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iększość prac wykonywanych w lokalnych zborach ma charakter cha-
rytatywny. Motywacją dla większości lokalnych urzędników jest du-
chowa satysfakcja i poczucie odpowiedzialności względem Jezusa
Chrystusa, naszego Zbawiciela.

W wielu zborach wybieranie urzędników na następną kadencję jest czystą
mordęgą. Pastor, starszy zboru i członkowie rady zboru podchodzą do wybo-
rów z przeświadczeniem, że nikt tak naprawdę nie chce pracować albo przejmo-
wać obowiązków. Jestem przekonany, że twój zbór może znaleźć wielu pracowni-
ków, których Bóg ci przygotował, jeśli zastosujesz się do kilku wskazówek w trak-
cie szukania osoby, która spełni twe oczekiwania. Jeśli pójdziesz drogą na skróty
lub opuścisz kilka wskazówek, to szanse masz zerowe.

Modlitwa
W Mat. 9,38, Jezus powiedział: „Proście wtedy Pana żniwa, aby wypchnął

robotników na żniwo swoje”. Taka modlitwa na początku zebrania jest dobrą
rzeczą, ale nie wystarcza. Poproś każdego z członków rady zboru, aby modlili się
codziennie w tygodniu, w którym odbywają się wybory. Proś Boga, aby wskazał
ci osobę w kościele, którą Bóg widziałby na danym stanowisku. Módl się nawet
o nauczycieli, którzy prowadzą tą samą klasę od dwudziestu lat. Będzie błogo-
sławieństwem podejście do nich i poproszenie ich, aby pozostali nauczyciela-
mi, bo Bóg chce, aby byli na tym stanowisku.

Zrób listę potrzebnych urzędników
Zrób listę wszystkich stanowisk, jakie muszą zostać obsadzone w następnym

roku.

Zrób listę potencjalnych urzędników
Powinieneś wziąć pod uwagę każdego członka zdolnego do służby i mile

widzianego przez zbór. Wiele komitetów nominacyjnych podejmuje decyzje
za jakąś osobę. Ktoś proponuje nazwisko, inny członek odpowiada: „On tego nie
zrobi”. To nie jest właściwe podejście. Nie wiemy, co Bóg może zdziałać w ich
życiu. Naszym zadaniem jest modlić się i skontaktować się z osobą, do której
Bóg nas poprowadzi.

 Zrób listę możliwych szkoleń
Przygotuj te i inne możliwości:
• Szkolenie prowadzone przez przedstawiciela diecezji
• Szkolenie zaproponowane przez Zarząd Kościoła
• Przynajmniej jedno szkolenie rocznie poświęcone aktywistom zboro-

wym, pełniącym różne urzędy.
• Indywidualne szkolenia zaplanowane dla indywidualnych potrzeb

nauczania.
Uwzględnij daty i godziny każdego szkolenia. Nie rób nic pobieżnie. Zapisz

plan szkoleń.

Rozwijając
ducha
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Pomódl się ponownie
Poproś Boga, aby wskazał ci osobę w zborze, która

poprowadziłaby takie zajęcia lub okazała chęć uczestnic-
twa w szkoleniach.

Wybierz jedną osobę
Często komitet nominacyjny prosi Boga o kierownic-

two, wybiera osobę, kontaktuje się z tą osobą, a następnie
potrzebuje wsparcia na wypadek odmowy.

Pomyśl o tej taktyce. Dlaczego potrzebujemy wsparcia?
Jedyny powód wynika z faktu, że cały proces zaczęliśmy

zbyt późno i nie mamy czasu modlić się ponownie.
Wybierz jedną osobę. Jeśli odmówi, pomódl się jesz-
cze raz. „Panie, kto ma być tą osobą w naszym zbo-
rze, którą Ty wybrałbyś do pomocy w szkoleniu ka-
znodziejskim?”

Ustal spotkanie
To ważne. Upewnij się, że nie będziesz z nikim

umawiał się w korytarzu lub na parkingu. Jeśli ro-
bimy listę bez wcześniejszego spotkania się, dajemy
do zrozumienia: „To sprawa nie jest taka ważna. Nie
pofatygowałem się nawet, żeby ustalić czas i miejsce
gdzie moglibyśmy to omówić, gdyby nie to spotka-
nie.” Przygotuj jakieś pomieszczenie w kościele,
w którym ta osoba będzie mogła odbyć szkolenie.

Wysuń kandydaturę
Powiedz przyszłym urzędnikom o swoich mo-

dlitwach i o tym, że czujesz, że Bóg poprowadził cię,
by się z nimi spotkać i zaproponować im dane urzę-
dy. Nie lekceważ. Poproś ich o modlitwę.

Skontaktuj się z przyszłymi urzędni−
kami, aby uzyskać odpowiedź

Daj im tydzień na modlitwę. Możesz skontakto-
wać się z nimi telefonicznie.

Sprawdzaj postępy
Zapraszaj współpracowników, aby siadali w kla-

sach podobnych do tych, które będą prowadzić.
Sprawdzaj co miesiąc ich postępy. Upewnij się, że
szkolenie naprawdę ma miejsce.  ✓

Joel Sarli

          w nabożeństwie
uczestnictwa
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óg wykorzystał stan duchowy Ellen
G. White, aby poprowadzić Adwen-
tystów Dnia Siódmego w różnorod-
ny sposób, a jej dorobek pisarski
stanowi źródło błogosławieństwa,

inspiracji i pouczeń. Adwentystyczny pastor
powinien posiadać w domowej biblioteczce
serię książek z serii „konfliktu pokoleń”1

i czytać ją wnikliwie. Książki z tej serii mogą
być uzupełniane stopniowo. Jednakże, pisma
Ellen G. White nie powinny być niewłaściwie
stosowane. Powinny być inspiracją duchową
w do osobistych refleksji, a nie wypełniać całą
część nabożeństwa.

Dobrą rzeczą jest na przykład wybranie
dowolnego rozdziału z Życia Jezusa i czytanie
go razem z biblijnym fragmentem, do którego
się odnosi. Niech cię to zainspiruje i da wgląd
w to, co mógłbyś przeoczyć czytając sam tekst
biblijny. Zastosuj to w swoim życiu. Postaw się
na miejscu człowieka niewidomego i do-
świadcz tego, czego on doświadczył, gdy został
uzdrowiony i jak to było, gdy ty po raz pierwszy
„przejrzałeś” w swoim życiu. Tego rodzaju
czytanie inspiruje twoją duszę, co będzie widocz-
ne w kazaniu.

Unikaj pokusy brania jakiegoś tomu Ellen
G. White za kazalnicę i cytowania z niego
długich fragmentów. W czasie spotkań modli-
tewnych lub innych duchowych spotkań, wła-
ściwą rzeczą jest przeczytanie jakiegoś fragmentu

z jej pism, ale w czasie nabożeństwa sobotniego
adwentyści wygłaszają kazania na podstawie Biblii.
Kluczem jest wygłaszanie podstawowych praw, tak
jak to jest podane w Prawie zborowym zapisanych
w Prawie Zborowym.

Pismo Święte, Stary i Nowy Testament, są
słowem Bożym spisanym przez ludzi, którzy głosili
i pisali pod natchnieniem Ducha Świętego.
W tym Słowie Bóg przekazał całą wiedzę potrzebną
ludzkości do zbawienia. Pismo Święte jest nieomyl-
nym objawieniem Jego woli. Jest wzorem charakte-
ru, opisem doświadczeń, autorytatywnym odkrywcą
prawd biblijnych i godnym zaufania dokumentem
historycznym o Bożym działaniu. Patrz: II Piotra
1,20-21; II Tym. 3,16-17; Ps. 119,105; Przyp. 30,5-
6; Iz. 8,20; Jan 17,17; I Tes. 2,13; Hebr. 4,12.

Ogólne czytanie
Czytaj różnę książki, takie jak:
• Książki biograficzne, komentarze biblijne,

teologiczne, ducha proroctwa, praktycznego
chrześcijaństwa (misje, ewangelie, nabożeń-
stwa kobiet, nabożeństwa dzieci, normalne
nabożeństwa i poradniki).
Czytaj książki wydane zarówno przez adwen-
tystów jak też nie adwentystów, abyś mógł
mieć możliwość porównania do lepszego
zgłębienia  wiedzy umożliwiającą ci zrozu-
mienie chrześcijańskich prawd.

• Książki o różnej tematyce.
• Książki z kazaniami wielu mówców (nie

z zamiarem „pożyczenia” sobie kazania, ale
po to, by poznać różnorodne style kazań).
Unikaj książek, które są bardzo dobrze
znane, aby nie używać tego samego materiału.

• Czytaj różne religijne czasopisma. Czasopi-
sma adwentystyczne umożliwiają ci bycie
na bieżąco z działalnością kościoła i po-

Przygotowując się

do kazania
Korzystanie z pism Ellen G. White

B
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znanie różnych poglądów z całego świata;
pomagają ci być w kontakcie z innymi
przywódcami i nauczycielami dominują-
cych środowisk.
Wiele  jest znakomitych religijnych czaso-
pism, dostarczających informacji i rozwa-
żań o wielu obecnych problemach, z któ-
rymi spotyka się współczesny człowiek.

Wypełnianie luk w pamięci
Podczas czytania i podczas inwestowania

czasu w tą ogólną uprawę ogrodu twojej duszy,
znajdziesz informacje, pomysły, ilustracje i tematy,
które będziesz chciał zatrzymać, aby móc się
w przyszłości do nich odwołać. Nie ma nic
bardziej frustrującego niż mgliste wspomnienie, że
coś się kiedyś widziało, ale nie można sobie
przypomnieć gdzie to można znaleźć. Jedną
z najprostszych metod by wypełnić te luki w pa-
mięci jest kupienie sobie w sklepie papierniczym
niedrogiej teczki z przegródkami. Zapisz krótką
notatkę na czystym arkuszu A4 i włóż go w od-
powiednią przegródkę, pod odpowiednią nazwą.
Jakąkolwiek metodę byś stosował, niech będzie
ona prosta i praktyczna. Jeśli będzie zbyt wyszuka-
na, to nie tylko zaśmieci ci miejsce pracy, ale
również szybko przestaniesz z niej korzystać.
Stworzenie łatwego dostępu do podręcznych
notatek jest najlepszą metodą.

W. E. Gangster, sławny brytyjski pastor meto-
dysta, autor książki Umiejętność Organizowania
Nabożeństwa dał kilka sugestii, by pomóc pasto-
rom zachować i zapamiętać te pomysły, które
szybko przelatują przez myśli, są tak nieuchwytnie.

Kiedy wybrany tekst lub temat nagle przypomi-
na ci się podczas czytania, lub podczas jakiegoś
nabożeństwa, lub z komentarzy innych osób, jest
to wskazówka, że należy zachować tę wiadomość.
Aby zdobyć ten kreatywny wpływ płynący od Pa-
na, prowadź notatnik, w którym będziesz zapisy-
wał różne myśli. Oto metody:

• Natychmiast zapisuj pomysły. Dopisz sobie
kilka szczegółów, które przypomną ci, co
dokładnie widziałeś w tym przebłysku
myśli. Każdy pomysł zapisuj na osobnej
kartce.

• Raz w tygodniu przekartkuj wszystkie
notatki, aby przypomnieć sobie wszystko, co
zapisałeś. Niech to stymuluje twój umysł.
Dodaj dalsze myśli lub wnioski, jakie
pojawiły ci się na dany temat.

• Nieświadomość będzie badać te myśli nawet
wtedy, gdy zupełnie o nich nie myślisz.

Na podstawie twoich notatek podsunie
ci inne pomysły, wskazówki, których
śladem możesz podążyć.

Gangster dodaje również:
• Bez względu na wymagania stawiane

współczesnym pastorom, każdy z nich
powinien być posłańcem Słowa Bożego.
Powinien studiować Słowo Boże przynaj-
mniej przez cztery godziny dziennie.

• Kaznodzieja nie powinien być tylko
czytelnikiem, ale również myślicielem.
Po jego poświęceniu, najlepszą godziną
jego dnia będzie oddanie się przejrzyste-
mu myśleniu: zbieranie faktów, zmaganie
się z przeciwnościami, sięganie po Bożą
pomoc, a następnie uporządkowanie
w całość całego chaosu myśli, i w końcu
zrozumienie wszystkiego.

• Niech każdy szanuje swoje preferencje,
ale niech również każdy ma pewność, że
twórczo myśli. Celem książek jest
wywołanie strumienia myśli, tak jak
odrobina wody wlana do pompy wywo-
łuje ssanie i ciągły przepływ. Własne
myślenie jest naprawdę cenną rzeczą
i sprawi, że kazania będą odznaczały się
szczególną oryginalnością myśli.

To tyle, jeżeli chodzi o ogólne przygotowa-
nie się. Jest ono prawdziwe tylko wtedy, gdy, jest
zakotwiczone w prawdziwym życiu, życiu
pełnym codziennych doświadczeń z Bogiem,
tajemniczym życiu ducha, wytężonym życiu
umysłu.

Wyrób sobie
nawyk robienia notatek

Wyrób sobie nawyk notowania myśli,
pomysłów, które pojawiają się w twych myślach.
Pojawią się ponownie podczas czytania, pracy,
a nawet wtedy, gdy słuchasz kogoś, kto te myśli
wygłasza. Traktowane jako podpowiedzi od Pa-
na, powinny być od razu zapisywane i przygo-
towane do późniejszego użytku.

