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o zastanowieniu i długiej modlitwie postanowiłem napisać o znacze-
niu przywrócenia Słowu Bożemu należnego miejsca na adwentystycz-
nych kazalnicach.

Jakiś czas temu mój przyjaciel Henry Feyerabend był w Londynie. W nie-
dzielny poranek postanowił udać się do kościoła, w którym przemawiał wielki
teolog, biblista i kaznodzieja — dr John Stott. Henry postanowił przyjść wcze-
śniej, by zająć wygodne miejsce, jednak po przybyciu do domu modlitwy okaza-
ło się, że kościół był niemal pełny już na godzinę przed rozpoczęciem nabożeń-
stwa. Dlaczego ludzie przybywali tak licznie właśnie do tego zboru? Ponieważ
pastor John Stott głosi Słowo, a ludzie chcą słyszeć Słowo. Henry powiedział, że
kazanie tamtego poranka było solidnym wykładem biblijnym.

Nieraz słyszymy wśród nas twierdzenie, że młodsze pokolenie nie jest już
zainteresowane studiowaniem Biblii. Niektórzy kaznodzieje są przekonani, że
aby zachęcić młodzież do uczęszczania na nabożeństwa, musimy opierać nasze
kazania na innym materiale. Henry zauważył tamtego poranka w Londynie, że
w zborze pastora Johna Stotta znaczną część wiernych stanowiła młodzież. Ko-
ściół był pełen młodych ludzi. Przyszli oni, by słuchać Słowa Bożego.

We wczesnych latach adwentyzmu kaznodzieje byli gorliwymi badaczami
Pisma Świętego — nie tylko proroctw, ale także tych fragmentów Słowa, które
odnoszą się do zasad wiary i osobistej pobożności — a głosząc je, spotykali się
z żywą reakcją słuchaczy.

W początkach istnienia naszego Kościoła wierni przynosili Biblię do zboru
i studiowali teksty biblijne cytowane przez kaznodzieję, gdy przedstawiał swoje
poselstwo. Dzisiaj panuje inny trend. W niektórych zborach zdecydowana więk-
szość wyznawców nie zabiera Biblii na nabożeństwo. Gdy zapytamy o powód,
zazwyczaj pada odpowiedź: „Cóż, niezbyt często posługiwaliśmy się Biblią w zbo-
rze, więc przestaliśmy ją zabierać”. Tragedią jest, że odpowiedź ta jest zgodna
z prawdą.

Niedawno wraz z żoną uczestniczyliśmy w sobotnim nabożeństwie w jed-
nym z naszych największych zborów. Poczuliśmy się nie tylko zawiedzeni, ale
wręcz przerażeni, gdy kaznodzieja w czasie kazania w ogóle nie otworzył Pisma
Świętego i nie zacytował ani jednego tekstu biblijnego. Tylko raz krótko nawią-
zał do jakiegoś wydarzenia z Nowego Testamentu. Wydawało się, jakby Słowo
Boże było zupełnie niepotrzebne podczas nabożeństwa. Opowiedziano wiele cie-
kawych historii, a niektóre z nich wywarły spore wrażenie na słuchaczach, ale
nie było to prawdziwe kazanie — wykład Słowa.

Ileż razy służebnica Pańska wzywała nas do studiowania Słowa! Stwierdze-
nia takie jak te powinny nas poruszyć: „Poświęćmy więcej czasu na studiowanie
Biblii. Nie rozumiemy Słowa tak, jak powinniśmy” (Testimonies, t. VI, s. 407).
I znowu: „Nasze powierzchowne podejście do Słowa Bożego powinno nas na-
pawać lękiem” (tamże).

Jeszcze mocniejsze jest następujące stwierdzenie: „Dziewięćdziesiąt procent
naszych wyznawców, w tym wielu kaznodziejów i nauczycieli, zadowala się
powierzchowną znajomością prawdy” (Review and Herald, 21 IV 1903). Zwróć-
cie uwagę, iż autorka napisała nie „niektórzy” czy „wielu”, ale „dziewięćdziesiąt
procent (...) zadowala się powierzchowną znajomością prawdy”.
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Czy my, jako kaznodzieje, powinniśmy się zadowalać
powierzchowną znajomością prawdy? Powiedziano nam, że
„prawda, która jest w Jezusie, stale się poszerza, wciąż się
rozwija. (...) Wciąż będzie objawiać głębsze znaczenie” (tam-
że, 21 X 1890).

Zawsze potrzebujemy głębszego studium. Większość
naszych kazań dotyczy określonych tematów. Jednak chyba
najlepszą metodą, która najbardziej wzmacnia duchowo trzo-
dę Bożą, jest wykładanie Pisma Świętego. Jest to metoda
trudniejsza, wymagająca znacznie więcej studiowania i na-
uki. Jednak adwentystyczni kaznodzieje powinni rozwijać tę
metodę, gdyż Słowo Boże musi być dla nas czymś więcej
niż podstawą argumentów w teologicznych dyskusjach.
Musi ono jaśnieć i świecić nowym blaskiem, który będzie
inspirował naszych słuchaczy.

Dr G. Campbell Morgan przed laty odwiedził pewien
zbór, w którym pastor — młody, błyskotliwy człowiek —
przyciągał liczne grono słuchaczy takimi tematami, jak:
„Oświadczyny”, „Dwie kostki cukru, proszę”, „Taką mam
teraz słabość”. Przez pomyłkę nazwisko dr. Morgana zosta-
ło umieszczone w biuletynie zborowym obok jednego z tych
tytułów. Młody pastor, prostując nieporozumienie, wyjaśnił,
że ów gość nie będzie mówił na zapowiedziany temat, ale

że to miejscowy duchowny sam wygłosi zapowiedziane kaza-
nie w kolejną niedzielę. To wywołało falę śmiechu w zbo-
rze. Na to dr Morgan powstał i, patrząc na duże zgroma-
dzenie, powiedział z należytą powagą: „Wysłuchajcie Sło-
wa Bożego”. Nie przepraszał, nie prawił zbędnych komple-
mentów, nie żartował, nie tłumaczył się. Wszyscy czuli, że
oto jest człowiek, który przynosi im przesłanie od Boga.

Po co mamy zamieniać kazania w nową formę rozryw-
ki? Nasi bracia i nasze siostry są głodni Słowa. To prawda,
mamy wspaniałe programy wymagające promocji, ale mamy
też wielkiego Boga, którego powinniśmy czcić. Nasze posel-
stwo będzie miało moc jedynie wtedy, gdy będzie wypływało
wprost ze Słowa Bożego.

Jeśli jako kaznodzieje piliśmy z żywego źródła i kar-
miliśmy się żywym chlebem, to nasze poselstwo, jak posel-
stwo Mistrza, będzie pełne mocy. Nic dzisiaj nie jest tak po-
trzebne w dziele Bożym, jak ludzie prawdziwie oddani stu-
diowaniu Słowa.

Wróćmy do Słowa i przynieśmy je na nowo do na-
szych zborów.  ✔

Joel Sarli

do S≥owa
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ażdy poświęcony starszy zboru, aby dobrze pełnić
swój urząd, powinien nauczyć się najwcześniej, jak
to możliwe, pewnej podstawowej zasady dotyczą-
cej związków międzyludzkich. Zasada ta musi być

przekazywana ludziom w zborze na wiele różnych sposobów
i związana jest z wyraźnym zrozumieniem relacji międzyludz-
kich jako najlepszego sposobu udanego kierowania zborem.

„Każdy z nas niech się bliźniemu podoba ku jego do-
bru, dla zbudowania” (Rzym. 15,2).

Niedawno przeprowadzone badania z udziałem ponad
tysiąca duchowych przywódców w najważniejszych wyzna-
niach religijnych wykazały, że ich największą troską było na-
uczenie się lepszych sposobów kształtowania stosunków mię-
dzyludzkich. Sam nie przeprowadzałem badań, ale ten wynik
potwierdza moje spostrzeżenia i doświadczenia w pracy
z przywódcami zborów w krajach anglojęzycznych.

Podstawowa zasada lepszych związków pomiędzy ludź-
mi brzmi:

Dobre rzeczy zdarzają się ludziom,
którzy współpracują

Nie jestem tak naiwny, by twierdzić, że tylko dobre rze-
czy zdarzają się w życiu ludzi, którzy czynią wszystko, co
najlepsze dla Boga i Kościoła. Takie twierdzenie elimino-
wałoby apostoła Pawła, wielu proroków, uczniów Jezusa,
a nawet Jego samego — nie mówiąc o męczennikach, któ-

rzy oddali życie za wiarę, czy o tych wszystkich wiernych,
którzy w przeszłości i obecnie znosili biedę, ucisk i nie-
szczęścia. Problem w tym, że zdarza się, iż w społeczno-
ściach wiary z jakichś powodów pojawiają się ludzie o nie-
miłym i złośliwym usposobieniu, niemający wiele wspól-
nego z duchowym życiem i rozwojem.

Choć przyznaję się do napisania książki pt. Nice Guys
Finish First, która została przetłumaczona na kilka języków
i w kilku krajach zyskała sporą popularność, to jednak nigdy
nie napisałem, że „naiwni kończą pierwsi”. Wydaje się, że
niektórzy, słysząc, jak mówię o tym, że mili ludzie dobrze
radzą sobie w życiu, albo gdy cytuję podstawową zasadę, za-
czynają się niepokoić i złościć. Niektórzy twierdzą, że
w prawdziwym świecie jest inaczej. Ostatnio w Nowej Ze-
landii podczas mojego wykładu jakaś kobieta głośno powie-
działa, że to najgłupsza rzecz, jaką kiedykolwiek słyszała.

Jeszcze gorsza rzecz spotkała mnie podczas pewnego
programu telewizyjnego w jednej z dużych stacji w mie-
ście Detroit w USA. Gospodarz programu powiedział mi,
że będę miał sześć minut na promocję mojej książki i przy-
bliżenie jej czytelnikom. Gdy zjawiłem się przed kamerą,
gospodarz, John Kelley, posadził mnie na krześle na wprost
widowni i trzymając egzemplarz Nice Guys Finish First po-
wiedział głośno i dobitnie, że to najbardziej absurdalna
książka, jaką kiedykolwiek czytał. Według niego, niemożli-
we jest, by miła osoba mogła odnieść sukces w podłym, ze-
psutym świecie.

Mπdre

relacji międzyludzkich
kształtowanie
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Następnie zwrócił się do widowni i, wskazując na mnie,
zapytał, kto zgadza się z tym kretynem siedzącym na krze-
śle. Połowa uczestników programu podniosła ręce do góry,
wskazując, że chcieliby wierzyć, iż miłym ludziom może się
powodzić w życiu. Pozostali przychylili się do zdania pro-
wadzącego, że mili ludzie nie mają szansy na odniesienie
sukcesu w świecie.

Następnie John Kelley zwrócił się do mnie, dając znak
kamerzyście, by uchwycił mnie z bliska i pokazał, jak się
pocę z zakłopotania.

— No, dr. DeVille, co pan na to? — zapytał z wyraź-
nym sarkazmem.

Byłem na to przygotowany.
— Wszystko zależy od tego, jak definiuje się miłego

człowieka — odpowiedziałem. — Jeśli uważamy, że miły
człowiek to mięczak, popychadło i oferma, to trzeba się
z tym zgodzić. Tego rodzaju miły człowiek nie ma szans.
Jednak nigdy nie radziłem nikomu zachowywać takiej po-
stawy wobec życia. Sprawa przedstawia się całkiem inaczej,
jeśli definiujemy miłego człowieka tak jak ja.

Następnie wyjaśniłem, że według mnie miły człowiek to
ktoś, kto posiada trzy następujące cechy:

• Dobrze radzi sobie w relacjach międzyludzkich.
• Uczestniczy w korzyściach płynących ze współpra-

cy z innymi.
• Tworzy społeczność tych, którzy skutecznie dążą

do celu.
Gospodarz programu telewizyjnego aż usiadł z wraże-

nia i zaniemówił, podczas gdy przez kolejnych trzydzieści
sekund realizator pokazywał to jego, to moją twarz, to wi-
downię. W takim programie trzydzieści sekund milczenia
jest jak wieczność, ale on siedział i milczał, podczas gdy ja,
zadowolony z siebie, siedziałem z założonymi rękami.
Wreszcie prowadzący program zerwał się z krzesła i po-
wiedział:

— No, niech mnie! Nigdy nie myślałem o tym w ten
sposób.

Gdy wreszcie otrząsnął się z zaskoczenia, zwrócił się
do widowni w studiu i jeszcze raz poprosił o podniesie-
nie rąk:

— W tej sytuacji, ilu z was nadal nie zgadza się z na-
szym uczonym?

Tylko dwie osoby podniosły ręce tym razem. Przekona-
łem ich. W wyniku tego John Kelley dał mi na reklamę
książki dwadzieścia pięć minut zamiast obiecanych sześciu!

Następnej niedzieli skontaktowałem się z moim pasto-
rem, opowiedziałem mu, co się stało, i zasugerowałem, że
przy takim tempie nawróceń mielibyśmy największy zbór
na świecie!

Wiem, że naiwni ludzie często są ranieni przez tych,
którzy wykorzystują innych, ale każdy pastor może się po-
służyć moim podejściem, by zyskać zdecydowane zaangażo-
wanie współwyznawców. Zamiast składać nierealne obiet-
nice, możesz przyrzec, że jako przywódca uczynisz w nastę-
pujących trzech sprawach wszystko, co w twojej mocy:

Będziesz mądrze kształtował więzi między ludźmi, będziesz
uczestniczył w korzyściach płynących z ich zaangażowa-
nia i tworzył społeczność wierzących, którzy skutecznie dążą
do celu i wspierają się wzajemnie w tym dążeniu. To po-
winna być twoja duchowa umowa z twoim zborem.

Realistycznie myślący pastor nie uważa się za dosko-
nałego ani nie udaje, że panuje nad wszystkimi ważnymi
wydarzeniami w zborze czy choćby w swoim osobistym
życiu. Jednak możesz obiecać, że ze wszystkich sił, zgodnie
z daną ci mądrością, będziesz się starał odpłacać ludziom
dobrem za dobro. Możesz obiecać, że w różnorodny spo-
sób będziesz nagradzał ludzi. Możesz obiecać, że będziesz
dawał z siebie wszystko w swojej ograniczonej ludzkiej
naturze, aby w pełni wyrazić im wdzięczność za to, co czy-
nią. Nie będziesz ich obciążał żmudną pracą i uczynisz
wszystko, by pomóc im dojrzewać w ich chrześcijańskim
życiu. Wszystko w tym świecie i w przyszłym przemawia
za tym, byś złożył takie zobowiązanie ludziom, za których
jesteś odpowiedzialny. Dobre rzeczy zdarzają się ludziom,
którzy przyczyniają się do czynienia twojego zboru lepszym.

Jest jednak jeszcze jeden element podstawowej zasady:

Złe rzeczy nie zdarzają się ludziom,
którzy współpracują

Powtórzę jeszcze raz: nie jesteś Bogiem. Zdarzają się wy-
padki, a ukochane dzieci zapadają na białaczkę. Wszyscy
doświadczamy tego, co Viktor Frankl nazywa „tragiczną
triadą” cierpienia, winy i śmierci. Jest to element naszej rze-
czywistości, a ty możesz jedynie uczyć ludzi, jak pomimo
tragedii i przeciwności dążyć do dojrzałości. Jako pastor
i przyjaciel zrób wszystko, co możesz, by nie upokarzać lu-
dzi, którzy polegają na tobie, ani nie pozwalać na to innym.

