stąd też Pismo Święte powinno zostać przyjęte jako autorytatywne i nieomylne objawienie Jego woli. Zawarty jest w nim ideał charakteru, do jakiego człowiek powinien dążyć. Znajdują
się w nim też wszelkie nauki i jest ono
miernikiem naszego postępowania. »Całe
Pismo [Święte] przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania
błędów, do poprawy, do wychowywania
w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był
doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła
przygotowany« (2 Tm 3,16-17).
Fakt, że Bóg objawił swą wolę ludziom za pomocą Słowa, wcale nie przeczy konieczności stałej obecności Ducha
Świętego i stałego Jego przewodnictwa.
Wprost przeciwnie, Zbawiciel pozostawił
obietnicę zesłania Ducha Świętego, który
objaśni Słowo Boże Jego sługom, oświeci
ich i pomoże im wprowadzić w życie Jego
nauki. Skoro zaś Duch Boży natchnął ludzi piszących Biblię, niemożliwe jest, aby
nauka Jego była kiedykolwiek przeciwna
temu, co głosi Słowo.
Duch Święty nie był ani nie będzie
dany po to, aby podważać Biblię. Pismo

Święte wyraźnie stwierdza, że Słowo Boże jest tym wzorcem, według którego
sprawdzać należy wszystkie nauki i doświadczenia. (...).
Zgodnie ze Słowem Bożym Duch Święty miał kontynuować swe dzieło przez cały
okres nowotestamentowy. W ciągu stuleci,
gdy ludzie posiadali już Stary i Nowy Testament, Duch Święty nie przestawał przekazywać światła pojedynczym ludziom, niezależnie od objawień zawartych w uświęconym kanonie Biblii. Zresztą sama Biblia
sprawozdaje o tym, że za pośrednictwem
Ducha Świętego docierały do ludzi przestrogi, nagany, rady i wskazówki w kwestiach niczym niezwiązanych ze sprawami
wyłożonymi w Piśmie Świętym. Znajdujemy
tam także wzmianki o prorokach działających w różnych stuleciach, których proroctwa nie weszły do kanonu Pisma Świętego.
Podobnie też po zamknięciu tego kanonu
Duch Święty kontynuował nadal swą działalność, aby oświecać, ostrzegać i pocieszać dzieci Boże”2.

Ile książek i artykułów
napisała Ellen G. White?

W

chwili jej śmierci dorobek literacki Ellen G. White liczył około 100 tys. stron tekstu, a składały się nań 24 opublikowane
książki, dwa rękopisy książek gotowe do wydania, 5 tys. artykułów w czasopismach kościelnych, ponad 200 traktatów i broszur,
około 35 tys. stron maszynopisu i rękopisu
w postaci dokumentów i listów, 2 tys. odręcznie napisanych listów oraz dziennik łącznie liczący 15 tys. stron maszynopisu. Wraz
z kompilacjami dokonanymi po śmierci autorki całkowita liczba jej wydanych książek
wynosi obecnie ponad 130.

Jak wierzyła Ellen G.
White w kwestii Trójcy?

E

llen G. White nie używała w swoich
pismach słowa Trójca, choć pisała
o „trzech żywych osobach niebiańskiego Trio”3. Wierzyła w pełnię
bóstwa Jezusa, twierdząc, że „Chrystus
był Bogiem w istocie i w najwyższym sensie. Był z Bogiem od wieczności, Bogiem
ponad wszystkim, błogosławionym na zawsze”4. Pisała także o Duchu Świętym
jako „Trzeciej Osobie Bóstwa”5. Jej komentarze zebrane w książce Ewangelizacja na stronach 389-392(6) sugerują, że
wierzyła, iż Pismo Święte naucza o trzech
współistniejących wiecznie Boskich Osobach.
4

* Odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące prorockiej służby Ellen G. White znajdziesz na stronie internetowej whiteestate.org.
1

Wierzyć tak jak Jezus, Warszawa 2007, wyd. II, s. 253.

2

Ellen G. White, Wielki bój, Warszawa 2013, wyd.

3

Taż, Evangelism, Waszyngton 1946, s. 615. „Są

XVI(sl), s. 10-11.
trzy żywe osoby Trójcy niebiańskiej” (taż, Ewangelizacja, Warszawa 2000, wyd. II, s. 390). Zob.
art. pt. Ellen G. White, w: Przewodnik dla Kaznodziejów Zborowych 1/2011, s. 6 (przyp. red.).
4

Ellen G. White, w: Review and Herald, 5 IV 1906.

5

Taż, The Desire of Ages, Boise—Oshawa 1940,
s. 671.

6

Zob. taż, Ewangelizacja, s. 389-392; por. taż,
Evangelism, Waszyngton 1946, s. 613-617.

[Drodzy współwyznawcy, jeśli macie jakiekolwiek
pytania dotyczące zasad wiary, procedur zborowo-kościelnych itp., kierujcie je do nas! Z przyjemnością
zapoznamy się z nimi i w każdym kwartale odniesiemy się do niektórych z tych kwestii w naszej rubryce. Nasz e-mail: eldersdigest@gc.adventist.org].
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DOKUMENT

Adwentystyczne zrozumienie

autorytetu Ellen G. White
PIERWSZY DOWÓD RZECZOWY: art. pt. Natchnienie
i autorytet pism Ellen G. White. 10 potwierdzeń i 10 zaprzeczeń
dotyczących autorytetu Ellen G. White opublikowany przez
Instytut Badań Biblijnych przy Generalnej Konferencji
Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w tygodniku Adventist
Review (23 XII 1982) oraz w miesięczniku Ministry 2/1983.
OŚWIADCZENIE W SPRAWIE
OBECNEGO ZROZUMIENIA
W odpowiedzi na zapotrzebowanie powołany doraźnie komitet Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego przygotował wstępne oświadczenie
dotyczące związku pism Ellen G. White z Biblią. Oświadczenie zostało opublikowane
w tygodniku „Adventist Review” (15 VII
1982) i miesięczniku „Ministry” (8/1982)
z zaproszeniem skierowanym do czytelników, by odpowiedzieli na nie. Sugestie
czytelników i rozmaitych grup pomogły
ukształtować oświadczenie w jego obecnej formie. Choć nie zostało ono przegłosowane, wierzymy, że ogólnoświatowy udział
w jego przygotowaniu czyni je odzwierciedleniem poglądów Kościoła w poruszanych
kwestiach.
Instytut Badań Biblijnych

jawieniem woli Bożej. Jest ono wzorcem
charakteru, sprawdzianem doświadczenia,
autorytatywnym przedstawieniem nauki
wiary i godnym zaufania sprawozdaniem
z działania Boga w historii. Na podstawie:
2 P 1,20-21; 2 Tm 3,16-17; Ps 119,105; Prz
30,5-6; Iz 8,20; J 17,17; 1 Tes 2,13; Hbr 4,12.
17. DAR PROROCTWA. Jednym z darów Ducha Świętego jest proroctwo. Dar
ten, będący znakiem wyróżniającym Kościół ostatków, objawił się w posłannictwie
Ellen G. White. Pisma jej — służebnicy Pańskiej — są stałym i autorytatywnym źródłem prawdy dostarczającym Kościołowi
pociechy, myśli przewodnich, wskazówek
i dającym szansę poprawy. Wyraźnie zaświadczają także, iż Biblia jest regułą, według której winny być oceniane wszystkie
nauki i doznania religijne. Na podstawie: Jl
3,1-2; Dz 2,14-21; Hbr 1,1-3; Ap 12,17; 19,10.

***
W preambule do Statement of Fundamental Beliefs (Oświadczenia dotyczącego fundamentalnych zasad wiary), dokumentu przyjętego przez ogólnoświatowy zjazd Kościoła Adwentystów Dnia
Siódmego w Dallas w kwietniu 1980 roku, czytamy: „Adwentyści dnia siódmego
akceptują Biblię jako jedyną regułę wiary i zachowują zasady wiary będące naukami Pisma Świętego”. Poniższe fragmenty odzwierciedlają adwentystyczne
zrozumienie natchnienia i autorytetu Pisma Świętego (nr 1) oraz zrozumienie znaczenia pism Ellen G. White w odniesieniu
do Pisma Świętego (nr 17).
1. PISMO ŚWIĘTE. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu jest spisanym
Słowem Bożym przekazanym pod natchnieniem Bożym przez świętych mężów
Bożych, którzy mówili i pisali pod wpływem
Ducha Świętego. W tym Słowie Bóg przekazał ludziom wiedzę potrzebną do zbawienia. Pismo Święte jest nieomylnym ob-

***
Poniższe potwierdzenia i zaprzeczenia odnoszą się do zagadnień dotyczących
natchnienia i autorytetu pism Ellen G. White
w powiązaniu z Biblią. Te wyjaśnienia należy pojmować jako całość. Są one próbą
wyrażenia obecnego adwentystycznego
zrozumienia. Nie należy ich postrzegać
jako substytutu czy części dwóch powyższych oświadczeń doktrynalnych.
POTWIERDZENIA
1. Wierzymy, że Pismo Święte jest objawionym Słowem Bożym, natchnionym
przez Ducha Świętego.
2. Wierzymy, że kanon Pisma Świętego składa się wyłącznie z 66 ksiąg Starego i Nowego Testamentu.
3. Wierzymy, że Pismo Święte jest
fundamentem wiary i ostatecznym autorytetem we wszystkich sprawach związanych z doktryną i życiem codziennym.
4. Wierzymy, że Pismo Święte jest Słowem Bożym spisanym w ludzkim języku.
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5. Wierzymy, że Pismo Święte naucza, iż
dar proroctwa objawi się w Kościele chrześcijańskim po czasach nowotestamentowych.
6. Wierzymy, że w działalności i pismach
Ellen G. White objawił się dar proroctwa.
7. Wierzymy, że Ellen G. White była
natchniona przez Ducha Świętego oraz
że jej pisma, będące rezultatem tej boskiej inspiracji, powinny być wykorzystywane przez adwentystów dnia siódmego
i traktowane jako szczególny autorytet.
8. Wierzymy, że celem pism Ellen G.
White jest pomoc w zrozumieniu nauk Pisma Świętego oraz w zastosowaniu tych
nauk do życia duchowego, jak i moralnego.
9. Wierzymy, że zaakceptowanie proroczego daru Ellen G. White, choć nie jest
warunkiem kontynuowania członkostwa
w Kościele, jest ważne dla wychowywania i jedności Kościoła Adwentystów Dnia
Siódmego.
10. Wierzymy, że korzystanie przez Ellen
G. White ze źródeł literackich i pomocy
innych osób znajduje swoje odpowiedniki także w niektórych księgach biblijnych.
ZAPRZECZENIA
1. Nie wierzymy, by dzieła Ellen G.
White i Pismo Święte różniły się jakością
czy poziomem natchnienia.
2. Nie wierzymy, że dzieła Ellen G.
White służą temu samemu celowi, co Pismo Święte, które dla chrześcijańskiej wiary jest wyłącznym fundamentem i ostatecznym autorytetem.
3. Nie wierzymy, że pisma Ellen G. White
są dodatkiem do kanonu Pisma Świętego.
4. Nie wierzymy, by pisma Ellen G.
White mogły być wykorzystywane jako
podstawa formułowania doktryn.
5. Nie wierzmy, by czytanie pism Ellen
G. White mogło zastąpić studiowanie Pisma Świętego.
6. Nie wierzymy, że Pismo Święte może być zrozumiane wyłącznie dzięki pismom Ellen G. White.
7. Nie wierzymy, by dzieła Ellen G.
White wyczerpująco oddawały znaczenie Pisma Świętego.
8. Nie wierzymy, że dzieła Ellen G.
White są niezbędne dla głoszenia światu prawd Pisma Świętego.

9. Nie wierzymy, że natchnione pisma Ellen G. White są wyłącznie efektem
chrześcijańskiego poświęcenia.
10. Nie wierzymy, że wykorzystywanie
przez Ellen G. White tekstów źródłowych

i pomocników neguje natchniony charakter jej pism*.
***
Podsumowując, stwierdzamy, że właściwe zrozumienie natchnienia i autorytetu pism

DRUGI DOWÓD RZECZOWY: rozdział pt. Dar proroctwa
z książki Wierzyć tak jak Jezus**.
Duch proroctwa a Biblia. Pisma Ellen
G. White nie mają zastępować Pisma
Świętego. Nie mogą być też umieszczone na tym samym poziomie. Pismo Święte jest przekazem jedynym w swoim rodzaju, standardem, na podstawie którego oceniane są jej pisma i wszelkie inne.
Wszystkie one muszą być podporządkowane Biblii.
1. Biblia jest najwyższym standardem. Adwentyści dnia siódmego w pełni popierają reformacyjną zasadę sola
Scriptura: Biblia jako własny interpretator i jedyna podstawa wszelkich zasad i całego nauczania. Budowniczowie Kościoła ukształtowali zasady wiary na podstawie studiowania Biblii; nie
otrzymali ich za pośrednictwem widzeń
Ellen G. White. Jej główna rola w czasie kształtowania się doktryny polegała
na wspomaganiu wyników, do których dochodzili, studiując Pismo Święte 1.
Ellen G. White sama wierzyła i uczyła, że Biblia jest podstawową normą życia
Kościoła. W swojej pierwszej książce, wydanej w 1851 roku, napisała: „Polecam ci,
drogi czytelniku, Słowo Boże jako jedyną
podstawę twojej wiary i praktyki. Przez
to Słowo będziemy sądzeni”2. Nigdy tego
poglądu nie zmieniła. Po wielu latach napisała: „W swoim Słowie, Biblii, Bóg przekazał ludziom wiedzę niezbędną do zbawienia. Stąd też Pismo Święte powinno
zostać przyjęte jako autorytatywne i nieomylne objawienie woli Boga. Zawarty
jest w nim ideał charakteru, do jakiego
człowiek powinien dążyć. Znajdują się
w nim też wszelkie nauki i jest ono miernikiem naszego postępowania”3. W 1909
roku, podczas jej ostatniego przemówienia na ogólnoświatowym zjeździe Kościoła, otworzyła Biblię, podniosła ją wysoko
i powiedziała:
— „Bracia i siostry, polecam wam tę
księgę”4.
Wyznawcom, którzy jej pisma uważali za dodatek do Biblii, napisała w odpowiedzi: „Wzięłam drogocenną Biblię
i otoczyłam ją wieloma świadectwami
dla Kościoła, jakie otrzymałam dla ludu

Bożego (...). Nie jesteście zapoznani z Pismem Świętym. Gdybyście uczynili Słowo Boże przedmiotem waszych studiów,
pragnąc osiągnąć biblijny standard i zdobyć chrześcijańską doskonałość, nie potrzebowalibyście świadectw. To z uwagi na fakt, że zaniedbaliście zapoznania
się z Bożą Natchnioną Księgą, zwracam
waszą uwagę na słowa natchnienia, którym nie byliście posłuszni, napominając,
byście swoje życie ukształtowali według
jego czystych i wzniosłych nauk”5.
2. Przewodnik po Biblii. Postrzegała swoją pracę jako prowadzenie ludzi z powrotem do Biblii. Napisała: „Zbyt
mało uwagi zwraca się na Biblię, więc Pan
dał mniejsze światło, by prowadzić ludzi
do większego światła”6. „Słowo Boże jest
w stanie rozjaśnić najbardziej zaciemniony umysł i może być zrozumiane przez
wszystkich, którzy mają takie pragnienie.
Jednak mimo wszystko niektórzy wyznający, że Słowo Boże jest przedmiotem ich
studiów, żyją w całkowitej opozycji do jego najprostszych nauk. Tak więc, aby ludzie nie mieli żadnej wymówki, Bóg daje
wyraźne i szczegółowe świadectwa, prowadząc ich do Słowa, które zaniedbali
i nie podążają za nim”7.
3. Przewodnik do zrozumienia Biblii. Ellen G. White uważała swoje pisma
za przewodnik do lepszego zrozumienia
Biblii. „Nie została wprowadzona dodatkowa prawda; dzięki świadectwom Bóg
uprzystępnił te wielkie prawdy, które już
wcześniej podał. Na swój sposób przedstawił je ludowi, aby przebudzić i wywrzeć wpływ na ich umysły, tak aby nikt
nie miał wymówki”. „Spisane świadectwa nie zostały podane jako nowe światło, lecz aby w sposób widoczny i wyraźny wprowadzić do serca już wcześniej objawione natchnione prawdy”8.
4. Przewodnik pomocny w stosowaniu biblijnych zasad. Duża część pism Ellen
G. White dotyczy biblijnych rad i odnosi się do życia codziennego. Napisała, że
była „prowadzona, aby słowem i piórem
wyeksponować ogólne zasady, a zarazem wskazać na niebezpieczeństwa, błę-

Ellen G. White powinno unikać dwóch skrajności: (1) traktowania tych pism jako funkcjonujących na poziomie kanonicznym identycznym
z poziomem Pisma Świętego, (2) traktowanie
ich jak zwyczajnej literatury chrześcijańskiej.
dy i grzechy w życiu niektórych pojedynczych osób, tak by wszyscy zostali ostrzeżeni, napomniani i pouczeni”9. Chrystus
obiecał swemu Kościołowi takie prorocze prowadzenie. Ellen G. White zauważyła: „Fakt, że Bóg objawił swą wolę ludziom za pomocą Słowa, wcale nie przeczy konieczności stałej obecności Ducha
Świętego i stałego Jego przewodnictwa.
Wprost przeciwnie, Zbawiciel pozostawił
obietnicę zesłania Ducha Świętego, który
objaśni Słowo Boże Jego sługom, oświeci ich i pomoże im wprowadzić w życie Jego nauki”10.
Wyzwanie dla wierzącego. Proroctwo Apokalipsy Jana mówiące o tym, że
w ostatnich dniach ziemskiej historii świadectwo Jezusa objawi się poprzez Ducha
Proroctwa, jest wyzwaniem dla każdego
wierzącego, by nie przyjmował postawy
człowieka obojętnego lub niewiernego,
ale by wszystkiego doświadczał i trzymał
się tego, co dobre. Jest wiele do osiągnięcia i wiele do stracenia. A jest to uzależnione od naszego nastawienia do powyższej biblijnej zasady badania wszystkiego. Jehoszafat powiedział:
— „Zawierzcie Panu, Bogu waszemu,
a ostaniecie się! Zawierzcie jego prorokom, a poszczęści się wam” (2 Krn 20,20).
W jego słowach i dzisiaj dźwięczy
prawda.
4
* Zob. Radisza Antić, Twórczość Ellen G. White.
Niezwykła i niekanoniczna, w: Głos Adwentu
5-6/2014, s. 16-19 (przyp. red.).
** Zob. Wierzyć tak jak Jezus, Warszawa 2007,
wyd. II, s. 253-254.256 (przyp. red.).
1
Zob. T. Housel Jemison, A Prophet Among You,
Mountain View 1955, s. 208-210; LeRoy Edwin
Froom, Movement of Destiny, Waszyngton 1971,
s. 91-132; P. Gerard Damsteegt, Foundations of
the Seventh-day Adventist Message and Mission,
Grand Rapids 1978, s. 103-293.
2
Ellen G. White, Early Writings, Waszyngton 1945, s. 78.
3
Taż, Wielki bój, Warszawa 2013, wyd. XVI, s. 10.
4
William A. Spicer, The Spirit of Prophecy in the
Advent Movement, Waszyngton 1937, s. 30.
5
Ellen G. White, Testimonies for the Church, Mountain View—Omaha 1948, t. V, s. 664-665.
6
Taż, An Open Letter, w: Review and Herald, 20
I 1903, s. 15; taż, w: Służba kolporterska, Warszawa 2012, wyd. II, s. 140.
7
Ellen G. White, Testimonies for the Church, t. V, s. 663.
8
Tamże, s. 665.
9
Tamże, s. 660.
10
Taż, Wielki bój, s. 10.
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HOMILETYKA

Klarowna i czysta
mowa
Dzięki żarliwej modlitwie i pilnym wysiłkom osiągamy
zdolność głoszenia prawdy. Zdolność ta wymaga
wyraźnego wymawiania każdej sylaby i każdej zgłoski
oraz stosowania akcentu tam, gdzie należy. Mówcie
wolno. Wielu mówców mówi za szybko, wypowiadając
tak prędko słowo za słowem, że to, co mówią,
pozostaje bez skutku. W tym, co mówicie,
powinien być duch i życie Chrystusa1.