Następnie, kiedy zostaniesz poproszony
o spotkanie, będziesz miał już gotową listę
pomysłów, które zostały przetrawione i nabrały
wstępnego kształtu wartościowego kazania.   ✓

Mike Stickland

1 Seria zawiera: Patriarchowie i prorocy; Prorocy
i królowie; Wielki bój; Życie Jezusa; Działalność
Apostołów.
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tosowanie teologii w realnym świecie jest
jednocześnie wielką potrzebą i wielkim wyzwaniem
dla Kościoła. Kiedy Jezus nawoływał wiernych, aby
byli w świecie a nie poza światem, przewidział, że
w taki sposób w jaki wierni wierzą, będą się
zachowywać na co dzień. Z tego tez powodu
Jezusowa ocena uczniostwa jest oparta bardziej
na stosunkach, które istnieją między  członkami,
niż na teologicznej prawowierności. „Po tym
wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli
miłość wzajemną mieć będziecie” (Jan 13,35).
Jednakże nie jest to wyzwanie dla słabej teologii.
Raczej jest to zaproszenie, które jeżeli zechcesz,
zademonstrujesz teologicznej ortodoksji w prawdzi-
wym świecie wielkich prób i w życiu codziennym.

Musimy również zrozumieć, że życie w dzisiej-
szym „prawdziwym” świecie wymaga przejęcia
strategii, które wyjdą naprzeciw potrzebom dzisiej-
szego świata. George Barna twierdzi: „Jest rzeczą
oczywistą, że chrześcijaństwo nie może mieć nadziei
na duży wpływ, jeśli będzie reagować w taki sam
sposób jak w przeszłości. Obecnie stoimy przed
wielkimi wyzwaniami, które wymagają kreatywności
i jedynych w swym rodzaju reakcji. To, co się
działo dziesięć albo nawet pięć lat temu, nie będzie
się działo w następnej dekadzie. Przez cały czas
stawiamy czoła różnym przeciwnościom i możli-
wościom. Po dokładnym rozpatrzeniu naszych
możliwości, z Bożą pomocą, musimy dopasować
nowe strategie, które przemówią do naszego
otoczenia”.n
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Zmiany demograficzne wymagają zmian
strategicznych. Największym fenomenem
demograficznym jest dzisiaj przemijające pokole-
nie osób w średnim wieku urodzonych w czasie
wyżu demograficznego i zasadnicze zmiany,
jakie zaszły w związku z tym w społeczeń-
stwie. Na przykład, tylko 15 % rodzin można
przypisać do prawdziwego modelu rodziny,
w którym można znaleźć rodziców z dziećmi
i dziadków. Obecnie 70 % matek z małymi
dziećmi pracuje poza domem; 45 % rodzin,
składa się z tylko jednego rodzica; 15 % rodzi-
ców ma tylko jedno dziecko a kolejne 25 % par
nie będzie mieć w ogóle dzieci. „Duszpaster-
stwo pomyślane na potrzeby lat sześćdziesiątych
nie sprawdzi się w latach osiemdziesiątych i
w dziewięćdziesiątych. Przesłanie, jakie Kościół
niesie nie powinno się nigdy zmienić, natomiast
metody powinny się zmieniać tak często, jak
tylko jest to potrzebne. Musimy radzić sobie
ze społeczeństwem takim, jakie jest, a nie
z takim, jakim mielibyśmy nadzieje, że będzie”.
W szczególności, kiedy weszliśmy w nowy
wiek, musimy nauczyć się wychodzić naprzeciw
prawdziwym życiowym potrzebom i wyzwa-
niom, a nie polegać na nieaktualnych hipote-
zach i metodach.

Jednym z największych wyzwań, przed
którymi stoi dzisiaj Kościół, to prawdziwy
wizerunek każdego z nas. Frank Tillapaugh
pisze: „Jesteśmy spadkobiercami mentalności,
która przede wszystkim jest defensywna. Jednak
nie jest ona zbyt silna, aby powiedzieć, że schowa-
liśmy się w naszych fortecach obezwładnieni
głęboko zakorzenionym kompleksem niższości.
Mówiąc delikatnie, będzie to zgodne z prawdą
gdy powiemy, że zewnętrzny świat jest nowocze-
sny, podczas gdy my nadal jesteśmy staromodni.
Świat jest postrzegany przez niektórych z nas
jako rozwijający się zbyt szybko, zbyt zamożny,
zbyt wykształcony, zbyt skomplikowany, by
zainteresować się biblijnym chrześcijaństwem.
W efekcie, wstydzimy się ewangelii Jezusa
Chrystusa. Nie wierzymy w to, że świat mógłby
ewentualnie chcieć lub potrzebować tego, co
mamy mu do zaoferowania... Przeciętny zbór
z najnowszymi udogodnieniami potrzebuje
przekazywać wiadomość głośno i wyraźnie.
„Wierz w to lub nie, ale oni naprawdę nas tam
potrzebują.”

Przyjrzyjmy się trzem niezbędnym rzeczom,
które nowi członkowie potrzebują od zboru,
kiedy zaczynają chrześcijańskie życie i zobaczmy
jak te rzeczy są wzajemnie od siebie zależne
i wzajemnie się uzupełniają. Te zasady mogą być

nie na czasie, ale ich wdrożenie do przekazania
w realnym świecie wymaga podjęcia odpowiednich
kroków. Dlatego właściwe zrozumienie tych rzeczy
powinno wdrożyć strategie, które będą miały wpływ
na to, co czyni cały Kościół na zewnątrz, jak i
na to jak postępuje z nowymi członkami.

Najlepszym pożytkiem dla nowych członków
byłoby zebrać wszystkie te strategie, aby rozwinąć
i wykorzystać szeroką gamę opcji, które mogłyby
być zastosowane lub zaoferowane według potrzeby
w odpowiedniej sytuacji. Przytaczając apostoła
Pawła, kościół byłby wtedy wszystkim dla ludzi,
aby wszyscy zostali zachowani. To oznacza odpo-
wiednie podejście do dzisiejszej przeważającej
grupy — zarówno dla osób urodzonych w czasie
wyżu demograficznego jak i dla pokolenia X.
Musimy znaleźć sposób, by przyciągnąć nowe
pokolenie nie separując starszego. „Jeżeli chcemy
przemówić do dzisiejszego społeczeństwa, to
musimy przemawiać do osób urodzonych w cza-
sie wyżu demograficznego w taki sposób, aby
mogli to zaakceptować jak i zrozumieć. Musimy
stać się wszystkim dla tych ludzi”.

Sharon Cress podkreśla trzy niezbędne składni-
ki, które są niezbędne dla nowych członków po to,
aby pozostali i rozwijali się w zborowej rodzinie:

1. On/a musi  znać i umieć przekazać to, w co
wierzy.

2. On/a musi mieć przyjaciół (badania
nad wzrostem kościoła wykazują, że liczba
przyjaciół  powinna wynosić od sześciu
do ośmiu osób) ze zboru.

3. On/a musi być zaangażowany w różne
praktyczne zborowe czynności.

Teoretycznie możliwe jest, by odrobinkę
stosować się do dwóch lub trzech składników
działających w życiu nowych członków, ale
zmniejszając doświadczenie nowych członków tylko
do jednego z tych składników gwarantuje się
odejście tej osoby.

W następnym artykule omówimy szerzej te
niezbędne składniki wiary, przyjaciół, i zaangażo-
wania w praktyczne zborowe zajęcia, gdyż są one
niezbędne, aby utrzymać nowych członków.

Pomimo iż głównie nacisk będzie położony
na utrzymanie nowych członków, to inną korzyścią
będzie uczestnictwo w rozwijających się strate-
giach, które integrują nowo przybyłych w życie
nowo założonego zboru. W końcu, nawet jeśli nowi
członkowie byliby w stanie wypowiadać swe
poglądy, to z pewnością na początku nie będą
mieć przyjaciół, przez co mogą nie zaangażować się
w działalność zboru chyba, że kościół rozwinie
zamierzone strategie w tym kierunku.   ✓

James A. Cress
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raz z kształtowaniem zboru, zaistniał pro-
blem stosowania nauki biblijnej o dyscy-
plinie, to jest takiej jaka jest objawiona
w Biblii. Z historycznego punktu widze-
nia, Kościół doświadczył związanych

z tym zagadnieniem frustracji i był zmuszony określić swoje
stanowisko wobec potrzeby dyscypliny i duchowej żywot-
ności, jaką wnosi ona do społeczności wierzących w Chry-
stusa. Kiedy nauka ta była praktykowana w jej biblijnym
wymiarze, przynosiło to dobre rezultaty.

Relatywistyczna moralność pod hasłem „wszystko jest
umowne” głęboko wpływa na naszą zdolność dokonywania
moralnych ocen. Niektóre grzechy, niegdyś automatycznie
prowadzące do wykluczenia ze społeczności zborowej (np.
rozwód, rozpusta, picie alkoholu) są obecnie traktowane
przez zbory jako usprawiedliwione, a przynajmniej zrozu-
miałe w określonym kontekście. Co ciekawe, przy tak do-
tkliwym braku duchowej stabilności, znajdują się tacy, któ-
rzy domagają się, by zbór zachował postawę nieinwazyjną
i powstrzymał się od osądzania.

Granice dyscypliny, które niegdyś chroniły społeczność
wierzących w Chrystusa przed skażeniem grzechem, ule-
gają postępującemu demontażowi we współczesnym Koście-
le. Dyscyplina naprawcza, jako wskazane przez Boga narzę-
dzie służące nawróceniu wierzących i odbudowaniu granic
chroniących ich przed skutkami zła, wydaje się być zapo-
mnianą nauką.

Ellen G. White radzi Kościołowi w tej sprawie: „Jeśli
w Jego ludzie dzieje się widoczne zło, a słudzy Boży prze-
chodzą nad tym obojętnie, to tym samym wspierają
i usprawiedliwiają grzesznika, więc są tak samo winni
i spotkają się z Bożym niezadowoleniem, jako że będą
pociągnięci do odpowiedzialności za grzechy winowajcy.
W widzeniu wskazano mi wiele przypadków, w których
niezadowolenie Boże zostało wywołane zaniedbaniami
ze strony sług Bożych w kwestii uporania się ze złem
i grzechami panoszącymi się wśród nich” (Testimonies, t.
III, s. 253-254).

Skoro problem jest tak poważny, jak przedstawia to Bi-
blia i Duch Proroctwa, gdyż jest bezpośrednio związany
z istnieniem Kościoła Chrystusowego, dlaczego tak niewiele
zainteresowania okazuje się mu w naszych czasach?

Udzielając odpowiedzi na to pytanie, chciałbym zasu-
gerować sześć powodów zaniedbań i jednocześnie podkre-
ślić potrzebę ożywienia procesów dyscypliny kościelnej.

Postawa liberalna
Po pierwsze, do zaniedbywania dyscypliny prowadzą

rozpowszechnione w społeczeństwie liberalne postawy
moralne.

Taka liberalna postawa doprowadziła do rozwinię-
cia się aroganckiego indywidualizmu w chrześcijańskiej
społeczności. Odejście od odpowiedzialności względem
społeczności w kierunku źle pojętego religijnego indy-
widualizmu jest niewłaściwym krokiem, udaremniającym
wysiłki mające na celu stosowanie działań dyscyplinują-
cych.

Kościół musi zachować swoje stanowisko i nie może
dopuścić do tego, by jego standardy myślenia i postępowa-
nia były kształtowane przez zsekularyzowaną kulturę, za-
miast przez biblijne objawienie.

Wrogie nastawienie wobec władzy
Po drugie, nastawienie przeciwko władzy, dominujące

od kilkudziesięciu lat w społeczeństwach zachodnich, do-
prowadziło do rozkładu autorytetu w Kościele i jeszcze
wydatniej osłabiło dyscyplinę kościelną. W przeciwieństwie
do poprzednich pokoleń, w których ewentualność działań
dyscyplinarnych ze strony zboru była poważnym czynni-
kiem wpływającym na decyzje o charakterze duchowym,
obecnie czynnik ten w niektórych kręgach jest, co najwyżej
przedmiotem kpin.

Powstaje zatem pytanie: Jakiemu celowi ma służyć dys-
cyplina kościelna, skoro nie szanuje się ani przywódców ani
samego Kościoła? Brak dyscypliny sprawia, że w Kościele
zanika podstawa autorytetu. Po czterdziestu latach anty-
rządowych postaw w społeczeństwie, we współczesnym
Kościele rzadko stosuje się autorytet w jakiejkolwiek dzie-
dzinie życia religijnego. Dlatego też autorytet nie jest sza-
nowany.

W
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Różne postawy wobec dyscypliny
Po trzecie, proces dyscyplinowania jest hamowany wsku-

tek różnych postaw wobec dyscypliny w różnych zborach.
Niektóre zbory właściwie wcale nie stosują dyscypliny
i przyjmują wszystkich, którzy chcą się przyłączyć; inne jesz-
cze wykazują znaczące rozluźnienie w przypadku niektó-
rych zasad. Dlatego w przyszłości mogą nawet zaistnieć przy-
padki, że ten, kto zostanie wyłączony z jednego zboru. Stąd
niemal każdy, kto zostanie wykluczony z jednego zboru,
może bez większej trudności przenieść się do innego. Jest

to efekt znaczącego ogranicza skuteczność stosowania dys-
cypliny.