Jak dobry dowódca, który najpierw zadba, by jego żoł-
nierze byli nakarmieni i mieli dach nad głową, a dopiero
potem sam udaje się na kwaterę, tak pastor troszczy się o po-
trzeby współwyznawców. Czyniąc to, musi być pewny, że
jego zadowolenie będzie tym większe, im więcej osób odpo-
wie na jego właściwą postawę wobec nich. Nie chowaj się,
gdy ludzie cię potrzebują, ale działaj skutecznie do momen-
tu, gdy sytuacja zostanie unormowana. Chwal, gdy należy
chwalić, przekazuj wyrazy szacunku, pobudzaj kreatywność
i zachęcaj do działania, budując społeczność chrześcijan
dążących do najwyższych celów.

Wreszcie, ostatni aspekt podstawowej zasady, wymaga-
jący uważnego przemyślenia i stosowania:

Dobre rzeczy nie zdarzają się ludziom,
którzy nie współpracują

To stwierdzenie brzmi okrutnie, ale jestem przekonany,
iż w świetle listów Pawła i nauczania Jezusa jest ono praw-
dziwe. Ponieważ nasze możliwości i siły są ograniczone,
tak iż w ciągu dnia możesz wykonać tylko określoną ilość
pracy, zatem nie możesz poświęcić zbyt wiele swojego czasu
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Czytelnik: Dni stworzenia nie

były rzeczywistymi dwudziestoczte-
rogodzinnymi dniami, ale długimi,
nieokreślonymi bliżej okresami
trwającymi miliony lat. Dlatego
adwentyści dnia siódmego niesłusz-
nie powołują się na opis stworze-
nia z pierwszego rozdziału I Księ-
gi Mojżeszowej jako na argument
na rzecz świętości rzeczywistego
siódmego dnia tygodnia.

Odpowiedź: Jeśli osoba głoszą-
ca powyższy pogląd byłaby wy-
znawcą ewolucjonizmu i nie uzna-
wałaby I Księgi Mojżeszowej
za wiarygodne sprawozdanie hi-
storyczne, to żadna dyskusja nie
miałaby sensu. Najpierw bowiem
musielibyśmy zadać bardziej ogól-
ne pytanie o to, ile prawdy jest
w twierdzeniach ewolucjonizmu i
na ile wiarygodna jest Biblia, a to
wykraczałoby daleko poza zakres
niniejszego artykułu. Jednak tego
rodzaju poglądy bywają prezento-
wane przez chrześcijan, którzy
twierdzą, że opierają swoją wiarę
na Biblii. Tę odpowiedź kieruje-
my właśnie do takich osób. Czy-
tając powyższe stwierdzenie, moż-
na dojść do wniosku, że adwenty-
ści stosunkowo niedawno odkryli
jakieś powiązanie między tygo-
dniem stworzenia a siódmym
dniem tygodnia, sobotą. Jednak
faktem jest, że to powiązanie od-
kryliśmy, czytając bezpośrednie
sprawozdanie w I Księdze Mojże-
szowej i wyraźną deklarację za-
wartą w czwartym przykazaniu
dekalogu: „W sześciu dniach uczy-
nił Pan niebo i ziemię, morze
i wszystko, co w nich jest, a siód-
mego dnia odpoczął. Dlatego Pan
pobłogosławił dzień sabatu i po-
święcił go” (II Mojż. 20,11).

ludziom i sytuacjom, po których nie możesz się spodzie-
wać właściwej odpowiedzi i współpracy. Gdy byłem mło-
dym kaznodzieją, rozpocząłem pracę w zborze, w którym
większość wyznawców nie przejawiała aktywności. Co gor-
sza, było to w denominacji, w której wpłaty do budżetu
kościelnego były proporcjonalne do liczby wyznawców
wpisanych do księgi zborowej.

Wdrożyłem więc program mający na celu dotarcie
do każdego wyznawcy nieuczęszczającego regularnie na na-
bożeństwa i niewspierającego materialnie zboru od kilku
lat. Zabraliśmy się do tego zupełnie poważnie, wysyłając
listy i telefonując do współwyznawców, a tych, którzy po-
zostawali na liście, a nie przenieśli się do innych zborów,
postanowiliśmy odwiedzić osobiście. Zasugerowałem, że
skoro zbór nie wychodzi naprzeciw ich potrzebom i nie jest
dla nich ważny, powinni zrezygnować z przynależności
do niego. Wówczas my, ponoszący koszty funkcjonowania
zboru, nie będziemy musieli płacić, gdy ich dzieci postano-
wią się pobrać albo gdy oni sami umrą i trzeba będzie ich
pogrzebać.

Niektórzy rozgniewali się na mnie, ale pozostałem nie-
wzruszony i szczery. Jeśli zbór nadal jest dla nich na tyle
ważny, iż chcą pozostawać na liście wyznawców, wezwa-
łem ich, by wspierali zbór swoją pracą, pieniędzmi i udzia-
łem w nabożeństwach. Zasugerowałem, by w przeciwnym
razie znaleźli sobie zbór, w którym poczują się dobrze
i będą działać dla Boga. Oczywiście nie mówię tu o oso-
bach starszych, mających trudności z wychodzeniem z do-
mu ani nawet o tych, którzy przeżywali poważny intelektu-
alny kryzys wiary. Wobec tych ostatnich należy zachować
daleko idącą cierpliwość, ale większości nieaktywnych wy-
znawców trzeba przypomnieć, że zbór jest społecznością,
w której wszyscy wyznawcy mają w jakiś sposób służyć Bogu
i ludzkości.

Żaden starszy ani zbór nie muszą w nieskończoność
wspierać tych, którzy aktywnie czy pośrednio szkodzą dzia-
łaniom i programom realizowanym w zborze. Bywa, że
trzeba powiedzieć: „Dobre rzeczy nie zdarzają się tutaj lu-
dziom, którzy nie współpracują z nami”.

Wszyscy wolimy przyjemność zamiast bólu w fizycz-
nym aspekcie życia, władzę (prestiż) zamiast poniżenia
w sferze psychologicznej i celowość (trwałość) zamiast
bezsensowności w sferze duchowej. Ludzie chcą być uży-
teczni we wzajemnych kontaktach. Gdy używasz swoich
umiejętności, autorytetu i sił, by pomagać im w zdobywa-
niu przyjemnych rzeczy, prestiżu (władzy) i znajdywaniu
celowości (trwałości) w ich związkach z innymi i z Bo-
giem, wówczas możesz liczyć na ich stałą współpracę. Ucz
ludzi na wszelkie możliwe sposoby, że dobre rzeczy zda-
rzają się ludziom, którzy współpracują w społeczności wier-
nych dążących do różnych celów i osiągających je.  ✔

Jard DeVille

[Autor jest profesorem przywództwa w Metropolitan State
University w mieście Minneapolis w Stanach Zjednoczonych].
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 rzeczywistymi dniami
Gdy Bóg wypowiedział te słowa do Izraelitów, zapew-

ne zrozumieli, iż miał na myśli siódmy dzień tygodnia jako
ten, który pobłogosławił, aby go świętowali. Przykazanie nie
miałoby żadnego uzasadnienia, jako nakazujące sześć dni
pracy i dzień odpoczynku na pamiątkę dzieła stworzenia,
gdyby owo stworzenie nie zostało dokonane właśnie w ta-
kim cyklu — w ciągu sześciu dni Bóg działał, a siódmego
dnia odpoczął. Rozumienie dni stworzenia jako długich okre-
sów burzy paralelę, którą wskazał Bóg, a nie adwentyści —
między wydarzeniami tygodnia stworzenia a ludzką aktyw-
nością i odpoczynkiem.

Owo stwierdzenie czytelnika na temat soboty jest zbyt
daleko posunięte. Bez względu na to, jak usilnie zwolenni-
cy świętowania niedzieli starają się dowieść, że świętowanie
soboty nie obowiązuje w erze chrześcijańskiej, niemal nie-
świadomie przyznają, że obowiązywało w czasach przed
Chrystusem. Jednak rozważane przez nas twierdzenie, o ile
byłoby prawdziwe, mogłoby zostać użyte także przez ludzi
dobrej woli przed pierwszym przyjściem Chrystusa, a za-
tem świętowanie soboty nie obowiązywałoby w żadnym
okresie historii świata!

Trudno zrozumieć, jak ktoś, kto przyjmuje sprawozda-
nie biblijne jako wiarygodny zapis dziejów, może myśleć
o dniach stworzenia jako długich, bliżej niezdefiniowanych
okresach, trwających miliony lat. Adam został stworzony
w szóstym dniu. Żył dziewięćset trzydzieści lat. Długo przed
upływem jego życia został wygnany z ogrodu Eden, a w swo-
im grzesznym stanie założył rodzinę i wychował dzieci.
Według powyższego twierdzenia, Adam musiał przeżyć całe
swoje życie w czasie trwania szóstego dnia, jako że dzie-
więćset trzydzieści lat to jedynie mały fragment okresu li-
czącego miliony lat. Jednak skoro Bóg odpoczął siódmego
dnia i spojrzał wstecz na cały tydzień, pobłogosławił siód-
my dzień jako zwieńczenie swego doskonałego dzieła. Ozna-
cza to, że w tym czasie grzech jeszcze nie skaził ziemi. Jak-
że więc Adam, który miałby żyć w bezgrzesznym stanie je-
dynie dziewięćset trzydzieści lat, przeżył część szóstego i cały
siódmy dzień stworzenia, skoro te dni trwały miliony lat?

Cały opis stworzenia jest prostym sprawozdaniem. Nie
ma w nim nic, co sugerowałoby, że należy go rozumieć ina-
czej niż dosłownie. Każdy dzień stworzenia składał się z wie-
czoru i poranka. Jest to wyrażenie, które określa rzeczywi-
sty dzień — dobę, a nie długi, niezdefiniowany okres trwa-
jący miliony lat.

Trzeciego dnia stworzone zostały trawy, zioła, drzewa
i inne rośliny. Wszystkie one potrzebowały słońca. Według
opisu stworzenia, słońce pojawiło się dopiero następnego

dnia. Czy to znaczy, że miliony lat upłynęły
od stworzenia roślinności do stworzenia słoń-
ca? Jeśli tak, to mielibyśmy do czynienia
z większym cudem niż cud stworzenia opisa-
ny w I Księdze Mojżeszowej — światem ro-
ślin rozwijającym się bez światła!

O czwartym dniu czytamy: „Uczynił Bóg
dwa wielkie światła: większe światło, aby rzą-
dziło dniem, i mniejsze światło, aby rządziło
nocą” (I Mojż. 1,16). Słowa dzień i noc
w oczywisty sposób odnoszą się tutaj do do-
słownego dnia i nocy, jak rozumiemy je dzi-
siaj. Od początku czwartego dnia dzień i noc
były wyznaczane w ten sposób. Według spra-
wozdania długość tego czwartego dnia, jak
i dni kolejnych jest taka sama, jak trzech po-
przednich: „I nastał wieczór, i nastał poranek
— dzień czwarty” (I Mojż. 1,19). Stąd zwolen-
nicy omawianego twierdzenia powinni odpo-
wiedzieć na pytanie: Skoro czwartego dnia
i kolejnych wyrażenie wieczór i poranek ozna-
cza zwykłą dobę odmierzaną słońcem i księ-
życem, dlaczego identyczne wyrażenie użyte
wcześniej w tym samym opisie, w odniesie-
niu do trzech pierwszych dni stworzenia, mia-
łoby oznaczać coś zupełnie innego? Czy części
tygodnia stworzenia były długimi, niezdefinio-
wanymi okresami, a ich upamiętnieniem są
zwykłe dni tygodnia?

Po co dalej ciągnąć tę dyskusję? Kto wierzy
w historię przedstawioną w I Księdze Mojże-
szowej, nie będzie wątpił w to, że dni stworze-
nia to rzeczywiste dni tygodnia. Zatem dzień
siódmy jest tak samo rzeczywisty jak inne. Ci,
którzy nie chcą świętować tego dnia, próbują go
zagubić we mgle niezdefiniowanych okresów
geologicznych. My jednak wolimy wierzyć
w bezpośrednie, historyczne sprawozdanie, tak
dobitnie podsumowane przez samego Boga
w czwartym przykazaniu dekalogu: „W sześciu
dniach uczynił Pan niebo i ziemię (...), a siód-
mego dnia odpoczął” (II Mojż. 20,11).  ✔

Francis D. Nichols

[Autor jest byłym redaktorem naczelnym
wydawnictwa Review and Herald Publishing
Association w Stanach Zjednoczonych].
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starych dobrych czasach, zanim usłyszeliśmy
o terrorystach, a porwania samolotów pasażer-
skich były czymś sporadycznym, nieraz wpra-

szałem się do kokpitu. Gdy wraz z Rose lecieliśmy z Rzy-
mu do Los Angeles, powiedziałem pilotom, że uczyłem się
prowadzenia statków powietrznych, a oni pozwolili mi
przez całe trzy i pół godziny samodzielnie pilotować samo-
lot. Było to niezwykle ekscytujące przeżycie. Czas mijał szyb-
ko, tak iż wkrótce pilot powiedział: „Przed nami, nieco
z prawej strony, widać światła Las Vegas”. Zanim się spo-
strzegliśmy, lądowaliśmy na lotnisku w Los Angeles.

Niedawno w drodze do Izraela poprosiłem o pozwo-
lenie na odwiedzenie kabiny pilotów w samolocie izrael-
skich linii lotniczych (El Al). Wskazano mi, bym zajął fotel
mechanika tuż za fotelem pierwszego pilota. Nikt mnie nie
poganiał, więc przez jakiś czas filmowałem widok przed sa-

molotem. W tym czasie dwaj izraelscy piloci prowadzili
ożywioną rozmowę. Potem jeden z nich zwrócił się
do mnie i powiedział po angielsku: „Teraz lecimy nad gó-
rzystą częścią Grecji”.

Ekscytacja, przygoda i ryzyko latania nieco przypo-
minają chrześcijański bieg do nieba. Paweł porównuje na-
sze życie do biegu, w którym uczestniczymy, aby zwycię-
żyć. „Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy
biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie,
abyście nagrodę zdobyli. A każdy zawodnik od wszyst-
kiego się wstrzymuje, tamci wprawdzie, aby znikomy zdo-
być wieniec, my zaś nieznikomy. Ja tedy tak biegnę, nie
jakby na oślep, tak walczę na pięści, nie jakbym w próż-
nię uderzał; ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym
przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był
odrzucony” (I Kor. 9,24-27).

Prawie
w domu

W
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Jako osiemdziesięciopięcioletni pastor-ewangelista,
nadal myślę o sobie jako początkującym w poznawaniu
głębokości Bożych. Wieczność zaprasza mnie do pełniej-
szego zrozumienia ukrytych spraw i tajemnic Bożych.

W 1932 roku samolot wyścigowy Gee Bee rozwinął pręd-
kość ponad 479 km/h. W tym samym roku Jimmy Doolit-
tle wygrał w zawodach lotniczych, rozwijając prędkość mak-
symalną 476,5 km/h.

W 1991 roku wykonano dokładną kopię Gee Bee. Był
to niezwykle mocny samolot, przystosowany do przeciążeń
dwunastokrotnie przekraczających przyspieszenie ziemskie
i zdolny wytrzymać prędkość do 724 km/h w locie nur-
kującym. Pilot Delmar Benjamin powiedział: „Kopia Gee
Bee nie różni się znacząco od innych szybkich samolotów
przemierzających niebo, poza tym, że wymaga niezwykłego
skupienia podczas pilotażu”.