R

ozwijanie głosu. Ten, który obdarzył nas darami umożliwiającymi stanie się współpracownikami
Boga, oczekuje od swoich sług,
że będą rozwijać i kształcić swe głosy, aby
mogli mówić i śpiewać w sposób dla każdego zrozumiały2.
Rzecznicy Boga. Człowiek, który
przyjmuje to stanowisko, w mocy łaski
Bożej i jako głos ust Bożych powinien
uważać za rzecz zasadniczą, żeby głosić
prawdę inteligentnie i aby prawda nie
straciła nic ze swej wartości w oczach
i uszach ludu. Ci, którzy tę sprawę uważają za rzecz mało znaczącą i nie dbają o dobrą i poprawną wymowę, obrażają Boga3.
Pokonać niewyraźne mówienie.
Podczas czytania czy recytacji należy wyraźnie wypowiadać słowa. Nosowy ton
i niewłaściwa postawa powinny zostać
natychmiast skorygowane. Wszelki brak
zrozumiałości w wypowiedzi należy uważać za wadę. Wielu pozwoliło sobie wyrobić nawyk mówienia w bezbarwny i nużący sposób, jakby język nie mieścił się im
w ustach. Ten nawyk znacząco ogranicza
ich użyteczność.
Jeśli ci, którzy wadliwie wymawiają
słowa, poddadzą się krytyce i zechcą się
poprawić, mogą pokonać swoje wady. Powinni wytrwale praktykować mówienie
niskim i wyraźnym tonem, ćwicząc mięśnie brzucha do głębokiego oddychania
oraz wykorzystując gardło jako narzędzie
łączności. Wielu mówi zbyt szybko oraz
wysokim i nienaturalnym tonem. Taka
praktyka szkodzi krtani i płucom. Wsku-

tek ciągłego nadwyrężania organy te zostają osłabione i występuje w nich stan
zapalny, którego skutkiem jest choroba
i groźba przedwczesnej śmierci4.
Łagodny i przekonujący ton. Mówcie wyraźnie. Niech głos wasz będzie łagodny i przekonujący, a nie szorstki i dyktatorski. Udzielajcie dzieciom lekcji właściwej wymowy. Ćwiczcie ich sposób
mówienia, aby żadne szorstkie i nieokrzesane słowo nie wychodziło z ust, gdy spotka ich doświadczenie i próba5.
Panować nad głośnością mowy.
Niektórzy mówcy psują i niszczą podniosłe wrażenie, które by mogli wywrzeć
na słuchaczach, ponieważ podnoszą głos
do krańcowej wysokości — krzyczą głośno i za bardzo hałasują — i w ten sposób
niweczą wpływ prawdy. Prawda przedsta
wiana w ten sposób traci wiele ze swej
słodyczy, siły i podniosłości. Gdy operujemy głosem w sposób właściwy — tonujemy go, dbając o to, aby uroczyście mówić o sprawach uroczystych, oraz modelujemy głos, żeby umiejętnie wywołać
patos — daje to o wiele lepsze rezultaty
i wywołuje znacznie głębsze wrażenie.
Takim właśnie tonem przemawiał
Chrystus do swych uczniów. Wywierał
też na nich silne wrażenie podniosłością
i wzniosłością swojej mowy. Mówił z właściwym sobie patosem. Czy głośne pokrzykiwanie wywołuje podobny efekt? Nie
daje ono ludowi poznać żadnych wznioślejszych poglądów na temat prawdy i nie
wywołuje żadnego głębszego wrażenia.
Jedynym rezultatem jest wywołanie u słu-
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chaczy uczucia sensacji — w tym przypadku niepożądanej — oraz wyczerpanie i zużycie organów głosowych samego mówcy. Tonacja głosu wywiera poważny wpływ
na serca słuchaczy i przyczynia się do właściwej oceny tego, co słyszą6.
Apatyczna mowa. Z bólem uczestniczyliśmy w zjazdach, spotkaniach towarzystw traktatowych i innego rodzaju
zgromadzeniach, podczas których sprawozdania czytano niemal niesłyszalnym
głosem albo niepewnym czy stłumionym
tonem. Połowa zainteresowania podczas
spotkania zostaje utracona, gdy uczestnicy przemawiają w sposób ospały i bezduszny. Należy uczyć się mówić w taki
sposób, by zbudować słuchaczy. Niechaj
każdy, kto jest związany z dziełem misyjnym, rozwija się w sposobie mówienia,
aby mówić wyraźnie i atrakcyjnie, właściwie wypowiadając każde słowo7.
Kultura głosu nauczana w domu.
Nauka kultury głosu powinna rozpocząć
się już w domu rodzinnym. Rodzice powinni uczyć dzieci mówić wyraźnie, aby
słuchający rozumieli każde wypowiadane słowo. Powinni je uczyć czytania Biblii
wyraźnie, dobitnie i w sposób przynoszący chwałę Bogu. Niechaj ci, którzy klękają
do modlitwy w domu, nie chowają twarzy
w dłoniach i nie opierają się na krzesłach,
gdy zwracają się do Boga. Niech podniosą
głowę i w świętej powadze przemawiają
do swego Niebiańskiego Ojca, wypowiadając słowa głośno i dobitnie.
Rodzice, uczcie się mówić w sposób,
który będzie błogosławieństwem dla wa-

szych dzieci. Kobiety powinny się dużo
nauczyć w tej kwestii. Nawet bardzo zapracowane matki, jeśli tylko zechcą, mogą rozwijać dar mowy i uczyć dzieci czytać i mówić poprawnie. Mogą to czynić
podczas codziennych zajęć. Nigdy nie jest
za późno na rozwój. Bóg wzywa rodziców,
by wnosili do rodzinnego kręgu jak najwięcej doskonałości8.
Muzykalny głos. Ci, którzy przedstawiają orzeczenia Boże ludziom, powinni rozwijać swój sposób przekazywania prawdy, aby mogli ją przystępnie prezentować światu. Właściwie akcentujcie
słowa, aby wywierały należyte wrażenie.
Mówcie powoli. Niech wasz głos będzie
tak muzykalny, jak to tylko jest możliwe.
Bóg pragnie, by Jego kaznodzieje
dążyli do doskonałości, stając się Jego
naczyniami do szlachetnego użytku. Mają oni pozostawać pod wpływem Ducha
Świętego, a gdy przemawiają, mają przejawiać energię stosowną do znaczenia
przedmiotu, który przedstawiają. Mają
wykazać, że moc, o której mówią, dokonała zmiany w ich życiu. Gdy są prawdziwie
zjednoczeni z Chrystusem, będą przekazywać niebiańskie zaproszenie z gorliwością, która wywrze wrażenie na słuchaczach i poruszy ich serca. Gdy objawiają
gorliwość w głoszeniu przesłania ewangelii, podobna gorliwość zrodzi się w słuchaczach, a trwały wpływ ku dobru zostanie wywarty na ich umysły 9.
Prawda jak manna z nieba. Prawda
powinna być wypowiadana wyraźnie, powoli i z mocą, aby wywarła wpływ na słuchacza. Gdy prawda w którymkolwiek jej
aspekcie jest prezentowana, ważne jest,
by była zrozumiana, a cenny pokarm zawarty w niej, chleb żywota, manna z nieba, został przyjęty10.
Szkody wyrządzane ważnym organom. Wielu z tych, którzy mogliby być
użytecznymi osobami, zużywa swoje siły
witalne oraz niszczy swoje płuca i narząd
głosu przez niewłaściwy sposób mówienia. Niektórzy kaznodzieje wyrobili sobie
nawyk pospiesznego wypowiadania tego,
co mają do powiedzenia, jakby chodziło
o możliwie najszybsze powtórzenie lekcji wyuczonej na pamięć. Nie jest to dobry sposób mówienia. Dzięki odpowiedniemu skupieniu uwagi każdy kaznodzieja
może się nauczyć mówić dobitnie i w sposób wywierający wrażenie oraz bez zbitek słownych i nienaturalnego przerywania zdania w celu nabrania powietrza. Powinni oni przemawiać w umiarkowanym
tempie, aby ludzie mieli czas zapamiętać

treść wypowiedzi. Gdy słowa są wypowiadane zbyt pospiesznie, ludzie nie mają czasu na skojarzenia myślowe, a więc
słowa te nie wywierają na nich zamierzonego wrażenia. Prawda nie może dotrzeć
do nich tak, jak mogłaby, gdyby została
właściwie wypowiedziana11.
Niebezpieczeństwo ekscytacji. Niektórzy starając się przemawiać spokojnie,
bez ekscytacji i nadmiernej gestykulacji, odczuwają zakłopotanie i czują się skrępowani, gdyż muszą się ograniczać, by nie postępować zgodnie z wyrobionym nawykiem.
Ale wszelkie tego rodzaju odczucia będące wyłącznie ekscytacją należy odrzucić12.
Emocjonalne wystąpienia nie są
dowodem mocy Bożej. Powinno się głos
tak pielęgnować, aby nabrał brzmienia
dźwięcznego po to, aby słowa mogły
wpadać przyjemnie w ucho i wywoływać oddźwięk w sercu. (...).
Pan nie domaga się od człowieka będącego Jego narzędziem, aby dawał wyraz impulsom w swym sposobie mówienia
i dał się ponosić własnym popędom, lecz
chce, aby człowiek mówił spokojnie, wolno i rozważnie, Duchowi Świętemu pozostawiając sprawę nadawania skuteczności i siły prawdzie. Nie sądźcie nigdy, że
mówiąc impulsywnie, dając upust pasji
wyjawiania różnych spraw, nie panując
nad uczuciami i podnosząc głos do nienaturalnej wysokości, składacie dowód,
iż wielka moc Boża zawisła nad wami. (...).
Wpływ wasz będzie dalekosiężny,
a siła głosu i potęga mówienia sprawna,
gdy poddacie ją kontroli rozumu. Nadwyrężając organy głosowe, tracicie możność modulowania głosu. Dlatego trzeba
stanowczo przezwyciężyć tę skłonność
do mówienia w sposób gwałtowny. Bóg
domaga się od narzędzia ludzkiego pełnej służby. Domaga się tego wszystkiego,
co człowiek może Bogu dać13.
Właściwa intonacja podczas czytania. Umiejętność poprawnego czytania i akcentowania ma niebywale wielką
wartość. Niezależnie od tego, jak dużo się
nauczycie, to jeśli zaniedbacie ćwiczenie
głosu i sposobu mówienia, tak aby mówić
i czytać wyraźnie i inteligentnie, cała wasza wiedza na niewiele się zda, bo bez kultury głosu nie można przekazywać w sposób przystępny i zrozumiały tego, co się
ma do powiedzenia.
Uczenie się mówienia tego, co się
wie, w sposób przekonujący i wywierający wrażenie ma szczególne znaczenie
dla tych, którzy pragną się stać pracownikami w dziele Bożym. Im więcej ekspresji

możesz włożyć w słowa prawdy, tym skuteczniejsze będą te słowa w kontaktach
ze słuchaczami. Właściwe przedstawianie prawdy Pańskiej jest godne naszych
największych starań.
Wyrazistość w każdym słowie. Gdy
przemawiasz, niech każde słowo będzie
pełne i właściwie wypowiedziane, a każde zdanie przejrzyste i zrozumiałe od początku do końca. Wielu pod koniec zdania
obniża ton głosu, mówiąc tak niewyraźnie, iż siła wyrażonej myśli zostaje osłabiona. Słowa warte wypowiedzenia należy wymawiać wyraźnie, donośnym głosem, właściwie akcentując i intonując.
Anielskie głosy połączone z ludzkimi. Niechaj głosy wyznawców Chrystusa
będą tak wyćwiczone, by wypowiadane
słowa nie tworzyły niezrozumiałej zbitki,
ale by wypowiedź była wyraźna, mocna
i budująca. Niech głos nie opada po każdym słowie, ale utrzymuje się na odpowiednim poziomie, aby zdanie było pełne
i kompletne. Czy nie warto narzucić sobie
dyscyplinę, skoro dzięki temu będziecie
mogli przyczynić się do rozwoju dzieła
Bożego i zbudowania dzieci Bożych? Głos
dziękczynienia, chwały i radości jest słyszany w niebie. Głosy aniołów w niebie
łączą się z głosami dzieci Bożych na ziemi, wyrażając cześć, chwałę i uwielbienie
Bogu i Barankowi za wielkie zbawienie.
Niezgrabne gesty i prostacka mowa. Pracownik Boży powinien nie szczędzić wysiłków, aby stać się godnym reprezentantem Chrystusa. Dlatego musi
wyzbyć się wszelkiej niewłaściwej gestykulacji oraz unikać nieokrzesanego i prostackiego sposobu wysławiania się. Musi dążyć do posługiwania się poprawnym
językiem. Liczna jest grupa ludzi, która
nie dba zupełnie o to, jak mówi. Ludzie ci
mogliby stać się godnymi reprezentantami prawdy, gdyby zabiegali o poprawną
wymowę. Powinni z każdym dniem robić
większe postępy.
Nie powinni umniejszać swojej użyteczności i wpływu przez tolerowanie
błędów wymowy, niewłaściwego tonu
głosu i słownictwa. Pospolite i prostackie wyrażenia powinny zostać zastąpione
czystą i przejrzystą mową. Dzięki ciągłej
czujności i gorliwej dyscyplinie chrześcijańska młodzież może ustrzec swą mowę
od zła i swoje usta od podstępu.
Pomoc Ducha Świętego w zrozumiałym wysławianiu się. Nauczyciel
prawdy ma baczyć na to, jak przedstawia prawdę. Ma wypowiadać każde słowo wyraźnie, dobitnie oraz z gorliwym
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DOKUMENT
przekonaniem wlewającym pewność
w serca słuchaczy. Jeśli wypowiadane
słowa nie są należycie wyartykułowane i oddzielone od siebie, wrażenie,
jakie powinny wywrzeć, ulegnie zatarciu. Talent mowy wymaga rozwijania,
aby prawda była wypowiadana nie
z ekscytacją, ale powoli i dobitnie, tak
by nie uronić żadnej sylaby. Pośpiech
w mowie można i należy opanować.
Jeśli słowa prawdy są wystarczająco ważne, by przekazać je słuchaczom, to należy je wypowiadać dobitnie. Duch Święty nigdy nie prowadzi do niewyraźnego mówienia. On
przynosi rzeczy Boże i przedstawia je
ludziom za pośrednictwem ludzkich
narzędzi. Zatem niechaj słowa płyną
z naszych ust w możliwie najdoskonalszy sposób.
Nasze słowa są środkiem przekazywania prawdy. Powinniśmy zdobyć właściwe wykształcenie w kwestii
posługiwania się mową, abyśmy wiedzieli, jak wypowiadać właściwe słowa i jak mówić odpowiednim tonem,
aby nasze słowa wywierały wpływ
ku dobru. Prawda nie jest dla nas
prawdą, póki nie zamieszka w duszy.
Gdy to się stanie, nasze słowa będą
środkiem służącym przekazywaniu
prawdy ludziom. Mówiąc do ludzi,
wznoś serce do Boga i módl się, by
przygotował ich serca na przyjęcie
4
niebiańskiego ziarna14.
Ellen G. White
1

Taż, Ewangelizacja, Warszawa 2000, wyd. II,

Oświadczenie w sprawie
zaufania do Ducha Proroctwa

M

y, delegaci zgromadzeni
w Utrechcie podczas 56. Ogólnoświatowego Zjazdu Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, wyrażamy chwałę i dziękczynienie Bogu za Jego łaskawy dar w postaci Ducha
Proroctwa.
W 12. rozdziale Apokalipsy Jana jej autor identyfikuje Kościół w czasach końca
jako resztę, która „strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie”
(Ap 12,17). Wierzymy, że jest to krótki proroczy obraz, za pomocą którego Jan opisał Kościół Adwentystów Dnia Siódmego.
Kościół zachowuje nie tylko przykazania
Boże, ale ma także „świadectwo Jezusa”,
a jest nim „duch proroctwa” (Ap 19,10).
W życiu i służbie Ellen G. White (1827-1915) widzimy spełnienie się Bożej obietnicy udzielenia Ducha Proroctwa Kościołowi ostatków. Choć Ellen G. White nie
przypisywała sobie tytułu prorokini, wierzymy, że wykonywała dzieło proroka,
a nawet coś więcej. Powiedziała:
— „To, co mi polecono, obejmuje
dzieło proroka, jednak nie kończy się
na tym”1. „Jeśli inni nazywali mnie tym
imieniem [prorokinią], nie spierałam się
z nimi”2. „Moje dzieło obejmuje dużo więcej, niż oznacza to imię. Uważam siebie
samą za posłankę, której Pan powierzył
poselstwa do swego ludu”3.

s. 118.