Pewien pastor tak wyraził swoją frustrację z powodu
opisanej sytuacji: „Jak my, jako mały zbór adwentystyczny,
możemy zdecydować, czy ktoś powinien zostać poddany dys-
cyplinie, jeśli nie skonsultujemy się z innymi zborami, aby prze-
konać się ądrości i zasadności naszej planowanej decyzji?
Czy powinniśmy oświadczać, że ktoś został wyłączony ze spo-
łeczności adwentystycznej, po to tylko, aby inny zbór natych-
miast podważył naszą decyzję?”

Zamieszanie w kwestii
odpowiedzialności i autorytetu

Po czwarte, istnieje obecnie poważne zamieszanie
w kwestii odpowiedzialności i autorytetu zboru. Przyna-
leżność do Pana jest przynależnością do Jego zboru (I Kor.
12,13) i wymaga podporządkowania się dyscyplinie panu-
jącej wśród Jego ludu (Mat. 18,15-18; Gal. 6,1-2). Wielu
chrześcijan ma niedostateczne zrozumienie funkcji zboru
i jego autorytetu w ich życiu. Podążając za modą, chrze-
ścijanie są skłonni przyjmować postawy „antyorganizacyj-
ne”, rozpowszechnione w świecie, uchylając się od respek-
towania autorytetu zboru. Osłabienie roli członkostwa
w zborze sprzyja takim postawom. Chrześcijanie nie do-
strzegają znaczenia swojej duchowej odpowiedzialności wo-
bec innych wierzących.

Ben Patterson w swoim artykule zatytułowanym „Di-
scipline: The Backbone of the Church” (Dyscyplina - kręgo-
słup Kościoła) w czasopiśmie Leadership z zimy 1983 roku
stanowczo ostrzega przed złudzeniem prywatnej religii:

„Człowiek, który usiłuje zachować więź z Bogiem, jednocze-
śnie izolując się od bliźnich, nie znajdzie Boga, ale jego wro-
ga, który tylko czeka na takie łatwe okazje, by zwodzić”.

Problem utraty dochodów
Po piąte, dyscyplina jest często tłumiona z prozaiczne-

go powodu, jakim jest obawa przed utratą dochodów.
To smutne, ale niekiedy w zborze przywódcy kierują

się obawą, iż zastosowanie dyscypliny może sprawić, że
inni zbuntują się i przestaną finansowo wspierać zbór. Wy-

bierając między dyscypliną a pełną skarbonką, wybierają
tę drugą.

Ryzyko dalszych problemów spornych
Po szóste, kolejną komplikacją i tak już trudnego pro-

blemu jest to, że ci, którzy często stosują dyscyplinę, nie-
rzadko  z tego powodu mają kolejne sprawy sporne.

Z tych przyczyn do wyjątków należą zbory, które sta-
rają się praktykować nowotestamentową naukę o dyscypli-
nie naprawczej.

Jeszcze jednym wymiarem opisanego problemu jest to,
że we niektórych zubożałych duchowo zborach potrzeba
dyscypliny wykracza poza społeczność zboru i znacząco
wpływa  na chrześcijańskie rodziny.

Troska Chrystusa o Kościół uwidocznia się między in-
nymi w Jego działaniach dyscyplinujących. W Obj. 3,19
czytamy, że On jest tym, który dyscyplinuje swój zbór, ak-
tywnie występując przeciwko grzechowi. Podobnie zbór, jego
oblubienica, z pewnością jest odpowiedzialny za poczyna-
nia wobec wyznawców pielęgnujących grzech, a znajdują-
cych się w jego szeregach. Pilną potrzebą jest, by współcze-
sny zbór przywrócił praktykę dyscypliny w jej biblijnym
i historycznym rozumieniu. Pielęgnowanie cech zdyscypli-
nowanego zboru jest niezbędnym wysiłkiem z naszej stro-
ny, jako reprezentantów Bożego ideału w świecie.  ✓

Joel Sarli

Autor jest zastępcą sekretarza Stowarzyszenia Kaznodziejskie-
go przy Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia
Siódmego.
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Dzieciom

Pomysły na uatrakcyjnienie

1. Pamiętaj, aby celem lekcji nie było tylko opowiedzenie historyjki.
2. Małe hokus-pokus przyciąga uwagę dzieci. Może również służyć do wytłumaczenia, że rzeczy nie

zawsze są takie, na jakie wyglądają.
3. Jeśli plan jest napięty, opowiedz dzieciom historyjkę, ale przygotuj im obrazki do pokolorowania

podczas nabożeństwa. Poproś, aby przyszły do przodu podczas śpiewania pieśni i zabrały rzeczy przy-
gotowane dla nich. Daje im to szansę poruszania się troszkę i nie zabiera dużo czasu.

4. Zachęć dzieci do narysowania przesłania kazania na kartkach. Zbierz obrazki przy wyjściu z kapli-
cy, a następnie powieś je na tablicy w przyszłym tygodniu. Zrób reportaż z wystawy.

5. Tydzień przed wieczerzą zachęć dzieci do narysowania ich interpretacji znaczenia śmierci Chrystusa
na krzyżu. Następnie powieś te obrazki na ścianie w dniu wieczerzy.

6. Zaplanuj „dziecinny kościół” raz lub dwa razy w roku, kiedy to dzieci będą odpowiedzialne za prowa-
dzenie jak największej części nabożeństwa.

7. Włącz do kazania historyjkę, którą miałeś przygotowaną dla dzieci, mówiąc im zawczasu, żeby szuka-
ły wskazówek, które będą oznaczały, że ich historyjka niedługo się zacznie. To dodaje elementu napięcia
i uwagi.

8. Zachęć starsze dzieci do przygotowania zarysu nabożeństwa.
9. Przygotuj pięciominutowe kazanie dla dorosłych, a następnie przemawiaj przez całe kazanie do dzieci

zniżając się do ich poziomu.
10. W czasie rozmowy z dziećmi zrób nawiązanie do noworodków, które będzie punktem startowym

w dyskusji o Bożej miłości do dzieci i rodzin.
11. Podczas gdy zgromadzenie śpiewa pieśń „Jezus mnie kocha” zachęć dorosłe osoby, aby podeszły do dzie-

ci i powiedziały im jak bardzo są szczęśliwe, że dane dziecko należy do części Bożej rodziny i jak
bardzo są szczęśliwi mogąc ich widzieć i mieć w zborze.

12. Podczas umywania nóg w czasie Wieczerzy Pańskiej, poświęć dzieciom czas, który byłby pożyteczny
i znaczący, a nie taki, który obejmowałby tylko opowiedzenie historyjki.

13. Zachęć dzieci, by przyszły do przodu, utwórz z nich prowizoryczny chór i poproś, by zaśpiewały coś
dla dorosłych.

14. Utwórz również chór dziecinny. Po kilku próbach, poproś je, aby poprowadziły swój program w cza-
sie nabożeństwa.

(część II)

1. Poproś kogoś z sali o opowiedzenie historii swojego nawrócenia, w środowisku, w którym pracuje itp. Jeśli coś
interesującego się przytrafiło danej osobie, poproś o opowiedzenie o tym. Pozwól, by ludzie mogli wyrazić swą
radość i wdzięczność Bogu razem ze wszystkimi.

2. Nagraj na kasetę wideo rozmowę z członkiem, dając tej osobie szansę dzielenia się swym doświadczeniem. Nagraj tą
osobę w jej miejscu pracy, w domu, w wolnym czasie i w kościele.

3. Nagraj również osobę obłożnie chorą, pozwalając jej na dzielenie się z członkami zboru radością, jaką znalazła
służąc Bogu — pomimo niesprzyjających okoliczności.

4. Umożliwiaj członkom wyrażenie swoich emocji, kiedy się stanie coś, co wpłynie na całe zgromadzenie — jakaś
większa tragedia, jakieś niezwykłe błogosławieństwo, jakiś kryzys, itp.

5. Zachęć dwie lub trzy osoby w czasie apelu, by opowiedziały jak prawda wpłynęła na ich życie. Następnie zachęć
do żywej dyskusji. Kontroluj to, by komentarze nie były zbyt długie.

6. Nie ograniczaj ilości sprawozdań o przeżytych doświadczeniach w trakcie szkoły sobotniej jak i kazania. Daj szansę
ludziom na dzielenie się z całym zgromadzeniem. Możesz zastosować formę wywiadu, która pomoże im dojść
do sedna sprawy.

Jak zrobiÊ uøytek z apelu ewangelizacyjnego?

NABOŻEŃSTWO

Szko≥y Sobotniej.
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Kazanie I

  Chrystus
 z nami

Tekst biblijny: Jan 8,48-59.
Proponowane pieśni
Jak słodko imię Jezus brzmi, nr 314
Kocham Zbawcę, nr 312

Myśl dnia
Nasz maleńki świat skażony przekleństwem grzechu -

jedna czarna plama na pełnym chwały dziele stworzenia -
zostanie ponad inne światy w Bożym wszechświecie uczczo-
ny stałą obecnością Jezusa.

„Do nas zwraca się słowami: »Ja jestem dobry pasterz«.
»Ja jestem chlebem żywym«. »Ja jestem droga i prawda,
i żywot«. »Dana mi jest wszelka moc na niebie i na zie-
mi« (Jan 10,11; 6,51; 14,6; Mat. 28,18). Będę — oto zapew-
nienie wszystkich obietnic. Ja będę, nie bójcie się. »Bóg z na-
mi« — oto rękojmia uwolnienia od grzechu, zapewnienie
mocy do przestrzegania prawa niebios” (Życie Jezusa, s. 15).

Wstęp do zbierania darów
„To, co według Pisma Świętego zostało oddzielone jako

należące do Pana, ma służyć głoszeniu ewangelii i nie na-
leży do nas. Świętokradztwem jest, kiedy człowiek zabiera
środki z Bożej skarbnicy, by wydawać je na swoje potrzeby
czy potrzeby innych w sprawach tego świata. Niektórzy po-
pełniają błąd, nie składając na Bożym ołtarzu tego, co zo-
stało poświęcone Panu. Wszyscy powinni rozważyć tę spra-
wę we właściwym świetle. Niech nikt, nawet w pilnej po-
trzebie, nie bierze pieniędzy poświęconych na cele religij-
ne, by używać ich dla własnych potrzeb, uciszając sumienie
tym, że odda je w przyszłości. Znacznie lepiej jest ograni-
czyć wydatki i zdobyć się na wyrzeczenie, niż wydawać
pieniądze należące do Pana na sprawy tego świata” (Testi-
monies, t. IX, s. 246-247).

Opowiadanie dla dzieci
Pomoce: Ilustracje przedstawiające Jezusa albo rodzi-

ców nauczających dzieci oraz małe lisy w winnicy.
Nauka: Należy być posłusznym temu, czego uczą nas

Jezus i rodzice.
Małe lisy w Palestynie czekają na chwilę, kiedy wino-

rośl wypuści swoje delikatne kwiaty, będące ich przysma-
kiem. Właściciele winnic czuwają w tym czasie i starają
się wyłapać małe lisy, gdyż w przeciwnym razie te zjadłyby
wszystkie kwiaty i jesienią nie byłoby winogron.

W dzieciństwie i młodości jesteśmy jak winnica. Kiedy
uczymy się o miłości Jezusa i o tym, co On dla nas zrobił,
zaczynamy wydawać kwiaty, które w późniejszych latach

naszego życia zmienią się w owoc w winnicy Pańskiej. Sza-
tan nie lubi, kiedy uczymy się o Chrystusie i kwitniemy
jako młodzi chrześcijanie. On chciałby zniszczyć wszystko
co dobre, czego uczymy się w młodości, a wtedy nie mu-
siałby się obawiać, że przyniesiemy dobre owoce w póź-
niejszym życiu.

Jak właściciele winnicy, musimy czuwać, aby to, czego
nauczyliśmy się o Bogu, nie zostało nam wykradzione. Mu-
simy pamiętać pouczenia, jakich udzielali nam nasi rodzice,
a także to, czego nauczyliśmy się w zborze - pieśni, lekcje,
historie biblijne. Musimy przechowywać w sercu dobre rady
chrześcijańskich nauczycieli. Wtedy będziemy bezpiecznie
wzrastać i przynosić owoc dla Jezusa w Jego winnicy.

Módlmy się dzisiaj, aby nic nie sprowadziło nas z do-
brej drogi życia i aby złe wpływy nie odebrały nam dobrych
nauk, które przyjęliśmy.

Propozycja: Księga Przypowieści zawiera wiele cennych
rad dotyczących pielęgnowania cennego kwiatu chrześcijań-
skiego wychowania. Przeczytaj Przyp. 3,1-4.

Kazanie
Chrystus a czas      Tekst: Jan 8,58

A. WSTĘP

1. Pewien mówca dał sekretarce do przepisania kazanie
pod tytułem „Jezus był Największy”. Odpowiedziała
mu: „Pastorze, uważam, że użyłeś złego czasownika
w tytule.” Popatrzył na tytuł jeszcze raz i powiedział:
„Pani Givan, wszystko jest gramatycznie poprawne.”
„Nie o gramatykę chodzi, tylko o doktrynę” - odpo-
wiedziała. Spoglądając ponownie na tytuł, przemienił
słowo „był” na „Jezus jest Największy.” Dzięki Bogu
za mądre sekretarki!