Gee Bee lata bardzo sprawnie dzięki silnikowi o mocy
450 koni mechanicznych. Delmar Benjamin, latając tym sa-
molotem, pamiętał słowa Jimmy’ego Doolittle’a: „Gee Bee
trzeba prowadzić w jedwabnych rękawiczkach, jakby się
balansowało ołówkiem postawionym na koniuszku palca”.

Życie adwentystycznego kaznodziei, ewangelisty czy
nauczyciela może być właśnie tak wymagające. Znajdowa-
łem się w sytuacjach bez wyjścia, z ludzkiego punktu wi-
dzenia, ale raz po raz nasz drogi Pan czynił wszystko, co
najlepsze, dla swojej chwały. Wiem tylko tyle, że jesteśmy
coraz bliżej otwartych bram nieba.

Pewnego razu pilot Delmar Benjamin postanowił w je-
den dzień dolecieć ze wschodniego wybrzeża USA do swo-
jego domu w stanie Oregon. „Zatankowałem do zbiornika
378 litrów paliwa, aby lecieć na pełnej mocy, na wyścigi
ze słońcem. Prędkościomierz wskazywał 402 km/h. Linia
burzy, którą obserwowałem na horyzoncie, wznosiła się
dziesięć kilometrów nade mną. Autostrada, którą się kiero-
wałem, znikła w środku wielkiej burzy”. Dalej Delmar Ben-
jamin pisze w pełnych otuchy słowach, które mogą dobrze
zobrazować nastawienie przywódcy kościelnego w jego lo-
cie do domu: „Siedziałem spokojnie, lecąc wprost ku bu-
rzy i zachodzącemu słońcu. Gdzieś za horyzontem czekał
na mnie dom, posiłek i ciepłe łóżko. Prześliznęliśmy się
między szczytami górskimi i potężnymi cumulusami”.

Czytając te słowa, myślałem o moim locie do nieba,
burzach i codziennych wyzwaniach. Ostateczne przybycie
do nieba jest zapewnione przez wiarę w Pana Jezusa Chry-
stusa i to nigdy nie opuszcza moich myśli.

Uśmiechnąłem się myśląc: wkrótce wygłoszę ostatnie
kazanie, udzielę ostatniej lekcji biblijnej, napiszę ostatni ar-
tykuł i dokonam ostatniego zanurzenia w obrzędzie chrztu,
a niebo jest moim ostatecznym celem. Pewnego dnia otwo-
rzymy oczy i ujrzymy, że jesteśmy w domu. Żadna przygo-
da nie może się równać z tą, jaką Bóg przeznaczył dla swo-
ich wiernych.  ✔

Dick Rentfro

[Autor jest emerytowanym pastorem i mieszka w mieście
Thorp w stanie Waszyngton].
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N
a początku mojej pracy duszpastersko-ewangeli-
zacyjnej w Diecezji Oklahomskiej pewien kol-
porter-ewangelista powiedział mi o kobiecie,

która chciała się spotkać z adwentystycznym pastorem.
Mieszkała ona w małym miasteczku daleko od zboru.
Pojechałem ją odwiedzić. Gdy zapukałem do drzwi, usły-
szałem jej słaby głos:

— Proszę wejść.
Po wejściu do skromnego domu, zobaczyłem ją leżącą

w łóżku, bliską śmierci. Gdy się przedstawiłem, powiedzia-
ła:

— Proszę otworzyć dolną szufladę komody. Od lat słu-
cham adwentystycznych audycji radiowych. Któregoś dnia
usłyszałam pastora Richardsa, jak mówił o dziesięcinie.
Mam odłożoną dziesięcinę, którą chciałabym przekazać
pastorowi. Proszę ją zabrać. Ja już długo nie pożyję, więc
chcę przekazać ją Kościołowi.

Usiadłem przy jej łóżku i razem policzyliśmy pięcio-,
dziesięcio- i nieliczne dwudziestodolarowe banknoty. Ra-
zem było tego 453 dolary. W 1952 roku była to spora suma.
Niemalże z westchnieniem ulgi kobieta powiedziała:

— Cieszę się, że pastor przyjechał. Martwiłam się tą
sprawą od dłuższego czasu.

Poprosiłem, by podpisała proste oświadczenie, iż prze-
kazuje mi pieniądze dla Kościoła, abym mógł zostawić jej
pokwitowanie, zanim doręczę jej oficjalne potwierdzenie.

Przez pewien czas odwiedzałem ją. Dowiedziałem się,
że jej jedyny syn zginął przed trzema laty w wypadku samo-
chodowym. Mąż zmarł przed rokiem, a ona została sama
i schorowana. Odwiedzałem ją tak często, jak mogłem. Gdy
zmarła, pochowaliśmy ją.

Odeszła w spokoju, którego nie dały jej radiowe kaza-
nia. Potrzebowała wizyty — ludzkiej twarzy, którą mogłaby
skojarzyć z przesłaniami wysłuchanymi przez radio. Wte-
dy oddała swoją dziesięcinę na dzieło, które ukochała
w ostatnich dniach swojego życia.

Potem wraz z żoną przenieśliśmy się do innego okrę-
gu. Po tygodniu rozpocząłem odwiedzanie członków zbo-
ru. Gdy przybyłem do domu na farmie, gdzie mieszkała
jedna z naszych współwyznawczyń, zapytałem ją, gdzie jest
jej mąż. Odpowiedziała:

— Jest w polu, ale lepiej niech pastor tam nie idzie, bo
powiedział, że zabije pierwszego adwentystycznego kazno-
dzieję, który zjawi się na jego farmie.

Zostawiłem moją żonę i dzieci z nią, a sam posze-
dłem na pole. Mężczyzna zobaczył mnie i zatrzymał trak-
tor. Wspiąłem się na stopień i przedstawiłem się. Bez sło-
wa uruchomił traktor i pojechaliśmy dalej. Starałem się nie
spaść z traktora. Mój krawat powiewał na wietrze, a biała
koszula pokrywała się czerwonawym kurzem. Próbowałem

wciągnąć farmera w rozmowę. Pytałem o gospodarstwo,
plony itd. Początkowo nie odzywał się, ale stopniowo zaczął
mówić, że odziedziczył farmę po rodzicach i jak bardzo
jest zadowolony, że może gospodarzyć na starych śmieciach.

Po pierwszej wizycie były następne i wkrótce rozwinęła
się miła znajomość. On jednak powtarzał zawsze:

— Nie myśl, że kiedykolwiek przyjdę do waszego ko-
ścioła.

A ja odpowiadałem na to:
— Możemy być przyjaciółmi bez względu na to, czy

przyjdziesz, czy nie.
Jednak pewnej soboty, zupełnie niespodziewanie zoba-

czyłem go siedzącego obok żony i syna. Po pewnym czasie
powiedział mi, że chce przyjąć chrzest, a ja z radością mu
go udzieliłem. Ich syn ukończył Southwestern Adventist
University, a obecnie od wielu lat pełni służbę kazno-
dziejską w naszym Kościele. Nieraz zastanawiałem się, co
by było, gdybym wtedy nie poszedł na pole i nie spotkał się
z nim na jego gruncie.

Opowiem jeszcze jedną historię. Pewnego dnia dowie-
działem się, że mąż jednej z naszych współwyznawczyń
w każdy wtorek wychodził wcześniej z ich sklepu i polo-
wał na gryzonie zwane gofferami na ich farmie. Już wcze-
śniej próbowałem się z nim zaprzyjaźnić. Był zawsze grzecz-
ny dla mnie, ale zachowywał dystans i mawiał:

— Niech pastor nie próbuje mnie zmieniać. Jestem, jaki
jestem i dobrze mi z tym.

Tak więc odłożyłem dwadzieścia pięć dolarów i kupi-
łem strzelbę. W kolejny wtorek pojechałem na jego farmę
i zapytałem, czy mogę się przyłączyć do polowania. Był
zadowolony, że pastor zaproponował coś takiego. Wsiedli-
śmy do starego forda pickupa i wyruszyliśmy w pole.
Wkrótce śmialiśmy się i rozmawialiśmy o niecelnych strza-
łach i o tym, jakie szczęście mają goffery, że nie jesteśmy
lepszymi strzelcami.

Nie przypominam sobie, byśmy zastrzelili tamtego dnia
jakiegoś goffera, ale pamiętam, że przełamaliśmy bariery.
Nie miałem okazji go ochrzcić, ale wkrótce po tym wyda-
rzeniu jego żona zaczęła oddawać dziesięcinę z zysków
ze sklepu. Wcześniej jej mąż nie zgadzał się na to. Potem
dowiedziałem się, że sprzedał sklep i znalazł pracę, w któ-
rej miał wolną sobotę. Został ochrzczony przez pastora, któ-
ry zastąpił mnie w ich zborze. Nigdy więcej nie użyłem
strzelby, ale była to dobra inwestycja.

Opowiadam te historie nie po to, by się chwalić, bo
wiem, że wiele podobnych mogą opowiedzieć tysiące pasto-
rów, którzy służą ludziom. Wielu z was doświadczyło po-
dobnych cudów osobiście. Jednak z zawodowych i osobi-
stych spostrzeżeń wnoszę, że pastorzy, którzy regularnie od-
wiedzają ludzi w ich domach, są wymierającym gatunkiem.

453 dolary dziesiÍciny
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Jako przewodniczący diecezji słyszę komentarze i narzekania współwyznawców,
którzy rzadko widują u siebie swoich pastorów, nawet w trudnych chwilach życia.
Coś takiego zawsze bardzo mnie martwi i rozczarowuje.

Niedawno zostałem poproszony o poprowadzenie uroczystości pogrzebo-
wej jednego ze zmarłych wyznawców. Jego rodzina zatelefonowała do mnie i po-
prosiła, bym poprowadził nabożeństwo, bo chociaż miejscowy pastor odwiedził
ich po śmierci ich bliskiego, to jednak nie zaoferował poprowadzenia nabożeń-
stwa pogrzebowego ani żadnej innej pomocy. Od tamtej pory nie skontaktował
się z rodziną. Ludzie ci odnieśli wrażenie, że pastor zupełnie zapomniał o zmar-
łym, który był lojalnym wyznawcą przez całe życie. Jako człowiek, który odniósł
sukces w biznesie, wywarł on wpływ na wielu ludzi, stąd setki osób przybyły
na jego pogrzeb, aby go pożegnać. Trudno winić jego syna, który obecnie nie jest
już członkiem zboru, że zraził się do Kościoła, który jego rodzice wspierali przez
wiele lat.

Zaledwie kilka dni temu otrzymałem list elektroniczny od znanego ewange-
listy. Kiedyś powiedział mi, że nie przypomina sobie, by którakolwiek z osób,
którym udzielał chrztu, zdecydowała się na ten krok, zanim została odwiedzona
w domu. Jego żona zmarła przed kilkoma laty. Obecnie jest on na emeryturze.
Napisał do mnie: „Przed trzema laty przeszedłem na emeryturę i przeprowa-
dziłem się. Kilka razy leżałem w szpitalu. W ciągu tych trzech lat pastor odwie-
dził mnie jeden jedyny raz. Moi znajomi, którzy nie są adwentystami, interesują
się mną bardziej niż członkowie zboru. Katolicy zapraszają mnie na święta, a mój
zbór zapomniał o mnie, chociaż założyłem fundusz na rzecz naszej szkoły pod-
stawowej”.

Dalej napisał: „Dzisiaj była wieczerza Pańska w naszym zborze. Nie mo-
głem się udać na nabożeństwo. Nikt nie zatelefonował, nikt mnie nie odwiedził,
nikt nie zaoferował wieczerzy w domu. Czuję się stary i niepotrzebny”.

Pastor Don Jacobson, były przewodniczący Diecezji Oregońskiej, tak oto
w wierszu połączył pasterską miłość wobec wyznawców z potrzebą osobistego
odwiedzania ich w domach:

Lubię realizować dobre programy, Panie,
Widzieć, jak twój Kościół czyni postępy.
Lubię widzieć, jak sprawy są załatwiane
I nic nie jest pozostawiane przypadkowi.

Administracja to mój żywioł.
Lubię dopasowywać część do części,
Wgryzać się w problemy, Panie,
Aż wszystkie zostaną rozwiązane.

Lubię też sporządzać plany,
Listy rzeczy do zrobienia, instrukcje,
Organizować wszystko na tygodnie wprzód,
Usuwać z drogi przeciwności.
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Lubię wykonywać robotę,
Skreślać kolejne zrealizowane punkty,
Zlecać pracę i rozliczać z jej wykonania,
Upewniać się, że wszystko zostało zrobione.

Jednak, Panie, widzę jedną wadę
W tym obrazie, który nakreśliłem.
Ogólny zarys jest dobry,
Ale źle rozłożyłem akcenty.

Próbowałem zbudować twój zbór
z dywanów, krzeseł i kazalnicy.
Pomóż mi pamiętać, Panie,
Że jestem tu, by miłować twój lud.

Pastorzy i starsi zboru, proszę was, pukajcie do drzwi waszych współwy-
znawców i wnoście blask w ich życie. Chorzy, smutni, samotni, starzy i bory-
kający się z problemami ludzie z radością ujrzą wasze przyjazne twarze i uścisną
wam dłoń wyciągniętą na pomoc.  ✔

Jack Harris

[Autor jest przewodniczącym Stowarzyszenia Emerytów w Wydziale Północno-
amerykańskim Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego].
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I. Wprowadzenie: Dz. 11,26

26 maja obchodzony jest Dzień Matki. Nieznany autor
ciekawie scharakteryzował matkę: „Matka może być każde-
go wzrostu i w każdym wieku, ale nie przyzna się, że ma
więcej niż trzydzieści lat. Matka ma delikatne dłonie i ład-
nie pachnie. Matka lubi nowe sukienki, muzykę, czyste
mieszkanie, pocałunki dzieci i automatyczną pralkę. Mat-
ka nie lubi, gdy dzieci chorują. Nie lubi zabłoconych butów,
wybuchów złości, hałasu i uwag w dzienniczku. Matka zna
się na termometrze (ku zdziwieniu taty) i pocałunkiem
potrafi złagodzić ból. Matka piecze dobre ciasteczka i plac-
ki, ale lubi, gdy dzieci jedzą surówki. Matka potrafi wcisnąć
dziecko w kombinezon w ciągu kilku sekund i pocałun-
kiem wyczarować uśmiech na małej twarzyczce. Matka jest
niedoceniana. Pracuje za dużo i śpi za mało. Martwi się
zbytnio o dzieci, ale twierdzi, że nic jej to nie szkodzi. Bez
względu na to, w jakim wieku są jej dzieci, lubi myśleć
o nich tak, jak myślała, gdy były maluchami. Jest aniołem
stróżem rodziny, królową, czułym ramieniem miłości, naj-
lepszym przyjacielem”. Matka jest miłością.

Jaka jest chrześcijańska matka? Ktoś powiedział:
„Chrześcijańska matka jest osobą, przez którą Chrystus my-
śli; sercem, przez które Chrystus miłuje; głosem, przez któ-
ry Chrystus mówi i śpiewa; ręką, przez którą Chrystus nie-
sie pomoc”.

