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FELIETON REDAKCYJNY

ednym z najtrudniejszych aspek-
tów przywództwa jest angażowa-
nie współwyznawców w działal-

ność zboru. Stanowi on ogromne wy-
zwanie dla wielu pastorów i starszych
zborów. Każdy marzy o tym, aby w je-
go zborze przeważająca część współwy-
znawców była aktywna misyjnie. Poni-
żej przedstawię dwa pomysły na zmo-
tywowanie wierzących do większej
aktywności.

Podziel się pasjonującą wizją. Wizja
działania stanowi sedno każdej pomyśl-
nej próby zaangażowania współwy-
znawców w życie zboru. Żadne chwy-
ty i żadne metody tego świata nic nie
pomogą, jeśli członkowie twojego zbo-
ru nie powiedzą sobie: Chcę w tym
uczestniczyć. Jeśli masz szerokie spoj-
rzenie na tę kwestię i dzielisz się swo-
imi marzeniami z członkami zboru, to
wtedy mają oni się czego uchwycić.

Oczywiście musisz się pogodzić
z tym, że nie każdy chce mieć wielkie
plany. Niektórzy z członków twojego
zboru pojawiają się w sobotę na na-
bożeństwie, po czym zaraz idą do do-
mu i na tym kończy się ich zaangażo-
wanie. Nie wpadnij w pułapkę adreso-
wania swojej oferty do tych ludzi. Mu-
sisz iść naprzód i dzielić się swoją
wizją wbrew nastawieniu osób, które
nie chcą się angażować. W takich trud-
nych chwilach pamiętaj, że marzenia
są zaraźliwe. Zrazu możesz nie spotkać
się z oczekiwaną reakcją, ale powoli,
lecz systematycznie dołączą do ciebie
dwie lub trzy osoby, a do każdej z nich
kolejne dwie, aż w końcu cały zbór
zostanie poruszony, a ci, którzy nie
chcieli czynić wielkich planów, zarażą
się tym entuzjazmem.

Twórz sposobności do zaangażowania
się. To może się wydawać proste, ale war-
to się nad tym zastanowić. To, że ty masz
takie sposobności, nie oznacza, że człon-

kowie twojego zboru o tym wiedzą. Tak
naprawdę jednym z najbardziej po-
wszechnych problemów w zborach jest
to, że osoby niezaangażowane rozglądają
się dookoła, widzą, że wszystko działa bez
zarzutu, i zakładają, że nikt nie potrze-
buje pomocy. A prawda jest taka, że
przez cały czas trzech ochotników pra-
cuje 20 godzin na dobę, łącznie z peł-
noetatową pracą zarobkową, tak aby
wszystko w zborze szło jak z płatka.

Ellen G. White napisała: „Każdy
wyznawca w zborze jest osobiście od-
powiedzialny za pracę jako członek
widzialnego Kościoła, jako robotnik
w winnicy Pańskiej i powinien dokła-
dać wszelkich starań, aby zachować
w zborze zgodę, jedność i wzajemną
miłość”1. Jednym z twoich obowiąz-
ków jako przywódcy w zborze jest wy-
raźne zaznaczenie, że potrzeba więk-
szej liczby ochotników, że małe grupy
są otwarte dla wszystkich, a nie tylko
dla wybranych, i że każdy chętny
do pomocy w zborze będzie mile wi-
dziany. Oto jak można to osiągnąć:

• Uświadom współwyznawcom, co
mógłbyś zrobić, gdybyś miał więcej
ochotników i więcej liderów. Dzięki
temu będą mogli porównać bieżącą sy-
tuację z twoim marzeniem, zamiast za-
kładać, że wszystko działa jak w zegar-
ku i że nikt nie potrzebuje pomocy.

• Uwypuklij sfery działania, w któ-
rych brakuje ochotników. Możesz to uczy-
nić ustnie, w biuletynie informacyjnym,
e-mailem lub umieszczając ogłoszenie
na swojej stronie internetowej.

• Zaproponuj zmianę zakresu obo-
wiązków nadczynnych współwyznaw-
ców, którzy zazwyczaj pracują
za trzech. Nie sugeruję tutaj zbyt rady-
kalnych zmian, ale jeśli rozpoczynasz
działanie w nowej sferze służby lub
jeśli pojawiają się nowe potrzeby, to uj-
mij nieco (dwa lub trzy obowiązki)

z zakresu działania nadczynnego wy-
znawcy i zrób go odpowiedzialnym
za prowadzenie nowej agendy. Aby te
odjęte obowiązki były dalej wykonywa-
ne, ogłoś w zborze, iż nastąpiły zmia-
ny i że potrzebni są ochotnicy do prze-
jęcia części obowiązków. To także do-
bra okazja do tego, aby publicznie po-
dziękować tym, którzy są najbardziej
zaangażowani w posługę zborową.

Angażując członków zboru w róż-
ne działania i rodzaje posług, poma-
gamy im w pogłębianiu duchowego
doświadczenia. Ellen G. White pod-
kreśla z mocą: „Niech każdy członek
zboru zostanie aktywnym pracowni-
kiem, żywym kamieniem rozprzestrze-
niającym światło w świątyni Bożej.
Osoby odpowiedzialne za zbór powin-
ny obmyślić sposoby, dzięki którym
każdy członek zboru miałby możliwość
wykonania części dzieła. Nie czyniono
tego w przeszłości i niewielu zdaje so-
bie sprawę z tego, jakie straty ponie-
śliśmy z tego powodu. Nie przygoto-
wano planów zaangażowania wszyst-
kich talentów w służbie dzieła Boże-
go. Przeciwnik nie próżnuje i skrzęt-
nie angażuje osoby nieaktywne w zbo-
rze. Do swych własnych celów wyko-
rzystuje niedoceniane talenty członków
zboru”2. Zastanów się nad tym!  ✔

Jonas Arrais

1 The Upward Look, s. 63.
2 Review and Herald, 2 IX 1890, s. 2

[Autor jest zastępcą sekre-
tarza Stowarzyszenia Ka-
znodziejskiego przy Ge-
neralnej Konferencji
Kościoła Adwenty-
stów Dnia Siódme-
go i redaktorem na-
czelnym kwartalnika
Elder’s Digest].

Jak zaangażować
współwyznawców?
J



4  •  PRZEWODNIK DLA KAZNODZIEJÓW ZBOROWYCH 3/2011 (28)

„PRZEWODNIK DLA KAZNO−
DZIEJÓW ZBOROWYCH”: —
Na czym polega projekt Wielki bój
i jakie w związku z nim stawiamy
sobie cele?

TED WILSON: — Projekt Wielki
bój to fascynująca sposobność dla każ-
dego adwentysty dnia siódmego
do upowszechnienia dobrej nowiny
o Bożym planie odkupienia. Cel, jaki
sobie stawiamy, wyraża hasło: Nadzie-
ja dla każdego domu! Zostanie on osią-
gnięty, gdy każdy wyznawca (szerego-
wy członek zboru, pastor, pracownik
Kościoła, przewodniczący diecezji
i przywódca całej ogólnoświatowej
rodziny adwentystycznej) podejmie ini-
cjatywę rozpowszechnienia wielu eg-
zemplarzy Wielkiego boju — natchnio-
nej książki autorstwa Ellen G. White,
która stawiała przed nami wyzwanie
rozpowszechniania tej publikacji w na-
kładach większych niż w przypadku
innych jej publikacji. Wierzę, że Duch
Święty dokona wspaniałych i zmienia-
jących życie cudów, gdy ludzie zaczną
czytać tę książkę i obdarowywać nią
innych.

— W jaki sposób się to stanie?

— Plan jest naprawdę prosty. Każ-
dy wyznawca kupuje egzemplarze Wiel-
kiego boju ze specjalnym rabatem
i rozpowszechnia je. I to wszystko.
W ciągu 2011 roku zachęcamy każ-
dego współwyznawcę, aby po raz
pierwszy lub ponownie przeczytał
Wielki bój. Następnie w latach 2012-

-2013 zachęcamy każdego adwentystę
dnia siódmego, aby wraz z adwenty-
styczną rodziną na całym świecie po-
darował tę cenną książkę przyjacio-
łom, krewnym, kolegom z pracy
i nieznajomym. Można to zrobić pod-
czas spotkań publicznych, osobiście.
Można też wyłożyć te książki jako bez-
płatne publikacje do zabrania lub
podzielić się nimi w jakikolwiek inny
sposób. To ekscytujące, gdy pomyśli
się, co będzie się działo, gdy Boże po-
selstwo pójdzie w świat. Moc Ducha
Świętego wywrze na ludzi korzystny
wpływ i przyłączą się do Bożego ru-
chu ostatnich dni. Wierzę w to i sta-
wiam przed każdym współwyznawcą
wyzwanie, aby poddał próbie Bożą
obietnicę, gdy będziemy rozpowszech-
niać literaturę pełną Jego prawdy.

— Co mogą zrobić przywódcy
w ramach wsparcia projektu Wiel−
ki bój?