2. Trudno jest dobrać odpowiedni czas do słów opisują-
cych Jezusa.
a. Można powiedzieć „był”, bo żył w historii.
b. Można powiedzieć „jest”, bo żyje dziś.
c. Można powiedzieć „będzie”, bo zawsze będzie ist-

niał.

3. Jezus jest wieczną teraźniejszością.
Pomyśl o zakłopotaniu Żydów, kiedy Jezus powiedział:
„Pierwej niż Abraham był, jam jest”. Mamy tutaj wyraź-
ny kontrast w czasie słów — „był” i „jest”. Sformuło-
wanie „jam jest” daje nam wgląd w Chrystusa i czas.

B. JEZUS JEST PRZED CZASEM
Żydzi patrzyli na wspaniałość Abrahama.

1. Szczycili się ze swojego pokrewieństwa z Abraha-
mem. Jezus zaś twierdził, że jest lepszy od Abrahama.
Porównał On swoją wieczność z krótkim okresem
życia Abrahama.

KAZANIE/NABOŻEŃSTWO



12  •  PRZEWODNIK DLA KAZNODZIEJÓW ZBOROWYCH 6 (1/2006)

Kazanie II

  Nowe
Przykazanie

Tekst biblijny: Jan 13,31-35.

Myśl dnia
„W rozmyślaniach o Chrystusie dostrzegamy miłość, któ-

rej nie da się zmierzyć. Próbujemy opowiadać o tej miłości i ję-
zyk nas zawodzi. Rozważamy Jego życie na ziemi, Jego ofiarę
dla nas poniesioną, Jego orędowniczą pracę w niebie oraz miej-
sca przygotowane przez Niego dla tych, którzy Go miłują, i mo-
żemy tylko zawołać: Jakaż wielka jest głębia i wzniosłość miło-
ści Chrystusa!” (Działalność apostołów, s. 202).

Wstęp do zbierania darów
„W pierwszym liście do zboru korynckiego Paweł

udzielił pouczeń co do głównych zasad wspierania dzieła
Bożego na ziemi. Pisząc o swoich apostolskich staraniach
dla nich, pytał: »Kto kiedy pełni służbę żołnierską własnym
kosztem? Kto zakłada winnicę, a owocu jej nie spożywa?
Albo kto pasie trzodę, a mleka od trzody nie spożywa? Czyż
to tylko ludzkie mówienie? Czy i zakon tego nie mówi?
Albowiem w zakonie Mojżeszowym napisano: Mówiące-
mu wołowi nie zawiązuj pyska. Czy Bóg to mówi ze wzglę-
du na woły? Czy nie mówi tego raczej ze względu na nas?
Tak jest, ze względu na nas jest napisane, że oracz winien
orać w nadziei, a młocarz młócić w nadziei, że będzie
uczestniczył w plonach«” (Działalność apostołów, s. 203).

Opowiadanie dla dzieci
Każdy potrzebuje naszej miłości

Pomoce: Gazeta.
Nauka: Jezus uczył, że powinniśmy miłować nawet na-

szych nieprzyjaciół.
Plan: 1. Szaty Jezusa stały się bardzo białe.
2. Mojżesz ujrzał podobny widok przed wiekami.
3. Jezus jest tym samym Bogiem.
Wiecie że to, co trzymam w ręku, to gazeta. Wasi rodzi-

ce często czytają gazety, by dowiedzieć się, co dzieje się
w mieście i w świecie. Gazeta jest pełna ciekawych infor-
macji. Ponadto zawiera krzyżówki, reklamy, a czasami tak-
że zabawne anegdoty i rysunki. Jednak najczęściej czytamy
gazetę, by dowiedzieć się, co wydarzyło się na świecie.

Jednym z rodzajów informacji w gazetach są donie-
sienia o popełnionych przestępstwach i zbrodniach. Jeśli
ktoś czyta dużo gazet, może dojść do wniosku, że cały świat
jest zły, ale musimy pamiętać, że w gazetach pisze się o rze-
czach dziwnych i wyjątkowych, a nie zwyczajnych.

Nigdy nie przeczytamy w gazecie o tym, że „Jurek
wczoraj dokładnie umył uszy i położył się spać przed dzie-
siątą”. To zbyt zwyczajne.

KAZANIE/NABOŻEŃSTWO

2. Jezus żył zanim żył Abraham lub jakiekolwiek inne
stworzenie — Jan 1,1-2.

3. Jezus był zjednoczony z Ojcem, zanim piasek zaczął
przelatywać przez klepsydrę.

4. Ponieważ Jezus istniał przed czasem, oznacza to, że
istnieje od nieskończoności do nieskończoności.

5. Jezus jest Bogiem w ludzkim ciele — Filip. 2,6.
    Jezus jest przed czasem. Jest Bogiem.

C. JEZUS JEST W CZASIE
Żydzi nie pojęliby faktu, że Bóg jest w czasie i prze-

strzeni.

1. Nie mogli zaakceptować, że dziecko urodzone w Be-
tlejem i wychowane przez żydowskich wieśniaków,
mogło być przyobiecanym Mesjaszem.

2. Gdy Jezus wszedł do czasu, nie przestał być Bogiem.
Nie pozbawił się boskości. Wszedł w nowy tryb bycia.

3. Wieczny Bóg wszedł w naszą sferę istnienia. „Bóg był
w Chrystusie” - powiedział Paweł.
Kiedy Jezus wszedł do czasu, postawił się w naszym
położeniu.
Poddał się życiowym próbom i pokusom — Hebr.
4,15.

D. JEZUS JEST PONAD CZASEM
Słowa Jezusa: „Pierwej niż Abraham był, jam jest” opi-

sują panowanie Jezusa ponad czasem.

1. Oscar Cullman w swojej książce „Chrystus i Czas”
wygłosił pogląd, że czas znajduje swoje istnienie w Je-
zusie Chrystusie.

2. Jezus zapoczątkował fenomen czasu. Ponieważ On go
stworzył i ustanowił częścią życia, jest więc ponad cza-
sem.

3. Kiedy Jezus przyjdzie ponownie, zapoczątkuje nową
erę w chwalebnym królestwie. Będzie ono wieczne.

E. KONKLUZJE
Największą osobą jest Jezus.

1. Był przed czasem

2. Był w czasie.

3. Będzie wtedy, gdy czas przestanie istnieć.

4. Jest!
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Większość z nas nie zna ludzi popełniających zbrod-
nie, o których pisze się w gazetach. Czytając tylko tego ro-
dzaju wiadomości, może się nam wydawać, że wszyscy nie-
znajomi to zbrodniarze. Jednak nie jest to prawdą. Wielu
nieznajomych to ludzie tacy jak nasi rodzice i sąsiedzi. Je-
zus uczył nas, żebyśmy miłowali nie tylko naszych przyja-
ciół, ale także nieznajomych, a nawet naszych nieprzyjaciół.

Czasami, jeśli miłujemy nieprzyjaciół i nieznajomych,
mogą oni stać się naszymi przyjaciółmi. Jest tak dlatego, że
każdy potrzebuje przyjaciół, którzy okazują miłość. Oby-
śmy wszyscy potrafili miłować naszych nieprzyjaciół, aby
stali się naszymi przyjaciółmi!

Kazanie
Jedenaste przykazanie       Jan 13, 34

A. WSTĘP
1. W swojej książce „W poszukiwaniu Życia”, Charles

Templeton mówi, że historią świata potrząsnęły dwa
wydarzenia, które miały miejsce w dwóch małych po-
mieszczeniach, oddzielonych od siebie tysiącami ki-
lometrów i tysiącami lat. Jedno z pomieszczeń moż-
na znaleźć w szarym mieszkaniu, w pełnym skandali
rejonie Soho, dzielnicy Londynu. W tym małym po-
koju Karl Marx napisał „Das Kapital”. Była to książka,
która zapoczątkowała komunizm.
Drugie pomieszczenie znajdowało się w Jeruzalem.
Było to miejsce, gdzie Jezus uczestniczył w święcie
Paschy ze swymi uczniami i powiedział wiele zna-
czących słów.
Tuż przed pójściem Jezusa na krzyż, Jezus odznaczył
swoich apostołów nowym znamieniem, które mieli no-
sić. Był to znak, że są jego uczniami. „Przykazanie nowe
daję wam, abyście się społecznie miłowali; jakom i ja
was umiłował, abyście się i wy społecznie miłowali.
Stądci poznają wszyscy, żeście uczniami moimi, jeźli
miłość mieć będziecie jedni przeciwko drugim” (Jan
13, 34-35 BG).

2. Jezus nawoływał do miłości „nowego przykazania.”
Może ono zostać nazwane „jedenastym przykazaniem.”
Przeanalizujmy różne aspekty tego przykazania.

B. NACZELNE MIEJSCE DLA MIŁOŚCI
1. W swym nauczaniu Jezus dał miłości naczelne miej-

sce.
Miłość była głównym tematem nauczania Mistrza —
Mat. 5, 43-47

2. Jezus dał naczelne miejsce miłości w swoich relacjach
z ludźmi.
Miłość była podstawą relacji z Bogiem i z innymi
ludzkimi istotami.

3. Jezus dał naczelne miejsce miłości w swoim postępo-
waniu. Pan kochał bez zastrzeżeń, bez ograniczeń i bez
odwzajemnienia. Zawsze szukał w człowieku najwyż-
szego dobra.

4. Jezus oczekuje od swoich naśladowców, że dadzą mi-
łości naczelne miejsce. Miłość zajmuje ważne miejsce
u współczesnych naśladowców Jezusa — I Kor. 13,
1-3.

C. UNIKATOWY WZÓR MIŁOŚCI
1. Skoro miłość jest taka ważna, to jak mamy kochać?

a. Jezus podaje wzór miłości — Jan 13, 34.
b. Wzór miłości nie powinien być określony przez na-

sze standardy, lecz przez wzór Jezusa Chrystusa.
2. Jezus kochał bez wyjątków.

a. W swojej miłości zawarł cały ludzki rodzaj. Kochał
prawych i nieprawych, celników, nierządnice
i wielu innych grzeszników.

b. Aby należeć do Bożej rodziny, należy pokochać
wszystkich ludzi. Nikt nie może przestrzegać jede-
nastego przykazania a odciągać kogokolwiek
od miłości.

3. Jezus kochał nieopisanie.
Nie ma sposobu na opisanie wyniosłej miłości Jezu-
sa: „Większej miłości nad tę żaden nie ma.” Jezus
przekroczył wszystkie granice w dawaniu miłości,
nawet za cenę śmierci na krzyżu.

4. Jezus kochał bezinteresownie.
Jezus nigdy nie kochał kogoś w zamian za coś. Ko-
chał myśląc, co mógłby zrobić dla innych.

D. WYRAŹNY CEL MIŁOŚCI
1. Celem miłości było rozpoznanie prawdziwych aposto-

łów — Jan 13,35.
Kochanie tak jak kochał Jezus odróżnia jego posłań-
ców od tego świata. Tożsamości chrześcijanina nie ce-
chuje tylko wiara, którą wyznaje lub kościół, do któ-
rego należy, lecz miłość, którą chrześcijanin ma dla Je-
zusa i innych ludzi.

2. Celem miłości jest przyciągnięcie zagubionych ludzi.
a. Świat będzie pozyskany przez tych, którzy kochają.
b. Świat będzie przyciągnięty przez ludzi, którzy ko-

chają się wzajemnie.
c. Henry Drummond, w swoim kazaniu, Najwspa-

nialsza rzecz w świecie, ukazuje, że małe kawałki
metalu w obecności innego naelektryzowanego cia-
ła zostają naelektryzowane na pewien czas. Odda-
jąc rozdysponowane życie pod obecność Chrystu-
sa sprawiamy, że natura Chrystusa będzie odzwier-
ciedlona w tym życiu.

E. KONKLUZJA
1. Świat usilnie potrzebuje miłości.
2. Chrystus daje ludziom miłość.
3. Czy nie będziesz przestrzegać jedenastego przykaza-

nia?
4. Oznaczać to będzie, że kochasz tylko wybrane oso-

by.  ✔
Margarida F. Sarli

KAZANIE/NABOŻEŃSTWO
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Nawet niektórzy z tych, którzy rzekomo pragną powo-
dzenia dzieła Bożego, będą osłabiać ręce sług Bożych przez
wysłuchiwanie, przekazywanie i w jakimś stopniu dawanie
wiary przechwałkom szyderców i groźbom nieprzyjaciół.
(...) Wobec zniechęcających czynników, Nehemiasz zaufał
Bogu. W Nim jest także nasza obrona. Pamięć o tym, co
Pan dla nas uczynił, będzie dla nas wsparciem w każdym
niebezpieczeństwie. „On, który nawet własnego Syna nie
oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał
z nim darować nam wszystkiego?” „Jeśli Bóg z nami, któż
przeciwko nam?” Jakkolwiek sprytne mogą być knowania
szatana i jego agentów, Bóg może je zdemaskować i uda-
remnić (Southern Watchman, 19 IV 1904).