Głównym zadaniem Ellen G. White
było kierowanie uwagi ludzi na Pismo
Święte. Napisała ona: „Mało uwagi zwraca się na Biblię, więc Pan dał mniejsze
światło, by prowadzić ludzi do większego
światła”4. Wierzyła, że chociaż jej pisma
są jedynie mniejszym światłem, to jednak
źródłem tego światła jest Bóg.
Jako adwentyści dnia siódmego wierzymy, że „w swoim Słowie, Biblii, Bóg
przekazał ludziom wiedzę niezbędną
do zbawienia. Stąd też Pismo Święte powinno być przyjęte jako autorytatywne
i nieomylne objawienie woli Boga. Zawarty jest w nim ideał charakteru, do jakiego człowiek powinien dążyć. Znajdują się
w nim też wszelkie nauki i jest ono miernikiem naszego postępowania”5. Uważamy kanon biblijny za zamknięty. Jednak
wierzymy także, podobnie jak adwentyści współcześni Ellen G. White, że jej pisma mają boski autorytet, zarówno jako
wskazówki co do pobożnego życia, jak
i w nauczaniu wiary. Dlatego zalecamy:
(1) byśmy jako Kościół szukali mocy
Ducha Świętego, by w pełniejszym stopniu
stosować w naszym życiu natchnione rady zawarte w pismach Ellen G. White oraz
(2) byśmy dokładali coraz większych
starań celem publikowania i rozpowszech4
niania tych pism na całym świecie6.
1

2

Tamże, s. 321.

3

Tamże, s. 428.

3

4

Taż, The Voice in Speech and Song, s. 181-183.

4

5

Taż, Chrześcijański dom, Warszawa 2013,

5

wyd. IV, s. 277.

6

6
7

Taż, Ewangelizacja, s. 429.
Taż, Counsels to Parents, Teachers, and Students,
Mountain View—Omaha 1943, s. 246-247.

8

Taż, Testimonies to Ministers and Gospel

9

Taż, w: The Review and Herald, 14 I 1902.

Workers, Mountain View—Omaha 1962, s. 257.
10

Taż, Testimonies to Ministers and Gospel
Workers, s. 257.

11

Taż, Testimonies for the Church, Mountain
View—Omaha 1948, t. II, s. 615-616.

12

Taż, The Voice in Speech and Song, s. 183-186.

13

Taż, Ewangelizacja, s. 430.

14

Taż, The Voice in Speech and Song, s. 187-189.

[Artykuł został zaczerpnięty z książki autorki
pt. The Voice in Speech and Song, s. 181-189].
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2

Ellen G. White, Wybrane poselstwa, Warszawa
2009, t. I, s. 35.
Tamże, s. 34.
Tamże, s. 35.
Taż, w: Review and Herald, 20 I 1903.
Taż, Wielki bój, Warszawa 2013, wyd. XVI(sl), s. 10.
Oświadczenie w sprawie zaufania do Ducha Proroctwa, w: Oświadczenia, zalecenia i inne dokumenty Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, Warszawa 2003, s. 92-93.

[Uchwała przyjęta 30 czerwca 1995 roku na ogólnoświatowym zjeździe Kościoła Adwentystów
Dnia Siódmego w Utrechcie w Holandii].

HOMILETYKA

Kazanie I

Jezus — Wielki Zdobywca Dusz

W

4. rozdziale Ewangelii Jana Chrystus jest przedstawiony jako Wielki Zdobywca Dusz. Prawdziwie troszczy się o upadłych ludzi i jest gotowy bez
względu na cenę przyjść na ratunek każdemu napotkanemu człowiekowi. Ta historia nie jest wyjątkiem w Jego działalności!
W tych wersetach czytamy o Jezusie czyniącym to, co czynił najlepiej — niosącym
zbawienie grzesznikom.
Czytając te wersety, możemy uczyć
się od Zbawiciela. On pragnie posługiwać
się nami, by docierać do ginącego świata. Idąc w Jego ślady w ratowaniu zgubionych, postępujemy lepiej, niż realizując
własne plany. Przyłączmy się do Jezusa
podczas Jego rozmowy z Samarytanką
przy studni i przypatrzmy się Największemu Zdobywcy Dusz.

I. SPOTKANIE
Z GRZESZNICĄ
(zob. J 4,1-8)
A. Zbawiciel (zob. J 4,3-6). W tych
początkowych wersetach Mistrz z Nazaretu jest ukazany jako współczujący i ludzki. Jezus od zawsze był i jest Bogiem, ale
stał się i pozostaje także człowiekiem,
a jako taki zapoznał się z trudami i problemami ludzkiego życia. Będąc na ziemi,
okazał, że naprawdę troszczy się o zgubionych ludzi.
1. Jezus działa. Zbawiciel przyszedł
na świat, by żyć jak zwykły człowiek. On
wie, co spotyka nas w tym życiu (zob. Hbr
4,15), więc potrafi aktywnie okazywać
nam współczucie.
2. Jezus pragnie. W J 4,4 czytamy,
iż Zbawiciel „musiał przechodzić przez
Samarię”. Większość Żydów nadkładała drogi, by ominąć krainę Samarytan —
tak wielkie były uprzedzenia i nienawiść
do tych izraelskich pobratymców spokrewnionych z poganami. Jednak Chrystus nie żywił żadnych uprzedzeń do nikogo. Pewna Samarytanka miała tego
dnia zostać wezwana do przyjęcia zbawienia, więc Jezus musiał się z nią zobaczyć i uratować ją.
Nikt nie jest poza zasięgiem łaski
Bożej. Wszyscy ludzie są grzesznikami
i potrzebują zbawienia. Zbawiciel miłuje

J 4,1-30

wszystkich, a więc i nam przykazano kochać wszystkich.
3. Jezus nie szczędzi trudu. To świadczy o człowieczeństwie Chrystusa. Jako
Bóg Jezus nigdy nie bywał zmęczony ani
utrudzony, ale jako człowiek był podatny
na fizyczne zmęczenie tak samo jak my.
Nic dziwnego, że Syn Człowieczy się trudził. Pełnił misję, którą wyraził przejrzyście w Łk 19,10:
— „Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło”
(Łk 19,10).
4. Jezus oczekuje. Zbawiciel czekał
na tę drogą duszę, którą pragnął uratować. Zamierzał jej ofiarować najcenniejszy dar. Kobieta ta nigdy nie wyobrażała
sobie, że jakiś izraelski nauczyciel zechce
z nią rozmawiać. Jednak Jezus wiedział
o tym, że przyjdzie, i cierpliwie czekał, by
uratować tę zabłąkaną owcę.
B. Grzesznica (zob. J 4,7a). Drugą
osobą w tej wielkiej scenie jest kobieta
— grzesznica potrzebująca zbawienia.
Według J 4,6 spotkanie przy studni nastąpiło około godziny szóstej, która w hebrajskim sposobie liczenia odpowiadała
naszej godzinie dwunastej. Kobieta przyszła do studni o tej porze przypuszczalnie dlatego, by nikogo tam nie spotkać
oraz uniknąć zniewag i ataków ze strony
innych kobiet. Powód jej wyobcowania
poznajemy w J 4,16-18. Nawet jej sąsiedzi gardzili nią.
C. Scena (zob. J 4,7b-8). Zwróć uwagę, że rozmowa odbyła się tylko między Jezusem i kobietą. Wszystko, co
mogłoby ją rozpraszać, zostało usunięte. Nie było tam żadnego z jej pięciu byłych mężów. Nie było tam nienawistnych sąsiadek ani piętna ciążącego
na niej jako jawnogrzesznicy. Była tylko
ona i Zbawca.

II. ROZMOWA
Z GRZESZNICĄ
(zob. J 4,9-26)
A. Rozmawiali o studni (zob. J 4,912). Gdy Jezus poprosił Samarytankę
o wodę, najwyraźniej uczynił to dlatego, że nie miał niczego, czym mógłby
zaczerpnąć wody (zob. J 4,11). Kobieta zareagowała zdziwieniem, że On,

jako Izraelita, prosi o wodę kobietę,
i to Samarytankę. Wtedy Zbawiciel zaoferował jej żywą wodę. Kobieta jeszcze nie rozumiała, że mówił o duchowej rzeczywistości. Zbawienie nie jest
czymś, co można wyjaśnić w materialnych kategoriach. Jest duchową sprawą. W tym momencie Samarytanka nie
była jeszcze gotowa do przyjęcia zbawienia. W jej słowach pojawił się lekki
sarkazm, ale Jezus prowadził ją dalej
we właściwym kierunku.
B. Rozmawiali o wodzie (zob. J 4,13-15).
Jezus powiedział jej, że może ona pić
ze studni Jakubowej każdego dnia, a jednak wciąż będzie na nowo pragnąć i będzie musiała wracać po wodę. Następnie dodał:
— Mogę ci dać do picia żywą wodę,
która zaspokoi twoje pragnienie na zawsze.
C. Rozmawiali o grzechu (zob. J 4,16-19). Aby uświadomić jej duchową potrzebę, Jezus celowo poruszył temat, który
musiał być dla niej najbardziej drażliwy.
Wskazał na jej grzeszność! Może się to
wydawać okrutne ze strony Pana, ale nikt
nigdy nie przyjdzie po zbawienie do Chrystusa, jeśli najpierw nie uświadomi sobie
osobistej potrzeby zbawienia.
D. Rozmawiali o nabożeństwie (zob.
J 4,20-24). Skoro poruszyli kwestię religii,
kobieta postanowiła wykazać się przed
Jezusem, iż nie jest zupełną dyletantką
w tej kwestii. Próbowała rozpocząć dyskusję o tym, gdzie znajduje się właściwe
miejsce nabożeństwa. Chrystus po prostu zignorował jej próbę zmiany tematu
rozmowy i powiedział, że prawdziwe nabożeństwo to takie, które polega na oddawaniu czci Bogu w duchu, a więc takie,
do którego pobudzają nas nie zewnętrzne religijne formy, ale mieszkający w nas
Duch Święty.
E. Rozmawiali o mądrości (zob.
J 4,25-26). Samarytanka przejawiała
otwartość na słowa Zbawiciela. Jej postawa świadczyła, że zależy jej na zbawieniu i sprawach Bożych. Jezus objawił się
jej jako Mesjasz, który jest jej potrzebny.
W tych wersetach Chrystus wskazał
Samarytance wszystko, czego potrzebowała, by podjąć decyzję o przyjęciu
zbawienia.
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III. NAWRÓCENIE
GRZESZNICY
(zob. J 4,27-30)
A. Było natychmiastowe (zob. J 4,28a).
Gdy tylko Jezus powiedział jej, kim jest,
odpowiedziała na to z wiarą i natychmiast
przyjęła zbawienie. Nie potrzebowała
długiego zastanawiania się ani dwunastostopniowego programu, który dodałby
jej motywacji. Po prostu zaufała i natychmiast została usprawiedliwiona.
B. Było niesamowite (zob. J 4,28b).
Rozentuzjazmowana Samarytanka zapo-

mniała, po co przyszła do studni. Zostawiła naczynie i pobiegła do miasteczka.
Zapomniała o swojej sytuacji i dotychczasowym życiu, gdy spotkała Zbawiciela. Przyszła do studni po wodę, a znalazła
duchową wodę. Spotkała Jezusa i zmieniła się na zawsze.
C. Było przekonujące (zob. J 4,28c-29).
Pobiegła do miasta, by opowiedzieć innym o Tym, którego spotkała. Czuła, że
musi powiedzieć innym ludziom o zbawieniu, którego doświadczyła.
Zbawienie sprawia, że mamy coś
do powiedzenia innym i pragniemy im to

powiedzieć. Gdy spotykamy Zbawiciela,
pragniemy pomóc innym znaleźć w Nim
ratunek od grzechu.

PODSUMOWANIE
Co sprawiło, że ta kobieta, która była zatwardziałą grzesznicą i martwą duchowo, została zmieniona w aktywnie wydającą świadectwo o Chrystusie? Można odpowiedzieć na to pytanie jednym
słowem: Jezus! To On zmienia tych, którzy Go przyjmują. Zapraszam was, byście
przyszli dziś do Niego.
4

Kazanie II

Jezus — Wielki Lekarz

Z

asadniczym celem Ewangelii Jana
nie jest chronologiczny przekaz
wydarzeń z życia Jezusa. Celem
ewangelisty Jana było wywyższenie Chrystusa, abyśmy uwierzyli w Niego
i byli zbawieni (zob. J 20,30-31).
Przyjrzyjmy się Jezusowi wyzwalającemu człowieka z więzów choroby. Czyniąc to, pamiętajmy, że Zbawiciel może
uczynić to samo dla nas, jeśli Mu na to
pozwolimy.

I. CHORY CZŁOWIEK
(zob. J 5,1-5)
A. Jego tragiczny stan (zob. J 5,5).
1. Chory człowiek był kaleką. Czytamy o nim, że przez 38 lat cierpiał wskutek
ciężkiej i upośledzającej choroby. Człowiek ten chorował dłużej, niż Jezus przebywał na ziemi! Słowo Boże mówi, że człowiek ten był „chorobą złożony” (J 5,5 BG).
Znaczy to, że z powodu słabości nie był
w stanie chodzić o własnych siłach.
Oto trafny obraz grzesznika, który
jest zgubiony w swoim odłączeniu od Boga wskutek grzechów (zob. Iz 59,2; Rz
3,23). Czegokolwiek by nie próbował, jest
zgubiony i niezdolny iść drogą Pańską.
2. Był zrozpaczony. Sam fakt, iż znajdował się nad sadzawką w takim stanie,
świadczy, że rozpaczliwie pragnął uzdrowienia. Wyobraźcie sobie, jak próbował
doczołgać się do sadzawki.
Niestety, niewielu grzeszników rozpacza z powodu swojego duchowego stanu.
3. Był rozczarowany (zob. J 5,7). Chory człowiek powiedział Jezusowi, że ile-

J 5,1-9

kroć usiłował dostać się do wody, ktoś inny go wyprzedzał i odchodził uzdrowiony.
Rok po roku jego marzenia o uzdrowieniu
w cudownej sadzawce nie spełniały się.
W tragicznym położeniu chorego widzimy los grzesznika. Człowiek daremnie
usiłuje różnymi sposobami uzyskać wewnętrzny pokój i zbawienie duszy. Dobre uczynki, religia, ofiarność, modlitwa
i wszelkie inne środki na niewiele się zdają, gdyż nie mogą nikogo zbawić. Zbawienie wymaga krwi Jezusa.
B. Przygnębiające otoczenie (zob.
J 5,3). Chor y człowiek był otoczony
przez innych nieszc zęśników będą cych w niewiele lepszym stanie. Nie
mógł się od nich spodziewać pocie szenia ani pomocy. Żaden z nich nie
pomógłby mu, nawet gdyby był w stanie to uczynić, gdyż każdy potrzebował uzdrowienia!
Ci wszyscy chorzy ludzie są jak
grzesznicy — bezradni, złamani na duchu, ślepi duchowo i bezużyteczni w sprawach duchowych (zob. Ef 2,12).

II. WSPÓŁCZUJĄCY
ZBAWICIEL
(zob. J 5,6a)
Jezus jest tu przedstawiony jako
współczujący Zbawiciel. Dokonuje On
trzech wielkich czynów, które dowodzą,
że jest Zbawicielem.
A. Jest ukazany jako Ten, który wybiera grzesznika. W Biblii czytamy, że
owego dnia „leżały tam tłumy” (J 5,3 SŻ).
Jezus mógłby uzdrowić kogokolwiek, ale
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z jakiegoś powodu wybrał właśnie tego
człowieka. Był to oczywisty wybór łaski!
Jest to znakomity obraz Chrystusa
i Jego dzieła zbawienia! On puka do drzwi
naszego serca (zob. J 6,44). Zwraca się
do nas z miłością i wzywa nas do siebie
(zob. Jr 31,3; Mt 11,28). Gdy grzesznik odpowiada na to z wiarą (zob. Rz 10,9-10),
Jezus przychodzi i dokonuje zbawienia
w naszym sercu i życiu (zob. J 5,13). Tak
działa łaska i tylko łaska!
B. Jest ukazany jako Ten, który okazuje troskę o grzesznika. Chrystus wiedział wszystko, co powinien wiedzieć
o tym człowieku. Wiedział o jego kalectwie, że nie może chodzić ani wstać
o własnych siłach. Jezus wiedział, że człowiek ten był całkowicie zależny od innych.
Być może właśnie dlatego wybrał jego.
Oto przykład działania łaski! Nawet aramejska nazwa sadzawki — Betezda —
znaczy dom miłosierdzia.
Zbawiciel wie wszystko o stanie
grzesznika. Wie, że nie chcemy wyrzec
się naszych grzechów, nie potrafimy panować nad swoimi emocjami i pragniemy
tego, co oferuje świat, a co nie jest dobre
dla nas. Ale mimo to Jezus nas miłuje! Nie
traktuje nas tak, jak na to zasługujemy,
ale widzi nas takimi, jakimi może nas uczynić dzięki swojej mocy i łasce.
C. Jest ukazany jako Ten, który
przychodzi do grzesznika. W przejawie
niepojętej łaskawości Jezus przychodzi
tam, gdzie leży bezradny biedak, by obdarzyć go autentyczną łaską i miłością.
Chrystus przychodzi do grzesznika
na trzy sposoby:

HOMILETYKA
1. Jako ofiara. Gdy Jezus przyszedł
na świat, przybył tu, by umrzeć. Poszedł na Golgotę i oddał życie jako okup
za grzeszników. Wziął nasze grzechy
na siebie i zapłacił cenę naszego odkupienia. Stał się naszym grzechem i cierpiał niepojęty gniew Boży, abyśmy my nie
musieli go doświadczyć (zob. 2 Kor 5,21).
2. Jako Zbawiciel. Gdy dzisiaj Jezus
przychodzi do grzesznika, przychodzi jako Zbawiciel. Przybywa i oferuje wieczne
życie wszystkim, którzy przyjmą Go sercem i będą żyć dla Niego.
3. Jako Pan. Jeśli grzesznik nie przyjmie przesłania ewangelii i nie przyjdzie
do Jezusa, pewnego dnia spotka się z nim
jako Sędzią. Ten sam Jezus, który dzisiaj
ma moc nas zbawić, ma także moc wydać
wyrok przesądzający o naszym wiecznym
przeznaczeniu (zob. Ap 20,11-15).

