


przyjemnością obchodzę wraz
z wami 15. rocznicę powstania

Elder’s Digest1 (Przewodnik dla Kazno-
dziejów Zborowych) i raduję się boga-
tym dziedzictwem tego kwartalnika.
Uświadamiam sobie, jak bardzo wspo-
magał nas Bóg, począwszy od powsta-
nia czasopisma aż po nowe i obiecu-
jące horyzonty tej międzynarodowej
służby.

Kwartalnik zaczął wychodzić dzię-
ki Jamesowi A. Cressowi, który stwier-
dził: „To czasopismo ma służyć potrze-
bom przywódców zborów na całym
świecie. Przy jego pomocy pragniemy
dostarczać im dobre informacje, prak-
tyczne artykuły i kazania wywierające
istotny wpływ na słuchaczy. Jest to tak-
że wyraz uznania ogólnoświatowego
Kościoła dla wspaniałej pracy, jaką
wykonują”.

Wizja Cressa stała się rzeczywisto-
ścią w 1994 roku, gdy około 5 tys. eg-
zemplarzy kwartalnika zeszło z prasy
drukarskiej i trafiło do rąk starszych
zborów i pastorów. Pierwszy numer
czasopisma został rozesłany do wszyst-
kich unii i diecezji na całym świecie
jako próbny, by powiadomić ogólno-
światowy Kościół o ukazaniu się tego
periodyku. Na początku subskryben-
ci zamówili 3 tys. egzemplarzy pisma.

W ciągu kolejnych piętnastu lat
kwartalnik pomagał kształtować profil
Kościoła Adwentystów Dnia Siódme-
go na świecie. Wierne pierwotnej wi-
zji Cressa czasopismo nadal wpływa
na przywódców zborowych i ukie-
runkowuje ich w wielu dziedzinach.
Zyskało w tym czasie reputację najlep-
szego źródła informacji dla starszych

 wydawania
zborów. Dzisiaj około 100 tys. egzem-
plarzy Elder’s Digest w języku angiel-
skim jest rozpowszechnianych co kwar-
tał. Czasopismo jest także drukowane
w różnych częściach świata i języ-
kach. Gdy zsumujemy wszystkie te wy-
dania, jego łączny nakład wynosi po-
nad 200 tys. egzemplarzy rozpowszech-
nianych w ponad stu krajach
we wszystkich światowych wydziałach
Kościoła. Jakżeż wielkie jest to błogo-
sławieństwo!

Serdecznie dziękuję dwóm byłym
redaktorom naczelnym Elder’s Digest.
Pierwszym z nich był James H. Za-
chary. Kilka miesięcy później zastąpił
go Joel Sarli, który wykonywał wspa-
niałą pracę aż do przejścia na emery-
turę w lipcu 2005 roku. Gdy uświada-
miam sobie, że czasopismo to dociera
do tysięcy przywódców zborowych
i niesie im błogosławieństwo, i gdy
słyszę, jak zadowoleni są z tego po-
mocnego źródła, chwalę Pana za tę
niezwykłą możliwość pełnienia służby.
Bóg był dla nas tak dobry!

Jakie wyzwania stoją przed kwar-
talnikiem w nadchodzących latach?
W wielu miejscach na świecie czaso-
pismo to nie jest jeszcze dostępne. Wie-
le krajów nadal oczekuje na nie. Pro-
blemy tłumaczeniowe i finansowe
ograniczenia (zwłaszcza wysoki koszt
wysyłki kwartalnika) to wyzwania, wo-
bec których stoimy dzisiaj i którym
staramy się sprostać. Dlatego też pro-
szę, byście pamiętali o naszym czaso-
piśmie w waszych modlitwach.

Raz jeszcze dziękujemy Bogu
za Jego wierność. Chciałbym także po-
dziękować naszym przywódcom
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w wydziałach Kościoła, którzy udo-
stępniają to czasopismo starszym zbo-
rów. Szczególnie zaś jesteśmy wdzięcz-
ni wam, drodzy czytelnicy, którzy spra-
wiacie, że nasza służba jest uwieńczo-
na powodzeniem.    ✔

Jonas Arrais

1 W 2009 roku obchodzimy także skromny
jubileusz 5-lecia wydawania kwartalnika Prze-
wodnik dla Kaznodziejów Zborowych, polsko-
języcznej edycji Elder’s Digest. W 2004 roku
ukazał się pierwszy numer tego czasopisma,
a jego redaktorem naczelnym był wówczas Ry-
szard Jarocki, który przed swoją niespodziewa-
ną śmiercią oddał do druku 9 kolejnych nume-

rów kwartalnika, a ostat-
nim redagowanym przez
niego był nr 3/2006 (przyp.
red.).

[Autor jest zastępcą sekre-
tarza Stowarzyszenia Ka-
znodziejskiego przy Gene-
ralnej Konferencji Kościo-

ła Adwentystów Dnia Siódmego i redakto-
rem naczelnym kwartalnika Elder’s Digest].

Elder’s
Digest

kwartalnika
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FELIETON REDAKCYJNY

5-LECIE WYDAWANIA
PRZEWODNIKA
DLA KAZNODZIEJÓW
ZBOROWYCH

okazji podwójnego jubileuszu —
15-lecia wydawania kwartalnika

Elder’s Digest i 5-lecia wydawania kwar-
talnika Przewodnik dla Kaznodziejów
Zborowych (polskojęzycznej edycji El-
der’s Digest) — składam obu redakcjom,
w szczególności amerykańskiej, gratu-
lacje i modlę się o Bożą łaskę w kar-
mieniu i prowadzeniu ludu Bożego
w lokalnych kościołach (zborach),
a wszystkim polskim Czytelnikom ży-

czę dobrej lektury
kolejnych numerów
Przewodnika dla Ka-
znodziejów Zboro-
wych.   ✔

Pawel Lazar

[Autor jest sekretarzem
Stowarzyszenia Kazno-

dziejskiego przy Zarządzie Kościoła Adwen-
tystów Dnia Siódmego w Polsce].
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TEOLOGIA

zajasz przemierzał zatłoczone ulice
Jerozolimy z ciężkim sercem. Jego

naród znajdował się w wielkim niebez-
pieczeństwie. Z północy nadciągała
burza wojenna. Młody człowiek wszedł
do świątyni i padł na twarz przed
Panem, by otworzyć przed Nim serce
w modlitwie.

I Bóg odpowiedział. Zawsze odpo-
wiada.

Izajaszowi wydawało się, jakby za-
słona świątyni została odchylona.
W wizji ujrzał chwałę Pana. „W roku
śmierci króla Uzjasza widziałem Pana
siedzącego na tronie wysokim i wy-
niosłym, a kraj jego szaty wypełniał
świątynię. Jego orszak stanowiły sera-
fy, z których każdy miał po sześć
skrzydeł, dwoma zakrywał swoją twarz,
dwoma zakrywał swoje nogi i na dwóch
latał” (Iz 6,1-2).

Spróbuj sobie wyobrazić tę chwałę
— wysoki tron, Boga, szatę wypełnia-
jącą świątynię i niebiańskich aniołów!

Świątynia rozbrzmiewała uwiel-
bieniem dla Jahwe:

— „Święty, Święty, Święty jest Pan
Zastępów! Pełna jest wszystka ziemia
chwały jego” (Iz 6,3).

Serce Izajasza wezbrało lękiem,
gdy świątynia zatrzęsła się w posadach
i obłok chwały Bożej wypełnił ją.

Moc, sprawiedliwość i miłość
Boga opanowały wówczas umysł Izaja-
sza na zawsze.

Starsi zborów, podobnie jak staro-
testamentowy prorok, muszą codzien-
nie poświęcić czas na to, by ujrzeć
Pana. Każdego ranka musimy patrzeć
na Chrystusa — rozmyślać o słowach
ewangelii i historii Jego życia. Musi-
my zatrzymać się na jakiś czas w co-
dziennym pędzie i uczyć się żyć
od Największego z Żyjących.

Izajasz ujrzał Jahwe. Potem zaś zo-
baczył siebie. Co za kontrast! Nie jeste-
śmy w stanie właściwie ocenić siebie,
póki nie ujrzymy Pana. Gdy wszystko
wokoło drżało, a chwała Boża niemal
go oślepiała, Izajasz zawołał przerażony:

— „Biada mi! Zginąłem, bo jestem
człowiekiem nieczystych warg i miesz-
kam pośród ludu nieczystych warg,
gdyż moje oczy widziały Króla, Pana
Zastępów” (Iz 6,5).

Przywodzi mi to na myśl innego
człowieka, który przyszedł do świąty-
ni. „A celnik stanął z daleka i nie
śmiał nawet oczu podnieść ku niebu,
lecz bił się w pierś swoją, mówiąc:

— Boże, bądź miłościw mnie
grzesznemu” (Łk 18,13).

Zbawiciel zawsze natychmiast od-
powiada na taką modlitwę. Celnik zo-
stał wysłuchany, otrzymał przebacze-
nie i został uznany za sprawiedliwe-
go przez Boga.

Swój duchowy stan widzimy naj-
lepiej wtedy, gdy ujrzymy Pana. Jak-
żeż niebezpieczne jest porównywanie
się z bliźnimi! Prowadzi to do fał-
szywych wniosków. Jednak gdy patrzy-
my na chwałę Świętego, najlepsi
z nas pod względem moralnym za-
wołają jak starotestamentowy prorok
i ów celnik:

— Boże, bądź miłościw mnie
grzesznemu!

Wyobraź sobie młodego Izajasza
klęczącego na posadzce świątyni, skru-
szonego i uniżonego przed Królem
wszechświata. Oto Pan nakazuje sera-
fowi wziąć z ołtarza rozżarzony węgie-
lek. Anioł zbliża się do Izajasza i do-
tyka żarem jego ust. Serce młodego czło-

wieka wypełnia się radością, gdy słyszy
słowa posłańca:

— „Oto dotknęło to twoich warg
i usunięta jest twoja wina, a twój
grzech odpuszczony” (Iz 6,7).

Gdy Jezus gładzi nasze grzechy,
pokój i radość napełniają nasze serca.

Doświadczenie w świątyni zmie-
niło życie Izajasza. Klęcząc przed Bo-
giem, usłyszał Jego wezwanie:

— „Kogo poślę? I kto tam pój-
dzie?” (Iz 6,8).

Izajasz został zapoznany z priory-
tetami ustalonymi przez Jahwe. Całe
niebo jest głęboko zaangażowane w gi-
gantyczną misję ratunkową na naszej
plancie. To jest dzieło, w którym
uczestniczą niebiańscy aniołowie, Oj-
ciec, Syn Boży i Duch Święty.

Nadal klęcząc przed Panem, Iza-
jasz odpowiedział:

— „Oto jestem, poślij mnie!” (Iz 6,8).
Resztę swego życia prorok spędził

w służbie Jahwe. A gdy północne
królestwo izraelskie odczuło cios bo-
skiej sprawiedliwości, Judejczycy od-
powiedzieli na wezwania Izajasza,
który tamtego pamiętnego dnia ujrzał
Boga w Jego świątyni.

Jakżeż bardzo każdy przywódca
zboru potrzebuje zobaczyć Pana każ-
dego dnia! Jakżeż bardzo potrzebuje-
my dostrzec naszą wielką potrzebę.
Jakżeż bardzo potrzebujemy uzdra-
wiającej łaski ewangelii, która wnosi
pokój w nasze serca. Jakżeż bardzo
potrzebujemy wizji boskiego zadania,
które Zbawiciel ma dla każdego
z nas.

Obyśmy co dzień
widywali się z Pa-
nem!  ✔

James H. Zachary

[Pisząc ten artykuł, autor
był zastępcą sekretarza
Stowarzyszenia Kazno-

dziejskiego przy Generalnej Konferencji Ko-
ścioła Adwentystów Dnia Siódmego i pierw-
szym redaktorem naczelnym kwartalnika El-
der’s Digest].

ÑWidzia≥em Panaî
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tosunek starszego zboru do praw-
dy jest kwestią życia i śmierci za-

równo dla jego przywództwa, jak
i dla jego wspólnoty. Nasza przyszłość
zależy od sposobu postępowania i zacho-
wania naszych liderów. Przeważają w tej
kwestii zróżnicowane postawy, znajdując
swój ostateczny wyraz w dwóch skrajno-
ściach. Skrajności te stanowią niewielki
odsetek, ale nie są sprawą błahą dla tych,
którzy są narażeni na związane z nimi
niebezpieczeństwa.

Pierwsza grupa czerpie poczucie
dumy z podkreślania swojego prawo-
wiernego konserwatyzmu, który odar-
ty z frazeologii mającej dodawać pew-
ności jego zwolennikom jest zwykłym
reakcjonizmem, jakkolwiek obraźliwie
brzmi ten termin. Tacy ludzie postrze-
gają jakiekolwiek postępowe zmiany
jako niebezpieczne, głównie z tego
powodu, iż zbytnio różnią się od tego,
co do tej pory znali i praktykowali.

Niektórzy sprytnie udają przy tym
największych obrońców wiary, ostat-
nich stróżów bastionu lojalności. Czy
to przez sugestię, czy otwartą deklara-
cję przedstawiają wszystkich, którzy
różnią się od nich, jako niebezpiecz-
nych nowatorów. Ich dążeniem jest za-
chowanie status quo, które pasuje
do ich sztywnych poglądów. Otwarcie
lub pośrednio potępiają nie mniej lo-
jalnych, ofiarnych i miłujących praw-
dę zwiastunów tego przesłania, którzy
jednakowoż różnią się od nich. W tej
grupie znajdują się obecnie przedsta-
wiciele niektórych niezależnych

od Kościoła służb. Z łatwością łączą
prawdę z krytycyzmem, atakując kie-
rownictwo Kościoła.

Drogi przywódco zboru, bądź
uważny. Nie wpadaj w sidła szatana.
Ufaj Panu, że On ostatecznie zatrosz-
czy się o swój Kościół. Stój po stro-
nie ludu Bożego i bądź wierny ewan-
gelii Jezusa Chrystusa.

Po drugiej stronie spektrum znajdują
się ci, którzy są gotowi szerzyć poglądy
liberalne, niby-postępowe, prawdziwie
rewolucyjne, a przy tym niebezpieczne
i destrukcyjne. Niektórzy w tej grupie
to emerytowani pastorzy, wykładowcy
teologii, a nawet kościelni przywódcy.
Niektórzy z nich powtarzają:

— Teraz możemy mówić otwarcie,
w co wierzymy, skoro jesteśmy już
na emeryturze.

Z tej strony zagraża nam niebezpie-
czeństwo porzucenia naszych szczegól-
nych zasad ruchu adwentystycznego za-
korzenionych w Piśmie Świętych i po-
twierdzonych przez Ducha Proroctwa.
Ta grupa opowiada się za przyjęciem
zasad, które mają pozór światła, ale są
przeciwne dobitnie udokumentowanym
poglądom, które uczyniły nas tym, kim
jesteśmy jako Kościół. Te nauki zazwy-
czaj mają związek zarówno z prawdą
o świątyni, jak i prawdą o Duchu Pro-
roctwa, zagadnieniami stanowiącymi
szczególny i wyróżniający element na-
szego ruchu, a są kamieniem, o który
potykają się wszyscy krytycy i odstęp-
cy. Także tutaj musimy być czujni i stać
przy objawionej prawdzie bez względu
na to, kim są owi innowatorzy, jakie
pełnili stanowiska i jaka była ich posta-
wa w przeszłości.

Te dwie grupy, każda odwołująca
się do częściowego zbioru zasad po-
wszechnie uznanej prawdy, próbują
zmienić zdrowe i pełne wierności sta-
nowisko większości, która z zasady
odrzuca poglądy i zagrożenia płynące
z obydwu skrajnych postaw. Ważne

jest, by starsi zborów jasno rozumieli
sytuację, aby mogli w sposób inteli-
gentny właściwie chronić swój zbór.

Przywódcy lokalnej wspólnoty po-
trzebują kierownictwa Ducha Świętego,
aby zachować zdrowy osąd i nieza-
chwianą wierność Bożej prawdzie, któ-
ra nieustannie się poszerza, objawiana
w Słowie Bożym i poparta potwierdza-
jącym świadectwem Ducha Proroctwa.
Cokolwiek innego czy cokolwiek mniej
niż to okaże się nieszczęściem. Nie ma
najmniejszej potrzeby dopuszczać
do tego, by kilku reakcjonistów hamo-
wało uzasadniony rozwój. Nie pozwól-
my diabłu ustalać planu działania na-
szych zborów. Głos Boży przemawiają-
cy do nas przez reprezentatywne orga-
ny Kościoła musi przeważyć.

Drogi starszy zboru, unikaj wszel-
kich skrajności w swojej postawie przy-
wódcy. Ścieżka zwiastuna adwentu wie-
dzie wśród wielu niebezpieczeństw.
Bezpieczeństwo znajdziesz jedynie
w nieustannym i coraz intensywniej-
szym studium Słowa Bożego, indywi-
dualnym i grupowym, pozwalającym
korzystać z obiecanej obecności i kie-
rownictwa Ducha Świętego, oraz
w studium niezrównanych rad Ducha
Proroctwa. A „gdy przyjdzie On, Duch
Prawdy, wprowadzi was we wszelką
prawdę” (J 16,13). Starszy zboru, któ-
ry postępuje zgodnie z tym boskim pro-
gramem kierownictwa i ochrony,
może mieć pewność, że Wszechmogą-
cy zachowa go od pułapek i pozwoli

mu skutecznie kiero-
wać wspólnotą.  ✔

Joel Sarli

[Pisząc ten artykuł, autor
był zastępcą sekretarza
Stowarzyszenia Kazno-
dziejskiego przy General-

nej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia
Siódmego i drugim redaktorem naczelnym
kwartalnika Elder’s Digest].
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D ouglas Jacobs jest wykładowcą
homiletyki i służby kościelnej

w Southern Adventist University
w miasteczku Collegedale w amery-
kańskim stanie Tennessee. Urodził się
w rodzinie misjonarzy. Wychowywany
był w Pakistanie. Do liceum uczęszczał
w Indiach. Jako student-misjonarz pra-
cował w Bangladeszu. Prowadził spo-
tkania ewangelizacyjne na Filipinach,
w Pakistanie i Hondurasie. Zanim
w 2002 roku został wykładowcą w Sou-
thern Adventist University’s School of
Religion, pracował przez 26 lat jako
pastor w Diecezji Florydzkiej Kościoła
Adwentystów Dnia Siódmego w Sta-
nach Zjednoczonych. Podczas studiów
doktoranckich na Andrews University
badał teologiczne podstawy adwenty-
stycznej doktryny zdrowia. Obecnie
w Gordon-Conwell Theological Semi-
nary kończy swoją drugą dysertację dok-
torską z homiletyki na temat kazań
przeznaczonych dla starszych członków
Kościoła. Dr Jacobs i jego żona Lanell
mają dwie córki — Janell i Katie.
Z wielkim zaangażowaniem pomaga
pastorom i aktywistom zborowym

w rozwijaniu ich umiejętności kazno-
dziejskich. W Stanach Zjednoczonych
i Kanadzie prowadził seminaria dla pa-
storów i starszych zborów poświęcone
sztuce wygłaszania kazań.

„PRZEWODNIK DLA KAZNO-
DZIEJÓW ZBOROWYCH”: — Jakie
jest znaczenie głoszenia Słowa Bożego?