— Każdy przywódca i pracownik
Kościoła może zrobić trzy rzeczy:
1. Może promować i wspierać ten pro-
jekt, wywierając pozytywny wpływ
w kontaktach osobistych i publicz-
nych oraz angażując zasoby, które ma
do dyspozycji. 2. Może kreatywnie
wykorzystywać każdą dostępną możli-
wość dystrybucji tej książki i sprawić,
aby naprawdę setki i tysiące egzempla-
rzy Wielkiego boju dotarły na drogi
i między opłotki w podległych mu
obszarach oddziaływania, w prowa-
dzonych przez niego instytucjach
i w zborach, które powierzono jego

pieczy. 3. Może modlić się o ożywie-
nie i reformację, o moc Ducha Świę-
tego, aby On uczynił z naszego życia i
z tego projektu coś szczególnego. Żyje-
my w czasach końca i wiem, że Bóg
pragnie zwieńczyć nasze wysiłki czymś
wyjątkowym.

— Czy chciałby brat udzielić ja−
kiejś szczególnej rady naszym czy−
telnikom, którzy zaangażują się
w ten projekt?

— Rada, jaką pragnę dać, płynie
z wielkiego zlecenia ewangelicznego
zawartego w Biblii i z Ducha Pro-
roctwa. „Napełniajcie się Duchem”
(Ef 5,18 BT), bądźcie odważni (zob.
1 Tes 2,2) i bądźcie ludźmi oczekują-
cymi. Po pierwsze, bądźmy pełni
Ducha Bożego. Pragniemy rozpo-
wszechnić tak dużo egzemplarzy tej
książki, jak to tylko możliwe, ale
w tym wszystkim chodzi o cele Du-
cha Świętego, a nie o nasze cele.
Bądźmy zatem prowadzeni przez Du-
cha Pańskiego. Po drugie, bądźmy
odważni. Nie bądźmy nieśmiali i nie
obawiajmy się, co ludzie mogą pomy-
śleć lub powiedzieć, gdy podarujemy
im egzemplarz Wielkiego boju. Wyjdź-
my z szeregu, idźmy naprzód i ufaj-
my Wszechmogącemu. W końcu
bądźmy ludźmi oczekującymi. Ufaj,
miej wiarę i módl się. Oczekuj, że Bóg
sprawi, iż obdarowany przeczyta tę
publikację napełnioną prawdą i że
dokona się w jego życiu diametralna
zmiana. Idźmy naprzód z wiarą! Ma-
rana tha!  ✔
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  Projekt
Wielki bój
Rozmowa z pastorem Tedem Wilsonem, przewodniczącym
ogólnoświatowego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego
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1 „Prosimy Boga o coś wielkiego.
Uważamy, że jest to dla nas szczegól-
na sposobność. Marzymy, modlimy się
i motywujemy naszych współwyznaw-
ców, abyśmy w 2012 roku mogli roz-
powszechnić 30 mln książek” (Erton
Carlos Kohler, przewodniczący Wydzia-
łu Południowoamerykańskiego).

***2 „To bardzo ważny projekt, pod któ-
rym nasz wydział także się podpisuje.
Prosimy Boga, aby dał nam 5 mln ksią-
żek, byśmy mogli rozdać je ludziom
niedługo po rozpoczęciu tego projek-
tu” (Alberto C. Gulfan, przewodniczący
Wydziału Południowoazjatycko-Pacy-
ficznego).

***3 „Projekt Wielki bój jest okazją
dla naszych współwyznawców w Wy-
dziale Północnoamerykańskim i na
całym świecie do podzielenia się na-
dzieją z innymi ludźmi” (Daniel R.
Jackson, przewodniczący Wydziału Pół-
nocnoamerykańskiego).

***4 „Głęboko wierzę w to, że projekt
Wielki bój to inicjatywa pochodząca
od Boga. To jest to, czego potrzebuje-
my jako Kościół, ponieważ żyjemy
w czasach końca” (Paul S. Ratsara,
przewodniczący Wydziału Afryki Połu-
dniowej i Oceanu Indyjskiego).

***

5 „Będę zachęcał naszych współwy-
znawców, aby przeczytali lub ponow-
nie przeczytali Wielki bój, aby później
podzielić się tą książką z przyjacielem.
Europa to społeczność wielokulturo-
wa. Uważam, że ta książka powinna
dotrzeć do wszystkich ludzi” (Bruno
R. Vertallier, przewodniczący Wydziału
Euro-Afrykańskiego).

***6 „Ta książka mówi nam, że żyjemy
w ostatnich dniach i że powinniśmy
być gotowi na powtórne przyjście Je-
zusa Chrystusa. Nasz wydział wydruku-
je miliony egzemplarzy tej książki, aby
rozpowszechnić ją na naszym terenie”
(Jairyong Lee, przewodniczący Wydziału
Północnoazjatycko-Pacyficznego).

***7 „Wierzę, że książka ta zawiera po-
selstwo, które świat powinien usłyszeć
tuż przed powrotem Jezusa. Realizu-
jąc ten projekt, wypełniamy proroctwo
siostry White, mówiące, że książka ta
powinna dotrzeć do całego społeczeń-
stwa” (Israel Leito, przewodniczący
Wydziału Interamerykańskiego).

***8 „To bardzo ważny projekt dla ogól-
noświatowego Kościoła. Zachęcamy każ-
dego z naszych 2,7 mln współwyznaw-
ców do rozdania dwóch egzemplarzy tej
książki, co w skali całego wydziału da
ponad 5 mln egzemplarzy” (Blasious

M. Ruguri, przewodniczący Wydziału
Wschodnio-Środkowoafrykańskiego).

***9 „Sednem teologii adwentystycznej
jest koncepcja wielkiego boju między
dobrem a złem. Bóg zleca nam wypeł-
nienie tego projektu, abyśmy mieli

udział w Jego zwycięstwie
przez dzielenie się dobrą no-
winą” (Barry D. Oliver, prze-
wodniczący Wydziału Połu-
dniowopacyficznego).

***10 „W naszym wydziale
mamy 1,5 mln współwyznaw-
ców i chcemy, aby każdy
z nich podarował jedną
książkę swojemu przyjacielo-
wi lub sąsiadowi” (John Ra-
thinaraj, przewodniczący Wy-

działu Południowoazjatyckiego).
***11 „Uważam, że to dobry projekt,

gdyż powinniśmy zaangażować naszych
współwyznawców i przedłożyć im wła-
śnie taką książkę, by mogli się nią dzie-
lić z przyjaciółmi i sąsiadami.
Z pewnością będzie to z korzyścią
dla nich, również jako dopełnienie idei
ożywienia i reformacji” (Bertil A. Wi-
klander, przewodniczący Wydziału
Transeuropejskiego).

***12 „Pragniemy, aby w naszym wy-
dziale ta cudowna książka znalazła się
w rękach każdego współwyznawcy
i przywódcy. Za cel stawiamy sobie,
aby każdy z członków Kościoła roz-
powszechnił wśród przyjaciół i znajo-
mych jeden egzemplarz miesięcznie”
(Guillermo E. Biaggi, przewodniczący
Wydziału Euro-Azjatyckiego).

***13 „Projekt Wielki bój został zaini-
cjowany i zlecony nam przez Boga.
Wydział Zachodnio-Środkowoafry-
kański ma 900 tys. członków. Jeśli za-
chęcimy każdego z nich do rozpo-
wszechnienia 10 egzemplarzy, to już
mówimy o 9 mln książek. Wiem, że
niektórzy rozdadzą więcej książek, dla-
tego z wiarą wyglądam osiągnięcia celu
12 mln egzemplarzy” (Gilbert Wari,
przewodniczący Wydziału Zachodnio-
-Środkowoafrykańskiego).  ✔

EWANGELIZACJA

Wydziały Kościoła
a projekt Wielki bój
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iezliczone rzesze ludzi roz-
paczliwie starają się odnaleźć
sens pośród dotykających zie-

mię nieszczęść i tragedii — dużych
i małych — mających miejsce każde-
go dnia. Tego typu wydarzenia są nie-
uniknionym elementem życia na za-
infekowanej grzechem planecie. Mamy
jednak wyjaśnienie tego, co się wokół
nas dzieje.

Jako adwentyści dnia siódmego,
z Biblii i z Ducha Proroctwa czerpie-
my wyjaśnienie otaczającej nas rzeczy-
wistości. Naszym obowiązkiem jest
dzielić się tym zrozumieniem, gdyż
świadczy ono o dobrej nowinie o zba-
wieniu. Książka Ellen G. White pt.
Wielki bój zawiera wyjątkowo jasną
i wyczerpującą prezentację odpowie-
dzi na nurtujące nas pytania. Ta publi-
kacja jest zbyt dobra, abyśmy mieli za-
chować ją tylko dla siebie. Powinni-
śmy podzielić się nią, z kim tylko
możemy. Książkę tę, zawierającą po-
selstwo przepełnione mocą, powinni-
śmy udostępniać każdemu, w każdym
miejscu i przy każdej okazji.