Ci, którzy znajdują się na pierwszej linii boju i powoły-
wani są przez Ducha Świętego do szczególnej pracy, szybko
odczują reakcję, gdy wzrośnie ucisk. Zniechęcenie wstrząsnąć
może najbardziej bohaterską wiarą i osłabić najsilniejszą wolę.
Ale Bóg rozumie to, lituje się i kocha. Odczytuje pobudki
postępowania w każdym sercu. Czekać cierpliwie, ufać, gdy
wszystko wydaje się mroczne i czarne — oto nauka, jaką po-
winni koniecznie poznać przywódcy w pracy Bożej. Niebio-
sa nie pominą ich wtedy w dniu przeciwności. Nic nie jest
bardziej bezradne, a jednocześnie rzeczywiście bardziej nie-
zwyciężone niż dusza, która czuje swą nicość i zdaje się cał-
kowicie na Boga (Prorocy i królowie, s. 98).

Pan wzywa żołnierzy, którzy nie upadną i nie zniechęcą
się, ale podejmą pracę z jej wszystkimi niedogodnościami.
On pragnie, byśmy brali przykład z Chrystusa (Review and
Herald, 17 lipca 1894).

Ci, którzy dzisiaj głoszą niepopularne prawdy, nie po-
winni obawiać się nieprzychylnego przyjęcia ich nawet
ze strony tych, którzy uważają się za chrześcijan, tak jak
czynił Paweł i jego współpracownicy. Posłowie krzyża
muszą uzbroić się w czujność i modlitwę i dążyć naprzód
z wiarą i odwagą, zawsze działając w imieniu Jezusa (Dzia-
łalność apostołów, s. 141).

Łagodność
Duch, który spokojnie znosi prowokację, potrafi skutecz-

niej przemawiać na korzyść prawdy niż jakiekolwiek argu-
menty, choćby najbardziej przekonujące (Życie Jezusa, s. 251).

Jak rosa i jednostajny deszcz spada na spragnione ro-
śliny, tak też uprzejme słowa niech będą kierowane do lu-
dzi, których chcemy odwrócić od grzechu. Bóg pragnie naj-
pierw zmiękczyć serce. Przekazujmy im prawdę w duchu
miłości, wierząc, że Bóg da moc do zmiany życia. Duch

Kwalifikacje
 niezbÍdne do skutecznego

przywództwa

Roztropność i przewidywanie
Kiedy Nehemiasz błagał Boga o pomoc, nie usiadł z za-

łożonymi rękami ani nie uznał, że nie musi już się troszczyć
i ponosić odpowiedzialności za realizację swoich zamie-
rzeń w celu odbudowy Jerozolimy. Z godną pochwały roz-
tropnością i przewidywaniem przystąpił do czynienia
wszelkich niezbędnych przygotowań, by zapewnić sukces
swemu przedsięwzięciu. Każdy jego krok był naznaczony
wielką ostrożnością i rozwagą. (...).

Przykład tego świętego męża [Nehemiasza] powinien
być lekcją dla ludu Bożego, iż wierzący mają nie tylko mo-
dlić się z wiarą, ale także pilnie i wiernie pracować. Jakże
często napotykamy liczne trudności i hamujemy działania
Opatrzności nakierowane na nasze dobro, ponieważ uwa-
żamy, że roztropność, przewidywanie i wytrwałość w dzia-
łaniu mają niewiele wspólnego z religijnością! Jest to po-
ważny błąd. Naszym obowiązkiem jest rozwijanie i wyko-
rzystywanie wszystkich sił, które mogą uczynić nas skutecz-
niejszymi pracownikami dla Boga. Rozwaga i dobre pla-
nowanie są niezbędne dla powodzenia świętych przedsię-
wzięć w naszych czasach, tak jak były niezbędne w czasach
Nehemiasza (Southern Watchman, 15 III 1904).

Jak przeciwdziałać zniechęceniu
Słudzy Pańscy muszą być przygotowani na wszelkiego

rodzaju zniechęcenia. Zostaną poddani próbie, nie tylko
przez gniew, zniewagę i okrucieństwo wrogów, ale też przez
gnuśność, niekonsekwencję, letniość i zdradę ze strony
przyjaciół i współpracowników.
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Święty utwierdzi w duszy słowa wypowiadane z miłością
(Śladami Wielkiego Lekarza, s. 104).

Łagodny duch i taktowne postępowanie może urato-
wać błądzącego i zakryć jego grzechy. Objawienie Chrystu-
sa w naszym charakterze wpłynie dodatnio na wszystkich,
którzy mają z nami styczność. Obcujmy stale z Chrystu-
sem, a wtedy objawi On przez nas twórczą siłę Swego słowa
— ów cichy, łagodny, przekonywający, ale potężny wpływ
mogący przekształcić inne dusze na podobieństwo Pana
Boga naszego (Nauki z Góry Błogosławienia, s. 120).

Bezstronność
Przez cały okres życia wśród ludzi Zbawiciel dzielił los

biednych. Z własnego doświadczenia znał kłopoty i trud,
toteż mógł pocieszać i dodawać otuchy prostym robotni-
kom. Ci, którzy mają prawdziwe pojęcie o nauce, wynikają-
cej z życia Chrystusa, nigdy nie będą uważali, że należy czy-
nić różnicę między klasami społecznymi i że bogatemu
należy się większy szacunek niż człowiekowi wartościowe-
mu, lecz biednemu (Życie Jezusa, s. 45).

Jeśli odwracasz się od tych niepozornych, zdawałoby się
mało obiecujących dusz, zaniedbujesz tych, których Jezus szu-
ka. Może właśnie wtedy, kiedy się od nich odwracasz, potrze-
bują oni twego współczucia. W każdym zgromadzeniu, słu-
żącym chwale Bożej, znajdują się istoty, które łakną ciszy i spo-
koju. Na pozór mogą żyć beztrosko, a jednak nie są nieczuli
na wpływ Ducha Świętego. Wielu z nich można byłoby zdo-
być dla Chrystusa (Przypowieści Chrystusa, s. 120).

Rozpowszechniania Ewangelii nie można ograniczyć
do szeregu nielicznych wybrańców, o których możemy
myśleć, że uczynią nam zaszczyt, przyjmując ją. To posel-
stwo musi być przekazane wszystkim. Wszędzie tam, gdzie
istnieją serca otwarte na przyjęcie prawdy, Chrystus jest go-
tów je nauczać (Życie Jezusa, s. 132-133).

Uczciwość, wierność, pracowitość
Kiedy komuś mają być powierzone obowiązki, najważ-

niejsze jest nie to, czy jest on elokwentny i bogaty, ale czy
jest uczciwy, wierny i pracowity. Bez względu na jego do-
konania, bez tych cech jest zupełnie nieprzygotowany do peł-
nienia jakiejkolwiek odpowiedzialnej funkcji (Testimonies,
t. IV, s. 413).

Niesamolubność
Dzieło Chrystusa ma być wzorem dla nas. On zawsze

czynił dobro. W świątyni i synagodze, na ulicach miast,
na rynkach i w warsztacie, nad jeziorem i pośród wzgórz
głosił ewangelię i uzdrawiał chorych. Jego życie było po-
święcone niesamolubnej służbie i jest źródłem nauki
dla nas. Jego czuła, pełna litości miłość jest naganą dla na-
szego egoizmu i obojętności (Testimonies, t. IX, s. 31).

Prawdziwa pobożność i duch ofiarności zawsze były,
są i będą pierwszym warunkiem służby Bożej. Pan wyraź-
nie mówi, że kto nie wyzbędzie się samolubnych dążeń, ten
nie będzie brał rzeczywistego udziału w Jego Dziele.
We wszystkich naszych wysiłkach powinniśmy więc zacho-
wywać takt, delikatność, dokładność i rozum, słowem to,
co cechowało budowniczych pierwszej świątyni. Całą naszą

mądrość, wiedzę i umiejętność, jako pochodzące od Boga,
Bogu ofiarować winniśmy bezinteresownie z własnej i nie-
przymuszonej woli. Nie zapominajmy nigdy, że największy
talent czy najdoskonalsza służba przyjęte zostaną dopiero
wtedy, gdy złożymy je jako żywą, dobrowolną ofiarę (Proro-
cy i królowie, s. 39).

Z wszystkich ludzi w świecie najbardziej bezinteresow-
nymi, najżyczliwszymi i najbardziej uprzejmymi powinni
być reformatorzy. W ich życiu powinna być widoczna praw-
dziwa dobroć, objawiająca się w bezinteresownych czynach
(Śladami Wielkiego Lekarza, s. 104).

Powód zmartwienia
Sprawy będą szły źle z powodu niepoświęconych pra-

cowników. Możecie wylewać łzy z tego powodu, ale nie
martwcie się. Błogosławiony Mistrz nadzoruje całe swoje
dzieło, od końca do końca. Prosi tylko o to, by pracowni-
cy przychodzili do Niego po polecenia i byli posłuszni Jego
wskazówkom. Wszystko - nasze zbory, nasze misje, nasze
szkoły sobotnie, nasze instytucje - ma miejsce w Jego bo-
skim sercu. Dlaczego mielibyśmy się martwić? Gorliwe pra-
gnienie ujrzenia Kościoła jako żywe i jaśniejące światło,
zgodnie z Bożym zamysłem, należy zrównoważyć całkowi-
tym zaufaniem do Boga (Review and Herald, 14 XI 1893).

Pielęgnujcie umiejętność odpoczywania i powierzajcie
pieczę nad swoimi duszami Bogu, jako wiernemu Stwórcy.
On będzie strzegł tego, co jest powierzone Jego opiece. On
nie życzy sobie, byśmy na Jego ołtarzu składali nasze niepo-
trzebne łzy i narzekania. Macie do tej pory dostatecznie wiele
powodów, by wielbić Boga, nawet jeśli nikt więcej nie nawró-
ciłby się na świecie. Jednak dobre dzieło będzie się rozwijać,
jeśli tylko pójdziecie naprzód i nie będziecie usiłowali do-
stosowywać wszystkiego do waszych poglądów. Niech pokój
Boży rządzi w waszych sercach, a wy bądźcie wdzięczni.

Niech Pan ma miejsce do działania. Nie bądźcie za-
wadą na Jego drodze. On może i będzie działać, jeśli Mu
na to pozwolimy (Testimonies, t. IX, s. 136).

Miejcie boskie uwierzytelnienie
Bóg może się posłużyć człowiekiem stosownie do te-

go, jak Duch Święty panuje w świątyni jego duszy. Dzieło,
które akceptuje, musi nosić odbicie Jego podobieństwa. Jego
naśladowcy mają mieć, jako uwierzytelnienie przed świa-
tem, niezbywalne cechy charakteru oparte na Jego nieśmier-
telnych zasadach (Testimonies, t. VII, s. 144).

Imię Chrystusa miało być ich łączącym motywem, zna-
kiem wyróżniającym, wieżą jedności, miało być pełnomoc-
nictwem dla działalności i źródłem powodzenia. Nic nie
będzie w Jego królestwie uznane, co nie będzie nosiło Jego
imienia (Działalność apostołów, s. 19).

Ochotnicy
Bądźcie wiernymi ochotnikami, ogłaszającymi chwałę

Tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej
światłości (Review and Herald, 24 I 1893).

Słudzy Boży powinni być ludźmi skwapliwymi w wy-
pełnianiu rozkazów, zawsze gotowymi, by działać tak szyb-
ko, jak tylko Opatrzność otworzy im drogę. Każda zwłoka

D
U

C
H

 P
RO

RO
C

TW
A

PRZEWODNIK DLA KAZNODZIEJÓW ZBOROWYCH 6 (1/2006)  •  15



16  •  PRZEWODNIK DLA KAZNODZIEJÓW ZBOROWYCH 6 (1/2006)

z ich strony daje czas szatanowi, by mógł ich pokonać (Pa-
triarchowie i prorocy, s. 315).

Jego lud zachowujący przykazania ma pozostawać w cią-
głej gotowości do służby (Testimonies, t. VIII, s. 247).

Ci, którzy naprawdę są reprezentantami Chrystusa, mają
działać dla dobra innych. Ich radością jest szerzenie dzieła
Bożego w rodzinie i otoczeniu. Są widziani i słyszani, a ich
wpływ jest odczuwany podczas spotkań modlitewnych. Będą
się oni starać zająć miejsce kaznodziei, kiedy tego zabraknie.
Nie będą wywyższać siebie ani przyjmować wyrazów uznania
za pełnienie wielkiego dzieła, ale będą pracować w skrom-
ności, cicho, wiernie, wykonując drobne obowiązki albo wiel-
kie czyny, jeśli zajdzie taka potrzeba, ponieważ Chrystus tak
wiele dla nich uczynił (Review and Herald, 6 IX 1881).

Odważni i szczerzy
W naszych niebezpiecznych dniach Kościół potrzebuje

armii pracowników, którzy by tak jak Paweł wykształcili się
sami, aby być użytecznymi, którzy mają głębokie doświad-
czenie w sprawach Bożych, i którzy pełni są gorliwości
i zapału. Niezbędni stają się ludzie uświęceni i oddani, któ-
rzy nie boją się prób i odpowiedzialności, ludzie wierni
i dzielni, w sercach których Chrystus jest „nadzieją chwa-
ły” i których wargi dotknął święty ogień, aby „głosili Sło-
wo”. Z powodu braku takich pracowników sprawa Boża
cierpi, a fatalne błędy niby śmiertelna trucizna psują mo-
ralność i rabują wszelką nadzieję większej części rodzaju
ludzkiego (Działalność apostołów, s. 309).