DOUGLAS JACOBS: — Gdy wy-
głaszamy kazania, dzielimy się Słowem
Boga z Jego ludem. Tak bowiem napi-
sał Paweł do Tesaloniczan: „Przyjęli-
ście Słowo Boże, które od nas słyszeli-
ście nie jako słowo ludzkie, ale, jak jest
prawdziwie, jako Słowo Boże, które też
w was wierzących skutecznie działa”
(1 Tes 2,13). Pamiętajmy, że Wszech-
mogący stworzył nasz świat swoim sło-
wem. Jakże wielkim przywilejem jest
dla kaznodziejów dzielić się Bożym,
stwórczym i przekształcającym Sło-
wem!

— Bracie Douglasie, podaj swoją
definicję biblijnego zwiastowania.

— Adwentyści znajdują definicję
biblijnego zwiastowania w Ap 14,6:

„Widziałem innego anioła, lecącego
przez środek nieba, który miał ewan-
gelię wieczną, aby ją zwiastować miesz-
kańcom ziemi”. Gdy głosimy Słowo
Boże, przekazujemy innym tę wieczną
ewangelię, dobrą nowinę o zbawieniu.

— Od czego zacząć przygotowy-
wanie kazania?

— Podstawą każdego kazania musi
być wybrany fragment(y) Biblii. Słowo
Boże upoważnia nas do tego, by po-
wstać i mówić. Mamy obietnicę, że
Duch Święty pomoże nam interpreto-
wać Słowo Boże. Tak więc możemy
z ufnością wygłaszać kazania, nawet
jeśli nie uczęszczaliśmy na wykłady
homiletyki, o ile dzielimy się przesła-
niem opartym na fragmencie Biblii,
który przestudiowaliśmy pod kierun-
kiem Ducha Świętego.

— Jak zdecydować, który frag-
ment Pisma Świętego wybrać?

— Ostatnio miałem okazję rozma-
wiać z kapelanem Senatu Stanów Zjed-
noczonych, adwentystycznym duchow-
nym, dr. Barrym Blackiem. Powiedział

 kazaÒ
Wygłaszanie

Wywiad z dr. Douglasem Jacobsem
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mi: „Początek kazania nie musi być
zaczerpnięty z Biblii, ale każde kaza-
nie musi być zakotwiczone w Słowie
Bożym. Czasami bodźcem do przygo-
towania kazania może być potrzeba
odkryta w czasie duszpasterskiej dzia-
łalności. Wtedy trzeba wybrać werset
czy większy fragment Pisma Świętego
odnoszący się do tej potrzeby”.

Pastor Black zasugerował, iż zadaw-
szy pytania o konkretne potrzeby, na-
leży z uwagą wysłuchać zgromadzo-
nych. Zapytajmy, jakie zagadnienia in-
teresują młodzież, jakie wyzwania stoją
przed młodymi rodzinami i jakie oba-
wy dręczą starszych współwyznawców
w zborze. Następnie znajdźmy frag-
menty Biblii, które odpowiadają na te
pytania czy uwalniają od troski. Musi-
my także słuchać głosu Pana, gdy wy-
bieramy jakiś fragment z Pisma Świę-
tego do kazania. Jednym z moich spo-
sobów słuchania Boga jest prowadzenie
dziennika. Nie trzeba być profesorem
teologii, by to czynić. Wystarczy studio-
wać Biblię i zapisywać swoje przemy-
ślenia. Czytając i notując swoje reflek-
sje, pozwalamy Duchowi Świętemu
wskazywać nam odpowiednie fragmen-
ty Słowa Bożego do kazania.

— Jak przygotowywać dalej kaza-
nie po dokonaniu wyboru fragmentu
Biblii?

— Po pierwsze, przeczytajmy ów
fragment kilka razy, notując swoje pyta-
nia i komentarze. Poprośmy innych, by
podzielili się swoim zrozumieniem tego
fragmentu Słowa Bożego i skorzystaj-
my z dostępnych komentarzy biblij-
nych. Posłużmy się biblijnymi progra-
mami komputerowymi i sprawdźmy,
co Ellen G. White napisała o tym frag-
mencie Pisma Świętego.

Następnie określmy zasadniczą
prawdę wyrażoną w tym fragmencie
tekstu: Czego uczy ten fragment Pisma
Świętego? Dlaczego znalazł się w Biblii?
Teraz następuje trudny etap — zapisz-
my tę zasadniczą prawdę jednym zda-
niem. To pozwoli skupić kazanie
na tym zagadnieniu i nadać mu moc.

Haddon Robinson, mój wykładow-
ca homiletyki, sugeruje posłużenie się
trzema pytaniami w celu rozwinięcia

jednozdaniowego wyrazu centralnej
prawdy w dwustuzdaniowe półgodzin-
ne kazanie. Zapytajmy więc: 1. Co
w wybranym fragmencie Biblii trzeba
będzie wyjaśnić słuchaczom? 2. Co trze-
ba będzie im dowieść. 3. Co z tego frag-
mentu Słowa Bożego może zostać za-
stosowane w ich życiu?

Gdy przestudiujemy ów fragment,
określimy jego zasadniczą prawdę
i zdecydujemy, co będzie wymagało
wyjaśnienia, dowiedzenia i zastosowa-
nia, możemy przystąpić do sporządze-
nia planu, dobrania ilustracji i napisa-
nia tekstu kazania.

— Jak ilustrować kazania?
— Unikajmy ilustracji z odległej

historii czy zaczerpniętych z serwisów
internetowych. Te rzadko odnoszą po-
żądany skutek, gdyż ani my, ani nasi
słuchacze nie mają z nimi związku.
Najskuteczniejsze ilustracje przedsta-
wiają kogoś lub coś, co znajduje się
w zasięgu doświadczenia kaznodziei
i słuchaczy. Dobrymi ilustracjami są
te zaczerpnięte z tego, czego doświad-
czyli nasi słuchacze.

Dobre ilustracje odnoszą prawdę
przedstawioną w kazaniu do życia
naszych słuchaczy. W 2 Krl 6,15, gdy
sługa Elizeusza odkrył, iż zostali oto-
czeni przez armię aramejską, rzekł:
„Biada, panie mój! Jak postąpimy?”.

By zilustrować jego przerażenie,
niedawno zapytałem moich słuchaczy:
Czy zdarzyło się wam, bracia i siostry,
że byliście otoczeni i nie mieliście drogi
ucieczki? Być może straciliście pracę,
a niespłacony kredyt groził utratą
mieszkania i finansową ruiną. Albo
zdiagnozowano u was chorobę zagra-
żającą życiu. A może szatan zaatako-
wał wasze małżeństwo, dzieci czy was
osobiście?

Gdy w ten sposób powiązałem
lęki moich słuchaczy z lękiem sługi
Elizeusza, byli oni gotowi usłyszeć od-
powiedź proroka tak, jakby kierował ją
do nich: „Nie bój się, bo więcej jest
tych, którzy są z nami, niż tych, którzy
są z nimi” (2 Krl 6,16).

— Jakie tematy kazań należy wy-
bierać?

— Wierzę, że celem kazania jest
leczyć ludzi z choroby grzechu. Grec-
kie słowo sodzein, ratować, oznacza
także leczyć. Tak więc głośmy naszym
słuchaczom przesłania, które niosą
uzdrowienie z chorób. Takie kazania
utrzymają ich zainteresowanie, gdyż
będziemy mówić o tym, co odnosi się
wprost do ich potrzeb.

Jednak powinniśmy mówić także
o tych potrzebach, których nasi słu-
chacze jeszcze sobie nie uświadamiają.
Moja żona opiekowała się kiedyś pa-
cjentem, który nie wiedział, że ma
raka, a dowiedział się o tym na ty-
dzień przed śmiercią. Umarł, bo nie
wiedział, że jest chory, aż było już
za późno na leczenie. Kaznodzieja
ma dany przez Boga obowiązek roz-
poznawania potrzeb swoich słuchaczy,
nawet jeśli oni sami nie odkryli tych
potrzeb albo świadomie ignorują pro-
blem.

— Jakie są rodzaje kazań? Co czy-
ni jedne skutecznymi, a inne niesku-
tecznymi?

— Kazania tematyczne zaczynają
się od jakiejś prawdy wiary czy zagad-
nienia takiego jak stworzenie, modli-
twa, dziesięcina, wychowanie dzieci,
a następnie wykazują, co Biblia mówi
na ten temat. Kazania ewangelizacyj-
ne są zazwyczaj tematyczne, gdyż każ-
de takie kazanie obejmuje jakąś biblijną
naukę. Kazania tematyczne zdają egza-
min, gdy celem jest przedstawienie bi-
blijnych nauk i tematów, jednak mogą
być płytkie, jeśli kaznodzieja nie ma
czasu wyjaśnić omawianych wersetów
biblijnych. Istnieje także niebezpie-
czeństwo, że w wyborze wersetów
i fragmentów Pisma Świętego kazno-
dzieja będzie się kierował z góry usta-
lonymi poglądami.

Kazania ekspozycyjne zaczynają
się od wybranego fragmentu Biblii
i ukazują główną prawdę zawartą
w tym tekście, a następnie odnoszą
ją do słuchacza. Lubię kazania ekspo-
zycyjne, gdyż pomagają mi się upew-
nić, że głoszę przesłanie Pana, a nie
moje. Zmuszają one do pełniejszego
zagłębienia się w Słowo Boże, gdyż
kazanie jest oparte na jednym czy

WYWIAD
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15-LECIE WYDAWANIA
ELDER’S DIGEST

by upamiętnić i uczcić ju-
bileusz 15-lecia wydawa-

nia kwartalnika Elder’s Digest (Prze-
wodnik dla Kaznodziejów Zboro-
wych), trzeba docenić wartości i za-
lety, jakie ten duchowy materiał ofe-
ruje starszym zborów w naszym Ko-
ściele. Czasopismo jest doskonałym
narzędziem wspierającym nieetato-
wych przywódców w zborach Wy-
działu Interamerykańskiego Kościo-
ła Adwentystów Dnia Siódmego oraz
znakomitym uzupełnieniem mate-
riałów przeznaczonych dla naszych
pastorów. Nasz Kościół jest dzisiaj
lepszy dzięki wpływowi tego niezwy-
kle cennego czasopisma, wpływowi,
jaki wywiera ono na nas od piętna-
stu lat. Jego powstaniu przyświecała
inspirująca wizja przywództwa.

Na naszym terenie, gdzie jeden
duchowny ma pod opieką średnio
23 zbory, co mogłoby wychodzić na-
przeciw potrzebom pastora skutecz-
niej niż Elder’s Digest ze swoją wie-
loraką tematyką i aktualnymi in-
formacjami? Składamy gratulacje
założycielom i obecnemu kierow-
nictwu Stowarzyszenia Kaznodziej-
skiego przy Generalnej Konferen-
cji Kościoła Adwentystów Dnia
Siódmego za powołanie do życia
i wydawanie tego znakomitego
czasopisma. Ze Stowarzyszenia
Kaznodziejskiego przy Wydziale
Interamerykańskim ślemy życze-
nia: Niech żyje Elder’s Digest! Ce-
nimy wartość i siłę tego kwartalni-
ka. Niech żyje Elder’s Digest! Jest

on niezwykle waż-
nym źródłem ma-
teriałów. Niech
żyje Elder’s Digest!
Potrzebujemy go.
Niech żyje!          ✔
Balvin B. Braham

[Autor jest zastępcą
sekretarza Stowarzyszenia Kaznodziejskie-
go przy Wydziale Interamerykańskim Ko-
ścioła Adwentystów Dnia Siódmego].

dwóch wybranych fragmentach Pisma
Świętego, więc zostaje lepiej zapamię-
tane przez słuchaczy.

— Bracie Douglasie, co kazno-
dziejstwo oznacza dla ciebie?

— Gdy Pan powołał mnie, bym
wygłaszał kazania, dał mi przywilej
dzielenia się Jego prawdą z bliźnimi.
To, czym się dzielę, można podsumo-
wać hebrajskim słowem szalom, które
oznacza nie tylko pokój, ale także zdro-
wie i pełnię. To jest Boży cel dla
wszystkich. Gdy głoszę Słowo, dzielę
się z ludźmi Bożym szalomem. Jest to
wspaniały przywilej i ogromny obo-
wiązek!

— Jakich błędów należy unikać
w kaznodziejstwie?

— Niektóre kazania są jedynie plat-
formą służącą prezentacji poglądów
kaznodziei. Najważniejszym punktem
takich kazań nie jest przesłanie zawar-
te w tekście biblijnym. Niektóre kaza-
nia wcale nie są oparte na Biblii.

Wielu kaznodziejów pomija waż-
ne części wybranego fragmentu Pisma
Świętego, gdyż zakładają, że słuchacze
dobrze je znają. Gdy głosimy Słowo
Boże tak, jakby nasi słuchacze słyszeli
wybrany fragment Biblii po raz pierw-
szy w życiu, wówczas członkowie zbo-
ru, a zwłaszcza goście obecni na ka-
zaniu, będą nam wdzięczni za otrzy-
mane przesłanie.

Pamiętajmy, że każde kazanie po-
winno służyć przekazaniu jednego za-
sadniczego przesłania. Można w nim
przedstawić szereg pojęć, ale powinny
one być związane z główną prawdą
kazania.

— Bracie Douglasie, jakie książ-
ki na temat kaznodziejstwa wywarły
na ciebie duży wpływ?

— Gdybyśmy chcieli nabyć tylko
jedną publikację, niech to będzie książ-
ka Haddona Robinsona zatytułowana
Biblical Preaching: The Development
and Delivery of Expository Messages
(wyd. II, Baker Academic, Grand Ra-
pids 2001). Dziesięcioetapowy wzorzec
Robinsona, pomocny przy przygotowy-
waniu i wygłaszaniu kazań, jest tym,

z którego korzystam podczas moich
wykładów z homiletyki na Southern
Adventist University.

Kazanie oparte na historiach bi-
blijnych jest znakomitym sposobem
docierania do współczesnych słucha-
czy. Książka Stephena D. Mathewsona
zatytułowana The Art of Preaching Old
Testament Narrative (Baker Academic,
Grand Rapids 2002) zmieniła mój spo-
sób przedstawiania historii biblijnych.
Mathewson oparł swoją książkę
na dziesięciopunktowym wzorcu Ro-
binsona, tak więc te dwie publikacje
uzupełniają się nawzajem.

Jeśli chcemy zaszaleć, kupmy The
Art and Craft of Biblical Preaching:
A Comprehensive Resource for Today’s
Communicators (red. red. Haddon
Robinson i Craig Brian Larson, Zon-
dervan, Grand Rapids 2005). Jest to
spójny jednotomowy zbiór ponad dwu-
stu artykułów napisanych przez 101
autorów na temat wszystkich zagad-
nień dotyczących kaznodziejstwa,
a do książki dołączona jest płyta kom-
paktowa z przykładami w formacie
audio.

— Jakiej rady można udzielić
starszym zborów, którzy zostali za-
proszeni czy powołani do służby ka-
znodziejskiej?

— Dzielcie się tym, co daje wam
Duch Święty. Być może nie dorównu-
jecie doświadczeniem innym mówcom,
ale możecie dzielić się tym, co dany
fragment biblijny oznacza dla was,
a przez to będziecie pomagać ludziom
w sposób niedostępny dla bardziej
doświadczonego kaznodziei. Kazno-
dziejstwo jest jak gotowanie. Choć każ-
dy z nas czasem chciałby spróbować
specjału przygotowanego przez mistrza
patelni, większość z nas na co dzień
lubi domowe jedzenie.

Pragnę podziękować wszystkim
starszym zborów, którzy głoszą Słowo
Boże. Dokądkolwiek się udaję, spoty-
kam poświęconych mężczyzn i po-
święcone kobiety, którzy z pasją głoszą
przesłanie Pana. Niechaj Wszechmo-
gący was błogosławi w rozwijaniu wa-
szych umiejętności dzielenia się Jego
Słowem z bliźnimi.  ✔

A
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P

iszę dzisiaj nie jako duchowny, ale
jako szeregowy członek Kościo-

ła, jako ktoś, kto urodził się w rodzi-
nie adwentystycznej i od dzieciństwa
nauczył się szanować i cenić pracę
i osobę pastora.

Czym jest
Dzień Pastora?

Protestanci zazwyczaj wyznaczają
październik jako Miesiąc Uznania
(Wdzięczności) dla Pastora. Podob-
nie jak jest dzień w kalendarzu po-
święcony innym zawodom, tak rów-
nież jest dzień poświęcony okazaniu
szacunku dla osoby i służby pasto-
ra. Jako adwentyści dnia siódmego
sugerujemy wskazanie w naszym ka-
lendarzu kościelnym którejś soboty
października jako Dnia Pastora. Jed-
nocześnie podkreślamy, że uznanie
i wdzięczność dla naszych ducho-
wych przywódców należy się im co-
dziennie, przez cały rok.

Dlaczego potrzebny
jest taki dzień?

Charakter pracy pastora i jego ro-
dziny jest wyjątkowy. Bóg powierzył im
jeden z najważniejszych obowiązków
— troskę o duchowe powodzenie Jego
trzody. Gdy duchowny nie spełnia tego
powołania, współwyznawcy cierpią
na tym w istotny sposób. W tym kon-
tekście rodzina pastora dźwiga odpo-
wiedzialne zadanie w zborze, któremu
służy.

Zbór oczekuje zazwyczaj, że du-
chowny będzie miał idealną rodzinę

z doskonałymi dziećmi, które zawsze
będą uśmiechnięte i gotowe do pomo-
cy. Pastor jest także postrzegany jako
ktoś, kto potrafi odpowiedzieć na każ-
de pytanie, zawsze wygląda elegancko
i nie ma żadnych problemów ani kon-
fliktów. Niektórzy członkowie zborów
czują się zawiedzeni, gdy okazuje się,
że ich duszpasterz miewa chwile przy-
gnębienia albo boryka się z problema-
mi osobistymi czy rodzinnymi. Rodzi-
na pastora żyje jak w akwarium,
pod nieustanną obserwacją zboru. Jed-
nak członkom zboru rzadko przycho-
dzi do głowy, że to oni mogą być przy-
czyną zmartwień czy niepowodzeń du-
chownego.

Dlatego też Bóg pouczył nas, iż
powinniśmy darzyć uznaniem i cenić
Jego sługi, naszych duchowych przy-
wódców. „Starszym, którzy dobrze swój
urząd sprawują, należy oddawać po-
dwójną cześć, zwłaszcza tym, którzy
podjęli się zwiastowania Słowa i na-
uczania” (1 Tm 5,17). Dobrą nowiną
jest to, że jako członkowie zboru mo-
żemy pozytywnie wpływać na duchow-
nego. Dzień Pastora jest dobrą okazją
do wyrażenia naszej miłości i uzna-
nia dla służby duchownego i jego
wpływu na nasze życie.

Co możemy zrobić?
Istnieją co najmniej dwa sposoby

celebrowania Dnia Pastora. Po pierw-
sze, współwyznawcy indywidualnie
mogą uczynić coś, by wyrazić uznanie
dla duszpasterza — zatelefonować
i złożyć życzenia, przesłać kartkę oko-

DUSZPASTERSTWO

licznościową, zaprosić go z rodziną
na obiad, odwiedzić i pomodlić się
szczególnie za niego i jego rodzinę,
wręczyć drobny upominek czy choćby
podziękować za jego służbę.

Drugi sposób to świętowanie Dnia
Pastora przez cały zbór. Członkowie
zboru mogą zorganizować uroczystość
połączoną ze wspólnym posiłkiem,
wręczyć okolicznościowy upominek
od zboru, czy np. kupić i zasadzić
ładne drzewko, które będzie sprawiało
przyjemność wszystkim przechodzą-
cym koło kaplicy/kościoła! Pomysły
można mnożyć.