INICJATYWA
Projekt Wielki bój jest inicjatywą

pastora Teda Wilsona, przewodniczą-
cego Generalnej Konferencji Kościoła
Adwentystów Dnia Siódmego. Wyzwa-

nie, jakie stoi przed ogólnoświatowym
Kościołem, to masowe rozpowszech-
nianie Wielkiego boju w ramach pro-
gramu Powiedz to światu.

Każdy wydział Kościoła podjął
tę inicjatywę i czyni przygotowania
do rozpowszechniania książki na
swoim terenie. Różne sekretariaty
Kościoła także włączają się do tej ini-
cjatywy w zakresie swoich działań. Za-
praszamy każdego przywódcę i współ-
wyznawcę — młodszych i starszych
— aby wspomogli urzeczywistnienie
tej wizji. Nie kończymy jednak na tym.
Zapraszamy do przyłączenia się
do tej inicjatywy wszelkie instytucje
kościelne: szkoły, ośrodki radiowo-
-telewizyjne, centra zdrowotne, orga-
nizacje wspierające, niezależne stowa-
rzyszenia i wszelkie inne organizacje
związane z Kościołem adwentystycz-
nym.

FAZY PROJEKTU
Projekt Wielki bój składa się

z dwóch faz. Pierwszą można streścić
jednym słowem: Przeczytaj! Zachęca-
my każdego współwyznawcę, aby
w 2011 roku przeczytał Wielki bój
po raz pierwszy lub kolejny raz. Dzie-
ląc się tą publikacją, sami musimy być
z nią zaznajomieni. Rok ten wykorzy-
stujemy również na opracowanie stra-

tegii dystrybucyjnych, a wcześniej lo-
gistyki produkcji.

Drugą fazę także można podsumo-
wać jednym słowem: Rozpowszechniaj!
Będzie to miało miejsce w latach
2012-2013, ponieważ wspomniane
dzieło będzie misyjną książką roku
przez najbliższe dwa lata. Poselstwo
w niej zawarte będzie upowszechnia-
ne za pomocą wszelkich dostępnych
mediów: drukiem, w formie audio,
wideo i na portalach społecznościo-
wych. Z zapartym tchem będziemy
obserwowali, w jaki sposób Bóg wy-
korzysta te wszystkie innowacyjne roz-
wiązania, aby zmieniać życie ludzi!

PARTNERZY PROJEKTU
Zapraszamy każdego współwy-

znawcę, aby był partnerem w tym pro-
jekcie. Każdy może się zaangażować.
Jeśli nie słyszałeś jeszcze o planach
dla twojego regionu świata lub sekre-
tariatu, to skontaktuj się ze swoją die-
cezją lub zarządem Kościoła i zapy-
taj, jakie są plany i jak możesz się za-
angażować. Podziel się z innymi swo-
imi pomysłami na dotarcie do ludzi
w lokalnej społeczności. Oczywiście
nie musisz czekać, aż diecezja przygo-
tuje plan. Same zbory i poszczególni
wyznawcy mogą poczynić swoje własne
plany i postawić sobie określone cele
w rozpowszechnianiu tej książki. Ty
sam możesz zdecydować, że w tym
czasie rozpowszechnisz przynajmniej

EWANGELIZACJA

Śmiały plan

Generalna Konferencja Kościoła Adwentystów Dnia
Siódmego inicjuje projekt Wielki bój na całym świecie

ogłoszenia
prawdy na obecne czasy

N



PRZEWODNIK DLA KAZNODZIEJÓW ZBOROWYCH 3/2011 (28)  •  7

jedną pozycję, jedną na miesiąc, jedną
na tydzień lub więcej. Możesz złożyć
dar, aby wspomóc mniej zamożnych
współwyznawców w przekazywaniu
innym tej natchnionej publikacji. Za-
chęcamy do aktywności również nasze
instytucje. Szkoły, szpitale itp. powin-
ny przygotować własne plany dystrybu-
cyjne lub wykorzystać strategię danego
regionu. Zamierzamy rozpowszechnić
tę książkę tak masowo, jak obficie opa-
dają liście jesienią.

OPIS PROJEKTU
Generalna Konferencja Kościoła

Adwentystów Dnia Siódmego sugeru-
je, aby wydać tę pozycję pod nowym
tytułem Wielka nadzieja. Odkrywcze
spojrzenie na zwycięstwo dobra w wal-
ce ze złem. (dosł. na walkę dobra
ze złem — i kto zwycięży — przyp.
tłum.). Jeden powód takiej zmiany jest
bardzo prosty: Chcemy, aby ta książka
była jak najbardziej interesująca
dla współczesnego odbiorcy. W zro-
zumieniu Ellen G. White Estate treść
publikacji została natchniona, nic jed-
nak nie wskazuje na to, że tytuł był
wynikiem bezpośredniego natchnienia.
Tak naprawdę był on inny w czterech
wersjach książki, jakie ukazały się jesz-
cze za życia autorki. Wierzymy, że ten
nowy tytuł zachowuje ducha poprzed-
nich tytułów, jednocześnie akcentując
pociechę, jaka płynie z poznania nie
tylko przebiegu wielkiego boju, ale tak-
że z jego zakończenia.

Każdy wydział Kościoła sam decy-
duje o wyborze tytułu i szaty graficz-
nej książki do dystrybucji w bieżącym
projekcie. Można skorzystać z propo-
nowanych opcji lub opracować swój
własny plan.

Wydziały Kościoła decydują rów-
nież o tym, jaka wersja lub jakie wer-
sje książki będą rozpowszechniane
na ich terenach. Mamy do wyboru
wersję klasyczną, skróconą wersję kla-
syczną, wersję uwspółcześnioną języko-
wo, wersję z wybranymi rozdziałami
oraz wersję dla dzieci. Dokonując wy-
boru, wydziały Kościoła biorą
pod uwagę uwarunkowania kulturowe
i polityczne na danym terenie, by
przedstawić tę publikację jak najbar-

dziej przystępnie
i nie powodu-
jąc uprzedzeń
(dosł. w sposób
nieobraźliwy —
przyp. tłum.).
Po doprecyzo-
waniu wszyst-
kich szczegółów
współwyznawcy
zostaną poinfor-
mowani o spo-
sobach zakupu
e g z e m p l a r z y
książki z wyso-
kim rabatem.

Do każdej
publikacji, nie-
zależnie od jej wersji lub okładki, zo-
stanie dołączony krótki list wprowa-
dzający, w którym taktownie wyjaśni-
my czytelnikowi, kim jesteśmy i dla-
czego rozpowszechniamy tę książkę.
Dodatkowo zawarte będą w nim dane
kontaktowe lokalnego zboru lub die-
cezji, informacja o możliwości zamó-
wienia bezpłatnej literatury i kore-
spondencyjnych kursów biblijnych,
program lokalnej telewizji lub lokalne-
go radia adwentystycznego oraz adres
strony internetowej projektu (ang.
www.thegreathope.org, pol. www.wiel-
kiboj.pl), która będzie zawierała dodat-
kowe informacje oraz materiały zarów-
no dla obdarowanych, jak i rozdają-
cych.

POTRZEBA MODLITWY
ZA POWODZENIE
PROJEKTU

W celu realizacji tego projektu po-
trzebne są wasze modlitwy. Dla ogól-
noświatowego Kościoła to śmiały i in-
nowacyjny projekt. Kroczymy naprzód
w modlitwie, w pokorze szukając
Bożego prowadzenia na każdym kro-
ku tej drogi. Prosimy was, abyście przy-
łączyli się do nas w tej modlitwie.

POTENCJAŁ PROJEKTU
Projekt Wielki bój z pewnością

uczyni Kościół Adwentystów Dnia
Siódmego bardziej rozpoznawalnym.
Mamy nadzieję, że większość osób za-
interesowanych zareaguje na treść

książki pozytywnie, że wielu czytelni-
ków zdecyduje się na studium biblij-
ne i że poszukiwacze prawdy przyjdą
do naszych zborów i na spotkania, aby
dowiedzieć się więcej o dobrej nowi-
nie, którą znaleźli w tej publikacji. Je-
steśmy świadomi tego, że nie wszystkie
reakcje będą pozytywne. Siły szatańskie
już wcześniej sprzeciwiały się tej książ-
ce i bez wątpienia uczynią to także te-
raz. Wiemy jednak, że to Boży projekt
i że Pan będzie go chronił.