Dzieło ratowania dusz ma być prowadzone i rozwijane
w nieustępliwej walce, wśród opozycji, zagrożeń, strat
i ludzkiego cierpienia. Podczas pewnej bitwy, kiedy jeden
z regimentów nacierającej armii natrafił na zaciekły opór
zmasowanych sił wroga, chorąży ze sztandarem został
na ziemi niczyjej, gdy jego oddział wycofał się do okopów.
Dowódca wezwał go, by przyniósł sztandar. Odpowiadając
na ten rozkaz, chorąży zawołał: „Panie kapitanie, proszę
poprowadzić ludzi pod sztandar”. To jest dzieło każdego
wiernego chorążego - wzywać ludzi pod sztandar. Pan żąda
zupełnego poświęcenia. Wszyscy wiemy, że grzechem wielu
pozornych chrześcijan jest brak odwagi i energii, by stawić
siebie i tych, którzy są z nimi związani, pod sztandarem
(Testimonies, t. IX, s. 45-46).

Nie może bowiem Bóg używać do tego celu ludzi, któ-
rym w razie niebezpieczeństwa zabraknie wytrwałości, pod-
czas gdy odwaga i siła będą nieodzowne, by stanąć w obro-
nie prawdy. Pan powołuje mężów wiernych i gotowych
na wszystko, zdolnych do prowadzenia walki ze złem, z po-
tęgami i władcami ciemności tego świata, z duchowymi sła-
bościami. I do takich jak oni przemówi słowami: „Dobrze,
sługo dobry i wierny!” (Prorocy i królowie, s. 81-82).

Bóg powołuje takich jak Eliasz, Natan i Jan Chrzciciel
— ludzi zdolnych do wykonania Jego misji, którzy wiernie
i skrupulatnie wypełnią swoje życiowe posłannictwo, od-
ważnie mówiąc prawdę (tamże, s. 81).

Pasterska troska
Pasterz widząc, że brakuje mu jednej owcy, nie patrzy

obojętnie na stado bezpieczne w zagrodzie i nie mówi:

„Mam dziewięćdziesiąt dziewięć owiec, po co zadawać so-
bie tyle trudu i szukać jednej zabłąkanej. Niech wraca sama,
otworzę jej wejście do zagrody i wpuszczę ją”. Nie, gdy jed-
na odeszła od stada, pasterza zaczyna trapić troska i nie-
pokój. Liczy powtórnie, a gdy upewni się, że istotnie jedna
zginęła, nie kładzie się na spoczynek. Pozostawia w zagro-
dzie dziewięćdziesiąt dziewięć owiec, które są bezpieczne
i idzie szukać tej, której brakuje. Im ciemniejsza i bardziej
burzliwa jest noc, tym większy niepokój pasterza, tym gor-
liwsze poszukiwania. Czyni wszystko, co w jego mocy, by
odnaleźć zabłąkaną owcę.

Jaką ulgę przynosi pierwsze, dalekie i słabe wołanie
owcy o pomoc! Idąc za nią wspina się na najwyższe szczy-
ty, nie bacząc na własne niebezpieczeństwo schodzi aż
na skraj przepaści. Szuka zapamiętale, coraz słabszy głos
owcy mówi mu, że jest bliska śmierci. Ostatni wysiłek uwień-
czony jest powodzeniem — odnalazł zbłąkaną. Co teraz czy-
ni? Nie urąga jej z powodu poniesionego trudu, nie gna jej
przed sobą, okładając biczem, nawet nie próbuje jej prowa-
dzić. Uszczęśliwiony kładzie drżące stworzenie na barki,
potłuczone i poranione bierze w ramiona i przyciska
do piersi, by ciepłem własnego serca dodać jej życia. Szczę-
śliwy, że poszukiwania nie były daremne, niesie owcę z po-
wrotem do zagrody (Przypowieści Chrystusa, s. 117).

Pokora
Wybierając ludzi do swojej służby, Bóg nie zapytuje,

czy posiadają wykształcenie, elokwencję i ziemskie bogac-
twa. Pyta: „Czy będą chodzić w pokorze, abym mógł na-
uczyć ich mojej drogi? Czy mogę dać moje słowa w ich usta?
Czy będą mnie reprezentować?” (Testimonies, t. VII, s. 144).

Starając się pomagać biednym, wzgardzonym, porzuco-
nym, nie zachowujcie się wobec nich, jakbyście górowali
nad nimi godnością, gdyż w ten sposób nic nie zdziałacie
(Testimonies, t. VI, s. 277).

Nie chełpliwość i blichtr uczynią nasze zbory żywymi
i skutecznymi w działaniu, ale cicha, pokorna praca; nie
parady i pompa, ale cierpliwe, wytrwałe wysiłki połączone
z modlitwą (Testimonies, t. V, s. 130).

Upokorzenie, związane z porażką, okazuje się często
błogosławieństwem, gdyż pokazuje nam, iż nie jesteśmy
w stanie wypełnić woli Bożej bez Jego pomocy (Patriarcho-
wie i prorocy, s. 477).

Talenty skromnego, prostego człowieka są potrzebne
w pracy od domu do domu i mogą zdziałać więcej w tym
dziele niż błyskotliwe dary (Testimonies, t. IX, s. 37-38).

Całe niebiosa są zainteresowane dziełem, które Boży
posłańcy pełnią w świecie w imieniu Jezusa Chrystusa
z Nazaretu. Jest to wielkie dzieło, bracia i siostry, więc
powinniśmy codziennie korzyć się przed Bogiem i nie uwa-
żać się za skończenie mądrych. Powinniśmy gorliwie wy-
konywać powierzoną nam pracę. Powinniśmy modlić się, by
Bóg napełnił nas pokorą, bo kiedy On panuje nad nami,
czyni nas pokornymi w sposób, na jaki sami nigdy byśmy
się nie zdobyli. Musimy dzień po dniu korzyć się pod po-
tężną ręką Bożą. Mamy z bojaźnią i drżeniem sprawować
swoje zbawienie. Choć to Bóg działa w nas, sprawiając
i chcenie, i wykonanie według swojego upodobania, to jed-
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nak my mamy współpracować z Nim, kiedy On działa przez
nas (Review and Herald, 12 VI 1887).

Mamy się starać wejść przez wąską bramę. Jednak bra-
ma ta nie obraca się lekko na zawiasach. Nie przepuści tych,
których charakter nasuwa wątpliwości. Teraz musimy dążyć
do wiecznego życia z gorliwością odpowiednią do warto-
ści nagrody, która została nam wskazana. Nie pieniądze, zie-
mia czy stanowisko, ale posiadanie chrześcijańskiego cha-
rakteru otworzą nam bramy raju. Nie szacunek otoczenia
ani intelektualne osiągnięcia zdobędą dla nas koronę nie-
śmiertelności. Jedynie cisi i uniżeni, którzy w Bogu po-
kładali nadzieję na skuteczność swych wysiłków, otrzymają
ten dar (Southern Watchman, 16 IV 1903).

Kiedy wracacie po wykonanej pracy misyjnej, nie chwal-
cie się, ale wywyższajcie Jezusa; wywyższajcie Ukrzyżowa-
nego (Testimonies, t. V, s. 596).

Zanim człowiek osiągnie zaszczyty, musi przejść poni-
żenie. Do zajmowania wysokich miejsc wśród ludzi niebo
wybiera pracowników, którzy tak jak Jan Chrzciciel pracują
w pokorze dla Boga. Najbardziej podobny do dziecka
uczeń jest najbardziej skuteczny w pracy dla Boga. Niebiań-
skie istoty mogą współpracować tylko z  tymi, którzy nie
dążą do wywyższenia siebie, lecz pracują dla zbawienia dusz
(Życie Jezusa, s. 313).

Umiarkowanie
Oby każdy, kto mieni się dzieckiem Bożym, odczuł ko-

nieczność umiarkowania w jedzeniu, ubiorze i pracy, ce-
lem jak najlepszego wykonywania dzieła Bożego. Kiedy pra-
cownik pozostaje przez długi czas pod presją pracy i tro-
ski, tak iż jest przemęczony psychicznie i fizycznie, powi-
nien na jakiś czas oderwać się od pracy, nie po to, by od-
dać się egoistycznym rozrywkom, ale by wypocząć i lepiej
przygotować się do dalszego pełnienia swoich przyszłych
obowiązków. Czujny wróg zawsze depcze nam po piętach
i wykorzystuje każdą słabość, aby swoje pokusy do zła uczy-
nić skutecznymi. Kiedy umysł człowieka jest nadmiernie
wytężony, a ciało osłabione, wówczas wróg może to wyko-
rzystać i przytłoczyć duszę najzacieklejszymi pokusami, aby
doprowadzić dziecko Boże do upadku. Niechaj Boży pra-
cownik uważnie szafuje swoimi siłami, a kiedy jest zmęczo-
ny pracą, jaką musiał wykonać, niech pozostawi na jakiś
czas swoje obowiązki innym, a sam odpocznie i odnowi
więź z Jezusem (Review and Herald, 14 XI 1893).

Nadużywanie sił organizmu skraca czas, w którym na-
sze życie ma być spożytkowane na chwałę Bożą i czyni nas
niezdolnymi do spełnienia dzieła, jakie nam Bóg wyzna-
czył. Pozwalając sobie na niewłaściwe przyzwyczajenia, kła-
dąc się późno spać, dając pierwszeństwo łakomstwu przed
zdrowiem — dajemy początek słabości. Przez fizyczne za-
niedbanie i przepracowanie umysłowe wyprowadzamy sys-
tem nerwowy z równowagi. Ludzie w ten sposób skracają-
cy swe życie, stają się niezdolni do służby Bożej, a lekce-
ważąc prawa natury, są winni okradania Boga i bliźnich.
Zmniejszają swoim postępowaniem możliwość stania się bło-
gosławieństwem dla otoczenia, a to jest właśnie rzecz,
dla której Pan posłał ich na świat. Nie są też w stanie
w krótszym czasie zrobić tego, co powinni. Jesteśmy winni

wobec Boga, jeżeli szkodliwymi nawykami okradamy świat
z dobra, jakie moglibyśmy uczynić (Przypowieści Chrystu-
sa, s. 223-224).

Nasz Bóg jest zawsze miłosierny, pełen współczucia
i rozsądny we wszystkich swoich wymaganiach. On nie żąda,
byśmy podejmowali działania w sposób, który doprowadzi
nas do utraty zdrowia i osłabienia sił umysłu. On nie chce,
byśmy pracowali pod naciskiem i w sposób tak wytężony,
iż doprowadzimy się do wyczerpania i załamania nerwo-
wego. Pan dał nam rozum i oczekuje, że będziemy z niego
korzystać, działając zgodnie z prawami życia, jakie w nas
zaszczepił, posłuszni im i zachowujący równowagę w or-
ganizacji pracy. Dzień przychodzi za dniem, a każdy
z nich niesie swoje obowiązki, ale dzieło jutrzejszego dnia
nie powinno być wykonywane już dzisiaj. Pracownicy w dzie-
le Bożym powinni odczuwać święty charakter tego dzieła
i przygotować się do jutrzejszej pracy przez rozsądne go-
spodarowanie swoimi siłami dzisiaj (Review and Herald, 7
XI 1893).

Odpoczynek i refleksja
Uczniowie Jezusa potrzebowali pouczenia co do spo-

sobu, w jaki powinni pracować i odpoczywać. Obecnie ist-
nieje potrzeba, by wybrani Boży pracownicy posłuchali po-
lecenia i udali się w odosobnienie, aby odpocząć. Wsku-
tek lekceważenia tego polecenia wielu złożyło w ofierze
swoje cenne życie, choć można było tego uniknąć. (...) Choć
żniwo jest wielkie a robotników niewielu, nic się nie zyska,
składając w ofierze zdrowie i życie. (...) Wielu pracowni-
ków jest słabych i przemęczonych, przytłoczonych wielko-
ścią dzieła i zrozpaczonych tym, jak niewiele potrafią do-
konać. Jakże pragną fizycznych sił, by czynić więcej. Takim
ludziom Jezus mówi: „Wy sami idźcie na osobność,
na miejsce ustronne i odpocznijcie nieco” (Review and
Herald, 7 XI 1893).

Chrześcijańskie życie nie składa się z nieustannej ak-
tywności czy nieprzerwanego rozmyślania. Chrześcijanie
muszą działać gorliwie dla ratowania zgubionych, ale muszą
także mieć czas na rozmyślanie, modlitwę i studiowanie
Słowa Bożego. Nie można nieustannie pozostawać w na-
pięciu i ekscytacji związanej z pracą, gdyż w ten sposób
zaniedba się osobistą pobożność, a siły umysłu i ciała do-
znają uszczerbku (tamże).