Czy rodzina pastora nie zasługuje
na to, by docenić jej wkład w życie
zboru? Już dzisiaj podejmijcie inicja-
tywę i zaplanujcie obchody Dnia Pa-
stora w waszym zborze, by podkreślić
znaczenie służby duszpastersko-ewan-
gelizacyjnej ustanowionej przez Boga
dla dobra Jego ludu.  ✔

Jonas Arrais

[Autor jest zastępcą sekretarza Stowarzyszenia
Kaznodziejskiego przy Generalnej Konferencji
Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i redak-
torem naczelnym kwartalnika Elder’s Digest].
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enerał Mark W. Clark, weteran II
wojny światowej i wojny koreań-
skiej, powiedział, że całe swoje

życie spędził „w poszukiwaniu rzeczy
tajemniczej i niewyrażalnej — jakości
nazywanej przywództwem”. Marszałek
Montgomery nazywał przywództwo
„zdolnością i wolą pobudzania ludzi
do działania we wspólnym celu”. Jak-
kolwiek je zdefiniujemy, jedno jest pew-
ne — dobrego przywództwa nigdy nie
mamy za wiele.

Skąd bierze się przestępczość
wśród nieletnich? Z rodzin pozbawio-
nych mądrego kierownictwa. Gdzie
rozrastają się dzielnice slamsów?
W miastach pozbawionych właściwe-
go zarządzania. Które armie przegry-
wają? Te, które nie mają najlepszego
naczelnego dowództwa? Dlaczego na-
rody cierpią problemy ekonomiczne?
Z winy skorumpowanych i nieudol-
nych polityków! Dlaczego rodziny się
rozpadają? Bo brakuje im poświęcone-
go i rozsądnego kierownictwa!

Jako pastorzy i starsi zborów po-
nosimy ogromną odpowiedzialność
za przewodzenie zborowi w piel-
grzymce do królestwa Bożego oraz
za zapewnienie odpowiednich warun-
ków do rozwoju chrześcijańskiego
doświadczenia.

Trendy wśród młodzieży
Podczas mojej służby na rzecz

młodzieży pewna historia mocno mnie
poruszyła. Było to w latach 60. XX
wieku, gdy młodzi ludzie przeżywali
burzliwie zderzenie z ówczesną rze-
czywistością. Znajdowało to wyraz
w ich wyglądzie, muzyce i hipisow-
skim stylu życia. Pewnej soboty, gdy

pastor wygłaszał kazanie, członkowie
zboru ze zdumieniem patrzyli na dłu-
gowłosego i ubranego kolorowo hipi-
sa, który wszedł do kościoła.

Uczestnicy nabożeństwa znieru-
chomieli, gdy starszy zboru podszedł
do hipisa. Wszyscy byli pewni, że za-
mierza go wyprosić, ale ku ich zdu-
mieniu usiadł obok niego. Tego dnia
wierni nauczyli się, na czym polega
prawdziwa chrześcijańska miłość.
Wszyscy przypomnieli sobie, że Chry-
stus umarł za każdego człowieka, tak-
że za hipisa.

Na przestrzeni lat młodzi ludzie
doświadczali rozmaitych problemów
— od depresji po przemoc. Gdy pa-
storzy i starsi zborów pracują na rzecz
młodzieży wraz z nauczycielami i ro-
dzicami, możemy być pewni, że
w przyszłości nasz Kościół zbierze
obfite żniwo.

Dzisiejsza młodzież woła o auten-
tyczne więzi z dorosłymi. Ponieważ
młodzież nie jest właściwie karmiona
duchowo, szuka innych pastwisk,
a środki masowego przekazu stale kar-
mią ją negatywnymi wartościami.
Obecnie musimy poradzić sobie z ty-
mi problemami w tym strasznym świe-
cie.

Jak Bóg posługuje się dorosłymi,
by docierać do młodzieży, tak również
posługuje się duchowo dojrzałymi
dziewczętami i młodzieńcami, by za-
siewać ziarna moralności w sercach
nastolatków. Gdy młodzi ludzie kierują
się miłością do Boga, otrzymują
od Niego moc do szlachetnego postę-
powania jak w marcu 2009 roku, gdy
grupa nastolatków udała się na Flory-
dę podczas wiosennej przerwy w na-

uce — nie po to, by oddawać się roz-
rywkom, ale by służyć potrzebującym.

Młodzież i rodzice
Według badaczy rodzice i dzieci

różnią się głównie w takich kwestiach
jak zażywanie narkotyków, cele zawo-
dowe, więzi małżeńskie i wychowanie
dzieci. Młodzież często postrzega do-
rosłych jako obłudników, którzy co in-

 dobregoCechy
przywódcy
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nego mówią, a co innego robią. Mło-
dzi ludzie są świadkami zachowań ro-
dziców świadczących o braku wzajem-
nego szacunku, a także zdrad, rozwo-
dów i cudzołóstw.

Prowadziłem kiedyś warsztaty
dla europejskiej młodzieży, podczas
których mówiłem do czterystu mło-
dych ludzi na temat małżeństwa. Po-
nieważ wezwałem ich, by naśladowali
swoich rodziców i inne małżeństwa,
pewien młody człowiek powiedział mi
później, że w jego zborze nie ma wzo-
ru do naśladowania w tej kwestii.

Ellen G. White napisała: „Chrze-
ścijańska rodzina ma być lekcją poglą-
dową ilustrującą doskonałość prawdzi-
wych zasad życia. Taka ilustracja będzie
mocą ku dobru w świecie. Znacznie
potężniejszy niż jakiekolwiek kazanie,
które może zostać wygłoszone, jest
wpływ prawdziwej rodziny na serca

i życie ludzi. Gdy młodzież wychodzi
z takiego domu, dzieli się tym, czego
się w nim nauczyła. Szlachetniejsze
zasady życia są wnoszone w inne ro-
dziny, a dobry wpływ rozszerza się
w społeczeństwie”1.

Młodzież i przywódcy
Jakiś czas temu Youth for Christ,

organizacja pełniąca służbę na rzecz
młodzieży, opublikowała wyniki sze-
roko zakrojonych badań prowadzonych
wspólnie z Michigan State Universi-
ty. Ankieta dotyczyła cech, których
młodzi ludzie spodziewają się po swo-
ich przywódcach, tak dorosłych, jak
i rówieśnikach. Należało wymienić
jedenaście pożądanych i jedenaście
niepożądanych zachowań. Jeden ze-
staw miał dotyczyć rówieśników,
a drugi dorosłych. Wnioski wskazują,
że cechy, jakich młodzi ludzie oczekują

od dobrych przywódców, to te same
cechy, jakie obserwują u swoich rodzi-
ców. Oto kilka przykładów najważniej-
szych cech:

• aktywność nakierowana na ludzi,
• unikanie autorytarnego stylu

przywództwa,
• słuchanie (najważniejsza cecha

zarówno wśród rówieśników, jak
i dorosłych),

• obłuda (najbardziej niepożądana
cecha według młodych ludzi).

Dobrze jest wiedzieć, jakie cechy
powinni posiadać rodzice, duchowni,
starsi zborów i nauczyciele pracujący
z młodymi ludźmi w domu, szkole
i zborze.

Zaufanie
Kartagińczyk Hannibal uwierzył,

że może przeprowadzić armię liczącą
66 tys. żołnierzy, mającą setki słoni,
przez Alpy zasypane śniegiem i zaata-
kować Rzymian. Ta ufność w swoje siły
została mu zaszczepiona przez ojca,
wielkiego wodza i polityka Hamilka-
ra Barkasa, a jej skutkiem było jedno
z najodważniejszych wojskowych
przedsięwzięć wszechczasów.

Tę cechę widzimy także w życiu
Jezusa. Ellen G. White napisała, że „za-
szczycił On człowieka swoim zaufa-
niem i w ten sposób nadał mu god-
ność”2. Napisała także, iż „gdy ludzie
okazują zaufanie bliźnim, przybliżają
się do usposobienia, jakie jest w Chry-
stusie”3.

Energia
Aby pracować z młodzieżą, przy-

wódca musi być pełen energii i w do-
brej formie. Jan Wesley, pionier meto-
dyzmu, był człowiekiem drobnej budo-
wy i kruchego zdrowia. Jednak wsta-
wał każdego ranka o godzinie 4.00,
o 5.00 wygłaszał pierwsze kazanie,
a o 6.00 wyruszał w drogę. Codzien-
nie przemierzał 100 km konno, wygła-
szając kazania wszędzie, gdzie chciano
go słuchać. Wieczorami pisał książki
i komponował pieśni przy świetle świe-
cy. W wieku osiemdziesięciu siedmiu
lat nadal się nie oszczędzał, a ludzie
podziwiali go i naśladowali, gdyż wi-
dzieli jego poświęcenie i trud.

DUSZPASTERSTWO MŁODZIEŻY
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Ellen G. White napisała, że przy-
wódcy „muszą odznaczać się odwagą,
energią i dążeniem z uporem do ce-
lu”4. Dodała, że „chrześcijańskie życie
jest czymś więcej, aniżeli wielu uważa.
Nie polega ono wyłącznie na uprzej-
mości, cierpliwości, łagodności i de-
likatności. Te zalety są niezbędne, ale
istnieje także potrzeba, by posiadać
odwagę, siłę, energię i wytrwałość”5.

Wyczucie czasu
Pastorzy i starsi zborów nie mogą

posługiwać się przestarzałym modelem
przywództwa. Jedną z najbardziej nie-
skutecznych kampanii reklamowych
była próba wprowadzenia na rynek
nowego samochodu marki Edsel. Wy-
glądał fantastycznie i miał wspaniałe
parametry, ale Amerykanie go nie po-
lubili. Został wypuszczony na rynek
w nieodpowiednim czasie.

Musimy być świadomi bieżących
wydarzeń i trendów. Zwrot w moich
czasach... pojawia się zbyt często
i w niewłaściwym kontekście. Staraj-
my się docierać do młodzieży na jej
poziomie. Starajmy się zrozumieć jej
język, cele i aspiracje, nie rezygnując
jednocześnie z naszych zasad. Biblia
mówi, że „gdy (...) nadeszła pełnia cza-
su, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego
z niewiasty, zrodzonego pod Pra-
wem” (Ga 4,4 Biblia Tysiąclecia).

W ankiecie przeprowadzonej przez
Youth for Christ wymienione zostały
jeszcze takie cechy jak: przejrzystość,
nieustępliwość, odwaga, troskliwość
i moralność. Wszystkie one są ważne,
ale ja nawiążę do wiary.

Wiara
Przywódcy muszą wierzyć w mło-

dych ludzi i w to, że Pan może im po-
móc. Muszą wierzyć w Boga, studio-
wać Jego Słowo, wieść przykładne
życie w rodzinie, poświęcać czas swo-
im bliskim i młodzieży oraz pełnić
pokornie służbę duszpasterską. Wia-
ra oznacza całkowite poleganie na Bo-
gu. Przywódcy nie tylko muszą wie-
rzyć w młodych ludzi, ale także
w siebie, iż potrafią pomagać mło-
dym w dążeniu do celów stojących
przed nimi.

William George, były dyrektor ge-
neralny firmy Medtronic, powiedział:
„Aby tworzyć trwałą wartość w naszej
korporacji, potrzebujemy nowego po-
kolenia autentycznych przywódców,
którzy pokierowaliby oddziałami na-
szej firmy. Jedynie wówczas odzyska-
my zaufanie Amerykanów”6. Prorocze
słowa na nasze czasy! Warren Bennis
z University of Southern California
stwierdził natomiast, że „przywództwo
opiera się na charakterze”.

Kończąc ten artykuł, chciałbym
jeszcze zwrócić uwagę na jedną ważną
cechę, którą pastorzy, starsi zborów,
rodzice i nauczyciele powinni przeja-
wiać, mając do czynienia ze skompli-
kowanymi sprawami i problemami
młodzieży.

Cierpliwość
W książce Życie Jezusa Ellen G.

White opisuje, jak Mistrz w młodości
uczył się cierpliwości i wytrwałości.
Jego cierpliwość, sposób traktowania
ludzi i to, czego nauczył się od rodzi-
ców, objawiły się między innymi pod-
czas Jego spotkania z Samarytanką
u studni Jakuba. Podczas rozmowy
Chrystus słuchał z uwagą i starał się
nawiązać łączność ze swoją rozmów-
czynią. „Jezus cierpliwie pozwolił jej
skierować rozmowę na pożądane
przez nią tory, lecz nadal czekał
na okazję, aby móc znów wkroczyć
ze słowem prawdy do jej serca”7.

Jakiż wspaniały przykład do naśla-
dowania dał nam nasz Mistrz! Musimy
cierpliwie czekać na okazję przedsta-
wienia miłości Bożej młodym ludziom
w naszych zborach. Cierpliwość jest
jedną z cech świętych w czasach osta-
tecznych: „Tuć jest cierpliwość świę-
tych, tuć są ci, którzy chowają przyka-
zania Boże i wiarę Jezusową” (Ap
14,12 Biblia gdańska).

Pod koniec swojej ziemskiej służ-
by, stawiony przed Herodem, Mistrz
okazywał spokój i cierpliwość. Oto jak
Ellen G. White opisała tę scenę: „Chry-
stus mógł przemówić do Heroda sło-
wami, które przeszyłyby uszy zatwar-
działego tetrarchy. Mógłby napełnić go
dreszczem grozy i przerażenia, przed-
stawiając mu upodlenie, w jakim spę-

dzał swoje życie, i obraz pełnej jego
zagłady. Lecz milczenie Chrystusa było
najcięższym rodzajem nagany”8. Jakiś
czas temu słyszałem Arthura Bietza,
wówczas pastora zboru adwentystycz-
nego w mieście Glendale w Kalifor-
nii, opisującego spotkanie Zbawiciela
z Herodem. Powiedział on, że „Jezus
stanął wobec nicości, więc nie miał nic
do powiedzenia”.

Naśladujmy naszego Zbawiciela,
okazując wiarę w naszą młodzież.
Owszem, młodzi ludzie popełniają błę-
dy. Słynny pływak i olimpijczyk Mi-
chael Phelps, zdobywca ośmiu złotych
medali podczas igrzysk olimpijskich
w Pekinie w 2008 roku, stracił dobrą
reputację, gdy sfilmowano go palącego
marihuanę. Jednak za swój czyn pu-
blicznie przeprosił.

Mając do czynienia z naszą mło-
dzieżą, potrzebujemy cierpliwości, mi-
łości i zrozumienia. Musimy wierzyć
w młodych ludzi pomimo ich głupich
błędów! Nasza młodzież i dzieci to
najcenniejszy skarb, jaki mamy w na-
szych zborach. Wielu młodych ludzi,
których poznałem podczas mojej służ-
by, to teraz pastorzy, lekarze, pielę-
gniarki i przywódcy Kościoła adwen-
tystycznego.

„Z taką armią pracowników jak
nasza młodzież, właściwie wyszkolo-
na, (...) już niedługo przesłanie ukrzy-
żowanego, zmartwychwstałego i nie-
bawem przychodzącego powtórnie
Zbawiciela może zostać ogłoszone
całemu światu”9.  ✔

Leo Ranzolin

1 Ellen G. White, Messages to Young People,
s. 328.

2 Ellen G. White, Testimonies to Ministers, s. 190.
3 Tamże, s. 189.
4 Ellen G. White, Słudzy ewangelii, Warszawa

2004, s. 28.
5 Tamże, s. 194.
6 The Costco Connection 3/2004.
7 Ellen G. White, Życie Jezusa, wyd. XIV,

Warszawa 2008, s. 127.
8 Tamże, s. 525.
9 Ellen G. White, Messages to Young People,

s. 196.

[Autor, obecnie emeryt, był dyrektorem Se-
kretariatu Młodzieży i wiceprzewodniczącym
Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów
Dnia Siódmego].
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spółczesne systemy łączności
umożliwiają szybki przekaz

błędnych doktrynalnych i teologicz-
nych poglądów z jednej części świata
do innych. Członkowie Kościoła, ma-
jący dostęp do internetu, mogą godzi-
nami nawigować po oceanie witryn in-
ternetowych zawierających wypaczoną
wersję naszego przesłania i sensacyj-
ne tłumaczenia naszej eschatologii, któ-
re w żadnym stopniu nie przyczyniają
się do duchowego rozwoju tych wy-
znawców. Mam tu na myśli witryny in-
ternetowe osób i grup, które podając
się za adwentystów, głoszą poglądy
niezgodne z naszym przesłaniem
i misją.

Ponadto zdarza się, że tacy ludzie
są zapraszani do przemawiania w na-
szych zborach i podczas zjazdów na-
miotowych, pozostawiając za sobą za-
mieszanie, konflikty i w wielu przypad-
kach brak poszanowania dla autoryte-
tu pastorów i przywódców. Popierają
znaczną część przesłania adwentystycz-
nego, ale ich głównym celem jest pro-
mowanie własnych szczególnych po-
glądów i pozyskiwanie finansowego
wsparcia członków Kościoła przez
sprzedawanie książek i przyjmowanie
datków. Nierzadko ci, którzy zapraszają
takich ludzi, nie znają ich na tyle, by
przeczuć niebezpieczeństwo. Co mo-
żesz zrobić, by uchronić Kościół
na swoim terenie przed tymi ducho-
wymi drapieżcami?

Po pierwsze, motywuj członków
Kościoła do poświęcania czasu
na studium Pisma Świętego. Jeśli będą
osobiście znali prawdę, posiądą ducho-
we rozeznanie, które pozwoli im od-
różniać prawdę od kłamstwa. Musimy
przywrócić Biblii właściwe jej miejsce
w życiu członków Kościoła. Powinna
ona być nie tylko źródłem naszego prze-
słania, ale także źródłem inspiracji
w codziennym chrześcijańskim życiu.

Po drugie, powinniśmy słyszeć zza
naszych mównic przesłania, które będą
się przyczyniały do ugruntowania wy-
znawców w zasadach naszej wiary.
Głoś ewangelię w kontekście przesła-
nia czasów końca, przesłania powierzo-
nego Kościołowi adwentystycznemu,
i pod żadnym pozorem nie pozwalaj,

by mównica zborowa stała się forum
doktrynalnych i teologicznych spo-
rów. W zborach, w których istnieją
różne sprzeczne doktrynalne poglądy,
rozwój wspólnoty i duchowa żywot-
ność przeżywają kryzys. Zbór żywy
i działający posiada wyraźne biblijne
przekonania i konsekwentnie je głosi.

Po trzecie, zanim zaprosisz mów-
cę na swój teren, dowiedz się, kim jest
ta osoba i co sobą reprezentuje. Poproś
o przesłanie materiałów, a ponieważ
większość mówców ma własne witryny
internetowe, przejrzyj jej zawartość.
Czasami witryny takie są zwodnicze,
dając wrażenie, że masz do czynienia
z prawowiernymi adwentystami, pod-
czas gdy w rzeczywistości ich poglądy
daleko odbiegają od adwentystycz-
nych. Możesz także poprosić o listę
miejsc, w których wcześniej przema-
wiali, a następnie skontaktować się
z niektórymi pastorami lub przywód-
cami zborów w tych miejscowościach
i poprosić o ich opinię. Wymaga to
poświęcenia czasu, ale powinieneś za-

chować ostrożność, by potem nie żało-
wać swoich decyzji.