II. „Chrześcijańska matka jest osobą,
przez którą Chrystus myśli”

Uczniami Chrystusa stajemy się, gdy przyjmujemy Go
jako Pana i Zbawiciela. Doświadczamy cudu nowonarodze-
nia przez wiarę w Niego jako Tego, którego Bóg posłał
dla zbawienia świata (zob. Jan 3,16).

Uczniowie Jezusa stali się w pełni chrześcijanami, gdy
zaczęli myśleć, jak myślał Chrystus. Apostoł Paweł wezwał
uczniów w Filippi, by dążyli do najwyższej nagrody —
„usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie” (Filip. 2,5).

W Liście do Rzymian apostoł pisze o pilnej potrzebie
„odnowienia umysłu” (Rzym. 12,2).

Nie możemy stać się podobni do Jezusa Chrystusa
w naszych postawach i działaniach, jeżeli nie przyjmiemy
Bożego sposobu myślenia.

Przez proroka Izajasza Bóg wezwał swój lud do porzu-
cenia złych dróg i nieprawych myśli (zob. Iz. 55,6-8). Po-
nieważ myśli Boże są znacznie szlachetniejsze niż nasze,
musimy myśleć tak, jak myślał Jezus, jeśli nasze postępowa-
nie ma być porównywalne z Jego postępowaniem (zob. Iz.
55,8-9). Chrześcijańska matka to osoba, przez którą myśli
Chrystus.

III. Chrześcijańska matka jest „sercem,
przez które Chrystus miłuje”

Istnieją różne rodzaje miłości w świecie. Jest miłość
romantyczna, która zawsze nakierowana jest na własne speł-
nienie. Istnieje też miłość filantropijna czy miłość oparta
na szacunku i wyrażająca się w uprzejmości.

Miłość, którą Jezus Chrystus żywił wobec Boga i czło-
wieka, to miłość agape — miłość, która pomaga. Ta miłość
cechuje się wytrwałością, niezłomnością ducha i dobrą wolą.
Jest poświęceniem dla najwyższego dobra kochanej osoby.

Chrześcijańskie matki okazują więcej niż macierzyńską
miłość. Pozwalają one Duchowi Świętemu, by obdarzył je
miłością Bożą dla ich bliskich (zob. Rzym. 5,5).

Chrześcijańska matka ma serce, przez które miłuje Chry-
stus.

 chrzeúcijaÒska matka?
Jaka jest
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IV. Chrześcijańska matka jest „głosem,
przez który Chrystus mówi i śpiewa”

W czasach służby naszego Pana matki przynosiły i przy-
prowadzały swoje dzieci do Niego, aby je błogosławił. Nie-
trudno wyobrazić sobie Chrystusa, który z miłością i troską
przemawia do małych dzieci. Nie trzeba wytężać wyobraź-
ni, by uwierzyć, że śpiewał im pieśni.

Wielu z nas ma szczęście pamiętać z dzieciństwa śpiew
matki i jej słowa mówiące o miłości Bożej.

Prawdziwe chrześcijaństwo wpływa na mowę tych, któ-
rzy szczerze wierzą.

Chrześcijańska matka będzie dobrze szafować słowami,
mówiąc uprzejmie i czule, pocieszając i pouczając. Chrze-
ścijańska matka nie szczędzi słów pochwały, a unika słów
krytycyzmu, które mogą ranić i powodować niskie poczu-
cie własnej wartości u jej dziecka.

Chrześcijańska matka przekazuje dziecku wiarę i za-
chęca je, by nie tylko ufało Chrystusowi jako Zbawicielowi,
ale także służyło Mu jako Panu.

Chrześcijańska matka jest głosem, przez który przema-
wia Chrystus.

V. Chrześcijańska matka jest „ręką,
przez którą Chrystus niesie pomoc”

Przysłowie mówi, że ojciec pracuje od świtu do zacho-
du słońca, ale praca matki nigdy się nie kończy.

W pochwale dobrej kobiety mędrzec pisze o niej jako
tej, która „otwiera swoją dłoń przed ubogim, a do biedaka
wyciąga swoje ręce. Nie boi się śniegu dla swoich domow-
ników, bo wszyscy jej domownicy mają po dwa ubrania”
(Przyp. 31,20-21).

Chrześcijańska matka jest prawdziwą pomocnicą swego
męża. Chrześcijańska matka jest wielką pomocą dla swoich
dzieci. Jest pracowita. Wyznacza cele i osiąga je. Nie próż-
nuje. Swoją siłę i oparcie znajduje w Panu.

VI. Podsumowanie

Jaka jest chrześcijańska matka? Otóż wierzy ona w Jezu-
sa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela. Miłuje Go i stara
się być Mu posłuszna dzień po dniu. Postrzega życie rodzinne
jako okazję do oddawania czci Bogu i służenia ludziom.

Oby każdy mąż starał się pomagać żonie, by była dobrą
chrześcijańską matką.

Każda matka może być chrześcijańską matką z pomocą
Jezusa Chrystusa. Oby Bóg błogosławił cię w twoich stara-
niach zmierzających do tego celu.

VII. Ilustracje

• „Niezliczoną ilość razy w ciągu dnia matka robi to,
czego nikt nie potrafi zrobić tak, jak ona. Ociera łzy, szepcze
słowa nadziei, uśmierza dziecięce lęki. Uczy, służy, miłuje

i wychowuje następne pokolenie obywateli. Motywuje
i wspomaga swoje dzieci, by czyniły to, co najlepsze, i były
najlepsze, jak to możliwe. Jednak żadne artykuły w prasie
nie chwalą jej osiągnięć, a na okładkach kolorowych pism
nie znajdziesz jej twarzy” (James C. Dobson).

• „Bóg nie może być w każdej chwili w każdym miej-
scu, więc wymyślił matki” (sir Edwin Arnold).

• Dzięki Ci, Boże,
Iż udajesz, że nie widzisz, że brakuje jednego
Z Twoich aniołów i kierujesz go do mnie.
Musiałeś wiedzieć, jak go potrzebuję, więc
Odwróciłeś na chwilę głowę i pozwoliłeś mu wymknąć

się do mnie.
Czasem zastanawiam się, jakie nadałeś mu imię.
Ja nazywam go Matką (Bernice Maddux).

• „Dziecko w swoich decydujących, pierwszych latach
życia doświadcza matki jako wszechobecnej, chroniącej
i wspierającej mocy. Matka to pokarm, miłość, ciepło; mat-
ka to ziemia. Być miłowanym przez nią to żyć, zapuszczać
korzenie, być w domu” (Erich Fromm).

VIII. Cytaty z dzieł Ellen White

„Zbawiciel (...) rozumiał troskę i brzemię matek, któ-
re pragnęły wychować swe dzieci według Słowa Bożego. On
sam wysłuchał ich modlitwy i przyciągnął matki do sie-
bie” (Śladami Wielkiego Lekarza, wyd. V, s. 24).

„Jezus zna wszystkie ciężary, które dźwiga serce matki.
Ten, który sam miał matkę borykającą się z biedą i niedo-
statkiem, współczuł każdej matce w jej trudach. Ten, który
odbył daleką drogę, aby pokrzepić stroskane serce kobiety
kananejskiej, uczyni to samo dla współczesnych matek. Ten,
który zwrócił wdowie z Nain jej jedynego syna i który w swej
męce na krzyżu pamiętał o własnej matce, również dzisiaj
wczuwa się w troski przepełniające serca matek. W każdym
strapieniu i w każdej potrzebie nie omieszka udzielić pomo-
cy i pocieszyć. Niechaj matki przychodzą ze swymi kłopo-
tami do Jezusa. Znajdą łaskę, która wystarczy, aby mogły
pokierować losami swoich dzieci. Wszystkie furtki są otwarte
dla tych matek, które swoje strapienia pragną zanieść do stóp
Chrystusa. Ten, który rzekł: »Pozwólcie dzieciom przycho-
dzić do mnie i nie zabraniajcie im«, zaprasza wciąż wszyst-
kie matki, aby przyprowadziły do Niego swe maleństwa, aby
mógł je pobłogosławić. Nawet niemowlę w matczynych ra-
mionach pozostaje jakby pod skrzydłami Wszechmocnego
dzięki wierze modlącej się matki. Jan Chrzciciel był napeł-
niony Duchem Świętym od samego urodzenia. Jeśli zacho-
wamy ścisłą łączność z Bogiem, możemy również oczeki-
wać, że Duch Święty ukształtuje charaktery naszych maleństw,
poczynając od najwcześniejszych chwil ich życia” (Życie Je-
zusa, wyd. VIII, s. 366).  ✔

Antenor Cruz

[Autor jest emerytowanym pastorem i autorem licznych
kazań. Mieszka w Brazylii].



Moc szatana zostanie pokonana

„Jest to drogocenna myśl, że sprawiedliwość Chrystusa
jest nam przypisana nie ze względu na jakiekolwiek zasłu-
gi z naszej strony, ale jako dar łaski Bożej. Wróg Boga i czło-
wieka nie życzy sobie, aby ta prawda była wyraźnie przedsta-
wiana, gdyż wie, że jeśli ludzie przyjmą ją w pełni, jego moc
zostanie zniszczona. Jeśli zdoła opanować umysły ludzi tak,
iż wątpliwości i niewiara rzucą cień na doświadczenie tych,
którzy uważają się za dzieci Boże, będzie mógł ich pokonać
wystawiając ich na pokusy.

Prosta wiara,
która każe ufać
w Słowo Boże, jest
tym, czego potrze-
bujemy. Lud Boży
musi posiadać taką
wiarę, która trzyma
się mocy Pana, »al-
bowiem łaską zba-
wieni jesteście przez
wiarę, i to nie
z was: Boży to dar«
(Ef. 2,8). Ci, którzy
wierzą, że Bóg ze
względu na Chrystu-
sa przebacza nasze
grzechy, nie powin-
ni ulegać pokusie i ustawać w dobrym boju wiary. Ich wia-
ra powinna się umacniać, aż ich chrześcijańskie życie i sło-
wa będą świadczyć o tym, że »krew Jezusa Chrystusa (...)
oczyszcza nas od wszelkiego grzechu« (I Jana 1,7)” (Słudzy
ewangelii, s. 110).

„Chrześcijanin żyje dzięki swojej więzi z Chrystusem.
To, co grzeszne i ludzkie, zostaje połączone z tym, co świę-
te i boskie. Wierzący człowiek trwa w Chrystusie i staje
się jedno z Nim. Gdy ludzie są blisko połączeni więzami

Odkupienie
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tego życia, ich gusta upodabniają się — zaczynają lubić te
same rzeczy. Tak samo ci, którzy trwają w Chrystusie, będą
kochać to, co On miłuje. Będą czcić i zachowywać Jego
przykazania. (...) Latorośl, odżywiana z pnia, zaczyna kwit-
nąć i owocować. Jej piękne, pachnące grona świadczą o jej
więzi z żywym krzewem. Podobnie chrześcijanin, trwając
w Jezusie, będzie owocował. W charakterze i życiu bę-
dzie przejawiał — jak dorodne grono — cenne dary Ducha:
miłość, radość, pokój, cierpliwość, łagodność, dobroć, wia-
rę, pokorę, wstrzemięźliwość. (...) Postanówcie, że będzie-
cie owocującymi uczestnikami żywego Krzewu. Latorośl
może się rozwijać jedynie wtedy, gdy czerpie życie i siłę
z macierzystego pnia. Korzystajcie więc z każdej okazji,
by nawiązywać coraz ściślejszą więź z Chrystusem. Wie-
rząc w Niego, miłując Go, naśladując Go i polegając zu-
pełnie na Nim stajecie się jedno z Nim, a przez was Jego
życie i charakter zostaną objawione światu” (Our High
Calling, s. 145).

Wszystko może być przebaczone

„Jako spokrewnieni z pierwszym Adamem, ludzie
dziedziczą po nim jedynie winę i wyrok śmierci.
Jednak Chrystus wkracza i dla każdego człowie-
ka przechodzi próbę, w której Adam zawiódł.
Odkupuje haniebny upadek Adama i wycho-
dzi z próby bez skazy. To stawia człowieka
w korzystnej sytuacji wobec Boga, w któ-
rej, dzięki przyjęciu Chrystusa jako swego
Zbawiciela, człowiek staje się uczestnikiem
boskiej natury. W ten sposób zostajemy po-
łączeni z Bogiem i Chrystusem” (The Se-
venth-day Adventist Bible Commentary,
t. VI, s. 1074).

„Grzech całego świata został złożony
na Jezusa, a boskość wydała to, co ma naj-
większą wartość, na cierpienie w człowie-

czeństwie Jezusa, aby cały świat mógł otrzymać przebacze-
nie przez wiarę w Zastępcę. Największy winowajca nie musi
się obawiać, że Bóg mu nie przebaczy, gdyż dzięki skutecz-
ności boskiej ofiary kara przewidziana przez prawo zostanie
usunięta. Przez Chrystusa grzesznik może powrócić do Bo-
ga” (The Faith I Live By, s. 104).

„Apostoł porównuje nieposłuszeństwo Adama z zupeł-
nym posłuszeństwem Chrystusa. Pomyśl, co oznacza dla nas
posłuszeństwo Jezusa. Oznacza, że w Jego mocy wszyscy
możemy być posłuszni. Chrystus stał się człowiekiem. Słu-
żył swemu niebiańskiemu Ojcu ze wszystkich sił swojej
ludzkiej natury. Miał podwójną naturę — jednocześnie ludzką

  Chrystusa
tylko przez
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i boską. On jest Bogiem i człowiekiem” (The Seventh-day
Adventist Bible Commentary, t. VI, s. 1074).

Wyzwoleni spod przekleństwa

„Zadaniem prawa jest potępiać, ale nie ma w nim mocy
przebaczenia ani odkupienia. Bez Chrystusa samo prawo
jest dla grzesznika jedynie potępieniem i śmiercią. Nie ma
zbawczej wartości, żadnej mocy, by ochronić przestępcę
przed karą. (...) Przestępstwo prawa Bożego wymagało śmier-
ci Chrystusa, by zbawić człowie-
ka, a jednocześnie zachować god-
ność i szacunek prawa. Chrystus
wziął na siebie potępienie z po-
wodu grzechu. Przyjął całą ludzką
nędzę. Ten, który nie znał grzechu,
stał się grzechem za nas. (...)
Grzech, tak ohydny dla Niego,
został złożony na Nim, tak iż ugi-
nał się On i jęczał pod tym cię-
żarem. Rozpacz agonii Syna Bo-
żego była o tyle boleśniejsza
od Jego fizycznego bólu, iż led-
wie odczuwał On ten drugi. Bóg
dopuścił do tego, by Jego Syn zo-
stał wydany za nasze przestęp-
stwa. Przyjął wobec Niego posta-
wę Sędziego, ukrywając cechy do-
brotliwego Ojca. W tym Jego mi-
łość przejawia się w najbardziej zdumiewający sposób wo-
bec zbuntowanej ludzkości” (The Faith I Live By, s. 104).

„»Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza
bramą« (Hebr. 13,12). Za złamanie prawa Bożego Adam
i Ewa zostali wypędzeni z Edenu, natomiast Chrystus, nasz
zastępca, miał cierpieć poza murami Jerozolimy. Umarł
w miejscu położonym poza miastem, gdzie tracono zbrod-
niarzy i morderców. Jakież wielkie znaczenie mają słowa:
»Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się
za nas przekleństwem« (Gal. 3,13)” (Życie Jezusa, wyd.
VIII, s. 534).