Przygotowując się do realizacji tej
wielkiej inicjatywy, z modlitwą zasta-
nawiamy się nad możliwymi źródła-
mi sprzeciwów oraz sposobami ich zła-
godzenia. Jednak patrząc realistycznie,
żadne wysiłki nie wyeliminują sprzeci-
wów i opozycji. Przyjmujemy, że taka
jest otaczająca nas rzeczywistość i czy-
nimy kolejne kroki z wiarą. Modlimy
się o to, aby projekt Wielki bój przy-
czynił się do upowszechnienia praw-
dy, przekształcenia życia wielu ludzi
i zbliżenia rodziny kościelnej we
wspólnym dziele głoszenia rychłego
przyjścia Chrystusa. Niechaj Bóg bło-
gosławi ten projekt w sposób przekra-
czający nasze wyobrażenia.  ✔

Delbert W. Baker

[Autor jest wiceprzewodni-
czącym Generalnej Konfe-
rencji Kościoła Adwentystów
Dnia Siódmego i admini-
stracyjnym koordynatorem
projektu Wielki bój].

Mwai Kibaki, prezydent Kenii, Wielki bój otrzymał od pastora Teda Wilsona.
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„PRZEWODNIK DLA KAZNO−
DZIEJÓW ZBOROWYCH”: — Czy
książka Wielki bój jest odpowied−
nią publikacją do rozpowszechnia−
nia w obecnym czasie?

WILMAR HIRLE: — Gdybyśmy
zapytali o to Ellen G. White, to odpo-
wiedziałaby następująco: „Pragnę, aby
ta książka była rozpowszechniana
na szerszą skalę niż jakakolwiek inna
napisana przeze mnie pozycja, gdyż
w Wielkim boju ostatnie poselstwo
ostrzeżenia do świata jest przedstawio-
ne wyraźniej niż w którejkolwiek
z moich książek”1.

— W jaki sposób ostatnie po−
selstwo ostrzeżenia zawarte jest
w Wielkim boju?

— Aby to zrozumieć, należy stu-
diować Ap 18,1: „Widziałem innego
anioła zstępującego z nieba, który miał
wielkie pełnomocnictwo, i rozjaśniła
się ziemia”. Werset ten wskazuje, że
w przyszłości nastanie taki czas, że
wszyscy poznają Jezusa — światłość
oświetlającą ziemię.

— W jakim kontekście znajdu−
je się ten werset biblijny?

— 17. rozdział Apokalipsy Jana
opisuje Babilon, matkę wszetecznic.
W 18. rozdziale Apokalipsy Jana Ba-
bilon również jest wspomniany bezpo-
średnio. Żyjemy w czasie, gdy jest on
bardzo silny. W najbliższej przyszło-
ści stanie się jeszcze silniejszy. Ci, któ-
rzy żyją w tym tajemniczym Babilonie,
uważają, że znajdują się we właściwym
miejscu, że są w najbezpieczniejszym
miejscu na ziemi i że nie ma potrze-
by, aby z niego wychodzić. W Ap
18,4 czytamy jednak: „Wyjdźcie z nie-
go, ludu mój”. Miliony dzieci Bożych
żyją w Babilonie, a Pan chce, aby
z niego wyszły, zanim będzie za póź-
no. Ziemia zostanie oświecona szcze-
gólnym poselstwem, które skłoni dzie-
ci Boże do opuszczenia Babilonu.

— Co zawiera to szczególne po−
selstwo?

— Wieść o Jezusie — naszym Zba-
wicielu — i Jego rychłym powrocie
z pewnością jest częścią tego poselstwa.
Jednak ci, którzy pozostają w Babilo-
nie, również głoszą podobne poselstwo.
Nawet szatan chce, aby ludzie wierzyli
w powtórne przyjście Chrystusa, ponie-
waż sam planuje ukazać się w chwale,
aby ogłosić się Zbawicielem świata.
Należy głosić o dziesięciu przykaza-
niach i o sobocie, ale pozostający w Ba-
bilonie mogą powiedzieć: My także prze-
strzegamy przykazań i obchodzimy dzień
święty na pamiątkę zmartwychwstania
Jezusa. Zwiastowanie ewangelii Chrystu-
sa i mówienie o wielkim boju między
Nim a szatanem jest nieodzowne. Pod-

czas tego konfliktu diabeł wykorzysty-
wał różne strategie, aby zwieść ludzi
przez stworzenie fałszywego obrazu
Boga w umysłach Jego dzieci. Współ-
czesny Babilon jest jedną z ostatnich
podjętych przez niego prób zwiedzenia
ludzi.

— Nie licząc Biblii, dlaczego
Wielki bój pomógł przyprowadzić
do Kościoła Adwentystów Dnia
Siódmego więcej ludzi niż jakakol−
wiek inna publikacja?

— Żadna książka nie wyraża rze-
czywistości tajemniczego Babilonu le-
piej niż Wielki bój. Gdy tylko dzieci Boga
poznają, że system religijny, w którym
pozostają, jest zwodniczy, przyjmą Jego
zaproszenie do opuszczenia Babilonu.
Ziemia rozjaśni się od rzeczywistej
prawdy o Jezusie i walce, jaką toczy
On z szatanem. Ellen G. White napi-
sała: „Pouczono mnie, że właśnie teraz
powinny być szeroko rozpowszechnia-
ne podstawowe książki zawierające dane
przez Boga światło w kwestii szatań-
skiego buntu w niebie, ponieważ dzię-
ki nim prawda dotrze do wielu umy-
słów”2. Poselstwo wzywające do opusz-
czenia Babilonu jest i będzie ostatnim
poselstwem głoszonym na świecie,
a książka Wielki bój jest jego częścią.
Pozycja Wielki bój to list od Boga, któ-
ry zaprasza swoje dzieci do opuszcze-
nia Babilonu. Pan szuka ludzi, którzy są
chętni zostać Jego listonoszami i do-
starczą wszystkim mieszkańców ziemi
Jego list z zaproszeniem.  ✔

1 Letter 281, 1905.
2 Review and Herald, 16 II 1905.

WYWIAD

Dlaczego
Wielki bój?
Rozmowa z Wilmarem Hirle, wicedyrektorem
Sekretariatu ds. Wydawnictw przy Generalnej
Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego
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e względu na imigrację zarob-
kową i uchodźstwo polityczne,
w większości krajów świata

mamy przedstawicieli społeczności
z całego globu. W jaki sposób po-
witać nowych mieszkańców? Ważne
jest, aby przy pierwszym kontakcie
okazać szacunek ludziom jako jed-
nostkom. Warto także nieco poszpe-
rać i dowiedzieć się, jakie są obycza-
je i zachowania społecznie akcepto-
wane w innych kulturach. Oto kilka
interesujących wskazówek dotyczą-
cych dobrych obyczajów w różnych
częściach świata.

NEPAL. Siorbanie zupy lub gorą-
cych napojów jest czymś normalnym.
W niektórych miejscach jest nawet wy-
razem uznania dla dobrego kucharza.

IRLANDIA. Mały talerzyk obok
płytkiego talerza nie jest przeznaczony
na pieczywo, ale na łupiny z gotowa-
nych ziemniaków.

JAPONIA. Wchodząc przez wej-
ście główne do domu w Japonii, mu-
sisz zdjąć obuwie i ustawić je porząd-
nie z boku. Do chodzenia po domu
gospodarze zaoferują ci kapcie.

POLSKA. Kultura w Polsce może
wydawać się nieco sztywna, ale Pola-
cy są przyjaźni i uprzejmi. Pamiętaj,
że wygłaszając przemówienie, nie po-
winieneś trzymać ręki w kieszeni.
Takie zachowanie nie należy do do-
brego stylu.

SZWECJA. Jeśli jesteś do kogoś
zaproszony na godzinę 19.00, to mu-
sisz się pojawić dokładnie o siódmej
wieczorem. Punktualność jest niezwy-
kle ceniona. Spóźnianie się jest odczy-
tywane jako nieuprzejmość.

EKWADOR. Nigdy nie wskazuj
na nikogo ani dłonią, ani palcem, ale
zaciskając wargi.

UZBEKISTAN. Nie obrażaj się,
gdy gospodarz wypełnia filiżankę tyl-
ko do połowy. Takie zachowanie uwa-
żane jest za uprzejme, ponieważ mniej-
sza ilość gorącego napoju w ten spo-
sób szybciej ostygnie i będzie można
go szybciej wypić. Podawanie pełnej fi-
liżanki uważane jest za oznakę braku
szacunku.

MAROKO. Jeśli udajesz się
na przyjęcie i w pomieszczeniu jest
dużo ludzi, to najpierw przywitaj się
z osobami po prawej stronie, a na-
stępnie po lewej. Ogromnie ważne jest
pożegnanie się przed wyjściem z każdą
osobą.

TAJLANDIA. W Tajlandii możesz
zwiedzić tysiące buddyjskich świątyń.

Aby do nich wejść, trzeba się odpo-
wiednio ubrać. Musisz mieć zakryte
ręce i nogi albo będziesz musiał poży-
czyć lub wynająć ubranie na ten czas.

BOŚNIA I HERCEGOWINA.
Nie zdziw się, jeśli ludzie będą się
w ciebie wpatrywać. Z początku mo-
żesz czuć się nieswojo, ale to nie jest
niegrzeczne. Ludzie po prostu są cie-
kawi, w co jesteś ubrany lub co robisz.
Pamiętaj, żeby zachowywać się niena-
gannie!