Po czwarte, bardzo ważne jest po-
informowanie współwyznawców o wi-
trynach internetowych, w których
mogą znaleźć wiarygodne informacje
o naszym przesłaniu (zob. www.ad-
ventistbiblicalresearch.org i www.whi-
teestate.org). Należy to czynić regular-
nie przy pomocy dostępnych środków
łączności. Dobrze wiem, jak trudno nie
dopuścić do naszych zborów ludzi gło-
szących własne dziwaczne poglądy wy-
wołujące podziały. Niektórzy z nich to
emerytowani pastorzy, a nawet aktu-
alni pracownicy Kościoła. Mogę jedy-
nie zachęcać wszystkich przywódców
zborów, by uczynili wszystko, co w ich
mocy, aby nie dopuścić do niszczenia
jedności Kościoła na ich terenie.  ✔

Angel Manuel Rodríguez

[Artykuł został przedrukowany z Reflections,
biuletynu redagowanego przez dr. Clintona
Wahlena i wydawanego przez Biblical Re-
search Institute].

DUSZPASTERSTWO
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ratulacje dla Elder’s Digest (Prze-
wodnik dla Kaznodziejów Zbo-
rowych) z okazji jubileuszu 15-

-lecia wydawania kwartalnika! Ponie-
waż sam jestem pastorem, rozumiem,
jakie wyzwania stoją przed starszymi
zborów troszczącymi się o współwy-
znawców. Czasopismo w znacznym
stopniu przyczynia się do pomagania
naszym przywódcom zborów w rozwi-
janiu ich umiejętności kaznodziejskich
i duszpasterskich. Jednocześnie
wspiera misję Kościoła adwentystycz-
nego, jako że zachęca naszych braci

ydział Interamerykański Ko-
ścioła Adwentystów Dnia Siód-

mego z radością dołącza się do skła-
danych gratulacji z okazji jubileuszu
15-lecia wydawania kwartalnika El-
der’s Digest (Przewodnik dla Kazno-
dziejów Zborowych). Pragniemy także
pogratulować Generalnej Konferencji
Kościoła Adwentystów Dnia Siódme-
go tak znakomitego czasopisma docie-
rającego do starszych zborów, którzy
wiernie pracują bez wynagrodzenia,
poświęcając czas i talenty służbie
Bożej i nie oczekując niczego w za-
mian.

W Ameryce Środkowej starsi zbo-
rów są potężną duchową armią, która
wraz z pastorami walczy codziennie
przeciwko tym, którzy usiłują zniechę-
cić i pokonać wiernych współwyznaw-
ców Kościoła. W tym sensie kwartal-
nik stał się skuteczną bronią w tej du-
chowej walce. Z każdym artykułem
nasza armia otrzymuje nowe siły
do dalszej walki aż do wspaniałego
dnia, gdy Chrystus pojawi się na obło-
kach, a odkupieni zostaną zabrani
do swego wiecznego domu.

©
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15-LECIE WYDAWANIA
ELDER’S DIGEST

G

W

i nasze siostry do dzielenia się z są-
siadami i przyjaciółmi tym, co usłyszą.
Doceniamy różnorodność tematów
poruszanych w kwartalniku, jak rów-
nież sposób, w jaki Elder’s Digest za-
chęca ludzi do zacieśniania więzi
z Jezusem. Polecamy kwartalnik
wszystkim współwyznawcom, którzy
pragną usługiwać kazaniami, bo to cza-
sopismo będzie dla nich źródłem licz-
nych błogosławieństw.

Składamy podziękowania na ręce
redakcji Elder’s Digest. Jesteście bło-
gosławieństwem dla Kościoła. Wszy-

scy starsi zborów z Wydziału Euro-
afrykańskiego przesyłają wam pozdro-
wienia i wyrazy uznania. Możecie być

pewni, że modlimy się
za was i waszą wspa-
niałą służbę, którą
wykonujecie w imie-
niu naszego Zbawi-
ciela.  ✔

Bruno Vertallier

[Autor jest przewodniczą-
cym Wydziału Euroafrykańskiego Kościoła
Adwentystów Dnia Siódmego].

Niech Bóg was błogosławi! Podą-
żajcie naprzód w tej ważnej służbie.

Zawsze możecie li-
czyć na nasze modli-
tewne wsparcie.  ✔

Hector Sanchez

[Autor jest sekretarzem
Stowarzyszenia Kazno-
dziejskiego przy Wydzia-

le Interamerykańskim Kościoła Adwentystów
Dnia Siódmego].
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Kazanie I

Przejawy zeświecczenia       1 J 2,15-16

do pyszniących się sobą Koryntian:
„Kto mniema, że stoi, niech baczy, aby
nie upadł” (1 Kor 10,12). Piotr ostrze-
ga: „Bóg pysznym się sprzeciwia, a po-
kornym łaskę daje” (1 P 5,5).

3. Przyjemności. Bardzo często
ludzkie pragnienia wiodą nas ku rze-
czom, które podobają się naszej grzesz-
nej naturze, ale nie są akceptowane
przez Boga. Paweł napisał: „Zamysł
ciała, to śmierć, a zamysł Ducha, to
życie i pokój” (Rz 8,6).

4. Dobra materialne. Niechaj pra-
gnienie gromadzenia rzeczy nie bierze
góry nad gromadzeniem skarbu
w niebie. Jezus powiedział: „Nie gro-
madźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie
je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje
podkopują i kradną; ale gromadźcie
sobie skarby w niebie, gdzie ani mól,
ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje
nie podkopują i nie kradną. Albowiem
gdzie jest skarb twój — tam będzie
i serce twoje” (Mt 6,19-21).

5. Popularność. Niektórym oso-
bom tak bardzo zależy na pozytyw-
nym postrzeganiu przez innych, że lgną
tylko do przywódców popularnych
w danym czasie. Wskutek tego ludzie
ci są jak chorągiewki na wietrze. Paweł
napisał: „Czy chcę ludzi sobie zjednać,
czy Boga? Albo czy staram się przypo-
dobać ludziom? Bo gdybym nadal lu-
dziom chciał się przypodobać, nie był-
bym sługą Chrystusowym” (Ga 1,10).

6. Obsesja władzy. Niektórzy lu-
dzie są owładnięci obsesją sprawowa-
nia władzy nad innymi. Nie są szczę-
śliwi, jeśli nie czują, że dominują
w każdej sytuacji i w każdej dyskusji.
Paweł radził, byśmy byli zadowoleni
w każdych okolicznościach. „Ze-
wsząd uciskani, nie jesteśmy jednak
pognębieni, zakłopotani, ale nie zroz-
paczeni, prześladowani, ale nie opusz-
czeni, powaleni, ale nie pokonani, za-
wsze śmierć Jezusa na ciele swoim
noszący, aby i życie Jezusa na ciele
naszym się ujawniło” (2 Kor 4,8-10).

7. Pozycja społeczna. Żyjemy
w ostro rywalizującym społeczeń-
stwie. Od dzieciństwa jesteśmy zachę-
cani do udziału w wyścigu, osiągania
szczytów, wybijania się ponad innych.
Gdy dorastamy, nieraz nie potrafimy
sobie poradzić w sytuacji, gdyż zajmu-
jemy w firmie niezbyt eksponowane
stanowisko i przez wiele lat nie może-
my awansować. Powinniśmy pamiętać,
co Bóg powiedział nam przez apostoła
Pawła w 1 Kor 3,1-5.

8. Przypodobywanie się ludziom.
Wszyscy lubimy przebywać w towa-
rzystwie tych, którzy nas cenią. Ludzie
w świecie żyją w ciągłym napięciu,
obawiając się, że mogą nie zyskać uzna-
nia ważnych osób. Ci, którzy czerpią
poczucie własnej wartości ze swoich
osiągnięć, ciągle odczuwają lęk, gdyż
nie ufają w pełni Panu i nie opierają
na Nim swojego poczucia własnej war-
tości. Paweł napisał: „Nie ma najmniej-
szego znaczenia, czy wy mnie sądzić
będziecie, czy jakiś inny sąd ludzki, bo
nawet ja sam siebie nie sądzę. Albo-
wiem do niczego się nie poczuwam,
lecz to mnie jeszcze nie usprawiedli-
wia, bo tym, który mię sądzi, jest Pan”
(1 Kor 4,3-4).

Ludzie są zmienni, ale Bóg miłuje
nas niezmiennie. „Cokolwiek czynicie,
z duszy czyńcie jako dla Pana, a nie
dla ludzi, wiedząc, że od Pana otrzyma-
cie jako zapłatę dziedzictwo, gdyż Chry-
stusowi Panu służycie” (Kol 3,23-24).

9. Postrzeganie przywilejów. Gdy
otrzymujemy prawo jazdy, wiemy, że
możliwość prowadzenia samochodu
jest przywilejem, a nie czymś, co się
nam należy. Jednak niektórzy z nas
wiedzą, jak trudno jest starszym lu-
dziom pogodzić się z myślą, że już nie
są w stanie samodzielnie prowadzić
auta. Zapomnieli o tej ważnej praw-
dzie. Podobnie musimy pamiętać, że
każda dobra rzecz, jaką otrzymujemy,
jest darem Bożym. Hiob nauczył się,
że Pan daje i odbiera. Mówmy jak on:

HOMILETYKA

iblia definiuje zeświecczenie jako
zachłanne pragnienie posiadania

rzeczy tego świata. Zeświecczenie jest
pożądliwością ciała (pragnieniem zmy-
słowego zaspokojenia), pożądliwością
oczu (nieopanowanym pragnieniem
posiadania pięknych rzeczy) i pychą
życia (egoistycznym zadowoleniem
z siebie, posiadanych rzeczy i wła-
snych dokonań). Zeświecczenie jest
więc zauroczeniem łatwizną i dostat-
kiem. Wynosi wygodę życia do pozio-
mu bożka — wysokie dochody i luk-
susowy styl życia zaczyna traktować jak
niezbędne.

Wielu ludzi uważa, że ześwieccze-
nie to jedynie kwestia zewnętrznych
zachowań. Inni sądzą, że ześwieccze-
nie oznacza zadawanie się z niewłaści-
wego rodzaju ludźmi. Jednak zeświec-
czenie jest postawą serca, w którym
miłość do Boga nie jest na pierwszym
miejscu.

Zeświecczenie na wiele sposobów
spłyca, skaża i wypacza myślenie milio-
nów ludzi, ku ich zgubie. Z ześwieccze-
niem wiążą się następujące rzeczy:

1. Zainteresowanie wyłącznie
ziemskimi sprawami. Ludzie dzisiaj są
bardzo zajęci. Lubimy aktywność, ale
najczęściej zajmujemy się sprawami,
które odciągają nas od Chrystusa i Je-
go priorytetów. Skupiamy się na nie-
właściwych sprawach i pozostawiamy
niewiele miejsca na to, czego Pan pra-
gnie dla nas. Paweł napisał: „O tym,
co w górze, myślcie, nie o tym, co
na ziemi. Umarliście bowiem, a ży-
cie wasze jest ukryte wraz z Chrystu-
sem w Bogu” (Kol 3,2-3).

2. Pycha. Greckie słowo aladzone-
ia tłumaczone jest jako pycha, chełpli-
wość. To chełpienie się swoim znacze-
niem, próżną chwałą. To smutne, gdy
ludzie uważają się za lepszych, niż są
w rzeczywistości. Pyszni ludzie skazują
się na rozczarowanie. Pycha jest wy-
górowaną opinią o samym sobie
i swojej nieodzowności. Paweł napisał

B
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Niech imię Pańskie będzie błogosła-
wione. Nie zasmucajmy Wszech-
mocnego, twierdząc, że Jego dary
(dobra materialne czy przywileje)
należą się nam. Pamiętajmy, że
wszystkie dobra i przywileje za-
wdzięczamy Zbawicielowi. Dawid
napisał, iż Pan „napoił (...) duszę
pragnącego, a duszę głodnego na-
pełnił dobrem!” (Ps 107,9).

Przed laty muzycy w pewnej
części Londynu zauważyli, że wszy-
scy chłopcy na posyłki, gdy udawa-
li się do pracy, podczas gwizdania
fałszowali. Ktoś zasugerował, że
przypuszczalnie kuranty w kate-
drze były nieco niedostrojone. Coś
musiało się stać z nimi, tak iż wy-
grywały nieczyste tony. Chłopcy nie
wiedzieli, że kuranty są rozstrojone
i nieświadomie naśladowali ich
częstotliwości.

Mamy skłonność do naślado-
wania ludzi, wśród których przeby-
wamy. Niemal nieświadomie przy-
swajamy sobie idee z książek, któ-
re czytamy, i z programów, które
oglądamy. Bóg dał nam swoje Sło-
wo jako wzorzec, według którego
powinniśmy żyć. Jeśli uczymy się
śpiewać tak, jak ono nam dyktuje,
łatwo wychwycimy fałszywe nuty
w muzyce świata.

Skupmy się na umiłowaniu
Pana całym sercem i duszą,
ze wszystkich sił i myśli. Gdy bę-
dziemy to czynić, unikniemy ze-
świecczenia i jego skutków. ✔

NOTATKI

Kazanie II

Duchowe zdrowie  Tt 2,1-8

za fałszywą nauką. Słowo Boże kieruje
do nas bardzo mocne ostrzeżenia w tej
kwestii (zob. 2 Tm 4,3).

Fałszywe nauki mogą się nam po-
dobać, gdy odpowiadają nam w danej
chwili, ale nasze duchowe zdrowie nie-
uchronnie na tym ucierpi. Będziemy
wówczas łatwiej ulegać zniechęceniu,
upadać w grzech i błądzić wśród ko-
lejnych fałszywych nauk.

II. ZDROWA WIARA
Logicznym następstwem zdrowej

nauki jest wiara. Biblia mówi o „zdro-
wej wierze” (Tt 1,13 Biblia Tysiąclecia/
Romaniuka; zob. Tt 1,10-12). Czy do-
strzegasz związek? Jeśli słuchamy nie-
zdrowych nauk i podążamy za nimi,
wówczas nasza wiara nie będzie zdrowa.
Jedynie zdrowa nauka tworzy zdrową
wiarę. Duchowe zdrowie jest oparte
na właściwym duchowym odżywianiu.

Przyjrzyjmy się temu, jak Biblia defi-
niuje życie zdrowej wiary (zob. Tt 2,1-8).

Tt 2,1: „Ale ty mów, co odpowiada
zdrowej nauce”.

Tt 2,2: „Starzy mają być trzeźwi,
poważni, wstrzemięźliwi, szczerzy
w wierze, miłości, cierpliwości”.

Tt 2,3: „Starsze kobiety mają rów-
nież zachowywać godną postawę, jak
przystoi świętym; że nie mają być skłon-
ne do obmowy, nie nadużywać wina,
dawać dobry przykład”.

Tt 2,4: „Niech pouczają młodsze
kobiety, żeby miłowały swoich mężów
i dzieci”.

Tt 2,5: „Żeby były wstrzemięźliwe,
czyste, gospodarne, dobre, mężom swo-
im uległe, aby Słowu Bożemu ujmy nie
przynoszono”.

Tt 2,6: „Młodszych zaś napominaj,
aby byli wstrzemięźliwi”.

Te wersety sugerują, że nasze du-
chowe zdrowie jest oparte na zdrowej
nauce, która prowadzi do zdrowej wia-
ry i determinuje nasz sposób życia.

Skąd mogę wiedzieć, czy moje du-
chowe zdrowie jest w porządku? Czy
rzeczywiście prowadzę duchowe życie?

egularne robienie profilaktycznych
badań lekarskich dla niektórych

ludzi jest normą. Chcą być pewni, że ich
zdrowiu nie zagraża jakieś niebezpieczeń-
stwo, którego sami jeszcze nie dostrzegają.
Podobnie jesteśmy narażeni na niedo-
strzeganie objawów utraty duchowego
zdrowia, jeśli regularnie nie sprawdzamy
jego stanu.

W listach do Tymoteusza i Tytusa
apostoł Paweł używa czasami słowa,
które pomaga nam ocenić naszą du-
chową kondycję. To słowo to zdrowy. Gdy
Biblia mówi o zdrowej nauce, zdrowej
wierze i nienagannej mowie, nawiązu-
je do elementów duchowego zdrowia.

Jak możemy zachować dobre du-
chowe zdrowie? Jak możemy się upew-
nić, że naprawdę jesteśmy zdrowi du-
chowo? Są to bardzo ważne pytania.

I. ZDROWA NAUKA
W 1 J 4,1 czytamy, że pierwszym

testem duchowego zdrowia jest to, jak
odnosimy się do zdrowej nauki. To jest
podstawa. Jeśli nasze duchowe zdrowie
ma być dobre, musi się opierać na wła-
ściwych informacjach.

Rozważ, co Biblia mówi o „zdro-
wej nauce” (Tt 2,1; 2 Tm 1,13; zob. Tt
1,9). Zdrowa nauka ma więc budujący
i uszlachetniający wpływ. Jednym z po-
wodów, dla którego czytamy, studiuje-
my, słuchamy, nauczamy i głosimy Sło-
wo Boże, jest to, że ono wzmacnia orga-
nizm! Zdrowa doktryna pokrzepia nas,
gdyż jest prawdziwa i wiarygodna!

Czasami nasze duchowe zdrowie
słabnie, gdyż zniechęcają nas negatyw-
ne zdarzenia, które obserwujemy woko-
ło. Jednak nasza nadzieja może się umac-
niać, gdy karmimy się zdrową nauką.

Z drugiej strony fałszywa nauka
prowadzi do niezdrowego duchowo
stylu życia (zob. 1 Tm 1,8).

Dlaczego niektórzy ludzie nie są
zdrowi duchowo? Dlatego, że nauka,
za którą podążają, nie jest właściwa. Nie
jesteśmy w stanie zachowywać dobre-
go zdrowia duchowego, jeśli podążamy
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III. NIENAGANNA MOWA
Po trzecie, stan naszego ducho-

wego zdrowia można zdiagnozować
na podstawie tego, jaka jest nasza
mowa. „Młodzieńcom przypomi-
naj, żeby byli powściągliwi” (Tt 2,6
Biblia Romaniuka).

„We wszystkim stawiaj siebie
za wzór dobrego sprawowania
przez niesfałszowane nauczanie
i prawość, przez mowę szczerą
i nienaganną, aby przeciwnik był
zawstydzony, nie mając nic złego
o nas do powiedzenia” (Tt 2,7-8).

Jako młodzieniec Tytus był
przykładem zarówno dla młodych,
jak i starszych współwyznawców.
Jako duszpasterz miał dbać o nie-
naganną mowę i przekazywać
zdrową naukę członkom zboru.

Skąd możesz wiedzieć, że two-
je duchowe zdrowie jest w porząd-
ku? Jak brzmi twoja mowa? Czy jest
nienaganna? Czy to, co mówisz,
pokrzepia bliźnich? „Niech żadne
nieprzyzwoite słowo nie wychodzi
z ust waszych, ale tylko dobre, któ-
re może budować, gdy zajdzie po-
trzeba, aby przyniosło błogosła-
wieństwo tym, którzy go słuchają”
(Ef 4,29).

Plotkowanie, obmawianie, kry-
tykanctwo, opryskliwość, wulgary-
zmy — to wszystko nie buduje in-
nych, a więc szkodzi bliźnim.
Wszystko to świadczy o słabym
duchowym zdrowiu.

Nic dziwnego, że Słowo Boże
radzi nam: „Niech każdy człowiek
będzie skory do słuchania, niesko-
ry do mówienia, nieskory do gnie-
wu” (Jk 1,19).