Wyłącznie przez zbawczą wiarę

„Patrząc na Chrystusa przez krzyż Golgoty, grzesznik
zostaje pociągnięty do Zbawiciela, a gdy uświadamia so-
bie, że Jezus oddał życie za niego, wówczas jego serce mięk-
nie w skrusze i łagodności. Pokornieje przed Bogiem, bo
uświadamia sobie, że złamał boskie prawo, a jednocześnie
wierzy w Pana Jezusa Chrystusa jako swego Zastępcę i Po-
ręczyciela. To jest zadanie, jakie czeka każdego, kto złamał
prawo Boże — skrucha wobec Pana za złamanie Jego przy-
kazań, które kosztowało życie Jego drogiego Syna, i wiara
w Tego, który przypisuje nam swoją sprawiedliwość. Jed-
nak istnieją błędne poglądy co do natury prawdziwej wiary.
Nie jest ona jedynie intelektualnym przyjęciem prawdy czy

akceptacją faktu, że Chrystus umarł dla zbawienia ludzi.
Prawdziwa wiara działa w miłości i oczyszcza duszę” (Re-
view and Herald, 5 VII 1892).

„Światło dane mi przez Boga stawia tę ważną kwestię
na pierwszym miejscu w moich myślach. Usprawiedliwie-
nie jest w pełni z łaski, a nie przez uczynki upadłego czło-
wieka. Wyraźnie zostało mi przedstawione, że jeśli bogacz
posiada pieniądze i dobra i składa je w darze Panu, to błęd-
ne poglądy mogą zepsuć jego ofiarę rodząc w nim myśl, że
zasłużył na łaskawość Boga, a Pan jest mu winien szcze-

gólne względy z uwagi
na złożony dar. Człowiek
złamał prawo Boże, ale
Odkupiciel złożył obietni-
ce oparte na pewnym fun-
damencie. Wszystkie bło-
gosławieństwa są dostępne
wyłącznie dzięki Pośred-
nikowi. (...) Każdy dar jest
opieczętowany znakiem
krzyża oraz nosi wizeru-
nek i podpis Jezusa Chry-
stusa. Wszystko, co dobre,
pochodzi od Boga. Od naj-
mniejszych dobrodziejstw
do największych błogo-
sławieństw, wszystko pły-
nie z jednego Źródła,
z boskiego pośrednictwa

zaprawionego krwią o wartości przewyższającej wszystko
— krwią przelaną za cenę życia Syna Bożego.

Nikt nie może podarować Bogu niczego, co już nie nale-
żałoby do Niego. Pamiętajcie o tym: »Od ciebie pochodzi
to wszystko i daliśmy tylko to, co z twojej ręki mamy«
(I Kron. 29,14). Dokądkolwiek się udajemy, musimy uświa-
damiać ludziom, że nie mamy nic, nic wartościowego nie
możemy ofiarować, ani przez uczynki, ani przez wiarę, cze-
go wcześniej nie otrzymalibyśmy od Boga i na czym On
nie mógłby położyć swojej ręki i powiedzieć: To jest moje
— dary i błogosławieństwa, którymi was obdarzyłem, nie
po to, byście się nimi wzbogacili, ale dla mądrego użytku
i dla dobra świata” (Faith and Works, s. 20-22).

Dostrzeż Chrystusa w prawie

„Sednem naszego poselstwa są nie tylko przykazania
Boże, ale i wiara Jezusa. Na naszej ścieżce świeci dziś ja-
sne światło, i to prowadzi do wzrostu wiary w Jezusa.
Musimy przyjąć każdy promień tego światła i chodzić
w światłości, aby nie ściągnąć na siebie potępienia. Nasze
obowiązki i powinności nabiorą dla nas większego znacze-
nia, gdy bardziej docenimy prawdę” (Słudzy ewangelii, s. 111).

„Pytam was, jakie mamy zająć stanowisko, byśmy mogli
być uczestnikami boskiej natury? Dlaczego nie mielibyśmy
ujrzeć w prawie sprawiedliwości Jezusa Chrystusa? Chry-
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stus przybywa i udziela mi swojej sprawiedliwości w swo-
im doskonałym posłuszeństwie temu prawu” (1888 Mate-
rials, s. 125).

„Pouczenia, które Mojżesz przekazał Izraelitom o usta-
wach i przepisach Bożych, nie pochodziły od Mojżesza,
ale od Boga niebios. Powiedziano nam, że Chrystus był
w słupie obłoku w dzień i słupie ognia w nocy. Ludzie są
pogrążeni w ciemności, a gdy nie potrafią połączyć Chry-
stusa z Nowego Testamentu z Chrystusem ze Starego Te-
stamentu, to dlatego, że brakuje im mądrości. Starożytni Izra-
elici byli zbawieni przez Chrystusa tak samo, jak my jeste-
śmy zbawieni przez Chrystusa. W Słowie Bożym czytamy:
»Powiedz synom izraelskim: Zaiste, przestrzegać będziecie
sabatów moich, gdyż to jest znakiem między mną a wami
po wszystkie pokolenia wasze, abyście wiedzieli, żem Ja
Pan, który was poświęcam«. Pragniemy uświęcenia, które
tylko Bóg może dać, a uświęcenie to przejawia się w posłu-
szeństwie Jego prawu” (Review and Herald, 15 VII 1890).

Tylko przez łaskę Chrystusa

„Wielu mówi: Jestem zbawiony, jestem zbawiony, jestem
zbawiony. Ale czy zostali oni oczyszczeni z wszelkiego ska-
lania ciała i ducha? Czy mogą się oczyścić przez sprawie-
dliwość prawa? Jezus Chrystus przyszedł na ten świat i to
Jego sprawiedliwość jest udzielana ludziom, którzy są po-
słuszni prawu Bożemu. Wszyscy ludzie na świecie mogą
mówić: Jestem zbawiony. Każdy przestępca może tak po-
wiedzieć. Mogą mówić: Wierzę w Chrystusa jako mojego
Zbawiciela, ale dlaczego lekceważą Jego prawo, które jest
wyrazem Jego charakteru? Lekceważąc prawo Jahwe, lekce-
ważą samego Pana Jezusa Chrystusa. Zanim zakończę, chcę
wam powiedzieć, że mamy wspaniałego przyjaciela w Jezu-
sie, który przyszedł, by zbawić swój lud od przestępstwa
prawa. Czym jest grzech? Jedyną definicją grzechu jest to, iż
jest on przestępstwem prawa. Oto Jezus Chrystus przyszedł,
by udzielić nam swojej sprawiedliwości. Nie możemy zwy-
ciężyć o własnych siłach, ale jedynie przez wiarę w Niego.
Jeśli wierzysz w Jezusa Chrystusa, to masz Go dzisiaj. Mu-
sisz wierzyć, że On jest twoim Zbawicielem i że przypisuje
ci sprawiedliwość na mocy złożonej przez Niego ofiary,
ponieważ był On posłuszny wszystkim wymaganiom prawa
Bożego. Jeśli wierzysz w Niego, poznasz Go, a poznanie
Go wiedzie do zbawienia. Adam i Ewa utracili Eden, gdyż
złamali prawo, a ty możesz utracić niebo. Możemy zostać
napełnieni całą pełnią Bożą. Miarą naszego życia może być
życie Boga. Wtedy będziemy mogli odpierać moce ciemno-
ści” (1888 Materials, s. 128).

„Czeka nas walka. Widzimy, jak Chrystus walczył z mo-
cami ciemności i czego dokonał oraz dlaczego krzyż Gol-
goty został wzniesiony między Bogiem i człowiekiem. I co
dalej? Człowiek przychodzi do Chrystusa, a Bóg i czło-
wiek zostają pojednani przez krzyż, w którym łaska i wier-
ność się spotkały, a sprawiedliwość i pokój pocałowały.
Człowiek zostaje pociągnięty do krzyża, na którym Chry-

stus umarł za człowieka, by wywyższyć prawo Jahwe, a nie
umniejszyć je choćby o jotę. Krzyż Golgoty będzie świad-
czył na sądzie każdemu o niezmiennym charakterze pra-
wa Bożego. Ani jeden argument nie znajdzie się wtedy
na rzecz grzechu” (1888 Materials, s. 125).

„Dopiero przyjąwszy cnoty i łaskę Jezusa możemy za-
chowywać przykazania. Wiara w zadośćuczynienie
za grzech uzdalnia grzesznego człowieka do miłowania
Boga nade wszystko, a bliźniego swego jak siebie samego”
(Przypowieści Chrystusa, wyd. III, s. 246).

Zwycięstwo przez krzyż

„Dzisiaj szatan przedstawia te same pokusy, jakie skie-
rował przeciwko Chrystusowi, oferując nam królestwo tego
świata w zamian za naszą lojalność. Jednak szatańskie
pokusy nie mają mocy nad tym, który patrzy na Jezusa
jako twórcę i dokończyciela wiary. Szatan nie jest w sta-
nie zmusić do grzechu tego, kto przez wiarę przyjmuje
cnoty Tego, który był kuszony we wszystkim jak my, a nie
zgrzeszył.

»Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzone-
go dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot
wieczny« (Jan 3,16). Kto opamięta się w grzechu i przyj-
mie dar życia Syna Bożego, nie zostanie pokonany. Mając
przez wiarę udział w boskiej naturze, staje się dzieckiem
Bożym. Modli się i wierzy. Gdy jest kuszony i poddawany
próbom, otrzymuje moc, za którą Chrystus zapłacił swoim
życiem, i zwycięża dzięki Jego łasce. Każdy grzesznik musi
to zrozumieć. Musi okazać skruchę, uwierzyć w moc Chry-
stusa i przyjąć ją, aby być zbawionym i nie grzeszyć. Jakże
wdzięczni powinniśmy być za dar, jakim jest przykład Chry-
stusa!

Liczne są skomplikowane teorie i ludzkie wymysły, ale
ten, kto chce zwyciężyć, musi się ukorzyć i polegać na bo-
skiej mocy. Gdy w ten sposób chwytamy się mocy Nieskoń-
czoności i przychodzimy do Chrystusa mówiąc: Nie mam
nic, co mógłbym Ci dać; cała moja ufność jest w Tobie, wów-
czas boskie czynniki mogą współdziałać z nami, by nas
uświęcić i oczyścić.

Niech nikt nie waży się umniejszać znaczenia krzyża
Jezusa. To przez krzyż Zbawiciela zostaliśmy uzdolnieni
do zwycięstwa. Boskie czynniki działają w naszym życiu
w uciskach i próbach, dokonując dzieła, którego efektem
jest miłość, pokój i dobroć Chrystusowa.

Codziennie wielkie dzieło musi się dokonać w sercu
człowieka przez studiowanie Słowa Bożego. Musimy się
uczyć prostoty prawdziwej wiary. To przyniesie owoc. Dąż-
my do zdecydowanych postępów w zrozumieniu spraw
duchowych. Niech cenne Słowo Boże będzie naszym do-
radcą. Musimy uważnie stawiać każdy krok, trzymając się
boku Chrystusa. Duch łaski Chrystusa jest niezbędny w ży-
ciu, podobnie jak wiara działająca w miłości i oczyszczają-
ca duszę” (Selected Messages, t. I, s. 224-225).  ✔

Ellen G. White
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Z pewnością trudno wyhodować piękne kwiaty bez
znajomości botaniki, ale oczy mądrego ogrodnika
zawsze widzą rezultat, który ma zostać osiągnięty

— kwiaty, mające w pełni rozkwitnąć. Obowiązkiem ka-
znodziei jest nie tylko przygotowanie dobrego kazania zgod-
nie z zasadami homiletyki, których nauczył się od swoich
nauczycieli i z podręczników. Nie to jest celem kaznodziej-
stwa — przynajmniej nie jest to głównym celem. Zadaniem
kaznodziei jest hodowanie kwiatów w ogrodzie Bożym, aby
jako plon przynieść je Królowi. Jego poznanie Pisma Świę-
tego, historii, ludzkiej natury — wszystko to są jedynie na-
rzędzia, którymi ma się posługiwać. Będzie on mówił swo-
im słuchaczom: „Czyń to, a będziesz żył” (Łuk. 10,28).

Zastanów się przez chwilę nie nad tym czasem, jaki spę-
dzisz przygotowując kazanie — myśląc o nim, modląc się
w jego sprawie — ale o czasie, w którym inni będą go słu-
chać. Przypuśćmy, że w twoim zborze jest dwieście osób, a ty
przemawiasz do nich przez pół godziny raz w tygodniu. Masz
więc sto godzin ich czasu. To ponad osiem godzin poświęco-
nych jednemu człowiekowi przez dwanaście dni.

Pomyśl, ile uderzeń serca przypada na sto godzin życia
człowieka. Pomyśl, jaką ilość życia otrzymujesz od ludzi,
którzy przychodzą cię słuchać. Benjamin Franklin powie-
dział: „Kochasz życie? Więc nie trać czasu, bo z niego skła-
da się życie”. Czy w twoim kazaniu jest odpowiednio dużo
dostatecznie ważnego materiału, byś miał prawo powiedzieć
komukolwiek w twoim zborze: Chciałbym, żebyś poświęcił
mi dwa tygodnie twojego życia, abym mógł przekazać ci praw-
dy, które leżą mi na sercu? To, co mam do powiedzenia,
powinno być naprawdę ważne, jeśli miałbym zwrócić się
do kogoś z taką prośbą. Pomyśl o odpowiedzialności, jaką
ponosi kaznodzieja, gdy przemawia w zgromadzeniu skła-
dającym się z pięciuset czy tysiąca osób! A jednak mimo

to niektórzy z nas, kaznodziejów, w tym także ja, wypeł-
niają pół godziny świętoszkowatymi banialukami. Dobrze
wiecie, że tak się zdarza. To się nazywa trywialną paplaniną,
cienkim, niesmacznym, pozbawionym mocy, beznadziejnym
ludzkim wymysłem. Skoro człowiek oddaje mi część swoje-
go życia, powinienem ją wykorzystać, by przedstawić mu
wielkie prawdy prawa Bożego, potężne objawienia zawarte
w Jego Słowie, wieczne obietnice świętej ewangelii.

Ujmę to tak: Czy poszedłbyś do kogoś i powiedział-
byś mu: Poświęć mi dwa tygodnie twojego życia, a potem
przez cały ten czas żartowałbyś, śmiałbyś się i gadał głup-
stwa? Czy to, co mówisz do zboru, jest dość ważne, byś mógł
powiedzieć każdemu w zgromadzeniu: Mam ci coś do po-
wiedzenia?

Kazanie powinno prowadzić do duchowej dojrzałości
z największą gorliwością, z zaangażowaniem wszystkiego,
co najlepsze i największe w tym, który przemawia. Powin-
niśmy móc powiedzieć: To jest mój najdojrzalszy pogląd, moje
najlepsze przemyślenia, moje najwyższe aspiracje. Wierzę w to
z całego serca. Z Pisma Świętego jasno wynika, że kazanie
powinno być najwyższą formą wyrazu kaznodziei. O Jezu-
sie napisano: „Widząc tłumy, wstąpił na górę. (...) I otwo-
rzywszy usta swoje, nauczał ich” (Mat. 5,1-2). To najważniej-
sze kazanie wszechczasów — Kazanie na Górze — zostało
wypowiedziane przez Jezusa wprost z Jego serca, bo takie
były potrzeby ludzi — widząc tłumy, nauczał ich.