III. ZDUMIEWAJĄCY CUD
(zob. J 5,6b-9)
A. Oferta. Jezus zapytał chorego
człowieka, czy chce być zdrowy. Człowiek ten potwierdził, że tego pragnie,
ale dodał na swoje usprawiedliwienie, że
nie ma nikogo, kto pomógłby mu dostać
się na czas do sadzawki.

Ów chory człowiek zachował się podobnie jak wielu z nas — usiłował znaleźć
materialne rozwiązanie duchowego problemu. Także dzisiaj Chrystus przychodzi do zgubionego grzesznika i oferuje
zbawienie.
B. Polecenie. Jezus polecił choremu
wstać i pójść, choć nie był on w stanie chodzić ani utrzymać się na nogach od 38 lat!
To było niesamowite polecenie. Jednak
Pan wymagał od niego tylko prostej dziecięcej wiary i posłuszeństwa nakazowi.
Gdy polecenie dociera do grzesznika
pogrążonego w grzechu, jedyną konieczną odpowiedzią jest wiara!
C. Uwolnienie. Gdy chory z wiarą
odpowiedział na polecenie Jezusa, został natychmiast uzdrowiony, tak iż mógł
wstać i chodzić. Ten cud nie wymagał żadnej ogromnej pracy ze strony chorego —
miał tylko wstać i chodzić, jak mu nakazał Zbawiciel.
Zbawienie działa właśnie tak. Jezus
przychodzi do grzesznika i wzywa go
do przyjęcia zbawienia. Od grzesznika wymaga się tylko pokornego posłuszeństwa
wezwaniu Pana. Gdy to posłuszeństwo
zostaje okazane, grzesznik natychmiast
uzyskuje pokój z Bogiem, zostaje przyjęty jako dziecko Boże, uwolniony od potę-

pienia i uznany za dziedzica wszystkiego,
co niebo może mu dać.

PODSUMOWANIE
Jezus okazał swoją moc jako Wielki
Nauczyciel, gdy uzdrowił ciężko chorego
człowieka. Nie wiemy, czy człowiek ten
stał się później wyznawcą Jezusa (zob.
J 5,10-15). Jakżeż smutne byłoby spotkać
Zbawiciela twarzą w twarz, doświadczyć
Jego mocy i poznać Jego uzdrawiający
dotyk, a mimo to pozostawać w grzechu.
Wielki Lekarz może uzdrowić nie tylko ciało, ale i duszę!
4
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Kazanie III

Jezus — Wielki Pocieszyciel
J 14,1-31

W

tym wspaniałym rozdziale Ewangelii Jana Chrystus
odnosi się do ważnych zagadnień życia i oferuje nam
związaną z nimi nadzieję. W czasie, gdy
sam najbardziej potrzebował wsparcia
i pocieszenia, poświęcił czas, by wesprzeć
serca swoich uczniów i wszystkich, którzy
będą czytać te słowa z wiarą. Przyłączcie się do mnie i spotkajmy się z Jezusem,
Wielkim Pocieszycielem.

I. JEZUS OFERUJE
NADZIEJĘ
(zob. J 14,2-3)
Mówi o…
A. O niebiańskim domu (zob. J 14,2).
Syn Boży mówi nam o przygotowanym
miejscu dla przygotowanych ludzi! Choć
nie mamy szczegółowych informacji
o wspaniałościach niebiańskiego miasta,

mogę was zapewnić, że gdy się tam znajdziemy, będziemy się czuli jak w domu!
Zamieszkamy w domu Ojca i w obecności
Ojca, wolni od grzechu, smutku, cierpienia, rozłąki czy czegokolwiek, co mogłoby
przyćmić chwałę nieba (zob. Ap 21,4.27).
Apostoł Paweł widział to miejsce, ale
nie potrafił znaleźć słów, by je opisać, dlatego ograniczył się tylko do zapewnienia,
że wszystko tam jest „daleko lepsze” (Flp
1,23 PED) niż tutaj.
B. O niebiańskiej nadziei (zob. J 14,3).
W tym wersecie Jezus przypomina nam,
że pewnego dnia powróci po swój lud. Paweł pełniej naświetla to doniosłe wydarzenie (zob. 1 Kor 15,51-52; 1 Tes 4,16-17).
Ludzie mogą w to wątpić, a nawet szydzić
z tej obietnicy, ale Pan przyjdzie powtórnie. Najlepszą radą, jaką mam dla was, to
byście byli gotowi (zob. Mt 24,44)!
C. O niebiańskim powrocie do domu (zob. J 14,3). Uczniowie byli zaniepo-

kojeni, gdy Jezus powiedział im, że musi od nich odejść, a więc, by ich uspokoić, zapewnił ich, że pewnego dnia będą
tam, gdzie On jest.
Apostoł Jan ujrzał Go i opisał w Jego niebiańskiej chwale (zob. Ap 1,13-19).
Jeszcze wspanialszy opis naszego zmartwychwstałego Pana jest zawarty w Ap
5,6. Pewnego dnia ujrzymy Go takiego,
jakim jest!

II. JEZUS OFERUJE
POMOC
(zob. J 14,4-31)
Chrystus obiecuje nam pomoc w następujących sprawach:
A. Zbawienie (zob. J 14,4-11). W tych
wersetach Mistrz z Nazaretu mówi
uczniom, że istnieje tylko jeden plan zbawienia dla wszystkich ludzi. Oświadcza,
że tylko przez Niego możemy mieć dostęp
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HOMILETYKA
do Najwyższego! Ponadto stwierdza, że
to On jest reprezentantem Wszechmogącego Boga w najściślejszym sensie. Jezus
jest jedynym Zbawicielem dla całej ludzkości! W Dz 4,12; 16,31 i J 3,16 znajdujemy wyraźne potwierdzenie tej prawdy,
że zbawienie jest w Jezusie Chrystusie
i tylko w Nim.
B. Służba (zob. J 14,12-14). Żyjąc tu
i teraz, możemy polegać na Jezusie i Jego pomocy w pełnieniu Jego dzieła. On
daje nam potrójną obietnicę związaną
z chrześcijańską służbą.
1. On nas uczci. Chrystus oświadcza,
że dzięki Jego pomocy będziemy w stanie dokonywać jeszcze większych rzeczy
niż te, które On czynił.
2. On nas wysłucha. Jezus daje nam
błogosławioną pewność, że gdy wzywamy Go w potrzebie, On słyszy nas i spełnia nasze prośby. Wiedząc, że możemy
nie tylko Mu służyć, ale także liczyć na Jego obecność i pomoc w naszych modlitwach, pełnimy służbę dla Niego z radością i pewnością. Pamiętajmy zawsze, że
służymy Bogu, który słyszy modlitwy i odpowiada na nie (zob. Jr 33,3).
3. On nam pomoże. Jezus nie tylko
obiecuje wysłuchać nasze modlitwy, ale
także działać w taki sposób, by na nie odpowiedzieć. On słyszy nas, a następnie
działa dla nas! Służymy Panu, który jest
w stanie skutecznie przyjść nam z pomocą w potrzebie (zob. Mt 7,7-8)!
C. Poddanie (zob. J 14,15.19-24).
W tych wersetach Jezus mówi o poddaniu się Jego autorytetowi. Oświadcza,
że nasza uległość wobec Niego ma być
oparta na miłości! On przekazuje nam
dwie wielkie prawdy, które powinniśmy
zapamiętać:
1. Dowód miłości. Chrystus wyjaśnia,
że nasze posłuszeństwo wobec Niego

i Jego Słowa jest prawdziwym dowodem
naszej miłości do Niego.
2. Obietnica miłości. Ci, którzy są posłuszni Jezusowi, otrzymują obietnicę, iż
Bóg objawi im swoją miłość.
D. Duch Święty (zob. J 14,16-18.26).
Wersety te mówią o przyjściu Ducha Świętego. Otrzymaliśmy szereg nauk o Nim
i Jego służbie dla wierzących. Prawdy te
zasługują na nasze uważne studiowanie:
1. Jego osoba . Jezus obiecuje
uczniom, że gdy uda się do Ojca, będzie
prosił Go o to, by posłał do nich kolejnego Pocieszyciela. Tym Pocieszycielem jest
Duch Święty.
2. Jego stałość. Gdy Duch Boży zamieszka w sercach wierzących, pozostanie z nimi na zawsze!
3. Jego cel. Cel działania Ducha Świętego w życiu wierzących jest wieloraki.
Wersety te opisują Jego plany dla nas
i Jego zamierzenia, jakie realizuje On
od chwili naszego nawrócenia:
• Zamieszkanie (zob. J 14,17). Gdy wierzący człowiek przyjmuje zaoferowane
mu zbawienie, staje się dosłownie świątynią Bożą. Bóg w osobie Ducha Świętego
przychodzi i zamieszkuje w nim na stałe.
• Moc (zob. J 14,21). Duch Święty
napełnia nas mocą do życia i działania
dla Jezusa. Bez Ducha Bożego nie możemy dokonać nic dobrego dla chwały Chrystusa. Jednak gdy Duch Święty mieszka
w nas i kieruje nami w imieniu Syna Bożego, możemy czynić to, czego nie bylibyśmy w stanie uczynić bez Niego (zob.
Flp 4,13).
• Nauczanie (zob. J 14,26). Jednym
z celów Ducha Świętego w naszym życiu
jest nauczanie nas w sprawach Bożych.
To Duch Święty uczy nas prawdy objawionej w Biblii. To On objawia nam głębię Bożej nauki.

• Przypominanie (zob. J 14,26). Gdy
ulegamy zniechęceniu, Duch Święty napełnia nas otuchą i otacza ramionami pocieszenia, niebiańskiej miłości i opieki,
przypominając nam, że należymy do Niego. On zachęca nas, byśmy wytrwale podążali naprzód, żyjąc dla Jezusa.
E. Spokój (zob. J 14,27-31). Pod koniec 14. rozdziału Ewangelii Jana Jezus
raz jeszcze przemawia do zaniepokojonych serc swoich uczniów. Przypomina
im, że On nadal jest Księciem Pokoju i że
Jego odejście nie pozbawi ich Jego pokoju. Zbawiciel mówi uczniom, że choć
ich świat zachwieje się w posadach, mogą zachować pewność, że Jego pokój pozwoli im przetrwać nawet najtrudniejsze chwile.

PODSUMOWANIE
Cieszę się, że gdy nie rozumiem tego, co ma się wydarzyć, gdy wydaje się, że
wszystko się rozpada, oraz gdy nie wiem,
którą drogą pójść, mogę liczyć na Jezusa!
On dał nam wszystko, czego dzisiaj potrzebujemy. Czy potrzebujemy zbawienia, czy pokoju w sercu, możemy je znaleźć u Niego. Zapraszam was, byście przyszli dzisiaj do Zbawiciela i złożyli na Niego
wszystkie wasze troski.
4
NOTATKI

Kazanie IV

Jezus — Wielki Dawca Darów
J 16,7-15; 14,16-18

G

dy Jezus, wyszedłszy z sali na piętrze, zmierzał z uczniami do Getsemane, uczył ich wielu cennych
prawd. Oczywiście byli oni zaniepokojeni tym, że Mistrz powiedział im, iż
zostanie wydany w ręce wrogów. Ze względu na ich zaniepokojenie Zbawiciel wskazał im prawdy zawarte w 14., 15. i 16. rozdziale Ewangelii Jana, dodając im otuchy

i nadziei na przyszłość. W tym fragmencie Ewangelii Jana Jezus mówi im o Duchu Świętym. Obiecuje, że gdy On odejdzie, ześle im Największy Dar. Tym darem
jest właśnie Duch Święty.
Przyjrzyjmy się tym wersetom i zobaczmy obraz Chrystusa jako Wielkiego
Dawcy Darów. Choć w tym fragmencie
ewangelii najważniejszy jest Jezus, to
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jednak silny akcent jest położony na dar,
którego On ma udzielić.

I. WARTOŚĆ
WIELKIEGO DARU
(zob. J 16,7)
Jezus powiedział uczniom, że lepiej
będzie dla nich, gdy On odejdzie. Jak to

możliwe? Aby zrozumieć wartość Wielkiego Daru, musimy najpierw zrozumieć
pewną cechę natury Chrystusa. Rozważmy następujące kwestie:
A . Osobowość Wielkiego Daru.
Zwróć uwagę, iż Duch Święty to On, a nie
to. Jest On współistotny z Ojcem i Synem
oraz jest Bogiem tak samo jak Ojciec i Syn
(zob. 1 J 5,7 BG). Jego status jako osoby
jest dalej podkreślony przez użycie zaimków odnoszących się do Niego. Zwróć
uwagę na J 16,7-8.13-15; 14,16-18. Zwróć
też uwagę na to, że w każdym przypadku
Chrystus odnosi się do Ducha Świętego
jak do osoby. Także inne fragmenty Nowego Testamentu podkreślają osobowość
Ducha Świętego:
1. Można Go zasmucić (zob. Ef 4,30).
Pojęcie smutku sugeruje zdolność odczuwania emocji.
2. Można Go zgasić (zob. 1 Tes 5,19).
W tym przypadku oznacza to, że Duch
Święty wycofuje się i przestaje działać
dla tych, którzy uparcie Go odpychają.
3. Można próbować Go okłamać
(zob. Dz 5,1-11). Próby takie są oczywiście nieskuteczne, gdyż jako Bóg jest On
wszechwiedzący. Warto też zwrócić uwagę na dwa szczególne fakty:
(a) W J 14,16 Jezus nazywa Ducha
Świętego innym Pocieszycielem. Greckie
słowo przetłumaczone tu jako inny to
allos, które znaczy: kolejny tego samego
rodzaju lub jakości. Wskazuje ono na równość i podobieństwo.
(b) Według J 15,26 i 16,13-14 Duch
Święty nigdy nie promuje samego siebie.
Jego wyłącznym dążeniem jest wskazywanie ludziom Jezusa.
B. Moc Wielkiego Daru. Zwróćcie
uwagę na to, że Syn Boży nazywa Ducha
Świętego Pocieszycielem. Słowo to jest
tłumaczeniem greckiego słowa Parakletos. Oznacza ono asystenta lub pomocnika stojącego u boku tego, któremu pomaga. Byłoby dla nas zupełnie niemożliwe prowadzić chrześcijańskie życie bez
obecności Ducha Świętego.
C. Trwałość Wielkiego Daru. Według
Biblii Duch Święty wkracza w życie człowieka z chwilą nawrócenia (zob. 1 Kor
12,13) i pozostaje z nim na zawsze (zob.
J 14,16).

II. DZIEŁO
WIELKIEGO DARU
(zob. J 16,7-15)
W 2 Tes 2,7 czytamy, że Duch Święty może blokować nasze plany i działania.

W J 3,5 czytamy, że Duch Święty odradza
nas. Natomiast w J 16,7-15 czytamy, że
Duch Święty napomina nas.
A. Duch Święty napomina grzeszników (zob. J 16,8-11). Wobec tych, którzy
jeszcze nie przyjęli Jezusa, Duch Święty
pełni dwojakie dzieło:
1. Napomina. Wskazuje, iż grzech jest
złem.
2. Przekonuje. Wskazuje zgubionym
ludziom prawdę. Objawia prawdę o Bogu
tym, którzy otwierają się na nią pod wpływem napomnienia. Ta służba obejmuje
przekonanie w trzech kwestiach:
(a) Grzech. Duch Święty przekonuje
zgubionych grzeszników o ich grzeszności. Sprawia, że Rz 3,23 i 3,10 jawią się jako rzeczywistość w sercach grzeszników
i uświadamiają im ich grzeszność!
(b) Sprawiedliwość. Duch Święty
przekonuje zgubionego człowieka o potrzebie usprawiedliwienia przed Bogiem.
Tworzy w sercu zgubionego człowieka
głębokie poczucie braku sprawiedliwości.
Sprawiedliwość Jezusa jest przypisywana
każdemu, kto Go przyjmuje (zob. Rz 4,24).
Jest nadzieja! Nie uciekajcie od Chrystusa, ale biegnijcie do Niego!
(c) Sąd. Duch Święty przekonuje człowieka o rzeczywistości nadchodzącego
sądu i potępienia.
B. Duch Święty działa na rzecz wierzących (zob. J 16,12-15). Choć Duch Święty działa z mocą, by napominać i przekonywać niewierzących, to jednak jest
jeszcze bardziej aktywny w życiu ludu
Bożego. Oto kilka funkcji, jakie spełnia
On dla wierzących:
1. Zamieszkanie (zob. J 14,17). On
mieszka w każdym dziecku Bożym!
2. Nauczanie (zob. J 16,13). Jest On
obecny po to, by udzielać wskazówek,
prowadzić Bożą drogą, wskazywać wolę
Bożą i objaśniać Słowo Boże.
3. Napełnienie (zob. Ef 5,18). Duch
Święty pragnie napełnić nas swoją obecnością i mocą, abyśmy mogli służyć Panu
w owocny i chwalebny sposób.
4. Uaktywnienie (zob. Dz 1,8). Co sprawiło, że uczniowie, przerażeni i ukrywający się w sali na piętrze, stali się grupą
ludzi, którzy radykalnie zmienili świat?
Sprawiła to moc Ducha Świętego!
5. Wspieranie (zob. J 14,18). Duch
Święty pełni błogosławioną służbę
wspierania dzieci Bożych. On zna wszystkie trudności, jakie przeżywamy, i jest
w stanie wesprzeć nas, udzielić nam pomocy i ocalić w trudnych czasach. Jak to
możliwe? On jest zawsze z nami (zob. Hbr

13,5; Mt 28,20). On też pomaga nam modlić się, bo nie wiemy, jak to czynić (zob.
Rz 8,26-27).