Kto ciągle jest w szkole Bożej, potrzebuje cichych go-
dzin na obcowanie z własnymi myślami, przyrodą i Bo-
giem. Jeśli mamy prowadzić życie, którego zwyczaje i zasa-
dy są inne niż w świecie, musimy sami wciąż odnawiać zna-
jomość woli Bożej. On sam musi przemawiać do serca. Kie-
dy milkną wszystkie głosy i czekamy w ciszy na Niego,
wyraźnie usłyszymy głos Boży. Dlatego nakazuje: „Uspo-
kójcie się, a wiedzcie, żem Ja Bóg” (Ps. 46,11 BG). To jest
najskuteczniejsze przygotowanie do wszelkiej pracy dla Bo-
ga. Kto w ten sposób się pokrzepia, ten wśród śpieszącego
się tłumu i codziennych obowiązków nie straci odblasku
światłości i pokoju. Odzyska siły fizyczne i umysłowe. Jego
życie będzie tchnęło przyjemną wonią, będzie objawiać boską
moc, która zdobędzie ludzkie serca (Śladami Wielkiego Le-
karza, s. 33).  ✓

Ellen G. White

PRZEWODNIK DLA KAZNODZIEJÓW ZBOROWYCH 6 (1/2006)  •  17



18  •  PRZEWODNIK DLA KAZNODZIEJÓW ZBOROWYCH 6 (1/2006)

Z Nim w ciszy
Milcząc możesz odpoczywać w ciszy lasu. Gdy twoja

wyobraźnia jest wyciszona, las  przemawia do ciebie,
mówi ci o jakby o swojej nierealności i realności Boga.
Gdy twój umysł jeszcze bardziej się wyciszy, wtedy nagle
las staje się nadzwyczaj realny i  przenika swym blaskiem
realność Boga. — Thomas Merton. Patrz: V Mojż. 4,29;
Izaj. 6,3; 55,6.

Gramy nieuczciwie
Jest pewna historia o chłopcu, który bawił się w cho-

wanego z kolegami. Podczas zabawy, z nieznanych
powodów jego koledzy przestali się bawić, gdy on był
w ukryciu. Kiedy się domyślił, że odeszli, zaczął płakać.
Wtedy z domu wyszedł jego dziadek, by zobaczyć co się
stało. Gdy się zorientował w sytuacji powiedział: „Nie
płacz moje dziecko, bo chłopcy już nie przyjdą cię szukać.
Możesz jednak wyciągnąć ważną lekcję z tego rozczaro-
wania. Całe nasze życie jest taką grą między Bogiem
a nami. A w tej grze to Bóg jest płaczącą osobą, bo to my
gramy nieuczciwie. Bóg czeka, aż Go odnajdziemy, ale
wielu z nas już dawno odeszło w poszukiwaniu innych
rzeczy.” — James S. Hewett.

Pod prąd
Gdy zostałem chrześcijaninem, myślałem, że nie mam

nic do roboty, jak tylko położyć swe wiosła na spodzie
łodzi i płynąć z prądem rzeki. Szybko jednak odkryłem,
że muszę płynąć pod prąd. — D. L. Moody. Patrz: Rzym.
12,2; Hebr. 11,24-25; Tyt. 2,12.

Myśląc o drugim świecie
Jeśli trochę postudiujesz historię, dowiesz się, że

chrześcijanie, którzy zrobili tak wiele dla obecnego
świata, byli tymi samymi, którzy myśleli o tym innym
świecie. Ale od czasu, kiedy chrześcijanie przestali
myśleć o innym świecie, stali się bezowocni. — C. S.
Lewis.

Potrzeba wewnętrznej siły
Jeżeli wewnątrz nas nie znajdujemy żadnych wyższych

wartości, to ulegamy temu, co nas otacza. — P. T. Forsyth.
Patrz: Rzym. 12,2; I Kor. 10,13

Nasze odrzucone społeczeństwo
W naszym społeczeństwie chronimy zwierzęta, rzeźby,

symbole narodowe i stare rzeczy. Jednak ode mnie
wymaga się, abym zabiła własne dziecko. — David Boehi,
cytujący kobietę w ciąży. Patrz: II Mojż. 23,2; Mat. 16,26;
Ef. 2,2.

Gdzie jest kościół?
Wiesz, jaki jest twój kraj. Jestem tutaj gościem i nie

chciałbym wypowiadać się o Ameryce. Ale wiem, jaka jest
Wielka Brytania. Wiem coś o wzrastającej nieuczciwości,
korupcji, niemoralności, przemocy, pornografii, maleją-
cym szacunku dla godności ludzkiej i o wzroście aborcji.
Czyja to jest wina?

Pozwólcie, że ujmę to w ten sposób: jeśli w domu
zrobiło się ciemno, to nie ma sensu winić za to dom.
Zachód słońca jest bowiem rzeczą naturalną. Należy raczej
zapytać: „Gdzie jest światło?” Jeśli mięso się zepsuje nie
ma sensu winić za to mięsa. Tak się dzieje, gdy pozwolimy
rozmnażać się bakteriom bez naszej kontroli. Zatem
należy spytać: „Gdzie jest sól?” Jeśli społeczeństwo staje
się skorumpowane jak ciemna noc lub cuchnąca ryba, to
nie ma sensu winić za to społeczeństwo. Tak się dzieje,
gdy ludzie są pozostawieni sami sobie, a ludzkie zło
zostaje nieposkromione i posępne. Zatem należy zadać
pytanie: „Gdzie jest kościół?” — John Stott. Patrz: Mat.
5,13-16; Dan. 12,3; Jan 5,35; Przyp. Sal. 11,11; 14,34.

Bóg a pokolenie „Ja”
Książka Rabbiego Harolda S. Kushner’a „Kiedy Złe

Rzeczy Przytrafiają się Dobrym Ludziom” była najlepiej
sprzedającą się pozycją nie tylko dlatego, że była dobrze
napisana, ale również dlatego, iż trafiła w gust narcystycz-
nego pokolenia. Dla nas każde cierpienie, nieporozumie-
nie lub tragedia są ewidentnie niesprawiedliwe i niezasłu-
żone, ponieważ przestaliśmy ufać Bogu, którego obecność
sprawia, że cierpienie, nieporozumienie i tragedia stają
się znośne. — William H. Willimon. Patrz: Mat. 5,11;
10,39; Dz. Ap. 9,16.

 życia
Okruchy



Siła napędowa świata
Nie chcemy, aby pisano

w gazetach, że Kościół pójdzie
za światem, lecz chcemy, aby to
Kościół poruszył świat. — G. K.
Chesterton. Mat. 5,13; Mar. 9,50;
Łuk. 16,8; Rzym. 12,2;  I Tes. 5,5.

Metafora na dzisiaj
Najlepszą metaforą dla dzisiej-

szego świata są astronauci przemie-
rzający kosmos w kapsułach
zabezpieczających przed wbijającymi się fragmentami
meteorytów. Natomiast kościół jest podobny do Marii
i Józefa podróżujących z Egiptu do Nazaretu na osioł-
ku, trzymających w rękach słabość i ubóstwo Dzieciątka
Jezus: Boże wcielenie. — Carlo Karetto. Patrz: Mat. 5,14-
16; Mar. 9,49; II Tym. 3,1-2.

Trywialna pogoń
W czasach biblijnych prorocy byli aktywni, podczas

gdy świat był pogrążony we śnie. Dzisiaj świat jest aktyw-
ny, podczas gdy kościół i synagoga są zajęte trywialnymi
sprawami. — Abraham Joshua Heschel. Patrz: Ps. 74,9;
Am. 8,11; Rzym. 12,2.

Pokolenie samouwielbienia
Podczas gdy ewangelicy odrzucają „niebiblijny

narcyzm”, mało kto ma dziś wyrzuty sumienia z powodu
grzesznego ja, samospełnienia i samouwielbienia. Nie ma
wyraźnej różnicy między pobłażaniem sobie a bezkrytycz-
nym akceptowaniem własnych cech. — Carl F. H. Henry.
Patrz: Treny 3,40; Łuk. 8,14; II Tym. 3,1-2; II Piotra 2,13.

Kościół to nie publiczność
Istnieje i powinna być dobrze rozumiana wyraźna

różnica pomiędzy kościołem a publicznością. Publicz-
ność to grupa nie spokrewnionych ze sobą ludzi, zgroma-
dzonych razem przy tymczasowej atrakcji. Publiczność to
tłum. Kościół to rodzina. Publiczność to zgromadzenie.
Kościół to braterstwo. Publiczność to sterta kamieni.
Kościół to świątynia. Mówcy wyświęcani są nie po to, aby
przyciągać publiczność, lecz aby budować kościół. Prosty
świecki człowiek, jeśli jest odpowiednio uzdolniony, może
przyprowadzić do siebie tłumy, ale nawet jeden, który
nosi w sobie Pana Jezusa Chrystusa, może zbudować
kościół. — Charles E. Jefferson. Patrz: V Mojż. 14,2;
32,10; Dz. Ap. 20,28; II Kor. 6,18.  ✓

Henry Feyerabend
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zytając Ducha Proroctwa, każdy z nas napotykał stwierdzenie, które
doradza klękanie podczas modlitwy. Autorka wyraża także ubolewanie
nad faktem, że podczas zebrań istnieje pewna tendencja, aby stać w cza-
sie modlitwy nawet, jeśli jest wystarczająca ilość miejsca, by uklęknąć.
Więc jak to jest w rzeczywistości?

Bez wątpienia w wielu przypadkach są doraźne powody, aby poprosić zgroma-
dzenie o pozostanie w pozycji stojącej podczas modlitwy. W każdej rozmowie
o postawie ciała podczas modlitwy możemy przytoczyć słowa E. G White: „Naśla-
dowcy Chrystusa powinni strzec się przed tendencją utracenia ducha czci i bojaźni
Bożej. Biblia naucza człowieka jak powinien podchodzić do Stwórcy — z bojaźnią
i pokorą, przez wiarę w boskiego pośrednika.”

Psalmista oznajmił:
„Albowiem Pan jest Bóg wielki, i król wielki nade wszystkich bogów…
Pójdźcie, kłaniajmy się, a upadajmy przed nim; klękajmy przed Panem, stworzy-

cielem naszym”.
„Zarówno w nabożeństwach publicznych jak i prywatnych jest naszym przywi-

lejem klękanie przed Bogiem, gdy zanosimy swe prośby do Niego. Jezus, nasz przy-
kład, klękał i modlił się”. O jego apostołach powiedziane jest, że również „klękali
i modlili się”.

Paweł oznajmił: „Dlatego skłaniam kolana swoje przed Ojcem Pana naszego
Jezusa Chrystusa”. Przy wyznawaniu grzechów Izraela przed Bogiem Ezdrasz także
klęczał. Daniel „trzykroć przez dzień klękał na kolana swoje i modlił się, a chwałę
dawał Bogu swemu” (Prorocy i Królowie, s. 48).

Osobiście lubię klękać podczas modlitwy, gdyż powstaje wtedy swoista relacja
między pozą ciała a nastrojem ducha. Wydaje mi się, że skruszony duch modlitwy
i autentycznego oddawania chwały może być najlepiej wyrażony, gdy jesteśmy na ko-
lanach.

Niemniej jednak smutne byłoby to, gdyby w którymkolwiek z naszych zborów
zaczęto kwestionować klękanie czy stanie, a postawy naszego ciała stałyby się okazją
do sporów. W rezultacie nasze modlitwy na niewiele by się zdały, bez względu
na pozycję ciała.

Czy budowle naszych kościołów nie są zbyt wystawne?
Jeden z czytelników wyraził zapytuje czy adwentystyczne budowle, które po-

wstały w wielu miejscach, nie są zbyt wspaniałe. Odnosi się wrażenie, że konstrukcje
o wiele prostsze a zarazem tańsze, w zupełności by wystarczyły. Twierdzi również,
że wydając pieniądze na tak doskonałe budowle zasługujemy na krytykę, jaką on
usłyszał od nie adwentysty, który odwiedził go podczas nabożeństwa.

  podczas modlitwy?

Czy powinniúmy
klęczeć
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Nie kwestionuję szczerości intencji tego brata (inni tak-
że wyrazili podobne zdanie), ale z kilku powodów nie je-
stem w stanie się z tym zgodzić. Po pierwsze, nie uwa-
żam, że nasze nowopowstałe kościoły są zbyt bogato zdo-
bione. Jest naprawdę mało lub wcale nie ma ozdób we-
wnątrz naszych kościołów. Fasada budynku zwykle wyko-
nana jest z kamienia, cegły, a rzadko z drewna. W przy-
padku kościołów zbudowanych w większości naszych
miast, wygląd budynków i rodzaj użytego materiału do bu-
dowy jest uzależniony od przepisów budowlanych i prze-
ciwpożarowych.

Ponadto, kościół jest czymś więcej niż tylko czterema
ścianami i dachem, który chroni przed deszczem. Jest to
przecież gmach zbudowany na chwałę Bożą. Z pewnością
nie powinien być gorzej zbudowany lub wyposażony niż na-
sze domy. Sądzę nawet, że powinien być lepiej zbudowany
i wyposażony. Część udziału, jaki mamy w społeczności to
właśnie budowle, które budujemy, by móc się tam spotykać
na nabożeństwach.

Nie przejmuję się krytyką wypowiedzianą przez tą oso-
bę podczas nabożeństwa. Przypominam sobie czasy, kiedy
jednym z ulubionych tematów było krytykowanie adwenty-
stów za to, że spotykają się w salach lub w zniszczonych
budynkach na obrzeżach miast. Te komentarze były
po części prawdziwe gdyż nasze wspólnoty w tamtych cza-
sach były nieliczne i biedne. Dziękujmy więc Bogu za bło-
gosławieństwa i za to, że tamte czasy już minęły i że mamy
możliwość budować domy dla Niego w innych miejscach
dla różnego rodzaju społeczeństwa.

Nigdy nie uciekniemy od krytyki, ale nie powinniśmy
być zaniepokojeni faktem, że posiadamy solidne budynki
kościelne. Obyśmy mieli ich jak najwięcej. Mając okazję
do zbierania funduszy na budowę kościołów nie musimy
dłużej niż skłaniają nas do tego okoliczności zadowalać się
spotykaniem w salach zastępczych. Nowopowstałe budyn-
ki kościelne stabilizują pracę w społeczeństwie i wpływają
na naszą korzyść.