Podobnie dzisiaj potrzeby ludzi są okazją do wygłosze-
nia kazania, powodem wygłoszenia kazania, celem istnienia
kaznodziejstwa. Gdybyśmy przy pomocy jakichś duchowych
promieni rentgenowskich mogli zajrzeć do serca każdego
człowieka w zgromadzeniu, gdy powstajemy, by przema-
wiać, czy nie wpłynęłoby to na treść naszego kazania? Czy
nie dodałoby nam entuzjazmu, gorliwości, staranności

kaznodziejstwo?kaznodziejstwo?
Czym jestCzym jest
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i współczucia? Czy nie zawstydziłoby nas wobec naszej po-
wierzchowności, nudności i zdawkowej oficjalności?

Przypuśćmy, że wiedziałbyś, że jutro albo za tydzień
ktoś z twoich słuchaczy umrze i że to jest ostatnie kazanie,
którego słucha, choć o tym nie wie. Ktoś inny straci żonę
przed upływem tygodnia. Jakaś kobieta za kilka dni dowie
się o niewierności męża — zanim będziesz miał okazję znów
zwrócić się do niej w kazaniu, jej życie rozleci się jak do-
mek z kart. Co powiedziałbyś tym ludziom?

W 1953 roku wraz z żoną spędziliśmy wigilię Bożego
Narodzenia w hotelu w Christchurch w Nowej Zelandii.
Byliśmy głodni i poszliśmy do hotelowej restauracji, by coś
zjeść. Nigdy nie zapomnę dzikiej wesołości, jaka panowała
wśród obecnych tam gości. Ktoś próbował mi nawet nałożyć
błazeńską czapeczkę. Wszyscy byli pijani albo mieli zamiar
się upić. Bawili się w najlepsze. Do Nowej Zelandii przy-
była właśnie królowa, a jak wiadomo, kraj ten jest bardziej
brytyjski niż sama Anglia, zatem ludzie cieszyli się na spo-
tkanie ze swoją monarchinią. Wszyscy radowali się, jak kraj
długi i szeroki. Właśnie w ten sposób dawali wyraz swojej
radości. Oczywiście my także cieszyliśmy się z naszego
pobytu w Nowej Zelandii, bo to piękny kraj — moja żona
powiedziała nawet, że jeśli mielibyśmy mieszkać gdziekol-
wiek poza Stanami Zjednoczonymi, chciałaby zamieszkać
właśnie tam. Myślę, że Nowa Zelandia to jeden z najpięk-
niejszych krajów świata, chociaż nie brakuje pięknych krain
także w innych częściach ziemi.

Tak więc znaleźliśmy się w hotelowej restauracji tam-
tego wieczora. Pogoda była piękna, jak przystało na wigilij-
ny wieczór. Był środek lata, na niebie ani jednej chmury.
Księżyc świecił jasno, a nad całą Nową Zelandią panowała
niczym niezmącona cisza. Tej samej nocy z miasta Welling-
ton na północ kraju pędził pociąg pełen wesołych podróż-
nych, udających się na święta w odwiedziny do swoich
bliskich. Pociągiem tym jechała także grupa adwentystycz-
nej młodzieży na zjazd namiotowy w pobliżu miasta Au-
ckland. Tory z rzadka krzyżowały się z autostradami. Mo-
głoby się wydawać, że podróż była całkowicie bezpieczna.
Czy tak było w istocie? Mniej więcej w połowie drogi
do Auckland po zachodniej stronie torów wznosi się wul-
kan, który od dawna pozostawał nieaktywny. W jego pra-
starym kraterze powstało jezioro o powierzchni prawie sze-
ściu hektarów, przeważnie zamarznięte, tak zimą, jak i la-
tem. Odpływ wody z jeziora był zablokowany wielką ścianą
lodu, która, o ile wiadomo, stała nieporuszona od stuleci.
Jednak z jakiegoś powodu tamtej nocy lodowa ściana ustą-
piła i woda z jeziora spłynęła zboczem, zmywając błoto,
popioły, kamienie i wielotonowe głazy. Lawina uderzyła
w most kolejowy i zburzyła go, podobnie jak wiadukt au-
tostrady, niemal tuż przed nadjeżdżającym pociągiem.

Kierowca ciężarówki, który jako pierwszy zauważył
zniszczenia, starał się dać znak maszyniście, by zatrzymał
pociąg, ale było już za późno. Pociąg pełen pasażerów wpadł
wprost do wezbranej rzeki. Wszystkie wagony prócz kilku
końcowych spłynęły do morza. W ciągu dwudziestu se-
kund ponad sto czterdzieści osób straciło życie w ten wigi-
lijny wieczór. Wśród nich także kilkoro naszych młodych
wyznawców. Radość z nadchodzących świąt i przybycia
królowej zmieniła się w wielki smutek. Nic dziwnego — to
była straszna tragedia.

Czy wiecie, co przyszło mi na myśl, gdy rankiem usły-
szałem wiadomości? Zastanawiałem się, czy ktoś, kto słu-
chał mojego kazania trzy dni wcześniej, znajdował się w tym
pociągu. Co powiedziałem, by pomóc tej osobie wyjść
na spotkanie wieczności? O tym właśnie pomyślałem. Czy
ktoś z tych ludzi był na moim kazaniu? Co mu powiedzia-
łem?

Dr Charles Reynolds Brown, dziekan wydziału teologii
n a Yale University, był jednym z kaznodziejów, którzy
wygłosili kazania w miastach w pobliżu San Francisco
w niedzielę wielkanocną w 1906 roku. Wszystkie kościo-
ły były pełne. W najbliższą środę o piątej piętnaście rano
potężne trzęsienie ziemi obróciło miasto San Francisco
w płonące rumowisko. Wielu z tych, do których przema-
wiali dr Brown i inni kaznodzieje tej niedzieli, udało się
na spoczynek wieczorem 17 kwietnia szczęśliwych i cie-
szących się dostatkiem. Rankiem, o ile się obudzili, byli
nędzarzami bez dachu nad głową. Wielu z nich ocknęło
się w płomieniach, których nie sposób było ugasić. W swojej
znakomitej książce pt. The Art of Preaching, którą, mam na-
dzieję, przeczytacie, dr Brown mówi, że zadał sobie pytanie:
„Jakie kazanie przedstawiłem zgromadzonym w ostatnią
niedzielę, by przygotować ich na czekającą ich tragedię,
zagładę San Francisco?”. To była pierwsza myśl, jaka zrodzi-
ła się w jego głowie na wieść o nieszczęściu.

Ten sam kaznodzieja mówi o innym ze swoich do-
świadczeń. Pewnego niedzielnego wieczora głosił kazanie
na temat wiecznego miłosierdzia. Po zakończeniu nabo-
żeństwa młody człowiek, kasjer w dużej instytucji finanso-
wej, przyszedł do niego i wyznał, że zdefraudował 2800
dolarów z kasy, co wkrótce musiało się wydać. Zbliżał się
dzień rozliczenia. Odliczał już godziny, jakie pozostały
do chwili, gdy jego nieuczciwość wyjdzie na jaw. Rozwa-
żał ucieczkę i zmianę tożsamości, a nawet samobójstwo,
byle uniknąć hańby, która nieuchronnie go czekała. Szuka-
jąc pomocy w podjęciu decyzji, przyszedł do kościoła
i usłyszał kazanie dr. Browna o wiecznym miłosierdziu.
Po nabożeństwie udał się do kaznodziei i rozmawiali o tej
trudnej sytuacji aż do północy. W wyniku tej długiej roz-
mowy ułożyli plan, zgodnie z którym młody człowiek wy-
znał swoją winę i zwrócił ukradzione pieniądze, spłacając
dług w ratach przez kilka lat. Kierownictwo firmy potrak-
towało go łaskawie, a on nie tylko uniknął kary, ale także
odzyskał honor. Dr Brown mówi: „Co by było, gdyby tamte-
go wieczoru kaznodzieja bujał w obłokach?”.

Przyjaciele, głoście wielkie prawdy Słowa Bożego. Nie
mamy czasu na tym świecie na nic innego. Nie wiecie, kto
może się znaleźć wśród waszych słuchaczy. Co by było, gdyby
wskutek braku przygotowania, wyczucia i gorliwości dr Brown
nie mógł tamtego wieczora przybliżyć Bożego miłosierdzia
temu młodemu człowiekowi, a ten pogrążyłby się w ciem-
nościach i popełniłby samobójstwo? Moi przyjaciele kazno-
dzieje, mówię wam, kaznodziejstwo to poważna rzecz. Wiele
decyzji o wiecznych skutkach — decyzji między dobrem
a złem, życiem a śmiercią — leży w waszych rękach.  ✔

Harold M.S. Richards

[Autor był założycielem i kaznodzieją programów radio-
wych Voice of Prophecy. Artykuł został zaczerpnięty z książ-
ki pt. Feed My Sheep, wydanej w 1958 roku].
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Nikt prócz mnie nie może mnie zdefiniować.
Nikt nie może mnie uczynić tym, czym nie chcę być.
Jestem odpowiedzialny za moje postępowanie.
Ludzie mogą na mnie wpływać, ale nie mogą mną rządzić.
Myślę jak wolny człowiek.
Dlatego jestem niezwyczajny.
Trwam przy tym, w co wierzę.
Wierzę w Wyższą Siłę.
Wierzę, że wszystko jest możliwe.
Świat jest pełen wielkich rzeczy,
wspaniałych rzeczy, cudownych rzeczy,
rzeczy, które kształtują nas od tego, jacy byliśmy,
ku temu, co wykracza poza wszystko,
czym moglibyśmy być o własnych siłach.
Szczęście jest kwestią wyboru.
Odnoszę sukcesy, bo wierzę, że je odniosę.
Czasami się martwię, ale nie rozpaczam.
Dobre rzeczy zdarzają się tym, którzy na nie czekają.
Czasami jednak trzeba wyciągnąć po nie rękę.
Nie wystarczy stać w wierze,
trzeba także kroczyć naprzód w wierze.
Mądrze wybieraj wzorce.
Nie ufaj plotkom.
Pamiętaj, że są zawsze dwie strony każdej historii.

Moje myúli
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Łączność jest kluczem do każdego związku.
Bądź wrażliwy i troskliwy, ale nie służalczy.
Czasami dyplomatyczna postawa jest najlepszym wyjściem.
Spełnienia nie znajduje się przez zaspokajanie egoizmu.
Nie pieniądze, ale ludzie chciwi pieniędzy są korzeniem zła.
Jeśli nie jesteś zadowolony z siebie,
nie oczekuj, że inni będą z ciebie zadowoleni.
Bądź idealistycznym realistą.
Ignoruj gburów, najlepiej jak potrafisz.
Rozróżniaj głupotę od niewiedzy.
Nie polegaj na domysłach.
Ucz się wciąż nowych rzeczy, bez przerwy wzbogacaj umysł.
Zawieraj nowe przyjaźnie i podtrzymuj stare.
Sumą wszystkiego jest umiarkowanie.
Przeważnie przeszłość człowieka wyjaśnia jego przyszłość.
Ciesz się życiem.
Przygotowanie posiłku jest sztuką — pielęgnuj ją.
Miej otwarty umysł.
Uczyń każdy etap życia najlepszym.
Kochaj swoich bliskich,
bo oni są jedynym pewnikiem w twoim życiu.
Czasami wystarczy się wybrać na zakupy.
Jesteśmy zagubieni w zmartwieniach i kłopotach,
a zwłaszcza z powodu komplikujących wszystko innych ludzi,

chociaż każdy ma w sobie coś,
co martwi innych i komplikuje im życie.
Wydaje się, że wielu ludzi jest zagubionych.
Upewnij się, że masz marzenia i cele.
Poświęć czas na odmłodzenie siebie.
Nie rób niczego wyłącznie w jeden sposób
tylko dlatego, że zawsze tak robiłeś.
Zadawaj pytania, ale także wysłuchuj odpowiedzi.
Opieraj się pokusie plotkowania.
Gdy wydaje się, że życie jest nie do zniesienia,
pamiętaj, że będzie lepiej,
i spójrz na problem z pewnej perspektywy.
Czy naprawdę jest to wielki problem?
Miej priorytety.
Zadaj sobie pytanie, co cię stresuje i czy jest tego warte.
Weź sobie wolne, ciesz się urlopem.
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Puszczaj bańki mydlane i jedz lody w parku.
Opuść swoją wygodną sferę.
Naucz się czegoś nowego.
Ogarniaj życie.
Nie bierz zniewag do siebie
— zazwyczaj wynikają z zazdrości i braku pewności siebie.
Nie pragnij być kimś innym,
bo obrażasz tym Boga.
Ufaj i wierz.
Wszystko będzie działać tak, jak powinno.
Wiara jest jak mięsień
— musisz ją ćwiczyć i używać, by była silniejsza.
Troszcz się o swoje ciało — masz je tylko jedno.
Miej zmarszczki od śmiechu, a nie ze zmartwienia.
Kochaj przyrodę.
To, że coś brzmi głupio, nie znaczy, że takie jest.
Nie biegaj w kółko. Dąż do celu.
Bądź eklektyczny i wszechstronny, dbaj o różnorodność.
Słuchaj uszami i sercem.
Śmiej się i kochaj ludzi.
Podejmuj inicjatywę, bądź przywódcą.
Większość ludzi jest jak owce, idą za kimś.
Pamiętaj, że ludzie są tylko ludźmi, i kochaj ich takich.
Niektórych nie będziesz miał za co kochać,
więc będziesz musiał ich kochać mimo wszystko.
Bądź szczery wobec siebie i innych.
Ceń się.
Oczekuj rzeczy nieoczekiwanych.
Witaj każdy poranek z nadzieją,
a znajdziesz to, czego szukasz.
Ludzie lgną do pozytywnie myślących i szczęśliwych.
Możliwe jest docenianie czegoś,
nawet jeśli nie w pełni się to rozumie.
Podskakuj z radości, śmiej się, śpiewaj — niech ludzie patrzą.
Bądź kulturowo wyczulony.
Pogódź się z tym, że na świecie nie będzie pokoju
— przestań o to prosić.
Bądź uduchowiony, a nie religijny.
Praktykuj to, w co wierzysz.
Wierz w to, co praktykujesz.
Wiedz, dlaczego wierzysz w to, w co wierzysz.
Staraj się nie ulegać wybujałej wyobraźni.
Znaj swoją wartość i nie zadowalaj się byle czym.
Wieczność jest właściwą ilością czasu
na to, by być z Bogiem.  ✔

Melisa A. Ríos

[Autorka mieszka w Stanach Zjednoczonych].
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en artykuł jest o przywódz-
twie — wartości, której
pod każdym względem nie
dostaje. Ściślej mówiąc, jest

on o przywództwie chrześcijańskim,
a został napisany z judeochrześcijań-
skiego punktu widzenia. W tym kon-
tekście wymiar moralno-etyczny ma
zasadnicze znaczenie, a Biblia jest na-
szym pierwszoplanowym źródłem.

Obecnie trwają intensywne, nie-
mal szaleńcze poszukiwania, które
mają na celu odkrycie dynamiki efek-
tywnego przywództwa. Jak ono funk-
cjonuje? Jakie cechy czynią człowieka
efektywnym przywódcą? Dlaczego lu-
dzie idą chętniej za jednym przywódcą
niż za innym? Czy człowiek rodzi się
przywódcą? Czy istnieje powołanie
do przywództwa? Jaką rolę w stawa-
niu się przywódcą odgrywają różne
okoliczności? Czy przywódcy są po-
woływani i kształtowani przez wyda-
rzenia?