Zatem skąd możemy wiedzieć,
że nasze duchowe zdrowie jest
krzepkie?

Zdrowa nauka — czy słuchasz
jej i podążasz za nią?

Zdrowa wiara — czy rodzi wła-
ściwe uczynki?

Nienaganna mowa — czy twoje
słowa budują innych?

Co zrobisz, jeśli Duch Święty
przekonuje cię teraz, byś dokonał
zmian w jakiejś sferze swojego
życia?  ✔

awet laik nieznający się na bu-
downictwie jest w stanie zrozu-

mieć znaczenie filarów w budynku.
W wielkiej duchowej budowli Kościo-
ła także potrzebne są mocne i niewzru-
szone filary.

Czym są te filary Kościoła? To po-
święceni wyznawcy pełni poczucia od-
powiedzialności i zaangażowani w re-
alizację programu działania Kościoła.
Takimi byli apostołowie (zob. Ga 2,9).
Dzięki tym nieustraszonym ludziom
pełnym Ducha Świętego pierwotny
Kościół rósł, aż dotarł na krańce świa-
ta z ewangelią Jezusa.

I. WSPÓŁCZESNE FILARY
Nie ma wątpliwości, że dzisiaj, bar-

dziej niż kiedykolwiek, Kościół potrze-
buje pobożnych ludzi, którzy są gotowi
poświęcić się realizacji programu Ko-
ścioła i spełnieniu jego szlachetnej
misji.

Gdzie są te filary? Zazwyczaj gdy
w jakiś zborze są wybory, niewielu jest
gotowych do służby, a większość człon-
ków chowa się w tłumie albo usprawie-
dliwia: Nie mam do tego zdolności.

Jeśli jesteście wśród tych, którzy
zazwyczaj się wymawiają od zaanga-
żowania w coś, ale jednak pragniecie
coś czynić dla Jezusa, chciałbym
wam przedstawić następującą obietni-
cę zawartą w Flp 4,19. Sednem tej
obietnicy są słowa: „Bóg mój zaspo-
koi wszelką potrzebę waszą według
bogactwa swego w chwale, w Chry-
stusie Jezusie”. Zwróćcie uwagę, że
wszelka potrzeba to nie tylko potrze-
ba materialna, ale także czas, zdolno-
ści, mądrość, talenty, środki i wszyst-
ko, co niezbędne, by stać się filarami
w zborze/Kościele.

II. PAN ZAOPATRUJE
1. Bóg daje umiejętności.

Jeśli czujecie, że nie posiadacie
umiejętności do pełnienia misji,
przypomnijcie sobie historię

Mojżesza. On także czuł się nie-
zdolny do wykonania powierzo-
nego mu zadania (zob. Wj 4,10).
W Wj 4,12 zawarta jest Boża od-
powiedź, która odnosi się także
do nas. Powierzcie siebie Panu,
a On wyposaży was w niezbęd-
ne zdolności.

2. Bóg daje odwagę.
A. Jeśli brakuje wam odwagi

do składania świadectwa
o Jezusie, przypomnijcie so-
bie Gedeona. Usiłował on wy-
mówić się od wykonania po-
wierzonej mu misji (zob. Sdz
6,15).

B. W Sdz 6,12.16 zawarta jest
odpowiedź, jakiej Bóg udziela
nam dzisiaj. W rękach Pana
stajemy się niewzruszonymi
filarami Kościoła.

3. Bóg daje moc.
A. Jeśli ktoś czuje się słaby ducho-

wo i pragnie więcej odwagi
do używania talentów, niech
przypomni sobie doświadcze-
nie apostołów. Kim oni byli?
Prostymi ludźmi, jak my. Ale
Ktoś ich zmienił (zob. Dz 1,8).
Dzięki tej mocy radykalnie
zmienili świat!

B. Ta sama moc jest dostępna
także dla nas. „Pan bardziej
pragnie dać Ducha Świętego
tym, którzy Mu służą, niż ro-
dzice pragną dawać dobre
dary swoim dzieciom” (Ellen
G. White, Christian Service, s.
251).

C. Przyjąwszy tę moc, wszyscy zo-
staną napełnieni odwagą
do pracy w zborze/Kościele.

4. Bóg daje mądrość.
Jeśli komuś brakuje mądrości,
Bóg może przyjść mu z pomocą
(zob. Jk 1,5).

HOMILETYKA

Kazanie III

Filary Kościoła      Flp 4,19
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III. WSZYSTKIE POTRZEBY MOGĄ
BYĆ ZASPOKOJONE

Czy zauważyliście, jak Bóg spełnia
swoje obietnice? On zaspokaja wszyst-
kie nasze potrzeby, abyśmy mogli być
aktywnymi pracownikami Jego Ko-
ścioła, filarami.

Skoro to wiecie, nie popadajcie
w marazm! Zbór/Kościół potrzebuje
waszych talentów i zdolności, byście
w zgodzie współdziałali w realizacji
misji ewangelii i w dzieleniu się
z bliźnimi wieścią o powtórnym
przyjściu Chrystusa. Wykorzystajcie
swoje talenty w służbie dla Pana (zob.
Łk 19,29-31).

Pamiętajcie, że osiołek był uwią-
zany. Gdyby nikt go nie odwiązał, Je-
zus nie wjechałby na nim do miasta.
Tak samo jest dzisiaj. Wiele talentów
jest przywiązanych do płotu wygodnic-
twa, lenistwa, wymówek i pretekstów,
ale Mistrz mówi nam, byśmy je wyko-
rzystali w Jego służbie. Dlaczego? Bo
Pan ich „potrzebuje” (Łk 19,31)!

Oddajcie swoje talenty. Jezus i Je-
go Kościół ich potrzebują. Jeśli czuje-
cie się nieprzygotowani, pamiętajcie, że
Pan wszystkich chętnych zaopatruje.

PODSUMOWANIE
Zimą pewien człowiek przywiązał

łódź do przystani na brzegu rzeki.
Pewnego dnia zauważył, że lody pusz-
czają, więc poszedł opatrzyć łódź
i oczyścić ją, ale silny wiatr sprawił, że
lina poluzowała się i puściła i łódź
spłynęła w dół rzeki.

Sam w łodzi bez wioseł ów czło-
wiek był niesiony prądem ku wodospa-
dowi.

Jego sąsiad, widząc tę sytuację, po-
biegł do znajomych, krzycząc:

— Zabierzcie czym prędzej liny
i biegnijcie na północ!

Nie wiedząc, co się dokładnie sta-
ło, ludzie posłusznie wykonali to pole-
cenie. Gdy dobiegli do mostu na rze-
ce, zobaczyli łódź płynącą wartkim
nurtem. Wtedy kierownik akcji ratun-
kowej krzyknął:

— Opuśćcie liny nad wodę!
Wszyscy wykonali to polecenie.

W ten sposób liny znalazły się jedna
obok drugiej, a odległość między nimi

wyniosła około metra. Rozbitek,
gdy przepływał między nimi, chwy-
cił tę, która znajdowała się najbli-
żej niego. W ten sposób został ura-
towany.

Czy wiecie, co mogłoby się stać,
gdyby sąsiad sam pobiegł ratować
nieszczęśnika? Być może jego lina
znalazłaby się poza zasięgiem czło-
wieka w łodzi. Ale z pomocą in-
nych prawdopodobieństwo urato-
wania owego człowieka znacznie się
zwiększyło.

Podobnie jest w zborze/Ko-
ściele. Nie wystarczy, by jedna czy
dwie osoby podawały bliźnim linę
zbawienia, bo może się to okazać
niewystarczające. Każdy musi przy-
łączyć się do akcji ratunkowej, by
stworzyć sieć, która dosięgnie roz-
bitków zagubionych w świecie
grzechu i płynących rwącym nur-
tem na zagładę.

Już dzisiaj wykorzystajcie swo-
je talenty i podajcie bliźnim linę ra-
tunkową. Stańcie się filarami
w swoim zborze.  ✔

Antenor Cruz da Costa

[Autor jest emerytowanym pastorem
w Brazylii].

NOTATKI

wielu rodzinach chrześcijań-
skich istnieje tradycja święto-

wania Bożego Narodzenia. Rodziny te
gromadzą się w Wigilię na łamaniu
opłatkiem i wspólnej wieczerzy oraz
obdarowywują się prezentami. W nie-
których domach czyta się z Biblii hi-
storię narodzin Jezusa i śpiewa się ko-
lędy. Specjalnie na te święta ubierana
jest choinka. Wszyscy dobrze znamy tę
tradycję.

Jednak jaki jest właściwy sposób
świętowania narodzenia Syna Człowie-
czego? Aby odpowiedzieć na to pyta-
nie, musimy przyjrzeć się biblijnemu
opisowi narodzin Jezusa i dowiedzieć
się, jak uczestnicy tamtych wydarzeń
zareagowali na nie.

I. HOŁD (ZOB. MT 2,11)
Zarówno mędrcy ze Wschodu, jak

i pasterze oddali Panu pokłon. Jednym
ze sposobów oddania hołdu Stwórcy
jest przekazanie darów. Mędrcy ofiaro-
wali Mu więc swoje skarby, a pasterze
uwielbienie. Mędrcy, pasterze i inni
uczestnicy tego wydarzenia poświęcili
się Panu. Wszyscy oddali hołd Bogu.

Istnieją co najmniej dwa powody,
dla których jest to właściwa reakcja.
Po pierwsze, powinniśmy oddawać hołd
Jezusowi dlatego, że jest Bogiem. W Be-
tlejem Syn Boży przyszedł na ziemię.
Tak więc, po drugie, powinniśmy odda-
wać hołd Bogu za to, że przyszedł
do nas. Jezus przyszedł na świat, by
wskazać nam drogę do pokoju z Ojcem.
Przyszedł przekazać miłość i dobroć
Boga tym, którzy Go opuścili. Przyszedł
wreszcie, by oddać za nas życie.

Współcześnie znane są historie
o tym, jak ludzie stają się przyjaciółmi
po tym, jak jeden człowiek oddał dru-
giemu nerkę do przeszczepu. Jedna
osoba okazała ofiarność, a biorca
do końca życia odczuwa wdzięczność
za ten dar. O ileż bardziej powinni-
śmy być wdzięczni za to, co Bóg uczy-
nił dla nas w Chrystusie! Byłoby nie-
stosowne udać się na przyjęcie urodzi-

Kazanie IV

Właściwy spo 
W
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nowe i wręczyć upominki wszystkim
oprócz jubilata. Jak więc planujesz
uczcić Króla? Zob. Łk 2,20.

II. ŚWIĘTOWANIE (ZOB. MT 2,10)
Drugim elementem właściwego

obchodzenia narodzenia Chrystusa są
świętowanie i radość. W Mt 2,10 czy-
tamy, że gdy mędrcy ujrzeli gwiazdę,
uradowali się. Gdy Elżbieta, będąca
w ciąży, usłyszała pozdrowienie Ma-
rii, oświadczyła, iż dziecko w jej łonie
poruszyło się z radości!

W Biblii czytamy o hymnach uwiel-
bienia śpiewanych czy wypowiadanych
przez Marię, aniołów i Symeona (sędzi-
wego proroka, który pobłogosławił Jezusa
przyniesionego do świątyni). Narodzenie
Pana było więc czasem radości! Czy może
być lepsza nowina niż ta, że Syn Boży przy-
szedł do nas i otworzył nam drogę do ży-
cia wiecznego? Zob. Łk 1,44-46; 2,29.

III. REFLEKSJA (ZOB. ŁK 2,19)
Trzecia reakcja jest przedstawiona

w Łk 2,19. Czytamy tam, że gdy Maria
usłyszała o tym, co zobaczyli i usły-
szeli pasterze, „zachowywała wszystkie
te słowa, rozważając je w sercu swoim”.

Jeśli otrzymaliście błogosławień-
stwo rodzicielstwa i macie dzieci, przy-
pomnijcie sobie ten wspaniały dzień,
gdy przyszły na świat. Cieszyliście się
i dziękowaliście Bogu, ale ponad
wszystko, trzymając dziecko na rę-
kach, zastanawialiście się, jak odtąd
zmieni się wasze życie. Myśleliście
o tym, że teraz spoczywa na was obo-
wiązek chronienia tej nowej istoty.

Zachęcam was, byście poświęcili
nieco czasu na refleksję nad narodzi-
nami Jezusa. Zatrzymajcie się i pomy-
ślcie o tym, co Jego narodziny wnio-
sły w wasze życie. Pomyślcie, jak Jego
przyjście na świat zmieniło bieg histo-
rii (w tym nawet los niewierzących).
Znajdźcie spokojne miejsce i zasta-
nówcie się nad faktem Jego pierwsze-
go przyjścia. Czyniąc to, napełnicie
wasze serca czcią dla Niego.

IV. EWANGELIZACJA (ZOB. ŁK 2,17)
Po czwarte, dobrze jest wykorzy-

stać ten czas na opowiadanie innym
o Zbawicielu. Zwróćmy uwagę, że
w Łk 2,17 czytamy, że gdy pasterze
spotkali Jezusa po raz pierwszy, roz-
nieśli wieść o Jego narodzinach wszę-
dzie, dokądkolwiek się udali.

Narodziny Chrystusa są wydarze-
niem, które zmieniło życie każdego
z nas, a ponieważ Pan nas zmienił,
mamy mówić innym o tym, czego On
dla nas dokonał. Dlaczego nie mieli-
byśmy się dzielić z bliźnimi tak dobrą
nowiną? Często wahamy się, jeśli cho-
dzi o przekazywanie innym tej wieści,
bo nie wierzymy, że będziemy potrafili
odpowiedzieć na pytania sceptyków
albo wskazać właściwe fragmenty Pi-
sma Świętego. Pasterze z pewnością
tego nie potrafili robić dobrze. Mogli
jedynie świadczyć, co zobaczyli i usły-
szeli. My możemy czynić to samo.

V. POSŁUSZEŃSTWO
(ZOB. ŁK 1,38; 2,15)

W historii narodzenia Jezusa zwra-
ca uwagę jedna wspólna reakcja wszyst-
kich, którzy Go powitali — posłuszeń-
stwo.

Józef był posłuszny Bogu — przyjął
Marię jako swoją żonę i nadał jej syno-
wi imię Jezus, zgodnie z otrzymanym
od anioła poleceniem. Mędrcy ostrze-
żeni we śnie nie wrócili do Heroda.
Józef usłuchał anioła i zabrał Marię
i Jezusa do Egiptu. Potem wrócił
z rodziną do Judei i osiadł w Naza-
recie, gdyż taka była wola Boża (zob.
Mt 2,23). Maria odpowiedziała
na zwiastowanie anielskie słowami:
„Oto ja służebnica Pańska, niech mi się
stanie według słowa twego” (Łk 1,38).
Pasterze udali się w drogę, by ujrzeć
nowo narodzone Dzieciątko, gdyż tak
im polecił anioł (zob. Łk 2,15).

Każda z tych osób w historii na-
rodzenia Jezusa uczciła Boga posłu-
szeństwem. Ludzie ci byli posłuszni nie
dlatego, że to, co im nakazano, wyda-

HOMILETYKA

wało im się słuszne, ale dlatego, że ufa-
li Wszechmogącemu. Byli posłuszni,
bo mieli wiarę.

To jest właściwa reakcja na naro-
dzenie Jezusa. Jeśli kogoś miłujecie,
okazujecie mu miłość swoim postępo-
waniem. Jeśli jesteście wdzięczni, oka-
zujecie to czynem. Święta Bożego Na-
rodzenia to dobry czas na posłuszeń-
stwo Bogu okazane przez:

• przebaczenie urazów i wyzbycie
się rozżalenia,

• przyznanie się do winy,
• okazanie pomocy komuś, kto

cierpi,
• przyjęcie Chrystusa jako tego, któ-

ry może was zbawić i zmienić,
• dzielenie się ewangelicznym

przesłaniem z bliźnimi.
Posłuszeństwo świadczy o naszej

pobożności (zob. Mt 1,24; 2,12.14).

PODSUMOWANIE
Gdy przygotowujecie się na okres

świąt bożonarodzeniowych, czy w wa-
szych planach uwzględniacie nabożeń-
stwo, świętowanie, duchową refleksję,
głoszenie ewangelii i posłuszeństwo
Bogu? Można mieć wspaniałe rodzinne
tradycje, a jednak nie dostrzegać ducha
tych świąt. Możecie uczęszczać do zbo-
ru, a nie czuć ducha nabożeństwa. Mo-
żecie śpiewać kolędy, ale nie znać Chry-
stusa. Możecie wydawać tysiące złotych
na podarunki, a ignorować Tego, któ-
rego narodziny świętujecie.

Cieszcie się rodzinną tradycją, ale nie
zapominajcie oddać hołdu Królowi. ✔

NOTATKI

sób świętowania narodzenia Pańskiego
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rzewodniczenie posiedzeniom
jest jednym z najważniejszych,

czasochłonnych i czasami wyczerpu-
jących zadań pastora i starszego zbo-
ru. Czy chciałbyś czynić to lepiej? Oto
kilka wskazówek.

Przygotuj agendę. Agenda to lista
spraw, które należy rozważyć i prze-
głosować podczas posiedzenia. Wszy-
scy jego uczestnicy powinni otrzymać
egzemplarz agendy, najlepiej odpo-
wiednio wcześniej przed spotkaniem,
aby mogli się do niego przygotować.
W pewnych okolicznościach dobrze
jest skonsultować agendę z węższym
gronem, np. ze starszymi zboru. Gdy
starsi zboru uzgodnią agendę, rada zbo-
ru zazwyczaj ją zaakceptuje.

Otwórz i zamknij posiedzenie
o ustalonej godzinie. Bez względu
na to, czy wszyscy są obecni, czy nie,
otwórz posiedzenie o ustalonej wcze-
śniej godzinie. Jeśli otworzysz je

z opóźnieniem, to także później je za-
mkniesz, niż planowałeś. Ponadto nie-
punktualne rozpoczynanie zebrania
uczy ludzi, że mogą się spóźniać, a i tak
nic nie stracą. Podanie punktów agen-
dy pomoże uczestnikom posiedzenia
zmieścić się w zaplanowanym czasie.

Najpierw wymień te punkty agen-
dy, które nie wymagają obecności
wszystkich, takie jak sprawozdanie
skarbnika czy inne rutynowe sprawy.
Następnie wskaż kwestie trudne i cza-
sochłonne. Gdy po godzinie uczestni-
cy posiedzenia zorientują się, że doszli
zaledwie do czwartego punktu, dysku-
sja zintensyfikuje się. Na koniec posie-
dzenia pozostaw sprawy drobne i nie-
wymagające dużo czasu oraz te, które
ewentualnie można rozważyć, ale moż-
na też odłożyć na następne zebranie.

Zadbaj o dostarczenie niezbędnych
informacji. Komitet obradujący
we właściwym duchu i mający właści-

we informacje jest niemal skazany
na podjęcie właściwych decyzji. Brak
odpowiednich informacji prowadzi
do podejmowania nieodpowiednich
decyzji. Przewodniczący posiedzenia
nie musi być źródłem wszystkich in-
formacji, ale powinien zadbać, by zgro-
madzeni otrzymali informacje niezbęd-
ne do skutecznego decydowania.

Twórz atmosferę współdziałania.
Badania wskazują, że posiedzenie staje
się nieefektywne, gdy podczas niego
panuje duch wrogości. Członkowie
zgromadzenia muszą być gotowi
do współdziałania i zgody. Przewod-
niczący zebrania ma wiele do zrobie-
nia w kwestii tworzeniu tego rodzaju
atmosfery.