***
Spotykając ludzi z innych kultur

w swoim kraju lub podczas podróży
zagranicznych, możemy popełnić gafę,
nawet nie zdając sobie z tego sprawy.
Mimo to przyjazny uśmiech i okazy-
wanie szacunku da ci pewność siebie
w wykonaniu pierwszego kroku
do zawarcia znajomości. Wyobraź so-
bie, jakim błogosławieństwem może
być zaprzyjaźnienie się z kolejną
osobą.  ✔

Nancy Kyte

[Autorka jest dyrektorem ds. marketingu Biura
Misji Adwentystycznej przy Generalnej Konfe-
rencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego].

KULTURA

Okazywanie szacunku
i unikanie gaf
w różnych kulturach

Z
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toś kiedyś powiedział, że kon-
flikt jest nieuchronną częścią
życia, i widać to także w Ko-

ściele. W rzeczy samej, gdy przyjrzy-
my się sprawozdaniom biblijnym, to
zauważymy bez żadnych problemów,
że konflikt jest również częścią życia
Kościoła (zob. Mt 23,1nn.; Dz 15,36-40).
Biblię można postrzegać jako zapis
konfliktu między dobrem a złem, któ-
ry nazywamy wielkim bojem. Wielki bój
będzie się wzmagał, gdy będziemy zbli-
żali się do końca czasów. Dlatego każ-
dy prawdziwy naśladowca spotka się
z takimi sytuacjami, w których jego
chrześcijańskie doświadczenie zostanie
poddane próbie. Ważne jest zatem, aby
przywódcy byli w pełni przygotowani
do radzenia sobie z codziennymi
konfliktami w zborze. Narzędzia, któ-
rymi dysponują, pomogą w stabiliza-
cji wielu zborów borykających się
obecnie z niepokojami. Udając się
do różnych miejsc, gdzie nauczamy lub
głosimy ewangelię Chrystusową, zauwa-
żyliśmy pozostałości nierozwiązanych
konfliktów lub nieskutecznej mediacji.
Byliśmy również świadkami, jak lokal-
ni przywódcy starali się dowiedzieć, jak
najskuteczniej pośredniczyć w sporze.
Dlatego koniecznie należy właściwie
zdefiniować mediację, aby dać przy-

wódcom wytyczne, by mogli służyć
efektywnie jako mediatorzy w Koście-
le ostatków.

MEDIACJA W BIBLII
Mediacja z biblijnej perspektywy

to rozwiązywanie konfliktów lub spo-
rów w oparciu o biblijne zasady. Ce-
lem mediacji nie jest tylko rozstrzy-
gnięcie sporu, ale także odnowienie
wzajemnych więzi — a wszystko to
ku chwale Boga. Biblijna mediacja
znana jest również jako „chrześcijań-
skie pojednanie”1.

W całym Piśmie Świętym znajduje-
my niezliczone przykłady sytuacji kon-
fliktowych, w których konieczna była
mediacja, a gdy ją zastosowano, to oka-
zała się skuteczna. Bóg powołał Mojże-
sza na mediatora między faraonem
a Izraelitami (zob. Wj 6,28-12,32). Jego
zadaniem było wynegocjowanie warun-
ków pokoju między wrogo nastawiony-
mi stronami. Także Joab został powoła-
ny, by pośredniczyć między Dawidem
a Absalomem (zob. 2 Sm 14,1-24).

Klasyczny przykład tego, jak pośred-
niczyć w rozwiązywaniu problemu,
znajdujemy w Mt 18,15-17. W tym
fragmencie ewangelii Chrystus podaje
wyraźne instrukcje dotyczące osób za-
angażowanych w konflikt: „Jeśliby

zgrzeszył brat twój, idź, upomnij go sam
na sam; jeśliby cię usłuchał, pozyska-
łeś brata swego. Jeśliby zaś nie usłuchał,
weź z sobą jeszcze jednego lub dwóch,
aby na oświadczeniu dwu lub trzech
świadków była oparta każda sprawa.
A jeśliby ich nie usłuchał, powiedz zbo-
rowi; a jeśliby zboru nie usłuchał, niech
będzie dla ciebie jak poganin i celnik”.

W powyższych wersetach znajdu-
jemy proste, ale ważne kroki, niezwy-
kle pomocne przy pośredniczeniu
w konfliktach mających miejsce w na-
szych zborach: 1. Poinformuj zaintere-
sowanego. 2. Zrób to dyskretnie,
w cztery oczy. 3. Staraj się załagodzić
konflikt. 4. Weź ze sobą jednego lub
dwóch innych mediatorów. 5. Powiedz
o tym zborowi. 6. Jeśli nie uda się wy-
pracować porozumienia, to niech ta
osoba będzie dla ciebie jak poganin.

Autor nowotestamentowego Listu
do Hebrajczyków przedstawia nam
najznamienitszego Mediatora, jaki kie-
dykolwiek żył na ziemi. Mówi nam
o Jezusie, Pośredniku lepszego przy-
mierza opartego na lepszych obietni-
cach (zob. Hbr 8,6; 9,15, 12,24). Paweł
dowodzi, że Mojżesza postrzegano jako
wielkiego mediatora, i choć Chrystuso-
we dzieło pośrednictwa obejmowało
wszystko to, co czynił Mojżesz, to było

DUSZPASTERSTWO

Powołani
do mediacji

K
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o wiele skuteczniejsze i przewyższało
dzieło tego wiernego patriarchy. Te przy-
kłady w żadnym wypadku nie wyczer-
pują licznych sprawozdań dotyczących
biblijnej mediacji. Co więcej, dużo na-
pisano na temat mediacji z naukowe-
go punktu widzenia. Z dostępnych pu-
blikacji możemy czerpać istotne wytycz-
ne wzmacniające nauczanie Pisma Świę-
tego i stanowiące wydatną pomoc
dla liderów i starszych zborów.

MEDIACJA
WE WSPÓŁCZESNYM
ŚWIECIE

Czytając uważnie odnośne źródła,
dochodzimy do wniosku, że mediacja
nie jest nowym pojęciem lub niesku-
teczną metodą działania. Stosowana jest
z dużym powodzeniem w kręgach
prawniczych w celu rozwiązania trud-
nych kwestii, a ponad 85% wszystkich
mediacji kończy się ugodą2. Według
Allana Stitta, „mediacja to ułatwianie ne-
gocjacji. Mediator stara się pomóc oso-
bom zaangażowanym w negocjacje, aby
mogli dojść do porozumienia sprawniej,
niż będąc zdanymi na własne siły”3. Aby
sprawę doprowadzić do szczęśliwego
końca, podejmują kilka kroków: 1. Uzy-
skanie zgody na mediację. 2. Zebranie
różnych punktów widzenia. 3. Zidentyfi-
kowanie podstawowych interesów.
4. Wyznaczenie opcji, dzięki którym nikt
nie będzie przegrany. 5. Ocena opcji.
6. Wypracowanie porozumienia4.

Krok 1: Uzyskanie zgody na media-
cję. Mówi się, że przy rozwiązywaniu kon-
fliktów wspaniały początek gwarantuje
fantastyczne zakończenie, a zatem go-
dząc się na mediację, strony konfliktu
muszą być właściwie przedstawione i na-
leży wyraźnie zdefiniować pojęcie me-
diacji. Stwierdza się również wyraźnie,
jaka jest rola mediatora — powinien po-
móc stronom w wypracowaniu swoich
własnych rozwiązań kwestii spornych.
Mediator pozostaje neutralny i nie może
trzymać niczyjej strony. Zatem na prze-
mian mówi i słucha, ułatwiając stronom
współpracę przy rozwiązywaniu proble-
mu bez udziału osób trzecich.

Krok 2: Zebranie różnych punktów
widzenia. Na tym etapie każda
ze stron przedstawia naturę problemu

oraz jego zakres. Aby zapewnić jasność
i precyzję sformułowań, mediator
streszcza punkt widzenia każdej
ze stron. Dzięki temu mediator po-
twierdza uczucia i bolączki obu stron,
przez co buduje wzajemne zaufanie
i wspomaga konstruktywny dialog
w obliczu problemu.

Krok 3: Zidentyfikowanie podstawo-
wych interesów. To bardzo ważny krok.
Tutaj mediator prowadzi strony do zi-
dentyfikowania ich podstawowych inte-
resów. Następnie pyta uczestników, cze-
go oczekują i dlaczego tego oczekują,
starając się upewnić się co do ich sta-
nowiska i interesów. Identyfikuje się
wspólne interesy i punkty styczne, co
pomaga kształtować realne rozwiązania.