Coraz więcej materiałów

Jesteśmy zawaleni nadmiarem
materiału i literatury na ten temat,
wraz z towarzyszącymi warsztatami
i seminariami. Trudno się w tym
wszystkim połapać. Wydaje się, że
wszyscy chcą się zajmować szkoleniem
i konsultacjami w dziedzinie przy-
wództwa. Niektórzy inkasują za to
pokaźne okrągłe sumy.

Adwentyści dnia siódmego nie
przyłączyli się do dyskusji w ostat-
niej chwili. Rozwój chrześcijańskie-
go przywództwa jest na adwenty-
stycznej agendzie od dziesięcioleci.
Przywódcy kościelni podążają
za trendami i odkryciami w tej dzie-
dzinie z żywym zainteresowaniem
i od wielu lat dzielą się swoimi spo-
strzeżeniami z kolegami w służbie
kaznodziejskiej. Nasi przyjaciele
z Kościoła Ewangelicko-Luterań-
skiego w Ameryce trafnie wyrażają
nasze nastawienie, gdy mówią: „Mo-
żemy się uczyć z wielu źródeł dostęp-
nych w społeczeństwie i Kościele,
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PRZYWÓDZTWO

ale mamy pewną wyjątkowość, której nie wolno nam mini-
malizować”.

Definicja przywództwa

Precyzyjna definicja przywództwa jest trudna do usta-
lenia. Wiemy, że przywództwo to zdolność wpływania na in-
nych, by podążali w pewnym kierunku oraz przyjęli okre-
ślony punkt widzenia i sposób myślenia. Jest to wpływ wy-
wierany przez ludzi na innych ludzi, grupy społeczne, spo-
łeczności, a nawet narody. W każdej kulturze występują ja-
kiegoś rodzaju formy przywództwa.

Przywództwo jest potrzebne w każdej dziedzinie. Obej-
muje ono pozycję przywódcy, zdolność kierowania i czyn-
ności związane z kierowaniem. „Przywódca to ktoś, za kim
idziesz tam, gdzie nie poszedłbyś z własnej inicjatywy” (Joel
Barker, Future Edge, s. 163).

Rozwój biblijnego pojęcia

Społeczności ludzkie — od rodziny po naród — muszą
mieć przywódców. Jest to powszechna potrzeba i pragnie-
nie ludzkości. Według sprawozdania biblijnego, w począt-
kach historii ludzkości przywódcy wyłaniali się w społe-
czeństwie. Zazwyczaj ich przywództwo było oparte na wro-
dzonych darach, umiejętnościach i zdolnościach. Siła i mę-
stwo stawiały tych ludzi na czele grupy.

Kluczowy tekst

Iz. 3,1-3 to ważny tekst, w którym Jahwe wymienia sze-
reg typów przywódców. Bóg gniewa się na swój lud i grozi,
iż zabierze „Jeruzalemowi i Judzie podporę i laskę,
wszelką pomoc w chlebie i wszelką pomoc w wodzie,
bohatera i wojownika, sędziego i proroka, zarówno
wieszczka, jak i starszego, dowódcę pięćdziesiątki i męża
poważnego, i radcę, i przemyślnego zamawiacza”.

Efektywna kadra przywódcza jest tak samo niezbędna
do życia społeczności, jak pokarm i woda. W tekście wy-
mienione są różne typy i umiejętności przywódcze: boha-
ter (gibbowr) — odważny i dzielny; wojownik (milcha-
mah) — waleczny, stawiający czoło wrogom; sędzia (sza-
fat) — wydający wyroki, broniący uciśnionych; prorok (na-
bij) — natchniony, posiadający wizję; dowódca (sar) — sto-
jący na czele, kierujący innymi; radca (jaac) — doradzają-
cy, kierujący. Starsi są uważani za przywódców w każdym
społeczeństwie. Także mądrzy rzemieślnicy (khaw-kawm),
mistrzowie w swoim rzemiośle, są przywódcami w swo-
jej sferze. Może się nam wydawać dziwne, ale na liście zna-
lazł się także przemyślny zamawiacz (bene), człowiek zna-
jący się na rzeczy, inteligentny, zdolny do wnikliwej oce-
ny sytuacji.

Przykłady i wzorce

Abraham jest wzorcem wszystkich cnót przywódczych.
Jahwe oświadczył: „Wybrałem go bowiem, aby nakazał sy-
nom swoim i domowi swemu po sobie strzec drogi Pana,
aby zachowywali sprawiedliwość i prawo” (I Mojż. 18,19).

Abraham okazał się człowiekiem silnym i mężnym, gdy
uratował swojego bratanka Lota, pokonując pięciu królów.
„Czciciel Jahwe oddał nie tylko wielką przysługę krajowi,
ale dowiódł również, że jest walecznym mężem. Okazało
się, że sprawiedliwość nie jest tchórzostwem, i że religia
Abrahama uczyniła go odważnym w popieraniu prawa
i obronie uciskanych. Jego heroiczny czyn sprawił, że zy-
skał ogromny wpływ na okoliczne ludy” (Patriarchowie
i prorocy, wyd. V, s. 99). Abraham okazał wielką uczciwość,
gdy odmówił wzięcia łupów wojennych, aby nie odnosić ko-
rzyści kosztem pokrzywdzonych. Był człowiekiem wolnym
od chciwości. Abraham uznawał wymagania sprawiedliwo-
ści i człowieczeństwa. Jego postępowanie było ucieleśnie-
niem złotej reguły: Co byście chcieli, aby wam ludzie czynili,
to i wy im czyńcie.

Życie Mojżesza także jest niezwykle pouczające. Był on
niezrównanym przywódcą cechującym się niekwestionowa-
nymi zdolnościami i mocą. Jako utalentowany młody czło-
wiek szybko doszedł do znaczącej pozycji na dworze egip-
skim. Jako adoptowany syn obcego narodu uzyskał niezwykłą
biegłość w nauce Egipcjan i wyrósł na godnego dziedzica
tronu. „Wdrożono też Mojżesza we wszelką mądrość Egip-
cjan, a był dzielny tak w słowach, jak i w czynach” (Dz.
7,22).

W 17. i 18. rozdziale Księgi Wyjścia czytamy, jak Moj-
żesz nauczył się cennych lekcji budowania społeczności,
zorganizowanego działania i współpracy. Pochłonięty był
wizją rozwoju ludzkich możliwości i z niecierpliwością
wyglądał dnia, gdy lud Boży zostanie wyposażony w moc
do uczestniczenia w służbie dla Pana. „Oby cały lud za-
mienił się w proroków Pana, aby Pan złożył na nich swoje-
go ducha!” (IV Mojż. 11,29). Słynni przywódcy czasów sta-
rotestamentowych byli ludźmi wielkiego serca, niesamolub-
nymi, stawiającymi dobro innych ponad własnym. Abraham
spierał się z Jahwe w kwestii Jego decyzji zniszczenia So-
domy. „Czy rzeczywiście zgładzisz sprawiedliwego wespół
z bezbożnym?” (I Mojż. 18,23). Mojżesz prosił Boga, by
oszczędził nieposłusznych Izraelitów, nawet gdyby miał
wymazać jego imię z księgi żywota: „Racz odpuścić ich
grzech, lecz jeżeli nie, to wymaż mnie ze swojej księgi, którą
napisałeś” (II Mojż. 32,32).

Sędziowie

Okres sędziów był czasem przejściowym między rząda-
mi Jozuego a ustanowieniem monarchii. „Brak kierownic-
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twa jest problemem i bolączką. Aby funkcjonować, grupa
musi mieć przywódcę — kogoś, kto mimo posiadanych ogra-
niczeń jest wybrany, by pełnić tę odpowiedzialną funkcję”
(The Interpreter’s Bible, t. II, s. 754-755).

Kronikarze widzieli w tym Boże kierownictwo. Tema-
tem Księgi Sędziów jest działalność kolejnych bohaterów,
którzy ratowali lud Boży. Jahwe okazywał troskę o swój
lud, powołując przywódców, jakkolwiek niedoskonałych. Bez
przywództwa naród cierpi. Anarchia jest najgorszym z moż-
liwych stanów.

„Utrapił ich bardzo. Wtedy Pan wzbudzał sędziów (...).
Ilekroć zaś Pan wzbudzał im sędziów, to Pan był z tym sę-
dzią i wybawiał ich z rąk ich wrogów” (Sędz. 2,15-16.18).

Trzeba rozumieć, że prorocy i wizjonerzy wstawiali się
u Pana za ludem, gdy pojawiało się niebezpieczeństwo,
a decyzje przywódców były podejmowane zgodnie z bo-
skimi zaleceniami. Z pozoru rozwiązanie to mogło się wy-
dawać nieskładne i niewystarczające, ale naród przetrwał.
Historia Izraela w epoce sędziów jest znaczona imionami
bohaterów takich jak: Otniel, Ehud, Debora, Gedeon, Abi-
melech, Jefta, Samson. Samuel był ostatnim z sędziów. Ten
system rządów wymagał wielkiej dojrzałości i opanowania
ze strony ludzi. Jednak pragnienie bardziej namacalnego
przywództwa, sprawowanego przez silną, scentralizowaną
władzę, okazało się dominujące. Lud zażądał króla, „jak to
jest u wszystkich ludów” (I Sam. 8,5).

Jahwe przychylił się do ich żądania. Stan umysłu ludzi
takich, jakimi są w swoim rozwoju w danym czasie, jest
jednym z realiów, które trzeba brać pod uwagę w kwestii
stylu przywództwa. Nie można ignorować kontekstu!

W pismach proroczych wyznaczony został idealny pro-
fil króla. Otóż miał on stosować boskie zasady we wszyst-
kich swoich poczynaniach, jako najwyższy rangą przywódca
narodu. „Jest on Bożym reprezentantem i pierwszym pa-
tronem życia religijnego Izraelitów” (Bruce C. Birch, Let
Justice Roll Down, s. 219).

Monarchia Izraela miała się różnić od tych, jakie pano-
wały w okolicznych państwach. „Dwa punkty podkreślały
szczególne cechy ideału izraelskiego króla: Po pierwsze,
miał on być całkowicie podporządkowany Jahwe
i we wszystkim zależny od Niego i błogosławieństw Jego
przymierza; po drugie, jednym z najważniejszych zadań
króla było nauczanie sprawiedliwości i błogosławieństw
przymierza Jahwe wśród ludu” (Sigmond Mowinckel, He
That Cometh, s. 94).

Studium Pięcioksięgu miało przygotować serce i umysł
króla do pełnienia jego obowiązków. „Gdy zasiądzie
na swoim królewskim tronie, niech sporządzi sobie
na zwoju odpis tego Prawa od kapłanów, Lewitów. I bę-
dzie go miał u siebie, i będzie go czytał przez wszystkie
dni swojego życia, aby nauczyć się bojaźni Pańskiej, prze-
strzegania wszystkich słów tego Prawa i spełniania tych

wszystkich przepisów, aby serce jego nie wyniosło się ponad
jego braci i aby nie odstąpił od przykazania ani w prawo,
ani w lewo, aby był długo królem w Izraelu, on i jego sy-
nowie” (V Mojż. 17,18-20).

Zgodnie z tą koncepcją, król i lud byli wspólnie zwią-
zani przymierzem z Bogiem. Królowi nie wolno było uci-
skać ludu Bożego i bogacić się jego kosztem. Jego podda-
ni mieli być przez niego traktowani jak bracia. W dziejach
Izraela Dawid najbardziej zbliżył się do tego ideału, jak
wskazuje Brevard Childs: „Jego ostateczna rola jako ideal-
nego, sprawiedliwego króla, wyłania się z całą wyrazisto-
ścią” (Old Testament Theology in a Canonical Context,
s. 118-119).

Przywódcy, którzy szli w ślady Dawida, przejawiali
współczucie i szlachetność. Wielkoduszność Dawida jest
przeciwstawiana nikczemności Saula. „Ruszyło Dawida su-
mienie, iż uciął kraj płaszcza Saulowego, i rzekł do swoich
wojowników: Broń Boże, abym miał uczynić tę rzecz memu
panu, pomazańcowi Pańskiemu, podnosząc swoją rękę
na niego, gdyż jest pomazańcem Pańskim. I zgromił Da-
wid swoich wojowników tymi słowami, i nie pozwolił im
wystąpić przeciwko Saulowi; Saul zaś wstał, wyszedł z ja-
skini i poszedł swoją drogą” (I Sam. 24,6-8).

Rażącym przeciwieństwem tej szlachetnej postawy stali
się pasterze Izraela w czasach Ezechiela. „Synu człowie-
czy, prorokuj przeciwko pasterzom Izraela, prorokuj i po-
wiedz im: Pasterze! Tak mówi Wszechmocny Pan: Biada
pasterzom Izraela, którzy sami siebie paśli! Czy pasterze nie
powinni raczej paść trzody? Mleko wy zjadacie, w wełnę wy
się ubieracie, tuczne zarzynacie, lecz owiec nie pasiecie. Sła-
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bej nie wzmacnialiście, chorej nie leczyliście, skaleczonej
nie opatrywaliście, zbłąkanej nie sprowadzaliście z powro-
tem, zagubionej nie szukaliście, a nawet silną rządziliście
gwałtem i surowo” (Ezech. 34,2-4).

Niestety, także Salomon szybko porzucił ideał wskaza-
ny przez jego ojca. Obfitość dóbr materialnych wyniosła Izra-
el na wyżyny w świecie. Król pogrążył się w duchowym
upadku i zerwał przymierze z Panem. Rządy Salomona
znaczone były zbytkiem, nadużyciami i przestępstwami
podobnymi do tych, jakich dopuszczali się władcy okolicz-
nych narodów. Aby podtrzymać swój konsumpcyjny styl życia,
Salomon nałożył na swoich poddanych nadmiernie wyso-
kie podatki (nie traktował ich już jak braci), a ziarna upad-
ku zostały zasiane, doprowadzając już w następnym poko-
leniu do rozpadu królestwa. „Zwodzicielami stali się wo-
dzowie tego ludu, a prowadzeni przez nich zostają pochło-
nięci” (Iz. 9,15). Skutkiem pychy zawsze jest upadek!

Cechy przywódcze określone
przez proroków

Prorocy mówią o prawości i sprawiedliwości (uczci-
wości) jako zasadniczych cechach przywódczych, warunkach
nieodzownych dobrego przywództwa. Hebrajskie słowo mi-
spa odnosi się do prawości lub sądu wymierzanego przez
szofet — sędziego. Ta prawość także „jest warunkiem życia
i uczestniczenia przez poszczególne osoby w strukturze
i działaniach społeczeństwa, a zwłaszcza w równości wo-
bec systemu prawnego” (Bruce C. Birch, dz. cyt., s. 259).

Hebrajskie słowo cadek jest zazwyczaj tłumaczone jako
sprawiedliwość. Jego temat oznacza być prawym albo postę-
pować w prawy sposób (w sensie moralnym lub prawnym),
a także oczyszczać się. „Jednakże wydaje się, że prawość jest
raczej sposobem działania, a sprawiedliwość — cechą oso-
by. (...) Sprawiedliwość wykracza poza zakres prawości. Pra-
wość jest ściśle określona — wskazuje obowiązki każdego
człowieka. Sprawiedliwość jest utożsamiona z dobrocią,
uprzejmością, łaskawością” (Abraham J. Heschel, The Pro-
phets, s. 201).

Prorocy łączą sprawiedliwość z miłosierdziem. „Oznaj-
miono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od cie-
bie: tylko, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią
i w pokorze obcował ze swoim Bogiem” (Mich. 6,8).