Przyjaźń w kościele
Jeden z braci pisze o chłodzie i obojętności panują-

cej wśród członków jego zboru. Jego ukochana wieloletnia
współtowarzyszka życia zmarła. Jego serce jest w głębokiej
rozpaczy i pragnąłby usłyszeć słowa współczucia, które przy-
niosłyby ukojenie i poczucie braterstwa. Dalej pisze, że jesz-
cze jego żona nie została pochowana, jak już członkowie
kościoła wydawali się zapomnieć o jego tragedii. Zwykli
się zachowywać — albo on tak obiera ich zachowanie — jak
gdyby uważali, że powinien szybko o niej zapomnieć i po-
wrócić do obowiązków życia codziennego.

Nie jest wcale niezwykłe otrzymywanie listów od człon-
ków, często nowo ochrzczonych, którzy odnoszą wrażenie,
że w zborze powinien być widoczny i odczuwalny większy
duch przyjaźni. Niektórzy twierdzą, że mogą być nieobecni
w zborze przez kilka miesięcy, a prawie nikt tego nie za-
uważy...

Trudno jest dokładnie ocenić takie zastrzeżenia wzglę-
dem zboru. Przyjaźń jest jak ulica dwukierunkowa - wymaga
działania z obu stron. Z niektórymi ludźmi, ze względu
na pewne cechy charakteru, trudno jest się zaprzyjaźnić.
Bywają bardzo nieśmiali, skradają się cichutko z nadzieją,
że nie zostaną zauważeni, i tak samo pośpiesznie wychodzą
ze gromadzenia. Trzeba byłoby stać w pogotowiu przy
drzwiach, aby ich zatrzymać. Mogą być również jeszcze inne
przymioty lub wady osobowości, które sprawiają, że ludzie
wahają się czy do nich podejść. Innymi słowy, mówiąc
w obronie zboru, często uczucie nieprzyjaźni leży u pod-
staw tej osoby, która się skarży.

Zastanawiając się nad tym, doszedłem do wniosku,
czego tak naprawdę brakuje w naszych niektórych zborach.
Łatwo jest nam przywitać czy pożegnać tych, których znamy,
ale zapominamy o tym, że pośród nas może być ktoś nie-
znajomy. Ktoś, kto niedawno poznał prawdę. Cudowną okazją
dla nas jest powiększanie kręgu naszych przyjaciół i zacie-
śnianie więzi z Adwentowym Ruchem wśród tych, którzy
nadal mogą czuć się niepewnie w naszej obecności. Gdyby
naszym celem było poszukiwanie nowych twarzy w koście-
le i wyciąganie do nich dłoni na powitanie, pojawiłby się
nowy entuzjazm w uczęszczaniu na nabożeństwa. Jak by
nie patrzeć, prawdziwa radość z życia nie wywodzi się z po-
siadanych pieniędzy, domów lub z pełnionych funkcji, lecz
z bratniego członkostwa. Kto wie, czy nieznajomy nie ma
małych dzieci takich jak ty? Zapytaj go o to. Nic tak nie
wywołuje błysku w oczach, jak rozmowa o dzieciach. Praw-
dę mówiąc, łatwo jest zdobywać przyjaciół, i dziwię się, że
niektórzy ich nie mają.

Wracając teraz do listu z początkowego akapitu,
prawdą jest, że czasami ciężko jest nam wczuć się w cierpie-
nia i problemy innych. Jest to jednak niebiański dar, o któ-
ry warto zabiegać. Chrystus jest tego najlepszym przykła-
dem. On też bez wątpienia utożsamiał się głęboko z bólem,
problemami i tragediami innych. Ci, którzy przychodzili
do niego wyczuwali to. Częścią rozwoju naszego chrześci-
jańskiego charakteru jest nauczenie się okazywania współ-
czucia względem cierpiących osób.

Powinniśmy być w stanie nie tylko wypowiedzieć parę
słów współczucia w dniu pogrzebu, lecz okazywać praw-
dziwe współczucie przez kilka następnych tygodni a nawet
miesięcy. Nigdy nie wolno zapomnieć nam o tym, że po-
grzeb Brata Kowalskiego lub Siostry Kowalskiej może być
dla nas tylko przykrą statystyką, ale dla pogrążonych w ża-
łobie może to oznaczać koniec świata. A trudno jest odbu-
dować zburzony świat, szczególnie wtedy, gdy ma się w nim
pozostać samotnym.

Chrystus przyszedł, aby pokonać śmierć. Aż do tego
chwalebnego dnia, kiedy śmierć zostanie zwycięsko znisz-
czona, naszym pełnym radości przywilejem jako chrześcijan
jest w pełni wykorzystać ten straszny ból śmierci poprzez
stosowanie - jeśli nadarzy się taka okazja - kojącego balsamu
prawdziwej chrześcijańskiej miłości i troski.  ✓

Francis D. Nichol
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  WWiem, że czasami nie łatwo jest utrzymywać
z kimś dobre stosunki w zborze albo akceptować
poglądy, które są dla nas zbyt naiwne. Czasem jest to
kwestia różnic osobowości, a czasem uprzedzenia,
które powstały w szczególnych okolicznościach.
We wszystkich przypadkach pojawia się problem
braku ducha akceptacji, który jest ukazany w osobie
ojca w przypowieści o synu marnotrawnym. (Łuk.
15,11-31).

   Jako przywódca będziesz wielokrotnie zmuszo-
ny do zaakceptowania poglądów i ludzi, których nie
darzysz sympatią. W przypadku takiej sytuacji
proponuję ci popatrzeć jak Jezus traktował ludzi,
którzy byli dla niego utrapieniem.

   Trędowaty lub opętany przez ducha nieczystego
— dwoje ludzi, z którymi nikt nie chciałby się
utożsamiać, zwłaszcza w czasach Jezusa. Oboje byli
wyrzutkami społeczeństwa. Jezus obojgu pozwolił
zbliżyć się do siebie. Co więcej, padając na kolana,
chwytali się mocno Jego okrycia lub nóg. (Mar. 1,40;
5, 1-20).

   Zastanówmy się nad Piotrem lub Judaszem.
Żaden z nich nie był szczególnie lubiany. Piotr
zachowywał się jak słoń w składzie z porcelaną.
Judasz - donosiciel, kradnący pieniądze ze wspólnej
puli a w końcu zdradził Jezusa.

   Trędowaty przyszedł i błagał o uleczenie. Jezus
„wyciągnął rękę swoją, dotknął go i rzekł mu: Chcę,
bądź oczyszczony” (Mar. 1,41). I natychmiast zszedł
z niego trąd i został oczyszczony.

   W 5 rozdziale ewangelii wg Marka człowiek
z krainy Gerazeńczyków opętany przez ducha
nieczystego wybiegał z grobów. W nocy słyszano
jego krzyki, rzucał się i tłukł się kamieniami. Mężczy-
zna nie mógł nawet mówić. To demony wołały przez
niego wielkim głosem „Co ja mam z tobą, Jezusie,
Syna Boga Najwyższego?” (Mar. 5, 7)

   Wyobraźcie sobie tą scenę. Opętany chwyta
Jezusa za szatę. Jego oczy są szalone, włosy matowe
od krwi i brudu, a ubranie cuchnie grobem, potem
i krwią.

   Jezus przywitał go
i uzdrowił. Ludzie
przyszli „i ujrzeli, że ten,
w którym był legion
demonów, siedział
odziany i przy zdrowych
zmysłach” (Mar. 5,15).

   Jak Jezus to robił?
Jak on potrafił znosić tak
wielu trudnych ludzi?
A jak my możemy? Albo
czy powinniśmy?

   Częścią życia
w Jezusie jest dopusz-
czenie do siebie nie
lubianych przez nas
ludzi, ludzi, których
nigdy sami byśmy nie
wybrali, za znajomych.
Pojawiają się w naszym
życiu często jak burza,
zakłócając cały nasz
porządek i spokój,
testując naszą cierpli-
wość.

   Paweł daje nam kilka wskazówek jak uporać się
z takimi ludźmi: „A my, którzy jesteśmy mocni,
winniśmy wziąć na siebie ułomności słabych, a nie
mieć upodobania w sobie samych. Każdy z nas niech
się bliźniemu podoba ku jego dobru, dla zbudowa-
nia… Przeto przyjmujcie jedni drugich, jak i Chrystus
przyjął nas, ku chwale Boga.” (Rzym. 15, 1-2, 7).

    Pierwszym podstawowym warunkiem
do tego, by pokochać nie lubianych ludzi,
jest zdanie sobie sprawy z tego, w jaki
sposób Chrystus zaakceptował ciebie.

   Gdzie byłbyś dzisiaj bez Niego? Co by było,
gdyby Jego akceptacja opierała się na spełnianiu
warunków? Uświadom sobie właśnie teraz, że Chry-

Cudowni ludzie,
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stus akceptuje cię takim, jakim jesteś, pełnym
niedoskonałości i problemów, które On zna
bardzo dobrze.

Drugi warunek wywodzi się z pod−
stawowej decyzji, aby zaakceptować
każdego, kogo Bóg postawi na two−
jej drodze.

  W Bożym planie nie ma przypadkowych
spotkań. W każdym spotkaniu Bóg ma cel
zarówno dla osoby potrzebującej, jak
i dla ciebie. Możesz być jedyną osobą, która
naprawdę może komuś pomóc i doradzić.

   Postanów sobie, aby być zachętą
dla każdego, kogo Bóg postawi na twej
drodze. Nic nie kosztuje powiedzieć miłe
słowo i przekazać ducha wsparcia. Niepo-
trzebnie obawiamy się, że miłe słowa popro-
wadzą do dalszych wymagań. Takie jest
ryzyko.

   Pomocną rzeczą dla mnie okazało się
przypominanie sobie tego, w jaki sposób
ludzie mnie zranili. Jako uczeń szkoły średniej
pamiętam bardzo bolesną i przykrą rozmowę

z dyrektorem Army. Podróżowałem pociągiem
z Campinos do Sao Paulo, gdzie zatrzymałem się
na noc. W grę wchodziła moja dalsza kariera.
Byłem zaniepokojony i skrępowany. Moja biała
koszula była jedną z tych starych nie wymagających
prasowania, z pomarszczonym kołnierzykiem
i wyglądała jak ta, tak zwana „tania koszula”.
Niebieski garnitur był do zaakceptowania. Czarne
buty były staromodne. Na pierwszy rzut oka było
widać, że nie pochodzę z wyższych sfer. Wiedziałem
tylko, że nie wyglądałem zbyt dobrze.

   Wspomnienia z tej rozmowy nadal są
dla mnie bolesne. W podaniu napisałem, że lubię
muzykę. Dyrektor zaczął zadawać pytania o muzyce
klasycznej. Gdzie urodził się Bach? Nie wiedziałem.
I tak jakoś brnąłem przez rozmowę. To była kata-

 ktÛrych nie lubisz
strofa. Dyrektor z pewnością nie zamierzał mnie
upokorzyć. Prawdopodobnie wykonywał swą pracę
z pełną gotowością i z najlepszym przywódczym
potencjałem. Myślę, że dostałem się do najmniej
lubianej klasy. To wspomnienie pomaga mi pamiętać,
aby nikogo nie poniżać z powodu jego wyglądu lub
braku gotowości.

   Przez lata inni znoszą łaskawie moją osobowość
dającą się we znaki. W college’u zadawałem sceptycz-
ne pytania. Jestem pewny, że denerwowałem swoich
profesorów. Wiem, że bywałem nieprzyjemny i wyma-
gający. Wielu moich przyjaciół ignorowało te zachowa-
nia, pomagając mi dorosnąć. Wdzięczny jestem tym
ludziom, którzy okazali tak wiele cierpliwości wzglę-
dem mnie. Nawet dzisiaj wiem, że mogę zirytować ludzi
o szczególnych cechach osobowości, jednak akceptują
mnie.

   Doceniam polecenie z 13 rozdziału Listu
do Hebrajczyków: „Miłość braterska niechaj trwa.
Gościnności nie zapominajcie; przez nią bowiem
niektórzy, nie wiedząc o tym, aniołów gościli. Pamię-
tajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli,
o uciskanych, skoro sami również w ciele jesteście.”
(Hebr. 13, 1-3).

  Nigdy się nie dowiemy, dokąd nas zaprowadzi
uprzejmość, ponieważ tylko Bóg widzi potencjał danego
mężczyzny lub danej kobiety w naszej obecności.

   Przez lata, moja żona i ja napotykaliśmy wielu
ludzi w zborze, którzy nie byli łatwi do pokochania.
Jednak dziś mamy okazję widzieć niektórych z nich
zajmujących odpowiedzialne stanowiska zarówno
w świeckim jak i chrześcijańskim świecie. Dorośli
i rozwinęli się. Bóg pracował w ich życiu i doprowa-
dził stopniowo do kariery.

   Cóż to jest za błogosławieństwo mogąc widzieć
ich dzisiaj! Niech Bóg nam dopomoże całkowicie
pokochać i zaakceptować każdą osobę, którą stawia
na naszej drodze, tak jak Chrystus całkowicie pokochał
i zaakceptował nas. Czy pozwolisz Mu na to, by
kierował On twoim zachowaniem?  ✓

Paulo Sarli
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