Krok 4: Wyznaczenie opcji, dzięki któ-
rym nikt nie będzie przegrany. Krok ten
oznacza burzę mózgów, czego efektem
jest wyłonienie się różnych opcji, z któ-
rych strony będą mogły wybierać
na kolejnym etapie procesu mediacyj-
nego. Rozważa się interesy obu stron
bez podejmowania prób wypracowania
jednego rozwiązania. Zamiast tego
uczestnicy podają wszystkie możliwe
pomysły, nawet najdziwniejsze — prak-
tycznie wszystko, co przyjdzie im
na myśl. Mediator wspiera strony, za-
dając stosowne pytania, takie jak:

— „Czy widzicie jeszcze jakieś
możliwości? Co moglibyście zrobić
inaczej w przyszłości?”5

Uczestnicy zapisują swoje pomysły,
aby pobudzić umysł do znalezienia
jeszcze innych możliwości i aby uła-
twić proces poszukiwania rozwiązań.

Krok 5: Ocena opcji. W tym momen-
cie dysputanci mają wybrać ze swojej
listy najlepszą opcję, która według nich
jest sprawiedliwa i nadaje się do wy-
korzystania przez obie strony. Celem
mediatora jest ułatwienie stronom
wspólnej oceny zakreślonych opcji oraz
ich dopracowanie. Na tym etapie me-
diator wyciąga wnioski: 1. Czy dyspu-
tanci uważają, że opcje są uczciwe, real-
ne i wykonalne, zaspokajając potrzeby
wszystkich stron zaangażowanych
w konflikt? 2. Jakie będą konsekwen-
cje wskazanych rozwiązań?

Krok 6: Wypracowanie porozumie-
nia. Na tym etapie strony koncentrują

się na działaniu. Każda ze stron
przedstawia plan działania oraz ocenia,
czy jest zrównoważony, konkretny, re-
alistyczny, trwały i uczciwy. Następnie
mediator stara się uściślić plan (zadaje
pytania typu: kto?, co?, kiedy?, gdzie?
i jak?) i finalizuje wzajemne zobowią-
zania w postaci uścisku dłoni lub pi-
semnej ugody, albo i jednego, i dru-
giego. Mediator gratuluje osiągniętego
porozumienia oraz stwierdza, że stro-
ny mogą się do niego zwrócić, gdyby
zaistniała potrzeba dalszej mediacji.

Chociaż konflikty są nieuniknionym
elementem życia Kościoła, możemy
nauczyć się rozwiązywać je polubownie
na sposób Chrystusowy. Gdy dowiemy
się więcej o konfliktach i o tym, jak
efektywnie prowadzić mediacje, uniknie-
my niepotrzebnej goryczy i urazy, któ-
re są wynikiem nierozwiązanych kon-
fliktów i w ten sposób uratujemy dusze
od drogi, która wiedzie na zatracenie.
Starsi zborów i inni przywódcy będą
o wiele lepiej służyć na różnych po-
lach, jeśli zostaną przeszkoleni w zakre-
sie podstawowych technik mediacyj-
nych. Zrozumienie sposobów rozwiązy-
wania konfliktów i ważności mediacji
zarówno z biblijnej, jak i współczesnej
perspektywy pomoże liderom zborów
w efektywniejszej mediacji podczas roz-
wiązywania zborowych problemów.    ✔

Desmond C. Haye
Stacey-Ann Haye

1 Keith Tracy, Biblical Mediation, w; http://

www.keithtracy.com/biblicalmediation, 14 X
2010.

2 Zob. Michael Roberts, Why Mediation

Works, w: http://mediate.com/pfriendly.

cfm?id=294, 19 X 2010.
3 Allan Stitt, Mediation: A Practical Guide,

Oregon 2004, s. 1.
4 Zob. Fred Schrumpf, Donna K. Crawford

i Richard J. Bodine, Peer Mediation: Con-

flict Resolution in Schools: Program Guide,
Illinois 1997, s. 50.

5 Tamże, s. 52.

[Desmond C. Haye, magister teologii, jest pre-
legentem, pisarzem i wykładowcą w zakresie
zdrowia. Stacy-Ann Haye studiuje na Andrews
University. Oboje mieszkają w mieście Berrien
Springs w amerykańskim stanie Michigan].
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służbie Jezusa uzdrawianie
i głoszenie ewangelii były
ze sobą nierozerwalnie

związane. Grecki wyraz sodzein — uży-
ty ponad 300 razy na określenie Jego
służby — znaczy zarówno uzdrawiać, jak
i ratować, zbawiać. Gdy Chrystus po-
słał w świat swoich uczniów, powiedział
im, aby wszystko, co będą czynić, łączy-
li z uzdrawianiem. Ellen G. White na-
pisała: „Siedemdziesięciu posłanych
otrzymało polecenie, aby zarówno
uzdrawiać chorych (zob. Łk 10,9), jak
i ogłaszać przyjście obiecanego Odku-
piciela. W swoim dziele nauczania
i uzdrawiania szli za przykładem Naj-
większego Nauczyciela, który zaspoka-
jał potrzeby ducha i ciała. Głoszona
przez Niego ewangelia była poselstwem
duchowego życia i fizycznej odnowy.
Jezus łączył ze sobą uwolnienie
od grzechu i uzdrowienie”1. Te dwa
aspekty służby również dzisiaj nie po-
winny być rozdzielane.

Czy to oznacza, że wezwanie
do uzdrawiania ogranicza się do perso-
nelu medycznego w naszych szpitalach,
a na głoszeniu ewangelii powinien sku-
pić się Kościół? Zapewne zgodzimy się
z tym, że wszyscy jesteśmy uczniami,
a zatem wszyscy jesteśmy powołani
do brania przykładu z Chrystusa, by
uzdrawiać i głosić Słowo (zob. Łk 9,2).
Duch Proroctwa potwierdza, że „zlece-
nie dane przez Zbawiciela uczniom obej-
muje wszystkich wierzących do końca
czasu”2. Oznacza to, że każdy zbór może
być ośrodkiem zdrowia dla całego czło-
wieka — miejscem uzdrowienia i odno-
wienia — i że każdy wyznawca Jezusa
powołany jest do medycznej pracy mi-
syjnej. Dlatego nadrzędnym celem Sekre-
tariatu Zdrowia Wydziału Północnoame-
rykańskiego Kościoła Adwentystów Dnia
Siódmego jest to, by każdy zbór stał się
ośrodkiem zdrowia w lokalnej społecz-
ności, a każdy wierzący misjonarzem
medycznym.

Czy to jest możliwe? W jaki spo-
sób pastorzy i starsi zborów mogą za-

chęcić członków zborów do wypełnie-
nia tego zlecenia? To proste: Spotykaj-
my się z ludźmi tam, gdzie są! Wielu
ludzi, których codziennie spotykamy,
ma ogromne problemy w sferze fizycz-
nej, umysłowej, emocjonalnej i ducho-
wej. Jeśli skorzystamy z Chrystusowej
metody posługi, wtedy zamiast narzu-
cać im swój plan i krytykować, okaże-
my im, że się o nich troszczymy, po-
szukując sposobów na to, by zaspoko-
ić ich potrzeby, tak jak czynił to Jezus.
Czyniąc tak, przyciągniemy ludzi
do zboru, który okaże im bezintere-
sowną życzliwość, jednocześnie wska-
zując im możliwości lepszego życia.

Jednym ze sposobów osiągnięcia
tego celu są programy Expo zdrowie.
Expo zdrowie to nie to samo co targi zdro-
wotne, które organizowane są w wielu
miastach przez szkoły, szpitale i zbo-
ry. Celem programu Expo zdrowie jest
okazywanie właśnie tej bezinteresownej
życzliwości przez udzielanie praktycz-
nych natchnionych rad, jednakże popar-
tych wiedzą naukową w kwestii tego,
jak żyć zdrowiej, przy jednoczesnym
przeprowadzaniu badań kontrolnych,
oceny stanu zdrowia i wieku biologicz-
nego oraz oferowaniu całościowego
(psychosomatycznego) poradnictwa
zdrowotnego. Celem programu Expo
zdrowie jest nie tylko podnoszenie świa-
domości zdrowotnej w społeczeństwie,
ale także umiejętne prowadzenie ludzi
przez proces zmian. Współpraca z lo-
kalną adwentystyczną instytucją zdro-
wotną przy organizacji programu Expo
zdrowie może być wspaniałym sposo-
bem na połączenie naszej misji oraz
zasobów w celu wywierania pozytyw-
nego wpływu na nasze społeczności.

Metoda ewangelizacji przez Expo
zdrowie rozwijała się w ostatnich latach
nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale
także w Rosji, krajach azjatyckich, Afry-
ce, Ameryce Środkowej i Europie.
W roku 2000 wiele programów Expo
zdrowie przeprowadzono w Hondura-
sie. Po nich zorganizowano ponad 150
programów ewangelizacyjnych, które
spotkały się z ogromnym zainteresowa-

niem mass mediów i mieszkańców
miast. Niedawno w Portugalii w ciągu
dwóch lat udzielono w ramach progra-
mu Expo zdrowie pomocy ponad 22 tys.
ludzi, a ponad 3000 z nich wyraziło
chęć uczestniczenia w kolejnych progra-
mach zdrowotnych. Materiały do pro-
gramu Expo zdrowie są przystępne ceno-
wo i treściowo. Dostarczane są w pa-
kietach umożliwiających zborom ich
łatwe użycie. Dostępne są w kilku języ-
kach. Towarzyszą im piękne banery, prze-
wodnik dla prowadzącego, różne mate-
riały do badań kontrolnych i wszystko
inne, czego potrzebujesz do przeprowa-
dzenia programu Expo zdrowie. Więcej
informacji na ten temat znajdziesz
na stronie www.healthexpobanners.com
(zob. www.expozdrowie.pl, http://
www.zdrowie.chsch.pl/expozdrowie/).