Zapewnij uczestnikom nieskrępowa-
ny dialog. O ile zgromadzenie nie jest
zbyt liczne, uczestnicy posiedzenia po-
winni mieć swobodę zwracania się
do przewodniczącego. Dialog powi-

Przewodniczenie
zebraniom

P

©
 D

. 
G
il-

Z
ie

d
a
ls

k
a



PRZEWODNIK DLA KAZNODZIEJÓW ZBOROWYCH 4/2009 (21)  •  21

nien być nieskrępowany i bezpośred-
ni. Zrozum i przynajmniej nieformal-
nie stosuj zasady parlamentaryzmu.
W ten sposób twoje kierownictwo zy-
ska szacunek, będzie tworzyć atmosfe-
rę uczciwości i chronić demokratycz-
ne procesy.

Nic tak nie pomaga tworzyć atmos-
ferę współdziałania jak zdrowe poczu-
cie humoru. Jeśli potraficie się uśmie-
chać do siebie, to zazwyczaj będziecie
potrafili też współpracować.

Czynnie angażuj wszystkich w dysku-
sję. Zapewnij szerokie spektrum uczest-
nictwa i zachęć wszystkich do włącza-
nia się w dyskusję. Łagodnie pomiń
tych, którzy zawsze starają się przedsta-
wić swój punkt widzenia i dążą do do-
minacji. Bardziej nieśmiałych członków
komitetu wprost poproś o opinię. Gdy
uczestnicy posiedzenia wstrzymujący się
od czynnego uczestnictwa zorientują
się, że ich opinie są wysłuchiwane i sza-
nowane, będą się częściej czynnie anga-
żować w dyskusję.

Szanuj cudze poglądy. Pastorzy i in-
ne osoby przewodniczące zebraniom

kościelnym mają skłonność do auto-
kratyzmu. Są przekonane, że wiedzą
więcej o danej sprawie niż pozostali
członkowie zgromadzenia, przypusz-
czalnie dlatego, że są z tą sprawą bli-
żej związani. Nie znaczy to jednak, że
ich osąd jest ważniejszy niż zdanie in-
nych osób.

Trzymaj się tematu. Na posiedze-
niu rozwiązuje się problemy przez
wspólne analizowanie informacji
i opinii. Jednak gdy problemy okazują
się szczególnie trudne do rozwiązania,
grupa (a przynajmniej niektórzy jej
członkowie) będzie wykazywać skłon-
ność do mówienia o czymś, co nie jest
związane ze sprawą. Przewodniczący
zebrania musi uprzejmie, ale stanow-
czo skupiać uwagę zgromadzonych
na omawianej sprawie.

Dokonuj regularnych podsumowań.
Zamiast przez dłuższy czas prezento-
wać swoje argumenty, jako przewodni-
czący skup się bardziej na kondenso-
waniu i podsumowywaniu argumen-
tów podawanych przez innych i zmie-
rzaj w ten sposób do porozumienia.

iele szlaków komunikacyjnych
do mojego wydziału przebiega

częściowo przez Saharę. Gdy patrzę
przez okno samolotu, widzę tylko
ogromne formacje skalne i bezmiar
piachu. Na pustyni nie ma nic, co po-
zwoliłoby przetrwać, gdyby samolot
rozbił się. Jednak gdy zbliżamy się
do skraju Sahary, sucha i naga pusty-
nia ustępuje zielonym polom i błękit-
nym wstęgom rzek.

W podobny sposób kwartalnik El-
der’s Digest (Przewodnik dla Kaznodzie-
jów Zborowych) był jak oaza na pusty-
ni w Wydziale Zachodnio-Środkowo-
afrykańskim Kościoła Adwentystów
Dnia Siódmego. Starsi zborów błądzili
po pustyni, szukając oazy pomocnych
materiałów. Jednak nie znajdowali ni-
czego. Niektórzy nawet próbowali ko-
rzystać z materiałów niezupełnie
pod względem teologicznym zbież-
nych z adwentyzmem. Teraz czerpią

Dbaj o zapisywanie uchwał. Może
się to wydawać nieważne w mniej-
szych i nieformalnych grupach. Ale
zapomnij, że zapamiętasz, i pamiętaj,
że zapomnisz. Notatki są w stanie za-
oszczędzić pastorowi czy starszemu
zboru wielu kłopotów.

Realizuj uchwały. Nic tak nie irytu-
je jakiegoś ciała kolegialnego, jak od-
krycie, że pastor czy inny przywódca
kościelny ignorują uchwały i postępują
niezgodnie z nimi. Gdy jakaś sprawa
zostanie przegłosowana, albo zaakcep-
tuj decyzję grupy, albo dostarcz dodat-
kowe informacje i poproś o ponow-
ne rozważenie kontrowersyjnego zagad-
nienia. Komitet jest mniej narażony
na popełnienie błędu niż którykolwiek
z jego członków z osobna, także du-
chowny.  ✔

Floyd Bresee

[Pisząc ten artykuł, który pierwotnie został
opublikowany w Ministry 7/1992, autor był
sekretarzem Stowarzyszenia Kaznodziejskie-
go przy Generalnej Konferencji Kościoła Ad-
wentystów Dnia Siódmego].

błogosławieństwa pełnymi garściami,
pijąc ze źródła — Elder’s Digest. Do-
znają wzmocnienia, uczą się i zostają
wyposażeni do służby w swoich zbo-
rach. Pastorzy, starsi zborów, kierowni-
cy grup i pozostali współwyznawcy
świadczą, że przywódcy lepiej kierują
wspólnotami i wygłaszają lepsze kaza-
nia, tworząc lepszy Kościół. Teraz mamy
oazę, strumienie żywej wody, a to dzię-
ki owemu kwartalnikowi.

Jakąż radością dla wydziału było
otrzymanie tej pomocy w rozwoju
i szkoleniu. Ogrom tej pomocy jest
widoczny, gdy każdej soboty oprócz
tysiąca pastorów za mównicami
w zborach zajmuje miejsce ponad 6 tys.
starszych zborów i nieetatowych ka-
znodziejów. To jest efekt długofalowe-
go szkolenia w najlepszym wydaniu.
Jedynie tego rodzaju czasopismo, pre-
zentujące tak szeroki zakres tematów
(m.in. zagadnienia przywódcze i ho-

miletyczne, sugestie i wiadomości),
mogło wyjść naprzeciw tak wielkiej po-
trzebie.  ✔

R.D. Francis

[Autor jest sekretarzem
Stowarzyszenia Kazno-
dziejskiego przy Wydziale
Zachodnio-Środkowoafry-
kańskim Kościoła Adwen-
tystów Dnia Siódmego].

PRZYWÓDZTWO
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twierdzą, że zdrowy jest wegański spo-
sób odżywiania. Drudzy popierają spo-
sób odżywiania laktoowowegetariań-
ski. A inni podają dane sugerujące, iż
powinniśmy spożywać ryby, gdyż za-
wierają kwasy tłuszczowe omega-3.
Jaki sposób odżywiania jest naprawdę
zdrowy?

Po pierwsze, nauka potwierdza, że
spożywanie czerwonego mięsa przyczy-
nia się do przedwczesnej śmierci.
Ostatnio amerykański dziennik Wa-
shington Post podał wyniki szeroko za-
krojonych badań z udziałem 500 tys.
Amerykanów. W efekcie ustalono
między innymi, iż „spożywanie czer-
wonego mięsa zwiększa ryzyko przed-
wczesnej śmierci, jak świadczy pierw-
sze tak zaawansowane studium mające
wykazać powiązanie spożywania woło-
winy i wieprzowiny ze zwiększoną
śmiertelnością”. Podczas badań ucze-
ni odkryli, że „ci, którzy spożywają
113,4 g czerwonego mięsa dziennie [od-
powiednik niewielkiego hamburgera],
narażają się na ponad 30-procentowe
większe ryzyko zgonu w ciągu najbliż-
szych dziesięciu lat, głównie z powo-
du chorób serca i raka. Kiełbasy, mie-
lonki i inne wyroby mięsne także
zwiększają to ryzyko”4. Dowody mówią
same za siebie.

Ten sam artykuł zachęca czytelni-
ków do spożywania drobiu i ryb, któ-

re, według cytowanych badań, wydają
się zmniejszać ryzyko przedwczesnej
śmierci. Jednak gdy przyjrzymy się da-
nym uzyskanym w Adventist Health
Study, widzimy inne rezultaty.
Na przykład w grupie adwentystów
(mężczyzn), którzy odżywiali się
w sposób wegetariański, spożywając
także jajka i nabiał, było o 61% mniej
zgonów z powodu chorób serca niż
w grupie mężczyzn regularnie spoży-
wających mięso.

Największe korzyści odnosili ci
wegetarianie, którzy nie spożywali mię-
sa, ryb, mleka i jajek. W porównaniu
z całą populacją u mężczyzn tych
było o 86% mniejsze ryzyko śmierci
z powodu chorób serca. Ponieważ
choroby serca są najczęstszą przyczyną
zgonów na świecie, odkrycie to wyda-
je się niezwykle istotne.

Jednak dobrodziejstwa nie kończą
się na tym. U adwentystów-wegeta-
rian w wieku 30-50 lat występowało
czterokrotnie mniejsze ryzyko śmierci
z wszystkich przyczyn razem wziętych
w porównaniu z osobami spożywają-
cymi mięso5.

Tak więc wegetariański sposób
odżywiania wydaje się znaczącym do-
brodziejstwem z punktu widzenia dłu-
gowieczności. (Musimy zauważyć, że
Adventist Health Study wciąż dostar-
cza kolejnych odkryć, a wkrótce do-

Przewodniku dla Kaznodzie-
jów Zborowych 3/2009 mówi-

liśmy o pierwszej tajemnicy prawdzi-
wej długowieczności — regularnym
wysiłku fizycznym. Muszę raz jeszcze
podkreślić jego znaczenie. Lekarze
na całym świecie często zalecają swo-
im pacjentom aktywność fizyczną. To
zdumiewające, jak nauka potwierdza
natchnioną radę podaną ponad sto lat
temu: „Spacer, także zimą, byłby bar-
dziej dobroczynny dla zdrowia, niż
wszelkie lekarstwa, jakie mogą przepi-
sać lekarze”1. American College of
Sports Medicine opublikował książkę
pt. Exercise is Medicine2 promującą tę
zasadę.

Jeśli jeszcze nie zażywasz regular-
nie ruchu na świeżym powietrzu, za-
cznij od dziś spacerować. A zrobisz
jeszcze lepiej, gdy przyłączysz się
do inicjatywy Wydziału Północno-
amerykańskiego Kościoła Adwenty-
stów Dnia Siódmego pod nazwą In
Step for Life3. „Wysławiajcie tedy Boga
w ciele waszym” (1 Kor 6,20) i sto-
sujcie praktycznie wiedzę pochodzącą
z poznania pierwszej tajemnicy długie-
go i obfitego życia.

Teraz skupmy się na tajemnicy nr
2 — zdrowym sposobie odżywiania.
Istnieje wiele rad na temat zdrowego
stylu odżywiania. Wiele informacji jest
sprzecznych ze sobą. Jedni ludzie

Tajemnica długowieczności (2)

  odżywiania
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stępne będą zaktualizowane wyniki
badań).

Jednakże błędem jest wniosek,
że samo trzymanie się z dala
od mięsa, jajek i nabiału gwaran-
tuje długie i zdrowe życie. Można
być weganinem albo wegetariani-
nem, a jednocześnie odżywiać się
zdecydowanie niezdrowo. Wielu
wegetarian regularnie raczy się lo-
dami i deserami, spożywa obfitu-
jące w sód substytuty mięsa i sosy
zawierające znaczne ilości tłusz-
czów nasyconych, a przy tym spo-
żywa za mało surowych owoców,
warzyw, jarzyn strączkowych, peł-
noziarnistych produktów zbożo-
wych i orzechów. Jeśli w naszej
diecie jest zbyt wiele niezdrowych
tłuszczów i cukru, a za mało
życiodajnych składników odżyw-
czych pochodzenia roślinnego,
może się okazać, że nasze życie wca-
le nie będzie długie ani produktyw-
ne. Fitochemikalia6, antyutleniacze,
witaminy, minerały, błonnik i na-
turalne kwasy tłuszczowe omega-3
zawarte w produktach spożyw-
czych pochodzenia roślinnego rze-
czywiście przyczyniają się do prze-
dłużenia życia.

Czy nie czas zacząć dokonywać
zdrowych wyborów w naszym spo-
sobie odżywiania? Reformę możesz
zacząć już dziś, pamiętając, że „czy
jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czy-
nicie, wszystko czyńcie na chwałę
Bożą” (1 Kor 10,31).  ✔

Katia Reinert

1 Ellen G. White, Counsels on Health,
s. 57.

2 Zob. https://www.acpm.org/members/
030609.htm#15 (American College of
Preventive Medicine).

3 Zob. www.instepforlife.com.
4 Http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/

content/article/2009/03/23/AR20090
32301626_pf.html.

5 Zob. Neil Nedley, Proof Positive, Nedley
Publishing, 1998, s. 84.

6 Fitochemikalia — substancje czynne
pochodzenia roślinnego (przyp. red.).

[Autorka jest dyplomowaną pielęgniarką
rodzinną w Washington Adventist Hospi-
tal w mieście Takoma Park w amerykań-
skim stanie Maryland].

Nie jest naszą praktyką zapra-
szanie nieochrzczonych dzieci
członków naszego Kościoła
do uczestniczenia w wieczerzy
Pańskiej, zarówno w obrzędzie
umywania nóg, jak i w uroczysto-
ści spożywania chleba i wina.

Z ankiety przeprowadzonej
wśród pastorów wynika, że opowia-
dają się oni za tym, by dzieci nie
uczestniczyły w wieczerzy Pańskiej,
póki nie zostaną ochrzczone i nie
staną się formalnie członkami Ko-
ścioła. Jednym z celów wieczerzy
Pańskiej jest podkreślenie wspólno-
ty wierzących. Choć w pewnym sen-
sie młodsze nieochrzczone dzieci
posiadają wiarę, to jednak wiara
w pełnym tego słowa znaczeniu wy-
maga potwierdzenia w postaci
chrztu i przyłączenia się do Ko-
ścioła (zob. Mk 16,16).

Jeśli nie będziemy przywiązywać
istotnej i rzeczywistej wagi do człon-
kostwa w Kościele, będziemy tym sa-
mym podważać cały sens przynależ-
ności do wspólnoty. Jeśli pozwoli-

my nieochrzczonym dzieciom uczest-
niczyć w wieczerzy Pańskiej, będzie-
my musieli im na to pozwolić także,
gdy dorosną, nawet jeśli nie przyjmą
chrztu i nie zostaną członkami Ko-
ścioła. W ten sposób podważymy je-
den z głównych symbolicznych wy-
dźwięków obrzędu wieczerzy Pań-
skiej, sprowadzając ją tym samym
do zwyczajnej ceremonii, w której
może uczestniczyć każdy, nawet jeśli
nie wyznał otwarcie Chrystusa i nie
powierzył Mu siebie.

To prawda, że Kościół adwen-
tystyczny praktykuje tzw. otwartą
komunię, a ci, którzy uczestniczą
w wieczerzy Pańskiej, niekoniecz-
nie muszą być członkami naszego
Kościoła. Jednak wymagamy, by
wierni innych Kościołów, którzy od-
wiedzają nas i pragną wraz z na-
mi uczestniczyć w wieczerzy Pań-
skiej, zbadali wcześniej swoje serca,
czy przyjęły one Chrystusa i czy
żyją w więzi z Nim. Jednakże za-
sada otwartej komunii nie odnosi
się do rozważanej tu kwestii.        ✔
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PRAWO ZBOROWE

Czy właściwą rzeczą jest pozwolić
nieochrzczonym dzieciom członków
Kościoła uczestniczyć w wieczerzy
Pańskiej, obrzędzie pokory?

Czy zawsze należy klękać do modli-
twy? Choć pewne stwierdzenia Ducha
Proroctwa wyraźnie zalecają klękanie
do modlitwy, w niektórych naszych
zborach preferuje się modlitwę w pozy-
cji stojącej, nawet tam, gdzie jest dość
miejsca, by uklęknąć. Czy to właściwe?

W wielu przypadkach istnieją
uzasadnione powody, by poprosić
zbór o pozostanie w pozycji sto-
jącej podczas modlitwy. Jednak
w każdej dyskusji o postawie cia-
ła w czasie modlitwy powinniśmy
rozważyć poniższe stwierdzenie
Ellen G. White:

„Dzisiejsi naśladowcy Chrystu-
sa powinni się strzec skłonności

do utraty czci i bojaźni Bożej. Pi-
smo Święte podpowiada, jak ludzie
powinni podchodzić do swego
Stwórcy — z pokorą, bojaźnią
i wiarą w boskiego Pośrednika.
Psalmista oświadczył: »Wielkim Bo-
giem jest Pan i Królem wielkim
nad wszystkich bogów. (...). Pójdź-
cie, pokłońmy się i padnijmy
na twarz! Klęknijmy przed Panem,
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ewnego razu po posiedzenia
przywódców kościelnych i kie-

rownictwa Adventist Community Ser-
vices jeden z uczestników powiedział,
że życzyłby sobie, aby więcej radości
było wyrażane podczas wystąpień,
przedstawiania sprawozdań i relacji
z pełnionej służby. Wydawało się, że
nad spotkaniem zawisła ciężka atmo-
sfera, jakby jakimś nieznośnym cięża-
rem było służenie bliźnim w imię
Boga. Ten komentarz naprawdę mnie
poruszył i sprowokował do napisania
tego artykułu.

Zmęczenie
W moim czasami pełnym napięcia

życiu służby bywało tak, że odczuwa-

łam ten ciężar, ten brak radości. Wła-
ściwie ostatnio przyłapałam się
na tym, że pod koniec wypełnionego
zajęciami tygodnia pracy modliłam się
w taki oto mniej więcej sposób:

— Panie, czasami jestem taka zmę-
czona służbą dla Ciebie i bliźnich.
Nie mogę tak dłużej... To za wiele
dla mnie. Pracuję regularnie w Gene-
ralnej Konferencji. Podróżuję... I jesz-
cze troszczę się o moich teściów
w wolnym czasie. A do tego jeszcze
moja rodzina, sprawy moich dzieci
i więź z mężem. I jeszcze działalność
w zborze. Ponadto muszę poświęcić
trzydzieści godzin tygodniowo, by być
certyfikowanym doradcą. No i muszę
dokończyć pisanie mojej najnowszej
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  w służbie

O zmęczeniu
i radoúci
„Czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym
czasie żąć będziemy bez znużenia” (Ga 6,9).
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nektóry nas uczynił!« (Ps

95,3.6).
Zarówno podczas pu-

blicznego, jak i prywatnego
nabożeństwa zginanie kolan
przed Bogiem w czasie zano-
szenia do Niego modlitw jest
naszym przywilejem. Jezus,
nasz wzór, »padłszy na kola-
na, modlił się« (Łk 22,41).
O jednym z Jego uczniów
także czytamy, że »padł
na kolana i modlił się« (Dz
9,40). Paweł oświadczył: »Zgi-
nam kolana moje przed Oj-
cem« (Ef 3,14). Ezdrasz klę-
czał, wyznając przed Bogiem
grzechy Izraelitów (zob. Ezd
9,5). Daniel zaś »trzy razy
dziennie padał na kolana,
modlił się i wysławiał swoje-
go Boga« (Dn 6,11)”*.