Prorocy wzywali przywódców społeczności izraelskiej
(królów, książąt, sędziów, starszych, kapłanów, wodzów ple-
miennych i proroków) do naśladowania tych cech w ich
działaniach. W rzeczy samej, „życie Izraelitów jako realne-
go społeczeństwa miało odzwierciedlać cechy, których wzo-
rem było postępowanie Boga w dziejach Izraela” (Bruce
C. Birch, dz. cyt., s. 177). „Starotestamentowi prorocy mieli
dość ścisły test, którym mierzyli prawdziwą więź swego na-
rodu z Bogiem. Testem było to, jak ci, którzy sprawują wła-

dzę, traktują tych, którzy podlegają ich władzy” (Kit Watts,
w: Adventist Woman, 9-10/1993).

Prorocy nie byli dodatkiem do życia Izraela. Byli inte-
gralną częścią grupy przywódczej niezbędnej dla zdrowia
i powodzenia społeczeństwa. Prorockie przesłanie prawo-
ści i sprawiedliwości było częścią nabożeństwa w świąty-
ni, stale przypominaną całemu narodowi — przywódcom
i ludowi — aby nie zapomnieli o swoim obowiązku prze-
strzegania prawa. „Bóg wstaje w zgromadzeniu Bożym, po-
śród bogów sprawuje sąd. Jak długo sądzić będziecie nie-
sprawiedliwie i stawać po stronie bezbożnych? Sela. Bierz-
cie w obronę biedaka i sierotę, ubogiemu i potrzebujące-
mu wymierzajcie sprawiedliwość! Ratujcie biedaka i nędza-
rza, wyrwijcie go z ręki bezbożnych!” (Ps. 82,1-4).

Księgi dydaktyczne

W księgach dydaktycznych w Biblii zawarte są liczne
praktyczne rady dla przywódców. Księga Joba, Przypowie-
ści Salomona, Księga Kaznodziei Salomona, Pieśń nad Pie-
śniami i znaczna część Księgi Psalmów są zaliczane do te-
go rodzaju literatury.

Zwłaszcza Przypowieści Salomona są bardzo praktycz-
ne w najlepszym znaczeniu tego słowa. Ostrzegają wprost
przed nadużyciami władzy: „Królom, o Lemuelu, królom
nie wypada pić wina albo książętom pragnąć mocnego napo-
ju, aby przy piciu nie zapomnieli ustaw i nie naginali prawa
wszystkich ubogich” (Przyp. 31,4-5).

Księgi dydaktyczne są pełne realizmu, bliskie rzeczywi-
stości życia, bezpośrednie. Jeśli przywódca chce odnosić
sukcesy, musi sobie uświadomić uwarunkowania, w których
funkcjonuje w swej roli. Musi zachować kontakt z tym, co
dzieje się wśród ludu. Mędrcy wyrazili wielkie prorockie
deklaracje językiem praktycznych i łatwych do zapamię-
tania maksym, w konwencji życiowej mądrości. „Sformu-
łowali praktyczne zasady jako wskazówki kierujące ku ogól-
nym moralnym zasadom życia” (R.B.Y. Scott, Anchor Bible,
t. XVIII, s. xvi).

Autorytetem, do którego odwołują się Przypowieści
Salomona, jest „zdyscyplinowana inteligencja i moralne
doświadczenie dobrych ludzi” (tamże, s. xvii). Ludzie ci dą-
żyli do rozwoju sztuki życia — umiejętności życia w zgo-
dzie z moralnym porządkiem wszechświata. Przywódcy
powinni więc kierować się mądrością pojmowaną jako zdro-
wy rozsądek. „Rozsądek pokaże mądremu jego drogę”
(Przyp. 14,8 Biblia Romaniuka).  ✔

Charles E. Bradford

[Autor jest byłym przewodniczącym Wydziału Północno-
amerykańskiego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego,
znanym jako mądry i dynamiczny kaznodzieja, przywódca
i administrator.
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roroctwo wskazuje, że Kościół Boży w czasach osta-
tecznych doświadczy wyzwań podobnych do tych,
wobec których stanął Kościół wczesnochrześcijań-

ski. „Spomiędzy was samych powstaną mężowie, mówiący rze-
czy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą” (Dz. 20,30).

Pierwsze kroki w dół śliskiego zbocza rzadko wydają
się niebezpieczne. W rzeczywistości wielu zaczyna fatalny
bieg wierząc, że budują królestwo Chrystusa i spełniają wolę
Bożą. Niestety, większość tzw. niezależnych grup idzie nie-
malże taką samą tragiczną drogą.

Dobre intencje. Nawet najbardziej wartościowe plany
wymagają dla swej realizacji równowagi w całym organi-
zmie. Pismo Święte ostrzega przed wynoszeniem się jednych
części organizmu ponad inne i uzurpowaniem sobie samo-
wystarczalności. Nie ma nic bardziej niebezpiecznego
od poglądów tych ludzi, którym wydaje się, że zajmują jedy-
ne słuszne stanowisko. Pomimo ich wysiłków zmierzających
do reformowania Kościoła, takie wąskie spojrzenie nie
uwzględnia szerszego obrazu różnych punktów widzenia
i szkodzi organizmowi, który miało budować. „Tacy ludzie
jednej idei nie widzą nic poza dążeniem do tej jednej rzeczy,
która wypełnia ich umysł”1.

Odrzucenie rady. Odrzucanie rady kierownictwa jest
przejawem braku szacunku dla Boga niebios, który stawia
ludzi na odpowiedzialnych stanowiskach. Choć Bóg nie
wymaga jednakowości poglądów i metod, to jednak duch
nieokiełznanej niezależności, odrzucający dobrą radę, świad-
czy bardziej o przystosowaniu do postaw naszej kultury niż
o uduchowieniu czy choćby kreatywności. „Ci zaangażo-
wani ludzie uważają za cnotę chełpienie się swoją wolno-
ścią niezależnego myślenia i działania. Nie chcą nawet sły-
szeć opinii innych osób. Sprzeciwiają się wszystkim. Poka-
zano mi, że szczególnym dziełem szatana jest prowadzenie
ludzi do przekonania, że samowola i postępowanie nieza-
leżne od współwyznawców jest zgodne z Bożym porząd-
kiem”2.

Chowane urazy. Upomnienia oraz rzekome zniewagi
i lekceważenie — zazwyczaj urojone — stwarzają korzyst-
ne warunki do wzrostu korzenia goryczy, który zatruwa
wrażliwy niegdyś umysł i udaremnia owocną służbę. „Dąż-
cie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez które-
go nikt nie ujrzy Pana, bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala
od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę,
nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu”
(Hebr. 12,14-15).

Bardziej odpowiedzialne kierownictwo. Niepowstrzy-
mywane żale tego rodzaju szybko przybierają formę wyraża-
nych opinii, według których nie można ufać zorganizowane-
mu Kościołowi w kwestii dysponowania środkami finanso-
wymi, mimo iż przestrzega on uchwał budżetowych i po-
siada system kontroli. Zwolennicy niezależnych działań
i osobistych priorytetów szybko przechodzą do zbierania
darów, przejmowania dziesięciny i atakowania innych. Brak

umiaru w gromadzeniu środków obnaża nieodpowiedzial-
ność, za którą idzie brak należytego wyważenia prioryte-
tów i nieudokumentowane wydawanie pieniędzy.

Zawężone spojrzenie. Niezależność skupiona na rekru-
towaniu wyznawców czy przywłaszczaniu środków zorgani-
zowanego Kościoła nieuchronnie lekceważy szersze zada-
nie ratowania zgubionych. Egoistyczne interesy stają się tak
ważne, iż misja ewangelizacyjna — będąca pierwotną moty-
wacją — zostaje niemal zupełnie zarzucona.

Nieznaczne różnice. Niezależni szybko uświadamiają
sobie ograniczone możliwości pozyskiwania uwagi i środ-
ków lojalnych wyznawców Kościoła. Zatem oficjalnie opo-
wiadają się za zasadami wiary i misją Kościoła, ale pod-
kreślają stosunkowo nieznaczne różnice, mające wykazać ich
świętsze i bardziej historyczne stanowisko. Zazwyczaj są to
drugorzędne sprawy rozdmuchiwane do rangi pierwszopla-
nowych zagadnień. „Gorliwie zabiegaliśmy o to, by Pismo
Święte nie było naginane do czyichkolwiek poglądów. Sta-
raliśmy się minimalizować różnice, nie zajmując się sprawa-
mi drugorzędnymi, co do których istniała różnica zdań. (...)
Ludzie potrafią z atomu zrobić świat, a świat sprowadzić
do atomu”3.

Zamaskowana nielojalność. Ludzie silący się na nie-
zależność podkreślają swoją lojalność wobec proroczego
daru, starają się uchodzić za szczególnie pobożnych, po-
święconych i wykształconych. Wybierają długie cytaty, by
nadać autentyczność swoim nierzadko błędnym poglądom.
„Okaże się, że ci, którzy głoszą fałszywe przesłania, nie mają
poczucia honoru i uczciwości. Zwodzą oni ludzi i swoje
błędne nauki usiłują podpierać świadectwami siostry White,
posługując się jej nazwiskiem, by dodać powagi swoim dzia-
łaniom. Wybierają ze świadectw te fragmenty, które wydają
się wspierać ich stanowisko, a przedstawiając je w połą-
czeniu z fałszywymi naukami nadają im szczególną wagę,
która sprawia, że ludzie je akceptują”4.

Odrzucenie prawd wiary. Zjazd po śliskim zboczu jest
tak samo niebezpieczny, jak jawne odstępstwo. Pamiętaj, nie-
kontrolowany poślizg to nie to samo, co jazda na nartach
czy sankach. Jeśli wydaje ci się, że łatwiej nadal zjeżdżać
w dół zbocza niż przyjąć pomoc nieba i się zmienić, módl
się, by Duch Święty objawił ci twojego ducha bezbożnej nie-
zależności. Jeśli jesteś kuszony, by iść za tym duchem, pa-
miętaj: „Bóg prowadzi nie przez odszczepieństwo, nie małe
grupki — to tu, to tam — ale cały swój lud”5.  ✔

James A. Cress

1 Ellen G. White, Evangelism, Hagerstown 1946, s. 216.
2 Ellen G. White, Testimonies to Ministers and Gospel Wor-
kers, Nampa 1923, s. 29. 3 Tamże, s. 25.165. 4 Tamże, s. 42.
5 Tamże, s. 61.

[Autor jest dyrektorem Sekretariatu Kaznodziejstwa Gene-
ralnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego].

Śliskie zbocze
P
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Pracując dla dobra innych, jako dzieci Boże nigdy
nie powinniśmy mieć uprzedzeń do ludzi, zanim
ich choć trochę nie poznamy. Czasem ktoś może

wydawać się nieuprzejmy tylko z pozoru.
Pewnego razu Bożenka zapukała do drzwi, na których

widniała niezbyt estetyczna wizytówka z imieniem i na-
zwiskiem mężczyzny. Głos, który usłyszała zza drzwi, wska-
zywał, że lokator jest pijany. Z takimi osobami Bożenka
z reguły nie rozmawia, trudno bowiem o sensowną roz-
mowę z człowiekiem w takim stanie. Tego dnia wzięła
ze sobą miesięcznik Znaki Czasu z artykułem zatytułowa-
nym Pasja i co dalej? Pomimo różnych obaw nadal stała
przed drzwiami, pukając. Wkrótce ten sam głos odezwał się:

— O co chodzi?
Bożenka powiedziała, że ma książkę Wielki bój, która

była wcześniej reklamowana. Mężczyzna poprosił o chwilę
cierpliwości i otworzył drzwi w dość skąpym stroju — je-
dynie w krótkich spodenkach. Młoda dziewczyna trochę
obawiała się skorzystać z zaproszenia, gdy lokator poprosił
ją, by weszła do środka. Jednak
weszła, ufając swemu Ojcu nie-
bieskiemu. Przecież miała tego
dnia wiele do przekazania.

Gdy znalazła się w miesz-
kaniu, kątem oka zauważyła, iż
na ścianie wiszą święte obrazy,
i to ją nieco uspokoiło.
Po krótkiej chwili okazało się,
że człowiek ten był trzeźwy, lecz
tak zmęczony po ciężkim dniu
pracy, iż miał zachrypnięty głos.
Mężczyzna stwierdził, że czytał
ulotkę, ale chciałby dowiedzieć
się czegoś więcej na temat tej
książki. Bożenka zareklamowała ją, tak jak to czyniła zwy-
kle przy takich okazjach, a on słuchał jej z wielkim zainte-
resowaniem. Po chwili zapytał, czy jest tam coś o Jezusie.
Okazało się, że chętnie kupiłby tę książkę, ale wówczas nie
miał pieniędzy. Bożenka powiedziała też, że ma ciekawy
miesięcznik o Panu Jezusie, Znaki Czasu, który może
za darmo wypożyczyć. Z tyłu tego czasopisma była rekla-
ma książki Życie Jezusa. Mężczyzna zapytał, czy w tej książce
jest wszystko o Panu Jezusie. Bożenka odpowiedziała, że
wszystko — od a do z.

Człowiek ten otrzymał egzemplarz miesięcznika Znaki Cza-
su na okres trzech miesięcy. Bożenka zaproponowała również,
że pożyczy mu Wielki bój, na co mężczyzna chętnie przystał.

Dla młodej dziewczyny to doświadczenie okazało się
wielce budujące, natomiast dla nas jest przykładem, jak wiele
możemy stracić, oceniając ludzi powierzchownie, gdyż łatwo
się pomylić. Za drzwiami może czekać dziecko Boże, szu-
kające drogi do swego Zbawiciela.

Inny mężczyzna, jakiego spotkała, po przeczytaniu
książki Wielki bój, którą sam gdzieś zakupił, nazwał ją wyrą-
bistą książką. Bożenka wypożyczyła mu trzy numery mie-
sięcznika Znaki Czasu, mężczyzna zaś sam poprosił o za-
mówienie dla niego Apokalipsy.

Choć czasy nie są łatwe i coraz trudniej dotrzeć ze Sło-
wem Bożym do ludzi, to jednak warto próbować, gdyż są
wśród nich zagubione dzieci Boże, które tęsknią za swoim
Panem i poszukują zbawienia.

Pan dzisiaj także pyta:
— Kogo poślę? I kto tam pójdzie?

Niech odezwie się wiele głosów:
— Oto jestem, poślij mnie!
Tak jak kiedyś Pan przysłał kogoś do nas, tak też pra-

gnie posłać nas do innych. Zastawiajmy sieci ewangelii,
a efekty wkrótce się pojawią. Jest to dzieło samego Boga,
a my jesteśmy jedynie Jego sługami.  ✔

K.M.

[Autor mieszka w Polsce i od wielu lat wykonuje pracę
kolportera-ewangelisty].
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„Religia Jezusa zmiękcza wszystko, co jest twarde
i złe w usposobieniu, oraz łagodzi to, co jest gru−
biańskie i szorstkie w sposobie bycia. Czyni słowa
łagodnymi, a zachowanie miłym. Uczmy się od Chry−
stusa, jak łączyć głębokie poczucie czystości i uczci−
wości z pogodnym usposobieniem. Uprzejmy, grzecz−
ny chrześcijanin jest najmocniejszym argumentem
na rzecz chrześcijaństwa” (Służba kolporterska, s. 83).
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