„Świat nigdy nie potrzebował gło-
szenia ewangelii i uzdrawiania bar-
dziej niż dziś. Wszędzie są ci, którzy
potrzebują pomocy — słabi, bezsilni,
niedouczeni i poniżani. Ciągłe prze-
stępowanie prawa przez prawie 6000
lat zaowocowało chorobami, cierpie-
niem i śmiercią. Rzesze ludzi giną
z braku poznania”3. Twój zbór może
być ośrodkiem uzdrowienia i odnowy
w twojej społeczności, jeśli wyjdziesz
na zewnątrz i powiesz to światu, jeśli
podzielisz się poselstwem nadziei
na całkowitą odnowę ciała i ducha.
Spójrz na Expo zdrowie nie jako na ha-
czyk, dzięki któremu możesz przycią-
gnąć ludzi do Kościoła, ale raczej jako
sposób okazania Bożej miłości przez
bezinteresowną życzliwość. Wtedy bę-
dziesz spotykał się z ludźmi tam, gdzie
oni są, i pociągniesz ich do miłości-
wego Zbawiciela, tak jak On to czynił.

Katia Reinert

1 Ellen G. White, Counsels to Parents,
Teachers, and Students, s. 465.
2 Tamże, s. 466.
3 Tamże, s. 467.

[Autorka jest dyrektorem Sekre-
tariatu Zdrowia Wydziału Północnoamerykań-
skiego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego].

ZDROWIE

Program
Wyjść na zewnątrz
i powiedzieć to światu

Expo zdrowie
W
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odkreślania potrzeby duchowe-
go ożywienia nigdy nie jest
za wiele. Jak stwierdził pastor

Ted Wilson, przewodniczący General-
nej Konferencji Kościoła Adwentystów
Dnia Siódmego, teraz jest czas na to,
aby przywódcy wzywali do modlitwy
o ożywienie. Czym jednak jest ożywie-
nie i jaki jest jego zamierzony cel?

1. Ożywienie oparte na naszym
nawróceniu. Ożywienie sugeruje wcze-
śniejsze nawrócenie. Oznacza to, że
kiedyś żyliśmy duchowo, ale teraz zbli-
żamy się ku duchowej śmierci i po-
trzebujemy ożywienia w sferze ducho-
wej. Przed nawróceniem byliśmy umarli
przez nasze grzechy (zob. Ef 2,1), ale
Bóg przez Jezusa przebaczył nam na-
sze grzechy i ożywił nas (zob. Ef 2,5;
Kol 2,13). W wyniku tego rozpoczęli-
śmy nowe życie w jedności z Chrystu-
sem (zob. Rz 6,4; J 15,1-10). To nowe
życie stało się naszym udziałem dzięki
Duchowi Świętemu i jest bezpośred-
nio związane ze słowami Jezusa, któ-
re są duchem i żywotem (zob. J 6,63;
2 Kor 3,6). Więź wierzących z Chry-
stusem jest tak głęboka, iż miłość Boga
rozlana jest w ich sercach. Jezus żyje
w nich (zob. Ga 2,20), a oni pro-
wadzą życie służby na rzecz innych
(zob. 1 J 3,14; 2 Kor 13,4) i mają pew-
ność, że ich modlitwy będą wysłucha-
ne (zob. J 15,7.16; 1 J 5,14).

2. Ożywienie jako powrót. W swo-
jej wędrówce wierzący mogą doznać
zniechęcenia i stopniowego osłabienia
więzi z Chrystusem. Nazywamy to
porzuceniem pierwszej miłości (zob. Ap
2,4). Konieczna jest wtedy zmiana.
Musimy uznać swoją potrzebę i po-
wrócić do domu jak marnotrawny syn
(zob. Łk 15,17-19). Rozradowany oj-
ciec rzekł: „Syn mój był umarły,
a ożył” (Łk 15,24). Tylko miłość Boga
objawiona w Jezusie przez Ducha
Świętego może nas skłonić do ponow-
nego nawiązania więzi z Panem. Do-
cieramy do naszego miejsca przezna-
czenia, gdy dzięki Jego poruszeniu
otwieramy Bogu drzwi (zob. Ap 3,14-22).
Wtedy wracamy do życia — jesteśmy
ożywieni!

3. Ożywienie jako styl życia. Oży-
wienie to zdawanie sobie sprawy z te-
go, że tracimy naszą żywotną więź
z Chrystusem, że wpływ Ducha Świę-
tego w naszym życiu słabnie i że mu-
simy wzmocnić nasze duchowe życie
przez studium Słowa Bożego, życie
modlitewne i służbę dla innych. Tak
powinno zawsze wyglądać życie chrze-
ścijanina, a jeśli nie wygląda, to zna-
czy, że potrzebujemy ożywienia. Przy-
bliżając się do naszego Pana, doświad-
czymy napełnienia mocą Ducha Świę-
tego, aby rozumieć Pismo Święte
i chodzić w świętości. Duch Boży

poruszy nas, abyśmy spędzali warto-
ściowy czas na społeczności z Panem
w modlitwie, prosząc o wylanie Du-
cha Świętego. Objawienie mocy Ducha
w naszym życiu jest bezpośrednio po-
wiązane z tym, na ile interesujemy się
naszym duchowym rozwojem oraz
na ile jesteśmy zaangażowani w misję
Kościoła. Duch Święty przejawia się
dynamicznie, zatem Jego moc nie jest
udzielana tym, którzy Bożą misję trak-
tują z obojętnością. Zbliżając się do fi-
nału wielkiego boju, będziemy świad-
kami niespotykanego działania mocy
Ducha Świętego (późny deszcz)
w przygotowaniu na Boże żniwa. Po-
winniśmy modlić się o to wylanie,
a także o to, aby Duch Pański użył nas
już dziś w dzieleniu się tym przesła-
niem.

W ożywieniu nie chodzi ani o ckli-
wość, ani o cuda, lecz o całkowite
poświęcenie życia Panu, o duchowe
odżywienie dzięki studium Jego Sło-
wa, dzięki modlitwie, dzięki otwarciu
się na moc i obecność Ducha oraz
dzięki świadczeniu. Jeśli w naszym
świadczeniu konieczny będzie cud, to
Duch Święty go dokona i cuda będą
działy się w związku z wylaniem póź-
nego deszczu. Módlmy się wszyscy
wspólnie o ożywienie i odrodzenie
pierwotnej pobożności wśród nas.  ✔

Ángel Manuel Rodríguez

[Pisząc ten artykuł, autor był dyrektorem In-
stytutu Badań Biblijnych przy Generalnej
Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siód-
mego. Artykuł przedrukowano z Reflections

1/2011].

TEOLOGIA

Ożywienie     jako
styl życia

P
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ormosa to rasa krów, które dają
prawie sześć litrów mleka dzien-
nie. Krowy tej rasy każdego po-

ranka wspinają się po zboczach wzgórz
i niechętnie schodzą na dół w porze
udoju. Gdy zmusi się je siłą do zejścia
ze wzgórza, to nie dają mleka. Jednak
gdy sprowadzi się je stamtąd, traktując
łagodnie i okazując szacunek, to od-
płacą się one hojnością. Pozwalają się
wtedy wydoić bez żadnych oporów.

Dla niektórych ludzi sobota może
być podobna do tej krowy. Jest to
dla nich ciężki, nieprzyjemny i jało-
wy dzień lub 24 godziny radości, do-
brego samopoczucia i błogosła-
wieństw. Możemy o tym przeczytać
w Iz 58,13-14.

I. SOBOTA JEST DNIEM, KTÓRY
POWINNIŚMY KOCHAĆ

A. Rośliny rosną także w nocy, ale
w dzień przyrastają szybciej dzięki świa-
tłu słonecznemu. Podobnie chrześcijanie
wzrastają duchowo w tygodniu, ale w so-
botę, gdy poświęcają 24 godziny wyłącz-
nie Bogu, są bardziej kształtowani na Je-
go obraz i na wzór Jego charakteru.

Czyż to nie jest celem soboty? Tak
naprawdę, gdyby każdy przestrzegał
czwartego przykazania dekalogu, to
na świecie nie byłoby ewolucjonistów,
ponieważ czwarte Boże przykazanie
wiąże całą ludzkość z jej miłującym
Stworzycielem. Ellen G. White stwier-
dza: „Sobota i rodzina zostały ustano-
wione w raju i w Bożym planie oba te
pojęcia są nierozerwalnie ze sobą zwią-
zane. W tym dniu, łatwiej niż w jakim-
kolwiek innym, możemy upodobnić
swe życie do rajskiego”2.