Istnieje pewien związek
między pozycją ciała a na-
strojem i nastawieniem du-
cha. Wydaje mi się, że duch
skruchy oraz autentycznego
uwielbienia znajduje najlep-
szy wyraz właśnie wtedy, gdy
człowiek klęczy.

Jednak doprawdy smutne
byłoby to, gdyby w którym-
kolwiek z naszych zborów
doszło do tego, iż kwestia
klękania czy stania w czasie
modlitwy stała się przyczyną
sporów. W takiej sytuacji na-
sze modlitwy na niewiele by
się zdały, bez względu na to,
czy modlilibyśmy się, klęcząc
czy stojąc.  ✔

* Ellen G. White, Prorocy i kró-
lowie, wyd. IV, Warszawa 2009,
s. 30.

[Drodzy współwyznawcy, jeśli
macie jakiekolwiek pytania doty-
czące praktyki czy procedur zbo-
rowych i kościelnych, kierujcie je
do nas! Z przyjemnością zapo-
znamy się z nimi i w każdym
kwartale odniesiemy się do nie-
których z tych kwestii w naszej
rubryce Prawo zborowe (Pytania
i odpowiedzi). Nasz e-mail:
eldersdigest@gc.adventist.org].
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książki. I jeszcze muszę... Nie ma koń-
ca temu wszystkiemu, Boże. Zawsze jest
tego więcej, niż jestem w stanie zro-
bić. To za wiele dla mnie! Panie,
pomóż mi. Proszę! Amen.

To była dziwna modlitwa jak
na kogoś, kto powinien inspirować
innych do pracy dla Zbawiciela
i bliźnich. Wciąż uświadamiam sobie,
że nie jestem w stanie pracować o wła-
snych siłach, a czasami uginam się
pod ciężarem służby. Naśladowcy Je-
zusa otrzymali zadanie pełnienia Jego
dzieła, które jest wskazane w Łk 4,18:
„Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom
wyzwolenie”.

Ale, Boże, to ja potrzebuję uzdro-
wienia. Czuję się rozbita. Moje życie jest
pozbawione równowagi i harmonii. Je-
stem zmęczona okazywaniem współczu-
cia. Jest tak wiele potrzeb wokoło, iż czu-
ję się przytłoczona obowiązkami. Jestem
zmęczona, Panie...

Czasami zmęczenie może być kwe-
stią postawy, jak w przypadku niektó-
rych osób przedstawionych w Księdze
Izajasza. Bogu nie podoba się, gdy lu-
dzie pytają:

— „Dlaczego pościmy, a Ty tego
nie widzisz? Dlaczego umartwiamy
nasze dusze, a Ty tego nie zauważasz?”
(Iz 58,3).

Narzekanie świadczy o niezadowo-
leniu. Współcześnie brzmiałoby to tak:

— Panie, czy nie widzisz, przez co
przechodzę? Mam już tego wszystkie-
go dość! Służę Ci od czterdziestu lat.
Nie ma w tym prawie żadnej radości!
Jedyną radość, jaką mam z tego, od-
czuwam wtedy, gdy ktoś wyrazi uzna-
nie dla tego, co robię. Ty także mógł-
byś, Panie. Czasami służąc Ci, czuję się
zupełnie osamotniona. Dlaczego inni
mi nie pomagają? Ponadto czasami
wydaje mi się, że ludzie nie doceniają
tego, co dla nich robię.

Pewnego ranka podczas domowe-
go nabożeństwa mój mąż przeczytał
stwierdzenie, które odnosiło się szcze-
gólnie do mnie:

— „Powinniśmy się wystrzegać
roztkliwiania nad sobą. Nie dawaj ni-
gdy upustu uczuciu, że nie jesteś tak
ceniony, jak powinieneś być, że twoje
wysiłki nie są doceniane albo że

za wiele się od ciebie wymaga. Niech
pamięć o tym, co Chrystus zniósł
dla nas, uciszy każdą buntowniczą
myśl. Jesteśmy traktowani lepiej niż
nasz Pan”1.

W Ps 100,2 czytamy: „Służcie Panu
z radością”. Radość i służba są połą-
czone ze sobą jak koń i powóz!

Wielokrotnie postrzegaliśmy służ-
bę raczej jako obowiązek niż przywilej.
Gdy czujemy się zmęczeni i brakuje
nam równowagi w życiu, wówczas po-
czucie obowiązku bierze górę nad ra-
dością z przywileju. Trudno się rado-
wać, gdy jesteśmy utrudzeni.

Radość ze służby
— jak to możliwe?

Abyśmy doświadczali radości
ze służby dla Boga i bliźnich, nasze
priorytety muszą być ustalone następu-
jąco:

1. Bóg (moje wnętrze musi być
uporządkowane i podporządkowane
Bogu).

2. Rodzina.
3. Praca i służba.
Priorytety nie tylko muszą być usta-

lone, ale także powinny harmonizować
ze sobą jak części przyjemnej muzyki.
Dysonanse i nierównowaga między
nimi ograbią życie i służbę z radości.

Priorytet nr 1 — Bóg. To linia me-
lodyczna w pieśni życia. Gdy On kie-
ruje nami, a my poświęcamy czas
na studiowanie Biblii, modlitwę
i świętowanie dnia sobotniego, nasza
rodzina oraz nasza praca i służba będą
pełne radości. „Dasz mi poznać (...)

obfitość radości w obliczu twoim, roz-
kosz po prawicy twojej na wieki” (Ps
16,11).

„Niczego tak bardzo nie potrzebu-
jemy w naszej pracy jak rezultatów
łączności z Bogiem, które będą wi-
doczne w praktyce”2. Gdy przyjmuje-
my radość Jego obecności podczas
świadomego osobistego nabożeństwa,
możemy trwać w Jego radosnej obec-
ności przez cały dzień, współdziałając
z Nim. Nie pracuj dla Jezusa, ale
z Nim! To jest prawdziwa radość!

Priorytet nr 2 — rodzina. Pewien
wybitny przywódca kościelny powie-
dział mi, że często nie było go w do-
mu i nigdy nie wyjeżdżał z rodziną
na wakacje, a teraz zbiera tego skut-
ki, bo dzieci czują, że Bóg i Kościół
zabrali im ojca. Jezus powiedział
do swojej duchowej rodziny: „Wy
sami idźcie na osobność, na miejsce
ustronne i odpocznijcie nieco” (Mk
6,31). Nic nie upadnie, jeśli to uczy-
nisz. Ale jeśli nie odpoczniesz, to ty
zaczniesz upadać. Nie znajdziesz praw-
dziwej radości w służbie Bożej, zanie-
dbując rodzinę.

Priorytet nr 3 — praca i służba.
Wyznacz rozsądne granice swojej służ-
by, uwzględniając twoją więź z Bo-
giem i rodziną. Potem w mocy danej
ci przez Chrystusa (zob. Flp 4,13) służ
Mu „z radością” (Ps 100,2)! Gdy po-
trzeby nas przytłaczają i czujemy, że
niewiele jesteśmy w stanie zdziałać,
pamiętajmy słowa Matki Teresy z Kal-
kuty: „Bóg nie powołał mnie, bym od-
nosiła sukcesy. Powołał mnie, bym była
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izja bierze się z wiary i po-
zwala Kościołowi istnieć

i czynić na rzecz królestwa Bożego coś,
co wykracza poza jego aktualne możli-
wości. (...) Choć wartości te nie są wi-
dzialne fizycznie, muszą być widziane
mentalnie i duchowo, jeśli ludzie mają
się zaangażować w realizację zadania”1.

W badaniach przeprowadzonych
przez pewną amerykańską uczelnię
poproszono kilkuset członków pewne-
go Kościoła, by zdefiniowali cel istnie-
nia Kościoła. Niespełna 25% odpowie-
działo, że jest nim ewangelizacja, ale
90% wymieniło wspólnotę jako najważ-
niejszy cel istnienia Kościoła. To wska-
zuje, że większość chrześcijan traktuje
Kościół jako miejsce, gdzie spotykają
się ze znajomymi, a nie jako instytu-
cję ewangelizacyjną.

Odkrywanie
Bożego zamiaru

W krótkim stwierdzeniu Ellen G.
White wyraziła swoje zrozumienie
zamiaru Pana względem Kościoła:
„Bóg żąda, by każdy, kto zna prawdę,
starał się pozyskać innych dla miło-
ści prawdy”2.

W Mt 28,19-20 Jezus wyraźnie
mówi, że głównym celem Kościoła jest
głoszenie ewangelii. Jego zlecenie prze-
kazane uczniom można podsumować
trzema słowami: Idźcie, nauczajcie,
chrzcijcie. Wypełnienie tej misji ma
miejsce wtedy, gdy nowi uczniowie są
przyłączani do ciała Chrystusa i od-
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wierna. Każdego dnia czynię, co
mogę, w wiernej służbie dla Boga”3.
Nie martwiąc się i pozostawiając re-
zultaty Wszechmogącemu, z pewno-
ścią czuję się mniej obciążona i bar-
dziej radosna w służbie dla Niego.

Innym sposobem osiągnięcia ra-
dości w pracy jest miłowanie i sza-
nowanie ludzi, którym służymy. Kil-
ka lat temu słyszałam nieszczęśliwe-
go misjonarza narzekającego na to,
jak głupi są ludzie w kraju, w któ-
rym pracował. Chciałam mu powie-
dzieć: Dlaczego więc nie pojedziesz
do domu? Będziesz szczęśliwszy. Gdy
z miłością i szacunkiem traktujemy
ludzi, którym służymy, odkryjemy
radość w służbie dla nich, radość,
jakiej nie poznalibyśmy, nie miłując
i nie szanując ich. W przeciwnym
razie ludzie będą nas irytować, aż
w końcu odkryjemy, że służba Boża
budzi w nas niechęć!

Wspaniałe informacje
o radości i służbie

Mając ustalone priorytety, z ra-
dością służcie Bogu całym sercem!
Zarówno radość, jak i służba Panu
przynoszą ze sobą liczne błogosła-
wieństwa. Radość daje nam zdrowie
(zob. Prz 17,22) i siłę (zob. Ne 8,10
Biblia gdańska), podobnie jak służ-
ba. „Przyjemność czynienia dobra
bliźnim działa na uczucia i ożywia
nerwy, pobudza krążenie krwi oraz
przyczynia się do zdrowia psychicz-
nego i fizycznego”4. „Czynienie do-
bra jest pracą, która wzbogaca zarów-
no dawcę, jak i odbiorcę”5. Gdy słu-
żymy Bogu i bliźnim z radością,
mnożymy dobrodziejstwa!

W publikacji WIN! Wellness: In-
tegrated Balanced Living6 John Mi-
llie i Wes Youngberg podają kilka
przykładów zdrowotnych dobro-
dziejstw płynących z radości i służ-
by. Badania przeprowadzone na 3296
ochotnikach niosących bezintere-
sowną pomoc pozwoliły ustalić wy-
raźny związek przyczynowo-skutko-
wy między pomaganiem a zdro-
wiem. Dobrym czynom towarzyszy
uczucie szczęścia. Pomaganie bliź-
nim sprzyja zachowaniu zdrowia

i zmniejsza skutki poważnych, jak
i łagodnych schorzeń i dolegliwo-
ści, zarówno pod względem psy-
chicznym, jak i fizycznym.

Po dokonaniu czegoś dobrego
dla innej osoby ochotnicy odczuwa-
li przypływ dobrego nastroju, a na-
stępnie długotrwały wewnętrzny spo-
kój. Dr Allan Luks nazywa ten stan
transem dobroczynności. My nazywa-
my go radością płynącą z wykonanej
pracy. Gdy pomagamy innym, w or-
ganizmie uwalniane są endorfiny, na-
turalne związki o działaniu przeciw-
bólowym, poprawiające nastrój7.

Najlepszym sposobem przeciw-
działania depresji jest znajdowanie
radości w służbie. Przygnębionym
ludziom starotestamentowy prorok
zaleca niesamolubną służbę dla bliź-
nich (zob. Iz 58,6-7). Następnie mówi
o nieograniczonej radości: „Wtedy
twoje światło wzejdzie jak zorza po-
ranna i twoje uzdrowienie rychło
nastąpi; (...) gdy głodnemu podasz
swój chleb i zaspokoisz pragnienie
strapionego, wtedy twoje światło wzej-
dzie w ciemności, a twój zmierzch
będzie jak południe” (Iz 58,8.10).
Spróbujcie tego, a na pewno się wam
spodoba!  ✔

May-Ellen Colón

1 Ellen G. White, Śladami Wielkiego Le-

karza, wyd. VI, Warszawa 2009, s. 352.
2 Tamże, s. 383.
3 Lilya Wagner, Caring Is Not a Spectator

Sport, Boise 1986, s. 57.
4 Ellen  G.  White,  Welfare  Ministry,  Wa-

szyngton 1952, s. 303.
5 Ellen G. White, Testimonies for the

Church, t. II, Boise 1948, s. 534.
6 Zob. John B. Youngberg, Millie Young-

berg, Wesley Youngberg, WIN! Wellness:

Integrated Balanced Living, Berrien
Springs 2007.

7 Zob. Allan Luks, Peggy Payne, The Hea-

ling Power of Doing Good, 1991.

[Autorka jest zastępcą dyrektora Sekre-
tariatu Szkoły Sobotniej i Misji Wyznaw-
ców przy Generalnej Konferencji Kościo-
ła Adwentystów Dnia Siódmego i dyrek-
torem Adventist Community Services In-
ternational].
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powiedzialnie angażowani w projekty
ewangelizacyjne.

Thom Rainer napisał: „Wizja po-
chodzi od Boga, a powinna być rezul-
tatem życia modlitewnego przywódcy”3.
Według Rainera, aby liderzy rozumieli
bezpośredni zamiar Pana względem
Kościoła, modlitwa jest nieodzowna.
Przez modlitwę Bóg uświadamia przy-
wódcom, że uczestniczą w wojnie
„z nadziemskimi władzami, ze zwierzch-
nościami, z władcami tego świata ciem-
ności” (Ef 6,12), a ich misją jest być
przedstawicielami Chrystusa i działać
w celu uwalniania tych, których szatan
trzyma w niewoli (zob. Ef 6,19-20).

Starszy zboru musi rozumieć róż-
nicę między misją a wizją.

1. Misja jest głównym celem ewan-
gelii, w który powinny być zaangażowa-
ne wszystkie zbory. Obejmuje ona nabo-
żeństwo, ewangelizację, uczniostwo, służ-
bę kaznodziejską i wspólnotę.

2. Wizja jest specjalnym Bożym pla-
nem dla szczególnego zboru w okre-
ślonym czasie. „Wizja, którą Pan daje
jakiemuś zborowi, nie jest taka sama jak
ta, którą daje On innemu zborowi”4.

Aby zbór wypełniał swą misję, star-
szy zboru musi pomagać zborownikom
w rozpoznawaniu potrzeb nieadwenty-

stycznego społeczeństwa, w którym zbór
działa. Współdziałając ze współwy-
znawcami, starszy zboru może realizo-
wać skuteczny program wychodzenia
naprzeciw potrzebom społeczeństwa.
„W swej mądrości Bóg prowadzi tych,
którzy poszukują prawdy, kontaktując ich
z tymi, którzy znają prawdę. Planem nie-
bios jest, by ci, którzy otrzymali światło,
przekazywali je tym, którzy są w ciem-
nościach”5. To dzieło może być połącze-
niem działalności społecznej i ewange-
lizacji. Ważne jest, by wizja obejmowała
nie tylko to, co trzeba zrobić, ale także to,
co trzeba zrobić, by pomagać bliźnim.
Wizja pochodząca od Pana ożywia ser-
ce wspólnoty i uwrażliwia je na potrze-
by społeczeństwa, którym zbór wycho-
dzi naprzeciw przez organizację specjal-
nych imprez, realizację zadań i szczegól-
nych programów.

Wskazanie celów
Lyle Schaller powiedział: „Stwo-

rzenie czterdziestoosobowego zboru
jest jak tłoczenie wody na wzgórze. Jest
możliwe, ale wymaga przeciwdziałania
siłom natury, a więc wymaga wytrwa-
łego i nieustannego wysiłku”. Ta zasa-
da może być zastosowana do każdego
zboru, który chce wzrastać.

by wzrasta≥?
Jak kierować zborem,

EWANGELIZACJA

Jednym z największych wyzwań
stojących przed przywódcą jest zmobi-
lizowanie ludzi do opuszczenia ich
wygodnej sfery. Jedną z metod, które
sprawdzają się w tej kwestii, jest przed-
stawienie zborowi porównania liczb
wskazujących rozwój wspólnoty w mi-
nionych latach. Przywódca może wyja-
śnić, że zbór wzrasta na trzy sposoby:
(1) biologicznie — chrzest dzieci wy-
chowanych w rodzinach wyznawców
należących do zboru, (2) przez prze-
niesienie członkostwa i (3) przez na-
wrócenie do Jezusa osób spoza zbo-
ru. Dokonaj porównania liczby nowych
wyznawców pozyskanych dzięki tym
sposobom i omów tę kwestię otwar-
cie w obecności członków zboru.

Zbór wykazuje zainteresowanie roz-
wojem, gdy określa cele swej misji i pla-
nuje skuteczne działania ewangelizacyj-
ne. Obowiązkiem przywódcy jest poma-
gać zborowi w ustalaniu celów i sku-
pianiu się na programie ewangelizacyj-
nym, tak aby był on w zupełności zgod-
ny z biblijnymi zasadami. Członkowie
zboru powinni dobrze rozumieć, że naj-
ważniejszym zadaniem jest prowadze-
nie niewierzących do zbawienia przez
wiarę w Jezusa Chrystusa i pomaganie
im w stawaniu się aktywnymi i odpo-
wiedzialnymi Jego wyznawcami.

Aby ich działania były skuteczne,
starsi zboru powinni: 1. Ukorzyć się
przed Panem, aby On mógł ich napeł-
nić swoim Duchem (oznacza to studio-
wanie Słowa Bożego i zaangażowanie
się w modlitwę wstawienniczą. 2. Sfor-
mułować wraz z pastorem i zborem
strategię rozwoju opartą na zasadach
biblijnych i Ducha Proroctwa, wno-
szącą życie do zboru i sprzyjającą jego
rozwojowi.

W procesie usuwania przeciwno-
ści w celu sprzyjania wzrostowi zboru
członkowie wspólnoty zazwyczaj entu-
zjastycznie odnoszą się do ewangeli-
zacji, a każdy chce uczestniczyć w niej
stosownie do własnej wizji, co znaczy,
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akiś czas temu odwiedziłem stra-
żaka, który uległ poparzeniu pod-

czas pożaru. Leżał na oddziale inten-
sywnej opieki medycznej, a jego stan
był poważny, ale stabilny. Po powita-
niu i próbie pocieszenia go pogratu-
lowałem mu odważnego czynu i du-
cha służby. Słabym głosem, ale z peł-
nym przekonaniem odpowiedział:

— Od tego jesteśmy.
Długo myślałem o tym kazaniu

złożonym z trzech słów: Od tego je-
steśmy. Strażacy oczywiście nie są
od tego, by ulegali poparzeniom w po-
żarach, ale by chronili życie i majątek
ludzi. Czyniąc to, muszą narażać swoje
życie, i od tego właśnie są.