III. WSPANIAŁOŚĆ
WIELKIEGO DARU
(zob. J 14,16-18)
Fakt, iż Duch Święty jest Wspaniałym
Darem, powinien być dla nas wystarczająco jasny. Jednak chciałbym wskazać wam
trzy wielkie prawdy, które ilustrują wspaniałość tego Wielkiego Daru.
A. Wspaniałość daru Ducha Świętego polega na Jego obecności w naszym życiu (zob. J 14,17). Zdumiewająca jest prawda, iż każde dziecko Boże to
żywa oddychająca świątynia Boga (zob.
1 Kor 6,19).
B. Wspaniałość daru Ducha Świętego polega na stałej Jego obecności w naszym życiu (zob. J 14,16). Gdy ktoś zostaje
zbawiony przez łaskę Bożą, Duch Święty
zamieszkuje w nim na zawsze (zob. Ef 4,30).
C. Wspaniałość daru Ducha Świętego polega na Jego dokonaniach w naszym życiu (zob. J 14,16). Duch Święty
jest najbardziej niezrozumianą i najczęściej ignorowaną osobą Trójcy. Jednak
w naszym codziennym życiu to właśnie
On działa dla nas najwięcej i od Niego jesteśmy bezpośrednio zależni.

PODSUMOWANIE
Czy to przesłanie dociera do was, gdy
zmagacie się z grzechem? Duch Święty
przemawia do was. A może słuchając tego
przesłania, już przyjęliście zbawienie, ale
nadal staracie się prowadzić życie duchowe o własnych siłach? Wyznajcie swoje
grzechy Bogu. On przebaczy wam je i będzie działał dla was i przez was dla swojej chwały.
Czy słuchając tego, już wcześniej
przyjęliście zbawienie, ale wciąż zmagacie się z trudnościami i ciężarami życia?
Wzywam was, byście złożyli wszelkie ciężary u stóp Pana, który ma o was staranie
i jest przy was w osobie Ducha Świętego,
by pomagać wam we wszelkich trudnościach, jakich doświadczacie.
4
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PRZYWÓDZTWO

Strategiczne
planowanie służby
Artykuł Jak być dobrym rolnikiem, nawet jeśli mieszka się
w mieście?, ukazał się w Przewodniku 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 jedenastu
przykazań2. Niniejszy artykuł jest 7. z tej serii i jest
poświęcony 9. przykazaniu rolnika.

W

szyscy muszą udać się na górę, nie tylko Mojżesz.
W teorii funkcjonowania przywództwa zboru dominuje pogląd, że to pastor ma się udać
na górę, spotkać się z Bogiem i otrzymać
wizję przyszłych planów funkcjonowania
wspólnoty. Potem zstępuje z góry i dzieli się tą wizją ze zborem. Możemy to nazwać modelem Mojżesza. Czy jest to właściwy sposób rozwijania wizji i planu służby twojej wspólnoty?
Nie.
Jest ważne, by misja i plany zboru
opierały się nie tylko na pastorze. Duchowni przychodzą i odchodzą. Oczywiście, pastor powinien mieć wizję i pewne pomysły, którymi będzie się dzielił
z członkami wspólnoty w kwestii tego,
dokąd Bóg ich prowadzi. Ale nie tylko
duchowny jest liderem. Są nimi także
członkowie zboru, a więc także oni powinni mieć wkład w wizję służby zboru,
nabożeństwa i wspólnoty. Wszyscy muszą udać się na górę, nie tylko Mojżesz.
Takie było doświadczenie przywódców zboru Adwentowa Nadzieja w Nowym Jorku. Pastor Todd Stout dosłownie zabrał przywódców zborowych na górę w ramach szkolenia. Tam, na szczycie
góry, wszyscy dzielili się swoimi marzeniami i planowali przyszłość wspólnoty,
układając strategiczne plany. Zbór wysłał
nie tylko Mojżesza (pastora czy starszego
zboru). Pastor Stout powiedział:
— „Gdy widzisz, że Bóg inspiruje
przywódców zboru i ich współwyznaw-

ców do takich samych pomysłów, jakie
złożył w twoim sercu, zaczynasz ufać Jego planom, wiedząc, że są one większe
niż jedna osoba czy pastor”3.
W przeciwieństwie do tego przywódca innego zboru w innej diecezji zapytał
nowo przybyłego pastora, który jeszcze
nie zdążył się zaaklimatyzować w zborze:
— Jaki ma pastor plan dla naszego
zboru?
W której z tych wspólnot chciałbyś
być starszym zboru?
Pastor Stout i członkowie jego zboru
są przykładem zastosowania 9. przykaza-

nia rolnika: Wypracujesz strategiczny plan
zaangażowania zboru w działania społeczne, oparty o odkryte przez ciebie potrzeby lokalnej społeczności oraz zasoby i marzenia twojego zboru. Jeśli wypełniliście
przykazania od 1. do 8.(4), to jesteście gotowi na przykazanie 9. — kolejny ważny
krok. Dlaczego? „Oszacowanie bez działania jest hipokryzją!”5
Strategiczny plan to szerszy obraz
dla twojego zboru. Jest on jak mapa.
Także Bóg ma strategiczny plan (np. Mt
25,34; 1 P 1,19-20 itp.). Przepis na strategiczny plan zboru jest następujący:
1. Wkład biblijnych zasad. 2. Wkład lokalnej
społeczności. 3. Wkład członków zboru6.
W poprzednich artykułach z tego cyklu wyjaśniliśmy pierwsze dwa składniki
powyższego przepisu. Trzeci składnik —
wkład członków zboru — jest możliwy
wtedy, gdy wszyscy pójdą na górę z Mojżeszem i razem będą marzyć, rozwijać wizję tego, jaki będzie ich zbór za pięć lat.
Nie bójcie się marzyć. Niech wasze marzenia będą tak wielkie, by były możliwe
do spełnienia jedynie dzięki Bogu.

Przepis na strategiczny plan
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Wkład biblijnych
zasad

Wkład lokalnej
społeczności

Strategiczny
plan

Wkład członków zboru

A oto kolejne etapy procesu skompilowane na podstawie doświadczeń zborów, które opracowały swoje strategiczne plany, uwzględniając pomysły swoich członków:
1. Aby odkryć wizję, która już istnieje, oraz upewnić się, że wszyscy członkowie zboru mieli możliwość wnieść
w nią swój wkład, przeprowadź ankietę
wśród współwyznawców albo osobiście,
albo przy pomocy formularza rozesłanego pocztą, a zawierającego trzy pytania
z procesu zwanego ankietą uznaniową 7.
• Przypomnij sobie najbardziej
wzmacniające i życiodajne doświadczenia, jakie przeżyłeś
w związku z Kościołem Adwentystów Dnia Siódmego. Co wtedy
działo się w twoim życiu i zborze?
• Co cenisz najbardziej w twoim
zborze i jak wpływa to na twoje
duchowe życie?
• Co chciałbyś zmienić na lepsze
w twoim zborze? Jak zmiany te
wpłynęłyby na zbór?
2. Zleć Zespołowi Przywódczemu
do Działań Społecznych stworzenie dokumentu, który łączy dane i pomysły twojego zboru zebrane w ankietach z danymi
zebranymi w wyniku twojego oszacowania lokalnej społeczności. Dodaj komentarze i uwagi do pytań w ankietach.
3. Zwołaj zebranie zborowe poświęcone wyłącznie burzy mózgów w celu
ułożenia 5-letniego planu strategicznego (czas trwania posiedzenia do 1,5 godziny). Rezultat: dodatkowe surowe pomysły do planu strategicznego. (Ważny
jest udział wszystkich uczestników wykraczający poza odpowiedzi na pytania
z ankiety).
4. Oto proponowane nabożeństwo
rozpoczynające zebranie zborowe. Przeczytaj Dz 2,41-47 i wskaż następujące zasadnicze wartości misji Kościoła wczesnochrześcijańskiego:
• nabożeństwo (zob. Dz 2,42-43.46-47),
• wspólnota (zob. Dz 2,42.44-46),
• służba (zob. Dz 2,45),
• żniwo ewangelizacji (zob. Dz 2,41.47),
• uczniostwo (zob. Dz 2,42).
5. Zaproś uczestników zgromadzenia do podzielenia się dodatkowymi pomysłami pasującymi do tych podstawowych wartości. Zapisz pomysły hasłowo
tak, by były widoczne dla wszystkich. Poproś kogoś, by zanotował je szczegółowo.
6. Ponieważ nie żyjemy w doskonałym świecie, spodziewaj się niespodzianek. Niech Zespół Przywódczy do Działań

Społecznych przeanalizuje zalety, wady,
możliwości i zagrożenia w lokalnym kontekście mogące pomóc albo zaszkodzić
realizacji waszych marzeń w ciągu kolejnych pięciu lat.
7. Dodaj pomysły podane podczas
zebrania zborowego do dokumentu kompilowanego przez Zespół Przywódczy
do Działań Społecznych.
8. Umieść wszystkie dane pod czterema wartościami pierwotnego Kościoła
wymienionymi w punkcie 4. i podziel się
pomysłami z różnymi oddziałami zboru,
np. ewangelizacji, szkoły sobotniej, młodzieży itd.
9. Rada zboru powinna wyznaczyć
prior ytety ostatecznych pomysłów
po tym, jak oddziały zboru oszacują to,
co odnosi się do ich kompetencji, a Zespół Przywódczy do Działań Społecznych sporządzi zarys dokumentu planu
strategicznego. Uwaga: Oprócz pogrupowania pomysłów według pięciu podstawowych wartości skutecznym sposobem zorganizowania zastosowania planu
strategicznego jest użycie modelu logicznego8. Propozycja: użyj formularza Proces strategicznego planowania zamieszczonego na końcu artykułu jako wzorca
dla sformułowania planu strategicznego
twojego zboru.
10. Opracuj budżet mający na celu
sfinansowanie realizacji strategicznego
planu.
11. Przedstaw zborowi końcowy dokument planu strategicznego podczas
zebrania zborowego i poddaj go pod głosowanie.
12. Rada zboru powinna analizować realizację planu co najmniej raz w kwartale.
13. W pierwszą rocznicę uchwalenia planu strategicznego oszacuj jego
trafność. Bądź stale świadomy zmian zachodzących w społeczeństwie i gotowy
dostosować do nich plan strategiczny.
Zwołaj zebranie zborowe poświęcone
oszacowaniu dokonań pierwszego roku
realizacji planu strategicznego. Przyjmijcie ów plan na drugi rok, modyfikując go
odpowiednio stosownie do postępów poczynionych w pierwszym roku. Następnie
przeprowadźcie burzę mózgów dotyczącą nowego piątego roku (a szóstego, licząc od początku realizacji planu strategicznego). Przegłosujcie niezbędne zmiany i uwzględnijcie je w dokumencie planu
strategicznego.
14. Przedstawcie wyniki pracy zebrania zborowego radzie zboru do zatwierdzenia i dopasowania budżetu.

15. Bądź otwarty na Boże oddziaływanie na plan strategiczny. Plan ten nie
powinien być sztywny. To jest plan Najwyższego, a ci, którzy go realizują, mają
to czynić zgodnie z Jego kierownictwem.
16. Kontynuujcie coroczne przeglądy planu strategicznego aż do przyjścia
Pana9.
Czy twój zbór już udał się na górę
wraz z Mojżeszem?

Formularz
Proces strategicznego
planowania
Elementy przygotowania planu:
1. Módl się i studiuj metodę Jezusa.
2. Poznaj lokalne społeczeństwo —
oszacowanie potrzeb: (a) mapa — określenie terytorium, (b) ankieta społeczna,
(c) analiza danych demograficznych, (d) rozmowa z liderami społecznymi.
3. Poznaj opinie zgromadzenia — ankieta uznaniowa: (a) pamiętaj o mocnych
duchowych stronach, (b) co najbardziej
cenisz w swoim zborze?, (c) co chciałbyś
poprawić (pozytywnie).
4. Uporządkuj pomysły stosownie
do zasadniczych wartości z Dz 2,41-47)
(nabożeństwo + uczniostwo + wspólnota
+ służenie społeczeństwu + żniwo ewangelizacji = misja Kościoła/ewangelizacja).
5. W celu realizacji pomysłów dotyczących planu stosuj model logiczny (poziome rzędy): wkład (pieniądze, współpracownicy, czas wolontariuszy itd.); działania (cele-programy, służby); wydajność
(cele — jak wiele działań/programów,
jak często — szacunek ilościowy); wyniki (rezultaty działania służb dla poszczególnych osób), wpływ (doraźne zmiany
organizacyjne i długoterminowe wyniki działania służby w społeczeństwie —
szacunek jakościowy).
4
Maja Elena Colón
1

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. Zgromadzisz
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,
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NABOŻEŃSTWO
WPŁYW

WYNIKI

DZIAŁANIA

WYDAJNOŚĆ

WKŁAD

Przykładowy wpis: Lokalny zborowy ośrodek
dynamicznego nabożeństwa i rozwoju duchowego...

Przykładowy wpis: Doświadczenie przez każdego wyznawcę bliskości
Boga bez zakłóceń rozpraszających uwagę...

Przykładowy wpis:
Uduchowione małe grupy głoszące chrystocentryczne przesłanie...

Przykładowy wpis: Dziesięć małych grup spotykających się na cotygodniowych nabożeństwach
i studiowaniu Biblii...

Przykładowy wpis:
Środki na nowe śpiewniki; przywódcy małych
grup...

WPŁYW

WYNIKI

DZIAŁANIA

WYDAJNOŚĆ

WKŁAD

Przykładowy wpis: Zbór
z wysokim odsetkiem
aktywnych członków...

Przykładowy wpis: Duchowy rozwój każdego
wyznawcy i jego podążanie za Jezusem w codziennym życiu...

Przykładowy wpis: Odwiedzanie nieuczęszczających na nabożeństwa wyznawców; odkrywanie i stosowanie
darów duchowych...

Przykładowy wpis: Odwiedzanie przez każdego
ze starszych zboru przynajmniej jednego współwyznawcy tygodniowo; dwa
kursy na temat darów duchowych w ciągu roku...

Przykładowy wpis:
Materiały edukacyjno-szkoleniowe na temat
uczniostwa; finansowe
wsparcie...

WPŁYW

WYNIKI

DZIAŁANIA

WYDAJNOŚĆ

WKŁAD

Przykładowy wpis: Ciepły i przyjazny zbór obniżający odsetek odstępstw i przyciągający
nowych wyznawców...

Przykładowy wpis:
Niechęć wyznawców
do odejścia od zboru,
poczucie wsparcia...

Przykładowy wpis:
Spotkania społeczne;
członkowie wyznaczeni do przyjaznej opieki
nad nowymi wyznawcami...

Przykładowy wpis: Co
roku przynajmniej sześć
spotkań społecznych
połączonych ze wspólnym posiłkiem w sobotnie popołudnie...

Przykładowy wpis:
Komitet społeczny;
prowiant na przygotowanie posiłków;
zaplanowany czas w kalendarzu zborowym...

UCZNIOSTWO

WSPÓLNOTA

SŁUŻENIE SPOŁECZEŃSTWU
WPŁYW

WYNIKI

DZIAŁANIA

WYDAJNOŚĆ

WKŁAD

Przykładowy wpis:
Zmniejszenie bezrobocia...

Przykładowy wpis:
Znalezienie i zachowanie pracy przez ludzi,
wzrost poczucia własnej wartości...

Przykładowy wpis: Zorganizowanie kursów zawodowych dla osób poszukujących pracy...

Przykładowy wpis:
Dwie klasy liczące
po dziesięciu uczniów
spotykające się raz
w tygodniu...

Przykładowy wpis:
Zasoby finansowe; nauczyciele klas...

ŻNIWO EWANGELIZACJI

2

WPŁYW

WYNIKI

DZIAŁANIA

WYDAJNOŚĆ

WKŁAD

Przykładowy wpis:
Doświadczenie przez
lokalną społeczność obfitego życia w środowisku ulepszonym przez
Jezusa (wzmocnione
więzi, mniejsza przestępczość itd. ...

Przykładowy wpis:
Doświadczenie przez
poszczególne osoby
pełniejszego duchowego, fizycznego i umysłowego zdrowia...

Przykładowy wpis:
Zorganizowanie spotkań ewangelizacyjnych
w kontekście pełnej cyklicznej ewangelizacji. Udzielanie lekcji biblijnych przez wyznawców...

Przykładowy wpis:
Dwa cykle żniwnych
spotkań ewangelizacyjnych co roku; corocznie
dwa kursy szkolące wyznawców w udzielaniu
lekcji biblijnych...

Przykładowy wpis:
Materiały niezbędne
do zorganizowania spotkań ewangelizacyjnych; koordynator tematów monitorujący
obszary zainteresowania...

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 6 artykułów z tej serii:
(1) Raz w miesiącu Jezus przychodzi i trzyma mnie
za rękę, (2) Społeczeństwo nas nie zna, (3) Panie, pomóż! Mam założyć nowy zbór!, (4) Przychodząc i oglądając, (5) Jesteście pierwszym Kościołem, który o to
zapytał! oraz (6) Nie możemy sobie pozwolić, by nie
mieć kogoś takiego w naszej społeczności (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 oraz 3/2014, s. 22-24).

3

4
5
6

7

8

Mark A. Kellner, Hope in Manhattan: Leaning Toward the Future, w: Adventist Review, 25 XI 2010.
Artykuł dostępny na stronie http://www.adventistreview. org/article/3947/archives/issue-2010-1538/
hope-in-manhattan/leaning-toward-the-future.
Zob. przyp. 1.
Cyt. przez Wilhelminę McNeil.
Wykres pochodzi ze strony www.sabbathschoolpersonalministries.org/acs_iicm (CS 04
Ministry Development and Strategic Planning).
Zob. Google „Appreciative Inquiry” (ankieta
uznaniowa skupia się na budowaniu mocnych
stron, a nie rozwiązywaniu problemów, stąd
dwa pierwsze pytania).
Więcej informacji na temat modelu logicznego
uzyskasz, wpisując w wyszukiwarkę internetową hasło Logic Model lub Kellogg Logic Model.
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Używając tego modelu, najlepiej rozważyć
na początku wpływ i wyniki, a następnie działania, wydajność i wkład potrzebne dla ich uzyskania.
Więcej informacji na temat strategicznego planowania znajdziesz na stronie www.sabbathschoolpersonalministries.org/acs_iicm (zob. CS
03 Performance Measurement for Effective
Ministry oraz CS 04 Ministry Development and
Strategic Planning).

[Artykuł został opublikowany w Elder’s Digest
1/2014. Autorka jest zastępcą dyrektora Sekretariatu Szkoły Sobotniej i Misji Wyznawców przy
Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów
Dnia Siódmego oraz dyrektorem Adventist
Community Services International].

DUSZPASTERSTWO

10 rzeczy, których pastorzy
oczekują od zborów

1

Modlitwa. Ponieważ pastor jest duchowym katalizatorem zboru, dlatego jest zazwyczaj najważniejszym celem wroga. Módlcie się za duchowe
zdrowie duchownego. Módlcie się o ochronę dla niego. Módlcie się, by dana mu była
mądrość. Módlcie się, by katalizujące dary apostolstwa, prorokowania, nauczania,
ewangelizowania i pasterzowania rozwijały się wyraźnie u waszego pastora. Najlepszymi słowami wsparcia, jakie może usłyszeć duchowny, są:
— Pastorze, modlę się za ciebie codziennie (zob. Rz 15,30; 2 Kor 1,11).
Uznanie. Praca pastorska może
być jednym z najtrudniejszych zadań we współczesnym świecie. Starając się służyć ludziom, duchowni przebywają w środowiskach, w których
codziennie widzą skutki grzechu. Podczas
gdy przeciętni ludzie dość rzadko mają
do czynienia ze śmiercią, urazami, chorobami czy konfliktami rodzinnymi, pastor
widzi takie rzeczy na co dzień. Choć duchowni nie pracują dla czyjegoś uznania,
to jednak słowa wdzięczności czy pochwały są dla nich wsparciem w trudnej służbie.
Kilka słów, takich jak: Pastorze, dobrze, że
możemy na ciebie liczyć, pomoże mu przeżyć kolejny dzień (zob. Dz 4,36).
Wdzięczność. Stres pastora nierzadko udziela się jego rodzinie i stanowi ciężką próbę dla jego rodzinnych
więzi. Dodaj do tego garść dziwnych
oczekiwań ze strony współwyznawców co
do zachowania żony i dzieci duchownego,
a masz przepis na rodzinne problemy. Odtrutką na to jest wdzięczność. Okazujcie wdzięczność żonie i dzieciom pastora. Nie stawiajcie
im nierozsądnych wymagań i traktujcie stosownie do błogosławieństwa niebiańskiej
łaskawości. Aby ulżyć finansowej presji, oddawajcie wiernie dziesięcinę, aby duchowny
był pewny, że otrzyma we właściwym czasie
swoje uposażenie (zob. 1 Kor 9,14).
Uwolnienie pastora od ciągłej
służby, aby miał czas na regenerację sił. Duchowny, który służy bliźnim 24 godziny na dobę
i 7 dni w tygodniu przez wiele miesięcy czy
lat, z pewnością wyniszczy sam siebie. Za-

2
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planujcie działalność zboru tak, by pastor
każdego tygodnia miał czas na odpoczynek i duchową odnowę, a każdego roku
miał urlop i przerwę na dokształcanie. To
niewielka cena za jego duchową energię,
jakiej nabierze dzięki regularnemu odpoczywaniu (zob. Mt 14,23).
Rozmawianie z pastorem, a nie
o pastorze. Narzekanie na duchownego w obecności osób trzecich jest
szkodliwe dla całej społeczności
zborowej. Pisanie krytycznych anonimów
do pastora jest przejawem duchowego terroryzmu (mądry pastor wyrzuca coś takiego
od razu do śmieci, nie czytając). Jeśli masz
jakiś problem związany z pastorem, rozmawiaj o tym bezpośrednio z nim i staraj się
rozwiązać ów problem. Jeśli nie znajdziecie rozwiązania tej sprawy, poproście o pomoc innego duchowego lidera. Jeśli wtedy
(i tylko wtedy) nie uda się znaleźć rozwiązania owego problemu, razem przedstawcie
sprawę większej grupie współwyznawców
i porozmawiajcie z pastorem. Wyzwania
rzucajcie prywatnie, a uznanie wyrażajcie
publicznie (zob. Mt 18,15-17).
Przebaczanie pastorowi tego, że
nie spełnia wszystkich waszych
oczekiwań. Żaden duchowny nie
dopasuje się doskonale do wasze-

5
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go ideału. Pamiętajcie, że wasza wizja tego,
kim pastor powinien być, przypuszczalnie
jest waszą wyjątkową i jedyną w swoim rodzaju wizją. Nierzadko tego typu oczekiwania wzajemnie się wykluczają. Ponadto duchowny może czasami popełniać błędy. Nie
ma ani jednego nieomylnego pastora. Okazujcie więc mu taką samą wyrozumiałość,
jaką Bóg okazuje wam. Jeśli wasz pastor
wie, że może pełnić służbę w życzliwym mu
zborze, gdzie oczekuje się od niego podejmowania ryzyka, a nie trwania w bierności, to wasz zbór będzie bardziej naładowany duchową energią (zob. Mt 18,21-22).
Duchowy pokarm. Nie spodziewaj się, że możesz przeżyć na skąpej duchowej diecie 30-minutowego kazania raz w tygodniu. Siedem
dni bez jedzenia to dla ciebie tydzień głodówki. Nawet słuchając najlepszych kazań
na świecie, zagłodzisz się na śmierć. Rolą
pasterza nie jest wtykanie trawy w pyski
owiec, ale prowadzenie ich na zielone pastwiska. Słuchając dobrego kazania wygłaszanego przez pastora, potraktuj je jako
zachętę do osobistego codziennego studiowania Biblii połączonego z modlitwą
(zob. Ps 23,2).
Więzi w ramach małej grupy. Nie
spodziewaj się, że pastor zapewni
ci podstawową opiekę duszpasterską. Jest to niemożliwe, gdyż taka
opieka nie jest zadaniem kaznodziei. Regularne duchowe wsparcie można uzyskać
tylko w małej grupie. Gdy systematycznie
spotykasz się z członkami małej grupy, będziecie się rozwijać razem, modlić za siebie
nawzajem, opiekować się sobą i wspierać
w trudach i problemach życia. Duchowni
i starsi zboru mogą służyć jako zabezpieczenie dla tych, którzy jeszcze nie znaleźli małej grupy oraz tych, którzy przeżywają szczególne trudności (zob. Mt 18,20).
Podążanie za liderem. Pastor nie
jest dyrektorem zboru. Ta rola jest
zarezerwowana dla Jezusa. Jednak duchowny otrzymał dar apostolstwa, a więc możesz podążać za nim,
gdy on podąża za Chrystusem. Pozwól pastorowi przewodzić. Przywództwo przynosi pozytywne zmiany. Od początku ist-
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nienia Kościoła Bóg powoływał wykwalifikowanych duszpasterzy, aby wprowadzić
Kościół na wyższy poziom. Wiekuisty daje pastorom wizję. Pomóżcie waszemu duchownemu w wyrażaniu i realizacji tej wizji (zob. Hbr 13,17).
Korzys tanie z duchowych
darów. Dary duchowe posiadane przez pastora nie
wystarczą. Mają one jedy-

10

nie katalizować dary dane wam, aby objawiały się one w waszym duchowym życiu. Pozwólcie duchownemu was szkolić,
aby wasz zbór mógł osiągnąć jedność wiary i poznania Syna Bożego — dojrzałość
na miarę pełni Chrystusowej. Korzystajcie z nauczania i służby w zborze. Zadbajcie o wszystko, co może służyć waszemu
duchowemu rozwojowi (zob. Ef 4,11-12). 4
Dawid Gemmell

[Autor jest zastępcą przełożonego Stowarzyszenia Kaznodziejskiego przy Wydziale Północnoamerykańskim Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.
Jego zadaniem jest wydawanie i dostarczanie materiałów dla pastorów w Wydziale Północnoamerykańskim. Służy on także ochotniczo jako zastępca pastora w adwentystycznym zborze Nowa Nadzieja w mieście Fulton w amerykańskim stanie
Maryland].

Sekretariat Kaznodziejstwa
Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce
poleca

„Certyfikat starszego zboru”
Materiał opracowany został przez Stowarzyszenie Kaznodziejskie
przy Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.
Zawiera 15 prezentacji w programie PowerPoint wraz z notatkami
oraz książki i roczniki Przewodnika dla Kaznodziejów Zborowych.
Tytuły prezentacji:
1. Kościół i jego organizacja.
2. Starszy zboru i jego
kwalifikacje.
3. Starszy zboru jako lider.
4. Starszy zboru wspiera innych
przywódców.
5. Służba małych grup.
6. Powiedz to światu.
7. Ożywienie, reformacja
i ewangelizacja.
8. Umiejętność komunikowania.
9. Prawo zborowe.
10. Efektywność publicznych
wystąpień.
11. Jak przygotować kazanie?
12. Zasady składania wizyt.
13. Dary duchowe.
14. Zasady efektywnego
przywództwa.
15. Duch Proroctwa.
Materiał będzie dostępny na nośnikach CD
podczas wrześniowej konferencji starszych zborów
w 2015 roku w Podkowie Leśnej.
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DUSZPASTERSTWO

Miłowanie tych,
którzy pracują
dla
nas
K
toś powiedział:
— Życie jest pełne zmian.
Czasami są one bolesne, a czasami piękne, ale zwykle są one
jednocześnie bolesne i piękne.
Zbór nieustannie się zmienia. Przybywają do niego nowi członkowie, starzy
członkowie przeprowadzają się do innych
miejscowości, a dzieci dorastają i zaczynają uczestniczyć w różnych rodzajach
służby zborowej. Zważywszy dynamikę
dzieła Pańskiego, takie zmiany są czymś
zwyczajnym. Jednak nic tak nie mobilizuje zboru jak przeniesienie obecnego pastora i przybycie nowego. Jest to naprawdę bolesna chwila, ale może też być przyjemna i wzniosła. W jaki sposób?
W tej kwestii Paweł udziela nam znakomitej rady: „Prosimy was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was, są przełożonymi waszymi
w Panu i napominają was; szanujcie ich i miłujcie jak najgoręcej dla ich pracy. Zachowujcie pokój między sobą” (1 Tes 5,12-13).
Ta krótka rada apostoła ma dwa praktyczne aspekty, które mogą pomóc nam
lepiej znosić zmiany.

Akceptacja
Jako pastor Paweł rozumiał znaczenie bycia akceptowanym i szanowanym.
W swojej służbie kaznodziejskiej przekonał się, że nie można nawiązać łączności
z ludźmi, nie pozwalając im, by stali się
częścią naszego życia. Rozumiał także, że
ta więź nie zawsze będzie miała charakter ścisłej bliskości, przyjdą bowiem takie
chwile, gdy jeden duchowny będzie się
musiał pożegnać ze zborem, a jego miejsce zajmie inny. Jako ewangelista Paweł
rozumiał, że Kościół potrzebuje różnych
pastorów mających rozmaite cechy i słu-
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żących swoimi darami w różnych dziedzinach dzieła Pańskiego, a przy tym akceptujących współwyznawców, z którymi współpracują.
Dlatego apostoł podkreślał potrzebę akceptacji. Akceptacja jest postawą
doświadczania nowej sytuacji bez usiłowania jej zmieniania oraz uznaniem, że
godząc się na nową rzeczywistość, przyczyniamy się do duchowego i emocjonalnego rozwoju. Akceptacja jest przeciwieństwem oporu. Opór powoduje dyskomfort, a gdy trwa dłużej, może szkodzić
celom Kościoła w realizacji misji oddawania czci Bogu i ewangelizowania ludzi.

Miłość
Apostoł nawet na chwilę nie próbuje odłączyć tej więzi od braterskiej miłości. Gdy mówi o akceptacji, ma na myśli
akceptację połączoną z autentycznym
uznaniem, a więc dawaną nie z przymusu
czy obowiązku, ale pod wpływem chrześcijańskiej miłości. Kto należy do Chrystusa, nigdy nie powinien okazywać wzgardy bliźnim. Nigdy nie powinniśmy zapominać, że przy różnych okazjach Paweł
mówił, że nawet gdyby nasze czyny były
pozornie doskonałe z ludzkiego punktu
widzenia, to bez miłości nic by nie znaczyły. Miłość powinna być istotą naszego życia, gdyż prowadzi do prawdziwego
nabożeństwa i szczerej jedności. „Mamy
się odróżniać od świata, gdyż Bóg umieścił swą pieczęć na nas i w nas objawia
charakter swojej miłości”1.
Ponieważ rodzina starszego zboru
jest uznawana za duchowy i religijny przykład dla współwyznawców, twoja postawa
pełna szacunku może być ważnym elementem procesu budowania akceptacji. Jednym z moich dobrych wspomnień z dzieciństwa jest wspomnienie przywódców
mojego zboru. Zawsze przyjmowali oni
nowych pastorów ciepło, a to w niemałym
stopniu dzięki rodzinie starszego zboru,
a zwłaszcza jego żonie. Zawsze była ona
gotowa pomagać w przygotowaniu nabożeństwa. Wszystkiemu, czym kierowała,
nadawała szczególny charakter. Dobrze
rozumiała funkcjonowanie zboru, zachowywała odpowiednie relacje ze wszystkimi współwyznawcami, a jej dom był miłym
i ciepłym miejscem. Jednak największe
wrażenie robiło na mnie to, w jaki sposób
witała nowych duchownych.
Zanim pastor został przedstawiony
całemu zgromadzeniu, starała się zdobyć
więcej informacji o jego rodzinie. Zawsze

zapraszała rodzinę duchownego na obiad
po nabożeństwie sobotnim i od pierwszego dnia starała się tworzyć dla jego rodziny
przyjazne środowisko we wspólnocie wierzących. Ponieważ starszy zboru i jego żona byli szanowani w społeczności adwentystycznej, to ciepłe przyjęcie pomagało zborowi zaakceptować nowego pastora i jego
rodzinę. Inni wyznawcy czuli się bezpiecznie i pomagali nowemu liderowi w pracy
nad najważniejszymi sprawami w zborze.
Nie znaczy to, że mamy zapominać
o innych współwierzących, którzy pojawili się w naszym życiu i pozostawili tylko wspomnienia. Antoni de Saint-Exupéry napisał: „Stajesz się odpowiedzialny na zawsze za to, co oswoiłeś”2.
Członkowie zboru rzadko zapominają
pastora, który przebywał z nimi przez
pewien czas, opiekował się nimi, kierował, napominał ich i prowadził do głębszego i intensywniejszego chrześcijańskiego doświadczenia. Pamięć szczerej
miłości nigdy nie przemija. Duchowny także zachowuje w sercu uznanie dla zboru
i pamięć o przyjaźni, jaką mu okazano.
W każdym zborze, w jakim służy, staje się
częścią duchowego i emocjonalnego rozwoju współwyznawców. Duszpasterskie
obowiązki zawężają więź pastora do jego
podopiecznych, co jest kolejnym powodem, by okazywać miłość i poświęcenie
tym, którzy pełnią służbę Pańską.
Bliscy starszego zboru jako Boży współpracownicy mają ważną rolę
do odegrania w tym przejściowym okresie. Mogą oni sprawić, że zmiana pastorów (która czasami bywa bolesna) stanie
się budującym doświadczeniem sprzyjającym akceptacji i jedności w zborze. Jeśli zachowają postawę szacunku i zrozumienia, odpowiedź będzie z pewnością
pozytywna, a ich postawa stanie się wzorem do naśladowania. Nie zapominajmy,
że czas, który poświęcamy innym, sprawia, że czują się ważni, a im więcej bezwarunkowej miłości okazujemy ludziom,
tym bardziej nasze życie napełnia się Bożym światłem.
4
Jorgeana Longo
1

Ellen G. White, Śladami Wielkiego Lekarza, Warszawa 2009, wyd. VI, s. 22.

2

Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę, tłum. Anna Trznadel-Szczepanek, Wydawnictwo „Nasza
Księgarnia”, Warszawa 1995, s. 63 (przyp. red.).