Zatem składam gratulacje z oka-
zji jubileuszu 15-lecia wydawania kwar-
talnika Elder’s Digest (Przewodnik
dla Kaznodziejów Zborowych) i dzię-
kuję za piętnaście lat, podczas których
czasopismo to zadawało nam wszyst-
kim pytania: Czy jako pastorzy, starsi
zborów, przywódcy i szeregowi wyznaw-
cy Boga, wezwani przez Niego, czynimy
to, do czego On nas powołał? Czy strze-
żemy, chronimy, odnajdujemy i ratuje-
my naszych bliźnich?

Przez wiarę możemy stanąć na pro-
gu wiecznego miasta i usłyszeć powi-
tanie skierowane do tych, którzy
w tym życiu trwali w Chrystusie.
Na tym świecie mamy żyć w łączno-

ści z Panem i pełnić
zleconą nam misję,
aby już wkrótce żyć
w obecności Jezusa,
na zawsze.  ✔

Bruno Raso

[Autor jest sekretarzem
Stowarzyszenia Kaznodziejskiego przy Wy-
dziale Południowoamerykańskim Kościoła
Adwentystów Dnia Siódmego].
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że każdy wierzący ma pomysł na to,
jaki powinien być zbór i co powi-
nien czynić. Miejscowy pastor
i starsi mogą pomóc zborowi
w ustaleniu kierunku działania.
Wybór kierunku działania może się
wydawać łatwy, ale taki nie jest, gdyż
wymaga zmiany stylu, miejsca, sys-
temu, przywództwa i planów.
Z pewnością będzie to wymagać
wiele pracy.

Wiarygodne
przywództwo

Liderzy zboru nie są w stanie go
zmienić bez zgody współwyznawców.
My, starsi zboru, musimy więc
we właściwych sposób motywować
członków zboru. W Dz 6,1-5 czyta-
my, jak pracowali apostołowie.
Po pierwsze, spotykali się ze współ-
wyznawcami i określali wyzwania.
Wybierano następnie grupę, która
miała się zająć danym trudnym za-
gadnieniem, i delegowano ludzi
do służby. Wyzwanie było kataliza-
torem rozwoju, a nie przyczyną po-
działów. Tak więc członkowie zboru
jednoczyli się, zamiast dzielić.

Przywódca zboru musi być wia-
rygodny, by przedstawić nowe zada-
nie. Wiarygodność jest osiągana przez
stopniowe ukazywanie wizji. Począt-
kowo powinniśmy świętować
ze współwyznawcami małe zwycię-
stwa i cieszyć się tym, co Bóg uczynił
przez nich. Gdy wizja okaże się wła-
ściwa, łatwiej będzie zmierzać naprzód,
by wejść na kolejny poziom służby.
Nie ma znaczenia, czy zbór jest mło-
dy, czy stary, bowiem każda wspólno-
ta może wzrastać. Trzeba tylko zacząć
modlić się o wizję.  ✔

Paulo Pinheiro

1 Ed Stetzer, Comeback Churches, s. 46.
2 Ellen G. White, Christian Service, s. 8.
3 Thom Rainer, The Book of Church

Growth, s. 177.
4 Tamże, 178.
5 Ellen G. White, Christian Service, s. 8.

[Autor jest redaktorem naczelnym portugal-
skojęzycznego wydania Elder’s Digest (Prze-

wodnik dla Kaznodziejów Zborowych)].

15-LECIE WYDAWANIA
ELDER’S DIGEST

J Z a pośrednictwem Elder’s Digest
(Przewodnik dla Kaznodziejów

Zborowych) gratulujemy nie tylko
z okazji 15-lecia służby starszym zbo-
rów naszego Kościoła, ale gratulujemy
także znakomitego i praktycznego
materiału, jakim jest ten kwartalnik.
Cieszymy się, że przywódcy kościelni
na wszystkich poziomach w Wydzia-
le Południowopacyficznym Kościoła
Adwentystów Dnia Siódmego praco-
wali razem, by udostępnić to czasopi-
smo starszym zborów na naszym tere-
nie.

Rola starszych zborów jest niezwy-
kle istotna dla rozwoju Kościoła,
a czasopismo to spełnia ważną funk-
cję w informowaniu, szkoleniu i pod-
noszeniu kwalifikacji w ich działalno-
ści. Służba przywódców zborowych
obejmuje szeroki zakres zagadnień,
więc z uznaniem przyjmujemy to, jak
kwartalnik stara się odnosić do róż-
nych aspektów ich działalności.

Kwartalnik jest niewątpliwie jed-
nym z najważniejszych materiałów
dla starszych zborów w Wydziale
Południowopacyficznym. Kontynuuj-
cie swoją dobrą pracę, pomagając lide-
rom zborowym trwać w pełnieniu mi-
sji uczniostwa, obejmującej ukazywanie
miłości Bożej przez świadectwo wiary

i ewangelizację oraz
wspieranie nowych
współwyznawców, by
wzrastali do pełni
w Jezusie Chrystusie.
 ✔

Gary Webster

[Autor jest sekretarzem Stowarzyszenia Kazno-
dziejskiego przy Wydziale Południowopacyficz-
nym Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego].
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Siła
elem posłańca Boga jest doprowa-
dzenie ludzi do tego, by uwierzy-

li, że przesłanie jest prawdziwie Jego
głosem. Dlatego posłańcy potrzebują
ważnej przewagi, gdy przekazują prze-
słanie — perswazji. Przecież kazno-
dzieje chcą nie tylko przekazać infor-
mację, ale także wyjaśnić naukę i prze-
konać słuchaczy. Dlatego też posługują
się licznymi środkami umożliwiający-
mi doprowadzenie słuchaczy do przy-
jęcia przedstawianej im prawdy. Jednak
jaki jest sekret tych, którzy posiadając
niewielką znajomość języka i nie ma-
jąc dostępu do zasobów kulturowych,
są w stanie kierować mnóstwem ludzi?
Ten sekret to perswazja (przekonywa-
nie).

Czym jest perswazja? To coś więcej
niż podzielenie się informacjami.
Oznacza ona przekonywanie kogoś,
sprawienie, żeby uwierzył, że to, co
mówimy, jest najlepszą opcją. Trzeba
wykazać słuchaczom, że nasze przesła-
nie może ich zmienić na lepsze.
W tym celu konieczne jest pozyskanie
ich zaufania i wykorzystanie wszyst-
kich argumentów, które dobrze o nas
świadczą; mam tutaj na myśli autory-
tet, kompetencje i wiarygodność. To
właśnie nazywamy perswazją.

Perswazja opiera się na przesłaniu
i pozostaje bezpośrednio pod wpły-
wem trzech istotnych czynników, któ-
re sprawiają, że jest skuteczna:

1. Wiarygodność źródła. Informacja
musi pochodzić ze źródła, które bu-
dzi zaufanie. Tym źródłem może być
osoba, książka, gazeta, czasopismo, in-
ternet itd. Dla duchownego czy starsze-
go zboru Pismo Święte jest najbardziej
wiarygodnym źródłem.

2. Reputacja mówcy. Osoba pragną-
ca przekonać innych musi być dla nich
interesująca i atrakcyjna. Słuchacze
muszą chcieć naśladować mówcę. Pa-
miętaj, że perswazja nie ma nic wspól-
nego z fizyczną atrakcyjnością kazno-

dziei, ale z pięknem prezentacji tego,
co przekazuje mówca.

3. Atrakcyjność propozycji. Propozy-
cja musi w jakiś sposób nawiązywać
do potrzeb słuchaczy. Atrakcyjność
przemowy zaczyna się wtedy, gdy wska-
zujemy fakty dotyczące życia słuchaczy
albo będące częścią rzeczywistości,
do której ich prowadzimy. Czyniąc to,
stajemy się partnerami słuchaczy, a to
jest jeden z podstawowych warunków
skutecznego przekonywania.

Niektórzy mogą pomy-
śleć, że perswazja jest
czymś niewłaściwym,
gdyż skłania ludzi
do podjęcia decyzji.
Jednak pastorzy
i starsi zborów nigdy
nie powinni zapominać,
że ta technika powinna
być stosowana z szacun-
kiem, pewnością siebie
i szczerością.

Powinni zawsze pamiętać, że są rzecz-
nikami Boga.

Gdy wierzysz w to, co mówisz, po-
winieneś też stosownie do tego postę-
pować. Jednym ze sposobów określe-
nia, czy to, co się słyszy, jest prawdą,
może być przyjrzenie się życiu tego, kto
to głosi. Dlatego gdy patrzymy na ży-
cie apostoła Pawła i czytamy jego pi-
sma, jesteśmy przekonani, że powinni-
śmy go naśladować.

Obyśmy i my swym przy-
kładem wiedli wielu do Chry-

stusa!  ✔

Alexandra Sampaio

[Autorka jest logopedą i miesz-
ka w mieście Belo Horizonte
w Brazylii].

HOMILETYKA

 ≥agodnej perswazji
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Czy sta≥em siÍ nieprzyjacielem waszym dlatego,
øe wam prawdÍ mÛwiÍ? (...) chcia≥bym juø teraz

byÊ u was i odmieniÊ g≥os mÛjî (Ga 4,16.20).
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ój zbór żył w kłamstwie aż
do chwili, gdy nasze wyobra-

żenia o tym, jak powinno być, zostały
w zdumiewający sposób poddane pró-
bie przez pewną współwyznawczynię,
która zaoferowała poprowadzenie gru-
py Anonimowych Alkoholików (AA)
w naszym zborze.

Wyjaśniła, że ona sama potrzebo-
wała regularnego uczestnictwa w spo-
tkaniach AA. Przekonała mnie
do przedstawienia tego pomysłu radzie
starszych zboru. Ich pierwszą reakcją
były słowa:

— Po co? Przecież adwentyści nie
piją!

Odważnie wkraczając na teren,
po którym adwentyści zazwyczaj nie
chodzą, powiedzieliśmy naszym współ-
wyznawcom o dwunastostopniowym
programie, który będzie realizowany
podczas niedzielnych przedpołudnio-
wych spotkań AA w naszym budynku
zborowym.

W ciągu sześciu tygodni gościliśmy
już ponad dwustu alkoholików uczęsz-
czających na spotkania. Dowiedzieli-
śmy się, że w czteromilionowej metro-
polii byliśmy tylko jedną z dwóch in-
stytucji prowadzących spotkania AA
w niedzielne przedpołudnie, podczas
gdy większość innych budynków ko-
ścielnych jest w tym czasie używana.
W ciągu sześciu miesięcy niektórzy

z moich członków zboru nabrali uf-
ności na tyle, by zacząć szukać pomo-
cy w swoim macierzystym zborze.

Niektórzy, podobnie jak przywód-
cy w moim zborze, mogą zapytać: Sko-
ro wstrzemięźliwość jest jedną z funda-
mentalnych zasad wiary adwentystów
dnia siódmego, jak to możliwe, byśmy
mogli sponsorować klub AA? Oto sed-
no tego wyzwania: Nasze postępowa-
nie nie zawsze jest zgodne z naszymi
wierzeniami.

Czas już, by Kościół adwentystycz-
ny przestał zbiorowo przeczyć rzeczy-
wistości. Musimy poważnie odnieść się
do rzeczywistości, iż są wśród nas za-
równo zupełni abstynenci i tacy, któ-
rzy piją alkohol okazjonalnie, jak rów-
nież pijący regularnie i wreszcie chro-
niczni alkoholicy. Tacy ludzie są w mo-
jej rodzinie, w moim zborze, i w two-
im także.

Pomimo naszego wieloletniego
dziedzictwa i działalności na rzecz
wstrzemięźliwości, walki przeciwko al-
koholizmowi, nikotynizmowi i innym
uzależnieniom, odkrywamy, że ta wal-
ka rozpoczęła się w naszych szkołach,
naszych zborach i naszych rodzinach,
w tym także rodzinach pastorskich.

A dziedzictwo mamy imponujące.
Wcześni adwentyści stali na czele ru-
chu na rzecz wstrzemięźliwości, wy-
stępując przeciwko pladze alkoholizmu

i opowiadając się za prohibicją. Sa-
repta M.I. Henry, współzałożycielka
Women’s Christian Temperance Union
(WCTU) została adwentystką i miała
zdecydowane poparcie Kościoła ad-
wentystycznego w swojej działalności.
Obecna przewodnicząca WCTU, Mar-
garet Jackson, jest adwentystką dnia
siódmego z Nowej Zelandii.

Sto lat temu adwentyści zdecydo-
wanie popierali przyznanie praw wy-
borczych kobietom właśnie w tym
celu, by mogły one głosować za wpro-
wadzeniem prohibicji. Ellen G. White
przekonywała nawet adwentystów, że
powinni głosować za wprowadzeniem
prawa niedzielnego nakazującego za-
mykanie lokalów z wyszynkiem przy-
najmniej w tym jednym dniu tygodnia.

Czy porzuciliśmy nasze dziedzic-
two? W 1989 roku Duane McBride
opublikował dane statystyczne dotyczą-
ce alkoholowych nawyków adwentystów
w Ameryce Północnej. W tamtym

 uzależniającej mocy
Przeciwstaw się

alkoholu
„Cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie jako
dla Pana, a nie dla ludzi” (Kol 3,23).
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15-LECIE WYDAWANIA
ELDER’S DIGEST

Wydział Południowej Afryki
i Oceanu Indyjskiego Kościoła Ad-
wentystów Dnia Siódmego zaczął
otrzymywać kwartalnik Elder’s Digest
(Przewodnik dla Kaznodziejów Zboro-
wych) w 1. kwartale 2007 roku. Infor-
macje zawarte w tym czasopiśmie są
źródłem inspiracji i zachęty dla star-
szych zborów na terenach naszego
wydziału. Różnorodność tematów
i pełne zachęty przesłania dodają lide-
rom zborowym wiary i energii do peł-
nienia ich obowiązków. Wielu z nich
podkreśla aktualność treści porusza-
nych w artykułach.

Mamy nadzieję, że na naszym te-
renie liczba starszych zborów otrzymu-
jących kwartalnik zwiększy się. Czaso-
pismo to jest jednym z namacalnych
dowodów, iż przywódcy zborowi są
ważną częścią Stowarzyszenia Kazno-
dziejskiego. Naszą pilną potrzebą jest
udostępnienie czasopisma portugalsko-
języcznym uniom (Angola i Mozam-

bik), które obecnie
nie otrzymują go. Gra-
tulujemy wam wizji!
 ✔

P. Hachalinga

[Autor jest sekretarzem
Stowarzyszenia Kazno-

dziejskiego przy Wydziale Południowej Afry-
ki i Oceanu Indyjskiego Kościoła Adwenty-
stów Dnia Siódmego].

czasie 5% adwentystów powyżej 65.
roku życia konsumowało wino przynaj-
mniej raz miesięcznie w ciągu ostatnie-
go roku. W przedziale wiekowym 18-
-29 lat odsetek ten wynosił 25%. Trzy
lata później ankieta profesjonalnego in-
stytutu potwierdziła te badania i wyda-
je się, że ten trend się utrzymuje.

Możecie debatować, jeśli chcecie
— a niektórzy spędzają stanowczo
za dużo czasu na dyskusjach o za-
wartości alkoholu w winie (soku wi-
nogronowym) do wieczerzy Pańskiej
czy wpływie umiarkowanych ilości
wina alkoholowego na funkcjonowa-
nie serca — ale rzeczywistość zmusza
nas do przyznania, że spożywanie al-
koholu wśród członków naszego Ko-
ścioła występuje, i to coraz częściej.
Mój kolega, dr Peter Landless, zastęp-
ca dyrektora Sekretariatu Zdrowia przy
Generalnej Konferencji Kościoła Ad-
wentystów Dnia Siódmego, powiedział:
„Obiektywnie rzecz biorąc, hipoteza,

iż konsumpcja alkoholu sprzyja
zdrowiu, jest bezpodstawna z na-
ukowego punktu widzenia, zwłasz-
cza jeśli weźmie się pod uwagę
wszystkie aspekty wpływu alkoho-
lu na zdrowie”.

Zamiast narzekać na nasze
wyższe i średnie szkoły, że „nie
robią dość, by pozbyć się pijących
uczniów i studentów”, jak ktoś
ostatnio napisał do mnie w liście,
powinniśmy chwalić te szkoły, któ-
re podchodzą do sprawy poważnie
i prowadzą duchowe programy,
grupy doradztwa i dwunastostop-
niowy program wychodzenia z na-
łogu alkoholowego. Pamiętaj, że
także twoje dziecko czy wnuk może
potrzebować pomocy.

Starając się znaleźć rozwiąza-
nia tych problemów, które dotykają
nasze zbory, rozważ następujące ini-
cjatywy:

• Módl się, byśmy wspólnie
byli w stanie przeciwstawić
się panowaniu zła i uzależ-
niającej mocy alkoholu.

• Głoś biblijną wstrzemięźli-
wość i ucz, że konsumowa-
nie alkoholu jest złem.

• Przygotuj dwunastostopnio-
wy program antyalkoholowy
dla społeczeństwa i współ-
wyznawców.

• Zobowiąż się do osobistej
abstynencji i zachęć innych,
zwłaszcza młodych ludzi, by
szli za twoim przykładem.

• Nadaj priorytetowe znacze-
nie więzi z Jezusem, a na-
stępnie więziom ze współ-
wyznawcami, abyście mogli
wspierać się nawzajem i da-
wać sobie dobry przykład
uczniostwa.

• Przyrzeknij, że postarasz się
zrobić coś, by kogoś urato-
wać!  ✔

James A. Cress

[Autor jest sekreta-
rzem Stowarzyszenia
Kaznodziejskiego przy
Generalnej Konferen-
cji Kościoła Adwenty-
stów Dnia Siódmego].
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Zapowiedzi wydawnicze
Morris L. Venden / 95 tez o usprawiedliwieniu z wiary

Morris Venden, nawiązując do słynnych tez Lutra, zajął się tym razem nauką
o usprawiedliwieniu. Znakomicie przedstawił fundamentalne prawdy Pisma Świętego,

których poznanie może zmienić twoje myślenie o religii. Ta książka naprawdę działa!

Ellen G. White / Krzyż i miecz
Fascynująca historia apostoła Pawła, wielkiego misjo−
narza. Jego życie naznaczone było krzyżem doświadczeń,
o którym tak chętnie opowiadał, ale też i mieczem nie−
nawiści, który za nim podążał. 309 str. 23 zł.

Paweł Emisariusz (DVD)
Wierna Biblii fabularyzowana opowieść o życiu aposto−
ła Pawła — na początku największego prześladowcy
wczesnochrześcijańskiego Kościoła, a na końcu jego naj−
skuteczniejszego obrońcy. W tym pasjonującym drama−
cie podążamy za Pawłem w jego misyjnych podróżach
po Europie. Świetna scenografia i umiejętnie dawko−
wane napięcie sprawiają, że film ogląda się z dużą przy−
jemnością. DVD. Prod. USA. 54 min. 25 zł.

Pakiet: książka + DVD = 37 zł!

Pogiusz
Śledztwo, sąd i spalenie Jana Husa
Książka zawiera relację Pogiusza, naocznego świadka
kaźni Jana Husa. Ukazuje mało znane fakty z przebie−
gu jednego z najbardziej haniebnych procesów w histo−
rii chrześcijaństwa. 114 str. 15 zł.

Jan Hus (DVD)
Poruszająca historia Jana Husa, czeskiego reformatora
religijnego i bohatera narodowego z XV wieku. Będąc
duchownym i profesorem Uniwersytetu Praskiego, Hus
występował przeciwko nadużyciom średniowiecznego
Kościoła. W wyniku haniebnego procesu został oskarżo−
ny o herezję i spalony na stosie. DVD. Prod. USA. 53
min. 25 zł.

Pakiet: książka + DVD = 32 zł!