[Autorka jest nauczycielką i żoną pastora w Diecezji Południowa Parana Kościoła Adwentystów
Dnia Siódmego w Brazylii].
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Kim
W

oryginalnym języku Nowego Testamentu słowo diakon oznacza sługę i jego użycie jest bardzo trafne. Występuje ono w różnych
greckich formach:
• Diakonein i jego pochodne odnoszą się, jak sugeruje ich etymologia, głównie do osobistego pomagania innym.
• Diakonia występuje 34 razy
w Nowym Testamencie. Oznacza usługiwanie przy stołach (zob. Łk 10,40;
Dz 6,1 itd.).
• Diakonos występuje 29 razy
w Nowym Testamencie. W podstawowym znaczeniu wskazuje kogoś, kto
usługuje przy stołach.
W Flp 1,1 i innych licznych odniesieniach w literaturze wczesnochrześcijańskiej poza Nowym Testamentem
biskupi/starsi i diakoni są wymieniani
razem, przy czym diakoni występują
jako ostatni. Ze względu na tę kolejność i naturalne konotacje słowa diakonos większość interpretatorów jest
zdania, że od początku diakoni służyli
jako pomocnicy przywódców zborowych/kościelnych1.

Urząd diakona
1. Został stworzony w celu pełnienia służby dobroczynnej. Słowo Boże
jasno mówi o tym, jak powstał urząd
diakona i nigdzie potem nie zmienia tego pierwotnego powołania: „W owym
czasie, gdy liczba uczniów wzrastała,
wszczęło się szemranie hellenistów
przeciwko Żydom, że zaniedbywano
ich wdowy przy codziennym usługiwaniu. Wtedy dwunastu, zwoławszy
wszystkich uczniów, rzekło:
— Nie jest rzeczą słuszną, żebyśmy zaniedbali słowo Boże, a usługiwali przy stołach. Upatrzcie tedy, bracia, spośród siebie siedmiu mężów, cieszących się zaufaniem, pełnych Ducha
Świętego i mądrości, a ustanowimy
ich, aby się zajęli tą sprawą” (Dz 6,1-3).

TEOLOGIA

jest diakon?
2. Został ustanowiony, by odciążyć
apostołów, aby mogli się modlić i usługiwać Słowem. Gdy powstał problem
ze służbą dobroczynną w zborze jerozolimskim, apostołowie powiedzieli zgromadzeniu:
— „Nie jest rzeczą słuszną, żebyśmy
zaniedbali słowo Boże, a usługiwali przy
stołach. Upatrzcie tedy, bracia, spośród
siebie siedmiu mężów, cieszących się zaufaniem, pełnych Ducha Świętego i mądrości, a ustanowimy ich, aby się zajęli tą
sprawą; my zaś pilnować będziemy modlitwy i służby Słowa” (Dz 6,2-4).
Niektórzy na podstawie tych wersetów twierdzą, że rolą diakonów jest
administrowanie zborem. Po pierwsze
tekst biblijny mówi, że mieli się oni zająć
tą sprawą — sprawą dobroczynności —
a nie wszystkimi sprawami zboru. Po dru-

gie, jak wskazuje dr Robert Naylor, byłoby to nadinterpretacją: „Aby uniknąć
nieporozumień, słowo sprawa wymaga
krótkiego omówienia. Jest ono tłumaczeniem greckiego słowa chreia oznaczającego przede wszystkim potrzebę. Zostało
ono przetłumaczone właśnie tak 25 razy.
W tym jednym przypadku zostało przetłumaczone jako sprawa 2. Tak więc Pismo
Święte nie daje diakonom władzy nad finansami zborowymi. Decyzje zboru mają pozostać decyzjami zboru”.

Pierwsi diakoni zostali
wybrani ze względu
na ich duchowe
kwalifikacje
W 6. rozdziale Dziejów Apostolskich
i 3. rozdziale 1 Listu do Tymoteusza jest
mowa o kwalifikacjach na urząd diakona.
W pierwszym przypadku mamy do czynienia z zasadniczymi kwalifikacjami:

• „Cieszących się zaufaniem, pełnych
Ducha Świętego i mądrości” (Dz 6,3).
• „Wybrali Szczepana, męża pełnego
wiary i Ducha Świętego” (Dz 6,5).
Często, gdy ktoś jest brany pod uwagę jako kandydat na diakona, padają argumenty takie jak:
— Regularnie uczęszcza do zboru
i składa dary.
Ale Bóg potrzebuje diakonów mających wewnętrzne kwalifikacje, których
nie można oszacować w powierzchowny sposób.

Diakoni powinni
potrafić służyć Panu
w duchowy sposób
Pierwszych siedmiu diakonów było ludźmi zdolnymi służyć Najwyższemu
w sposób bardziej duchowy niż tylko przez
zwyczajne rozdzielanie żywności. „Szczepan, pełen łaski i mocy, czynił cuda i znaki wielkie wśród ludu” (Dz 6,8). Filip był
nie tylko diakonem, ale także wielce utalentowanym ewangelistą (zob. Dz 8,5-7).

Urząd diakona
wymaga zdecydowanego
trzymania się
zdrowej nauki
Kościół jest społecznością spojoną
przez naukę i zbudowaną na prawdzie.
Każdy członek powinien mieć takie podejście do wspólnoty, a tym bardziej przywódca taki jak diakon. Tak więc diakoni
powinni być ludźmi utwierdzonymi w biblijnej prawdzie i zachowującymi biblijne zasady wiary.

Wpływ diakonów
powinien sprzyjać
jedności Kościoła
Gdy apostołowie przedstawili zamiar
stworzenia nowego urzędu, „podobał się
ten wniosek całemu zgromadzeniu” (Dz
6,5). Narzekania związane ze służbą dobroczynną ustały. Hebrajskojęzyczni Ży-

PRZEWODNIK dla kaznodziejów zborowych 4/2014 (39) • 25

dzi najwyraźniej uczynili ukłon w stronę
jedności Kościoła, jako że wszyscy wybrani na ten nowy urząd mieli greckie imiona.
Podobnie jest dzisiaj. Gdy zbór wybiera
diakonów odpowiednich do tego zadania,
wybór ten powinien sprzyjać jedności.

Obecność diakonów
powinna wspomagać
postęp dzieła
ewangelizacji
Bezpośrednim efektem utworzenia urzędu diakona było wyeliminowanie sporu w Kościele i powrót wspólnoty do pełnienia misji. W Biblii czytamy, że
od tej pory „Słowo Boże rosło i poczet
uczniów w Jerozolimie bardzo się pomnażał, także znaczna liczba kapłanów przyjmowała wiarę” (Dz 6,7). Tak samo będzie
również dzisiaj. Gdy zbór ma diakonów
czyniących wolę Bożą, dzieło ewangelizacji jest należycie wspierane.

Niezbędne
cechy charakteru
Dominującym poglądem kierownictwa nowotestamentowego Kościoła było
to, że służba kaznodziejska należy do całej społeczności wierzących. Wybór przywódców był dokonywany przede wszystkim na podstawie dowiedzionej dojrzałości i jakości charakteru, dzięki którym
Kościół mógł skutecznie funkcjonować
w ramach nabożeństwa, służby, ewangelizacji i używania darów duchowych
udzielonych poszczególnym wierzącym.
Możemy wymienić co najmniej 12
istotnych cech, jakich należy oczekiwać
od diakonów:
• Duchowe przygotowanie, opanowanie, nastawienie społeczne, uporządkowane życie rodzinne i osobista świętość (zob. Dz 6,3; 1 Tm 3,8-13; Tt 1,6-7).
• Napełnienie Duchem Świętym
i mądrością (zob. Dz 6,3) w postępowaniu i moralności (zob. 1 Tm 3; Tt 1,6-7),
w prawdach wiary, kierowaniu rodziną
oraz zachowywaniu jedności i dyskrecji.
• Wierność domowi Bożemu w organizowaniu nabożeństw, oddawaniu dziesięciny i darów oraz modlitwie.

Kwalifikacje diakonów
1. Uczciwi (gr. semnos 3). Diakon to
ktoś, kto ma odpowiednią duchową jakość, wzbudzającą podziw i szacunek innych.

2. Niedwulicowi (gr. dilogos). Diakon
nie jest plotkarzem ani obłudnikiem. Nigdy nie zostanie przyłapany na nikczemnej mowie, gdyż żadna nikczemność nie
wypływa z jego ust. Mówi uczciwie, szczerze i uprzejmie.
3. Nienałogowi pijacy (gr. prosechein). Diakoni powinni być wolni od wszelkiego rodzaju nałogów, w tym zwłaszcza
powinni wstrzymywać się od spożywania
napojów alkoholowych.
4. Niechciwi. Diakon nie będzie wykorzystywał swojego urzędu dla osobistego zysku. Diakoni powinni być wolni
od chciwości. Nie powinni wykorzystywać w interesach i sprawach zawodowych
szacunku, jakim się cieszą wśród ludzi.
5. Zachowujący wiarę wraz z czystym sumieniem. Diakoni powinni posiadać biblijną wiedzę i zdolność życia z czystym sumieniem, czyli zgodnego z tym,
w co wierzą.
6. Wypróbowani (gr. dokimadzein).
Chodzi tu nie o jednorazową próbę, ale
szeroko pojęte doświadczenie. Diakoni
powinni podlegać stałej ocenie pod kątem wiedzy biblijnej i służebnego przywództwa.
7. Nienaganni (gr. anenkletos). Diakoni mają być poza wszelkim podejrzeniem.
Nie mogą mieć żadnych ciemnych plam
w swojej przeszłości ani niczego, co mogłoby ich dyskwalifikować w oczach ludzi.
8. Mężowie jednej żony. Chodzi tu
o charakter, a nie status małżeński. Diakoni mają być czyści pod względem seksualnym.
9. Dobrze kierujący swoją rodziną.
Diakoni mają dowieść jakości swojego duchowego charakteru na najtrudniejszym
terenie — we własnym domu. Mają dbać
o porządek w rodzinie, umiejętnie zarządzać pieniędzmi i majątkiem oraz troszczyć się o więź z żoną i dziećmi.
4
1

Fred A. Grissom, Deacon, Deaconess, w: Holman
Bible Dictionary, 1991.

2

W Biblii warszawskiej kwestia tłumaczenia greckiego słowa chreia przedstawia się następująco: 20 razy przełożono je jako potrzeba, 19 razy
jako potrzebować, 2 razy jako trzeba, raz jako
potrzebujący (zob. Ef 4,28), raz jako pomoc (zob.
1 Tes 4,12), raz jako zapomoga (zob. Flp 4,16)
oraz raz jako sprawa w Dz 6,3 (przyp. red.).

3

Greckie słowo semnos występuje w Nowym Testamencie 3-krotnie. W Biblii warszawskiej zostało
przetłumaczone w następujący sposób: Tt 2,2 —
poważny, 1 Tm 3,8 — uczciwy, Flp 4,8 — poczciwy.
W Biblii interlinearnej przełożono to słowo w tych
miejscach jako szanowany (przyp. red.).
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4

I. CHRZEST

„Wszyscy ludzie przychodzący
na świat (...) są materiałem czekającym na opieczętowanie Boskim Wzorcem. Ale by być podobnym do Niego
(...), ten, kto ma udział w Jego życiu,
musi mieć udział także w Jego śmierci. Baptysterium jest jak nowe Betlejem, gdzie wykonuje się kopie Wielkiego Oryginału, gdyż tam rodzą się
na nowo ludzie do życia Bożego” (Fulton Sheen).
A. Chrzest jest nakazanym obrzędem (zob. Dz 10,48; J 3,5)
Biblijne uzasadnienie chrztu jest
bardzo szerokie:
1. Rzeczownik chrzest występuje
21 razy w Nowym Testamencie.
2. Czasownik chrzcić występuje
55 razy w Nowym Testamencie.
3. Imiesłów chrzcząc występuje
4 razy w Nowym Testamencie.
B. Chrzest jest oczywistym wymogiem ewangelicznym
1. Jezus wskazał chrzest jako
warunek zbawienia (zob. Mk
16,16).
2. Chrzest jest warunkiem odpuszczenia grzechów (zob. Dz 2,38).
3. Chrzest jest widocznym znakiem obmycia z grzechów (zob.
Dz 22,16).
4. Jezus zapewnia, że zbawi tych,
którzy są Mu posłuszni (zob.
Hbr 5,9).
5. Chrzest był praktykowany przez
pierwszych chrześcijan:
a) Piotr i nawróceni w dniu Pięćdziesiątnicy (zob. Dz 2,38),
b) apostoł Paweł (zob. Dz 9,17-18),
c) Lidia, sprzedawczyni purpury (zob. Dz 16,14-15),
d) stróż więzienny w Filippi i jego
domownicy (zob. Dz 16,33).

HOMILETYKA

prawdy, o których
warto pamiętać (cz. I)
C. Chrzest wymaga zanurzenia
1. Dowód etymologiczny. Istnieje 8 greckich słów dotyczących stosowania płynów, a baptidzein jest jedynym, które
znaczy zanurzać. „Znawcy greki potwierdzają, że greckie słowo baptidzo
ma tylko jedno możliwe znaczenie —
zawsze znaczy zanurzam” (dr A. Diomedes Kyriasko).
2. Przykład Jezusa (zob. Mk 1,9-11).
3. Apostolski przykład chrztu przez zanurzenie (zob. Dz 8,36-39).

D. Chrzest upamiętnia śmierć, pogrzeb
i zmartwychwstanie Chrystusa (zob.
Rz 6,3-4)
„Gdy kandydat do chrztu zostaje zanurzony w wodzie, nawiązuje to do śmierci Chrystusa. Gdy jest zanurzony pod wodą, nawiązuje to do pogrzebu Chrystusa. Gdy powstaje z wody, ogłasza w ten
sposób zmartwychwstanie Chrystusa”
(kard. Paulus).

E. Chrzest symbolizuje przejście do nowego życia (zob. Kol 2,12)
1. Oznacza przejście ze stanu prawnego potępienia do życia w jedności z Chrystusem (zob. 1 P 4,1-2).
2. Oznacza zawarcie przymierza, w którym kandydat przyjmuje Jezusa i ma
udział w Jego życiu. Tylko Chrystus
może sprawić, by wewnętrzna łaska
towarzyszyła zewnętrznemu znakowi (zob. Kol 3,1-10).

© U.S. Navy/Jerome Kirkland
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3. Jest wyświęceniem/ordynacją kandydata do służby przez namaszczenie Duchem Świętym (zob. Dz 19,1-4;
por. Mt 3,16; 4,17).
F. Chrzest wymaga wcześniejszego pouczenia (zob. Mt 28,19-20)
1. Jeżeli chodzi o wiek kandydata, wymagane jest, by:
a) był on wystarczająco dorosły,
aby zrozumieć prawdę o Jezusie
i uwierzyć w Niego (zob. J 3,16),
b) był wystarczająco dorosły, aby
się modlić (zob. Rz 10,13),
c) mógł zrozumieć potrzebę skruchy i wyznania win (zob. Rz 10,10),
d) był w stanie uczestniczyć w życiu Kościoła (zob. 1 Kor 12,7.13).
2. To pouczenie pozwala nowym wierzącym podążać za Chrystusem
(zob. 1 J 2,6).

II. KOŚCIÓŁ
„Kościół chrześcijański jest dobrowolną społecznością ludzi wierzących
w nauki Chrystusa, czyniących Jego wolę, naśladujących Go, pielęgnujących Jego ducha i głoszących Jego ewangelię
bliźnim” (Robert F. Sample).
A. Tożsamość Kościoła
1. Słowo Kościół jest tłumaczeniem
greckiego słowa ekklesia złożonego z dwóch słów oznaczających spośród i wołać, a zatem oznacza ono
zgromadzenie wywołanych.
2. Zatem Kościół to nie budynek, ale
ludzie zjednoczeni z Bogiem (zob.
1 P 2,9). W Biblii Kościół jest opisany jako budynek jedynie w sensie
metaforycznym (zob. Ef 2,21).
3. Słowo Kościół jest użyte w Nowym
Testamencie na 4 sposoby:
a) jako wszyscy odkupieni przez
Chrystusa (zob. Hbr 12,23; Dz
2,47).
b) jako lokalna społeczność wierzących (zob. Kol 4,15; Dz 11,26).
c) jako grupa lokalnych społeczności (zborów) (zob. Dz 16,5; Rz
16,4; 1 Kor 16,19).
d) jako widzialna społeczność wierzących (zob. 1 Tes 2,14; 1 Kor 11,18).
B. Pojawienie się Kościoła
1. Kościół starotestamentowy (zob.
Dz 7,37-38).
2. Kościół nowotestamentowy w dniu
Pięćdziesiątnicy (zob. Dz 2,1).

a) Po swoim wniebowstąpieniu Jezus posłał Ducha Świętego (zob.
J 7,39; por. Dz 2), by ukształtował Kościół jako ciało, którego
On jest głową (zob. Ef 1,22-23;
5,30; Rz 12,4-5).
b) W dniu Pięćdziesiątnicy uczniowie
Chrystusa stali się ciałem, do którego dołączają wierzący ze wszystkich wieków (zob. 1 Kor 12,13).
C. Kościół jest obiektem odkupienia
przedstawionego w Biblii
1. Jezus przyszedł na świat i umarł
na krzyżu, by zbawić swój Kościół
(zob. Ef 5,25).
2. Bóg nabył Kościół za cenę krwi
Chrystusa (zob. Dz 20,28).
3. Przez Kościół Bóg ogłasza odkupienie (zob. Ef 3,10).
4. W Kościele poszczególni chrześcijanie otrzymują dary łaski, rozwijają
się duchowo i służą (zob. Ef 4,11-16).
D. Cel Kościoła
1. Kontynuowanie służby wykonywanej przez Mesjasza (zob. J 14,12; Dz
1,8; Ef 2,10; 1 P 2,9).
2. Bycie świątynią Boga (zob. Ef 2,22).
a) Objawianie Chrystusa w naszym
życiu, świadectwie i wspólnocie
(zob. Kol 1,10; Ef 5,2).
b) Szkolenie wierzących do uczniostwa i służby (zob. Ef 4,11-12).
c) Służenie ludziom w imieniu Jezusa (zob. 1 P 4,10; 1 Kor 3,9; 6,1).
3. Obraz rozwijającego się Kościoła
(zob. Dz 2,40-47). Kościół rozwijający się to Kościół głoszący Słowo
Boże (zob. Dz 2,40), chrzczący nowych wyznawców (zob. Dz 2,41),
nauczający (zob. Dz 2,42), modlący się (zob. Dz 2,42), pomagający
(zob. Dz 2,44-45), zgromadzający
się (zob. Dz 2,46) i szanowany przez
otoczenie (zob. Dz 2,47).
E. Cechy prawdziwego Kościoła
1. Kościół posłuszny (zob. Ap 12,17).
2. Kościół zachowujący apostolską
wiarę (zob. Ap 14,12).
„Kościół Chrystusa, choć słaby i ułomny,
jest jedynym obiektem na ziemi, jaki otacza
On największą troską” (Ellen G. White). 4
Rex D. Edwards
[Autor był prorektorem Uniwersytetu im. Fryderyka Griggsa w mieście Berrien Springs w Stanach
Zjednoczonych].
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W

Biblii czytamy: „Bardziej
błogosławioną rzeczą
jest dawać aniżeli brać”
(Dz 20,35). To prawda, że
ofiarna służba przynosi prawdziwą satysfakcję. Żyjący w IV w. p.n.e. grecki
filozof Arystoteles stwierdził, że istotą życia jest „służyć innym i czynić dobro”. Jeśli badania naukowe mogą być
jakimś wskaźnikiem, to pokazują one,
że służenie innym może być także czynnikiem sprzyjającym zdrowiu.
Badania naukowe sugerują, że
ci, którzy pełnią niesamolubną służbę dla innych, czują się bardziej zakorzenieni społecznie oraz doświadczają mniej samotności i depresji. Jednak
dobrodziejstwa te przejawiają się nie
tylko w społecznym i emocjonalnym
zdrowiu. Badania owe wskazują, że
także w sferze zdrowia fizycznego
można oczekiwać istotnych dobrodziejstw, między innymi obniżenia ciśnienia krwi i wydłużenia życia1-2.
Oto kilka naukowych dowodów
świadczących o zdrowotnych dobrodziejstwach niesamolubnej służby:
• W najnowszych badaniach ludzie, którzy poświęcili co najmniej
200 godzin rocznie na dobrowolną
służbę, mieli o 40% mniejsze prawdopodobieństwo nadciśnienia niż ci,
którzy tego nie czynili. Nie występowały istotne różnice między różnymi
rodzajami aktywności, ale liczyła się
ilość czasu poświęconego na ochotniczą służbę jako czynnik chroniący
przed nadciśnieniem. Inne badania
naukowe dowodzą, że wolontariat
w wymiarze 100 godzin rocznie przynosi także zauważalne rezultaty3.
• Jednym z kluczy do czerpania
zdrowotnych korzyści z ochotniczej
służby jest pełnienie jej z właściwych
pobudek. Badania naukowe wykazały, że uczestnicy, którzy pełnili służbę ochotniczą regularnie, żyją dłużej, ale tylko wtedy, gdy pełnili ową
służbę z altruistycznych pobudek. Tak
więc liczy się to, czy służy się, by pomagać innym, czy tylko po to, by lepiej się poczuć4.
• Nie ma nic dziwnego w fakcie,
że wolontariusze i niewolontariusze
podobnie spędzają swój wolny czas,
pracują, odpoczywają i uczestniczą
w rozmaitych zajęciach. Jednak wolontariusze rezygnują z jednej godziny oglądania telewizji w ciągu dnia,
by poświęcić ją służbie. Średnio ci,

ZDROWIE

Dobrodziejstwa
niesamolubnej służby

którzy nigdy nie angażują się w ochotniczą służbę, oglądają telewizję o 436
godzin dłużej w ciągu roku niż wolontariusze5.
• Według amerykańskiego Biura Statystyki Pracy jedynie 1/4 osób w wieku 16
lat i starszych brała udział w jakiejkolwiek
formie służby ochotniczej w 2009 roku.
Większość z tych, którzy służą jako wolontariuszki, to białe kobiety z wyższym
wykształceniem w wieku 35-55 lat. Najczęściej są to kobiety pracujące zawodowo i posiadające dzieci6.
Każdy tydzień składa się ze 168
godzin. Ile z tych godzin poświęcasz
na ochotniczą służbę? Mam dobrą nowinę! Podczas swojej służby jako starszy
zboru zapewne odwiedzasz współwyznawców i ich rodziny, słuchasz ich, gdy
opowiadają o swoich potrzebach, modlisz się z nimi i udzielasz im lekcji biblijnych. Godziny, które poświęcasz służbie
Bogu i bliźnim, liczą się jako ochotnicza
służba! Możesz także połączyć czas spę-

dzany z rodziną z wolontariatem, a dobrodziejstwa będą się mnożyć.
Wiele współczesnych badań naukowych nad wolontariatem podkreśla, że zajęcia pobudzające umysłowo, takie jak nauczanie czy czytanie, mogą pomóc w rozwijaniu
pamięci i myślenia, a zajęcia w dziedzinie wolontariatu sprzyjające fizycznej aktywności
mogą być dobroczynne dla kondycji układu
sercowo-naczyniowego.
Jeśli poza obowiązkami przywódcy
masz do dyspozycji wolny czas, rozważ, jaką służbę w społeczeństwie możesz podjąć. Albert Schweitzer, XX-wieczny teolog
i lekarz, powiedział:
— Jedynymi szczęśliwymi pośród
was będą ci, którzy nauczą się służyć.
Poświęcenie choćby kilku godzin tygodniowo służbie społecznej przyczyni
się do dobra nie tylko tych, którym służysz, ale także tobie przyniesie dobrodziejstwa w postaci lepszego zdrowia
i samopoczucia. Przypuszczalnie także
to miał na myśli Jezus, gdy powiedział:

— „Kto stara się zachować życie
swoje, straci je, a kto straci życie swoje
dla mnie, znajdzie je” (Mt 10,39).
4
Katia Reinert
1

2

3
4
5

6

Zob. Rodlescia S. Sneed i Sheldon Cohen, A Prospective Study of Volunteerism and Hypertension
Risk in Older Adults, w: Psychology and Aging
6/2013, s. 578-586.
Zob. Sara Konrath, Andrea Fuhrel-Forbis i inni,
Motives for Volunteering Are Associated with
Mortality Risk in Older Adults, w: Health Psychology 1/2012, s. 87-96.
Zob. przyp. 1.
Zob. przyp. 2.
Zob. wyniki badań nad wolontariatem w Stanach
Zjednoczonych (2008): How Do Volunteers Find
the Time? Evidence from the American Time Use
Study, w: http://www.volunteeringinamerica.gov/
assets/resources/ATUS_Brief.pdf, 8 X 2012.
Zob. U.S. Bureau of Labor Statistics (22 II 2012):
Volunteering in the United States, 2011, w: http://
www.bls.gov/news.release/pdf/volun.pdf, 8 X 2012.
[Autorka jest dyrektorem Sekretariatu Zdrowia Wydziału
Północnoamerykańskiego Kościoła Adwentystów Dnia
Siódmego].
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5

internetowych
narzędzi
potrzebnych zborowi

Z

bory wreszcie zaczynają dostrzegać siłę internetu w ich służbie.
Coś, co niegdyś było tylko sposobem na zaangażowanie się w życie
społeczeństwa i zaproszenie ludzi do zboru na wykłady, uległo zupełnej przemianie. Obecnie zbory prowadzą marketing
internetowy, cyfrową ewangelizację, szkolenia oraz regularnie nawiązują łączność
z ludźmi przy pomocy poczty elektronicznej, portali społecznościowych i blogów.
Jeśli nowoczesna technologia wykorzystywana przez Kościół nie jest dla ciebie nowością, to z pewnością nie jesteś
jedyny. Ważne jest to, czy zbory dobrze
wykorzystują dostępną technologię.
Jednym z najtrudniejszych aspektów
korzystania z technologii w Kościele nie
jest kwestia, jak zachować to, co już mamy. Najtrudniejsze jest bowiem wprowadzanie nowych rozwiązań technologicznych do zboru i nauczenie wszystkich,
by się nimi posługiwali. Oto kilka
rzeczy, jakie możesz zrobić,
by poszerzyć zakres internetowej działalności zboru.

Zborowa strona
internetowa

do wysłuchania. Wszystko to może być
dostępne dzięki takiej aplikacji.

Strona taka powinna zawierać informacje potrzebne członkom zboru i sympatykom Kościoła — programy spotkań
ewangelizacyjnych, formularze zapisów
na seminaria, blogi służące wymianie myśli i spostrzeżeń oraz internetowy zestaw
kazań w formacie audio i wideo.

Wasz sposób
na ofiarność
przez internet

Zborowa aplikacja
smartfonowa
Podczas gdy interaktywna strona internetowa jest ważną częścią programu
działania zboru, aplikacja smartfonowa
to doskonałe narzędzie do służby. Ludzie
prawie zawsze mają telefony przy sobie
(co eliminuje potrzebę drukowania biuletynów), a ponadto aplikacja taka jest
znakomitym sposobem skierowania ludzi
do strony internetowej, dając im dostęp
do informacji na temat działalności małych grup, grup modlitewnych oraz kazań

Własny b
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Liczne statystyki wskazują, że zbory,
które inwestują w ofiarność przez internet, notują wzrost sumy dziesięcin i darów w dorocznej zbiórce. Nawet gdy ktoś
wyjeżdża z miasta, może złożyć dar przez
internet. Uczeń czy student zazwyczaj
nie ma gotówki, ale bywa, że posługuje
się kartą kredytową. Internetowa strona poświęcona ofiarności jest doskonałym sposobem na umożliwienie zborowi
uczestniczenia w składaniu darów.

Własny projekt
strony internetowej
Nieestetyczna strona internetowa razi oczy, ale to jeszcze nie jest najgorsze,
co może się stać. Trudna nawigacja może
jeszcze skuteczniej zniechęcić do posługiwania się ową stroną. Brak optymalizacji wyszukiwania oznacza, że strona
będzie niewidoczna dla wyszukiwarek internetowych. Niechlujny
układ treści może powodować zamieszanie i frustrację. Nieaktywny projekt sprawi, że strona będzie
bezużyteczna na urządzeniach mobilnych. Dopracowany projekt strony
internetowej pozwoli jednak uniknąć
tych i innych problemów.
Dobra strona internetowa może
pomóc zborowi w skutecznej służbie
i poprawieniu łączności ze społeczeństwem.
4
Chip Dizárd
[Autor jest członkiem oddziału służby medialnej w adwentystycznym zborze Nowa Nadzieja w miasteczku
Fulton w amerykańskim stanie Maryland. Artykuł pochodzi z czasopisma Best Practice, 13 IV 2014].
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Szkolenie uczestników nabożeństw
kluczem do prawdziwego
uwielbienia

W

iększość chrześcijan jest zdania, że wspólne nabożeństwo
ma bardzo istotne znaczenie
w życiu wspólnoty religijnej.
Jednak w wielu zborach wspólne nabożeństwa są w istotny sposób zaniedbane.
Szczerze mówiąc, ten ważny element życia chrześcijańskiej społeczności często bywa nudny i pozbawiony życia. Wskutek tego wielu wyznawców przestaje brać udział
w nabożeństwach. Albo wyłączają się umysłowo z nabożeństwa, starając się jedynie
jakoś je przetrwać, albo szukają innego zboru, do którego Bóg naprawdę uczęszcza. Sytuacja jest tragiczna tym bardziej, że wcale
tak nie musi być w zborze chrześcijańskim!
Każdy zbór może mieć dynamiczne
nabożeństwa, jeśli tylko przywódcy zdecydują się na poważnie zainwestować czas
i wysiłek w przygotowanie nabożeństw.
Oczywiście oznacza to nakierowanie modlitwy, planowania i środków na tę służbę.
Ponadto pastorzy mogą odkryć, że szkolenie jest niezbędnym składnikiem efektywnego wielbienia. Nie należy zakładać,
że ludzie stają się biegli w przygotowaniu
i prowadzeniu nabożeństw tylko dlatego,
że uczęszczają na nie. Przywódcy powinni opracować metodę szkolenia współwyznawców do efektywnego przygotowania
i prowadzenia nabożeństw.
Istnieje kilka kluczowych zagadnień związanych ze wspólnym nabożeństwem, których
pastorzy powinni nauczyć członków zboru.
1. Priorytetowość nabożeństwa.
Według Biblii najważniejszym powołaniem
ludzkości jest oddawanie chwały Bogu.
Dlatego uwielbienie musi być najważniejszym priorytetem w zborze. Nabożeństwo
jest poważną sprawą zasługującą na inwestowanie czasu i wysiłku przez zbór.
2. Cel nabożeństwa. Wielbienie jest
przede wszystkim formą aktywności polegającą na ogłaszaniu wspaniałości i chwały
Boga. Gdy uczestnicy nabożeństw uczą się
wywyższać Zbawiciela i głosić Jego dokonania za pośrednictwem pieśni, modlitw,
świadectw, słów i wyrazów chwały, toczą
w ten sposób walkę przeciwko złu i prowadzą ludzi do Pana.
3. Zasady nabożeństwa. Nabożeństwa powinny być nakierowane na chwalenie Boga, wywyższanie Jezusa Chrystu-

sa, budowanie wierzących i apelowanie
do gości. Odkryłem, że nauczanie ludzi
tych zasad wielbienia prowadzi do lepszego zrozumienia udziału we wspólnych nabożeństwach.
4. Praktyka nabożeństwa. Gdy przywódcy widzą członków zboru regularnie
uczestniczących w nabożeństwach, czasami błędnie zakładają, że współwierzący rozumieją znaczenie form nabożeństwa. Ucząc uczestników nabożeństw tła,
znaczenia i celu form uwielbienia, liderzy
szkolą współwyznawców do pełniejszego udziału w oddawaniu chwały Bogu.
5. Moc nabożeństwa. Wielbienie może
być pozbawione Bożej obecności, ale wtedy nie będzie miało mocy zmieniającej ludzi. Jedynie Duch Święty uzdrawia załamanych i ratuje zgubionych. Dlatego On musi
być najważniejszym i najbardziej uczczonym
Gościem w zgromadzeniu. W praktyce oznacza to, że uczestnicy nabożeństwa powinni
modlić się o napełnienie Duchem Bożym.
Pastorzy, starsi zboru i liderzy prowadzący nabożeństwa powinni w możliwie najpełniejszym stopniu wykorzystać
pomoce medialne w celu nauczania wierzących wyżej wymienionych zasad. Istnieje co najmniej pięć różnych sposobów,
dzięki którym nauka ta może być przekazywana w kontekście zboru:
1. Przygotowanie dokumentu określającego filozofię służby i nabożeństwa. Każdy zbór powinien opracować
i rozpowszechnić wśród członków taki
dokument. Będzie on służył jako wskazówka dotycząca teologicznych priorytetów zboru. Należy w nim uwzględnić
pięć zagadnień związanych z nabożeństwem jako podstawę do dalszego szkolenia w kwestii wielbienia Boga.
2. Opracowanie wprowadzenia
do nabożeństwa dla gości spoza Kościoła odwiedzających zbór. Większość
gości podchodzi do nabożeństwa z pewną dozą obawy, jaka zawsze towarzyszy
poznawaniu czegoś nowego. Uspokójcie ich w miarę możliwości, opracowując
wprowadzenie do wielbienia, które jasno
określi cele i praktykę nabożeństw w waszym zborze. To zachęci gości do uczestniczenia w nabożeństwach i pomoże im
zdobyć łatwiej niezbędną wiedzę.

3. Omówienie w grupie katechumenów pięciu zagadnień związanych z nabożeństwem. Grupa katechumenów jest
bardzo ważna dla właściwego stanu duchowego zboru. Nowi wyznawcy mogą poznać, zrozumieć i przyjąć priorytety zboru,
zanim się do niego przyłączą. Skoro nabożeństwo jest najważniejszym priorytetem,
należy je omówić podczas przynajmniej
jednego spotkania w ramach przygotowania do chrztu. Dwa wcześniej omówione
punkty — filozofia służby i wprowadzenie
do nabożeństwa — mogą być przygotowaniem do szerszego omówienia.
4. Nauczanie współwyznawców
podczas uroczystych cotygodniowych
nabożeństw. Zbór, w którym jestem pastorem, regularnie organizuje dynamiczne uroczyste nabożeństwa. Przynajmniej
raz w miesiącu koordynator uwzględnia
w ich programie słowo o uwielbieniu. Jest
ono poświęcone omówieniu jednej określonej cechy czy praktyki nabożeństwa,
która wymaga pełniejszego zrozumienia
czy zastosowania w zborze. To prowadzi do większej swobody i pełniejszego
uczestnictwa w nabożeństwie.
5. Opracowanie serii kazań poświęconych nabożeństwu. Każdy pastor i starszy zboru może wygłosić serię kazań poświęconych wielbieniu. Należy przykładać
istotną wagę do tego, co jest wypowiadane zza kazalnicy. Duchowy przywódca
powinien opracować pięć kazań poświęconych pięciu zagadnieniom związanym
z nabożeństwem.
Żadna odpowiedzialna firma nie zatrudnia pracowników bez odpowiedniego
przeszkolenia. Im większa odpowiedzialność, tym ważniejsze jest przygotowanie.
O ileż bardziej zbór powinien inwestować
w szkolenie członków jako prawdziwych
czcicieli Pana, bowiem ze wszystkich działań zboru nabożeństwo jest najważniejszym priorytetem.
4
S. Józef Kidder
[Autor jest wykładowcą wzrostu Kościoła i przywództwa w Adwentystycznym Seminarium Teologicznym na Uniwersytecie im. Jana Andrewsa
w Berrien Springs w Stanach Zjednoczonych].
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