B. Przypomnijmy sobie czwarte
przykazanie (zob. Wj 20,8-11).

W ciągu pierwszych sześciu dni Pan
stworzył życie, a siódmego dnia stwo-
rzył miłość i czas, który mamy kochać,

dzień, który mamy miłować. Pięć pierw-
szych dni było przygotowaniem na przy-
bycie dzieci Bożych, które pojawiły się
dnia szóstego. Jak rodzice przygotowują
pokoik dla nowo narodzonego dziec-
ka, tak Najwyższy przygotował idealne
miejsce do zamieszkania i dla rozwo-
ju swoich dzieci. Adam i Ewa byli naj-
wyższymi formami życia stworzonymi
na naszej planecie.

Aby stworzyć inne istoty, wystar-
czyło, że Bóg przemówił i one się po-
jawiały. Jednak inaczej postąpił
w przypadku Adama i Ewy. Gdy Pan
ukształtował swojego pierwszego syna,
to uczynił to własnoręcznie na swój
obraz i swoje podobieństwo. Następ-
nie przyłożył swoje usta do tych ust
z gliny i tchnął w człowieka dech
życia. Gdy Adam otworzył oczy, to
pierwszą istotą, jaką zobaczył, był Jego
Stworzyciel, a nie człekokształtna…
małpa.

Ewa nie została uczyniona bezpo-
średnio z prochu ziemi. Bóg użył
do tego celu lepszej substancji, aby
miała taki sam kod genetyczny jak męż-
czyzna. Następnie Stwórca ustanowił
małżeństwo. Możemy sobie wyobrazić,
jak Bóg świętował zawarcie tego związ-
ku w Edenie. Przy zachodzie słońca
szóstego dnia Wszechmocny dokoń-
czył swoje dzieło. Po zachodzie słoń-
ca nie była wykonywana żadna stwór-
cza praca.

Następnie Bóg ustanowił sobotę,
rozpoczynającą się od zachodu słoń-
ca w piątek. Siódmy dzień tygodnia jest
tak ważny, że jako jedyny otrzymał na-
zwę. Miał przynieść dobroczynne skut-
ki Adamowi i Ewie. Przeczytajmy Mk
2,27-28. Sobota została ustanowiona
dla ludzi — to szczególny czas, w któ-
rym napełniamy nasze płuca Bożym
tchnieniem duchowego życia i odna-
wiamy nasze narodzenie w Chrystusie.

II. CZEGO POWINNIŚMY UNIKAĆ
W SOBOTĘ?

A. Sobota nie jest po to, aby ogra-
niczać naszą wolność. Jest ona raczej
paliwem, które napełnia nas mocą. So-
bota jest świetną okazją do tego, aby
spotkać Boga i wzrastać w Jego obec-
ności. Aby sięgnąć po te błogosławień-
stwa, powinniśmy zwrócić uwagę na to,
czego unikać w sobotę:

— zwykłej codziennej pracy (w su-
permarkecie, na placu budowy, w fir-
mie prawniczej, w szkole i na roli —
Wj 34,21: „w czasie orki i w czasie
żniwa”) i jakiejkolwiek innej pracy fi-
zycznej lub umysłowej mającej na ce-
lu korzyść osobistą (zob. Jr 17,21-22),
np. sprzątania i naprawiania różnych
rzeczy w gospodarstwie domowym),

— handlu (sprzedawania lub ku-
powania),

— nauki (studiów), tj. żadnych za-
jęć związanych ze szkołą,

— nieharmonizujących z duchem
soboty gazet, internetu, radia i telewizji.

A co robić w nagłych wypadkach?
Co robić, jeśli musisz kupić lekarstwo
lub jeśli musisz skorzystać z taksówki
czy z autobusu? Co wtedy, jeśli wy-
buchł pożar lub zdarzył się wypadek?
Jezus wspomniał o zwierzęciu, które
wpadło do dołu. Czyż nie wyciągnie-
cie go stamtąd?

III. CO ROBIĆ W SOBOTĘ?
A. Łk 4,16 — w sobotę Jezus udał

się do kościoła; Dz 16,13 — to samo
czynili apostołowie. W kościele mamy
różne spotkania, które sprawiają, że so-
bota jest przyjemniejsza: szkoła sobotnia,
kazanie, spotkania popołudniowe itp.

B. Łk 6,9-10. Czy godzi się w so-
botę dobrze czynić? Odkryj błogosła-
wieństwo odwiedzin w szpitalu,
w więzieniu, chorych w domach i na-
uczania prawd biblijnych.

C. Jednoczenie rodziny. W tygo-
dniu zajmujemy się swoimi sprawami,
ale w sobotę możemy udać się do ko-
ścioła i spędzać wspólnie czas jako
rodzina. Ellen G. White napisała: „Ro-
dzice, sprawcie, aby sobota była przy-
jemnością, aby wasze dzieci jej wycze-
kiwały i witały ją w swych sercach
z radością”3.

HOMILETYKA

Kazanie I
Jak cieszyć się sobotą?

Iz 58,13

F
„Wszyscy, którzy miłują Boga, powinni czynić wszystko, co mogą,

by uczynić sobotę dniem radości, świętym i godnym czci”1.
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D. Rozpoczęcie soboty. W piątek
wszyscy są zajęci przygotowaniami
do soboty. Przy zachodzie słońca wszy-
scy są wolni od codziennych trosk.

PODSUMOWANIE
Niech Pan pomoże nam lepiej ko-

rzystać z błogosławieństw, które zare-
zerwował dla nas w święty szabat.   ✔

1 Ellen G. White, Jak wychować dziecko?,
Warszawa 2011, s. 392.

2 Tamże.
3 The Review and Herald, 30 V 1871.

[Kazanie przedrukowano z portugalskiego
wydania kwartalnika Elder’s Digest z roku
2010].

Kazanie II
Cechy uczniostwa

J 8,31

o tak naprawdę oznacza pójście
i chodzenie za Jezusem?
W drugiej połowie XX wieku

ludzie stracili z oczu znaczenie podą-
żania za Chrystusem i ten defekt prze-
niósł się na wiek XXI.

Uczniostwo postrzegane jest jako
zewnętrzne przestrzeganie form religij-
nych, zamiast jako doświadczenie w re-
lacji z Panem. W czasie życia i służ-
by Jezusa wielu ludzi starało się podą-
żać za Mesjaszem. „Gdy tak mówił,
wielu uwierzyło w niego” (J 8,30).

Ludzie kierowali się różnymi mo-
tywami, zbliżając się do Chrystusa.
Niektórzy byli zauroczeni Jego nauka-
mi i dokonanymi przez Niego cuda-
mi. Inni byli po prostu ciekawscy. Jed-
nak Jezus nie chciał, aby ludzie podą-
żali za Nim z jakiegokolwiek powo-
du. On chciał, aby kierowało nimi pra-
gnienie autentycznego oddania się Mu.
Aby rozpoznać prawdziwych naśla-
dowców, Zbawiciel podał cechy praw-
dziwego ucznia.

I. PRAWDZIWY UCZEŃ JEST
WYTRWAŁY (ZOB. J 8,31-33)

A. Jezus zdawał sobie sprawę z te-
go, że niektórzy podjęli decyzję o po-
dążaniu za Nim pod wpływem chwi-
li. Czasami w okresie Jego służby po-
dążały za Nim wielkie tłumy.

Pan wiedział, że niektórzy podąża-
li za Nim, aby tylko posłuchać Jego

nauk, aby przyglądać się dokonywanym
przez Niego cudom albo po prostu
dobrze się czuć wśród innych ludzi.
Wiedział, że wielu nie zdecyduje się
pójść za Nim. „Od tej chwili wielu
uczniów jego zawróciło i już z nim nie
chodziło” (J 6,66).

B. Jezus zaznaczył, że wytrwałość
będzie znakiem wyróżniającym praw-
dziwego ucznia. „Jeżeli wytrwacie
w słowie moim, prawdziwie uczniami
moimi będziecie” (J 8,31).

Uczniostwo to nie chwilowe zaan-
gażowanie. To cierpliwe kroczenie
za Chrystusem.

Ignacy Jan Paderewski zaczął grać
na pianinie w wieku trzech lat. Powo-
li nabywał wprawy, ale był zdecydowa-
ny, by zostać wirtuozem fortepianu.
Ćwiczył sześć godzin dziennie prawie
każdego dnia swojego życia. Dzięki
dyscyplinie i determinacji był w sta-
nie osiągnąć swój cel.

C. Wobec tłumu potencjalnych na-
śladowców Jezus przedstawił pewny
znak uczniostwa.

Uczeń to ten, kto naśladuje Chry-
stusa wytrwale. Świadectwo autentycz-
ności zasadza się na ustawicznym wy-
siłku.

II. PRAWDZIWY UCZEŃ JEST
WOLNY (ZOB. J 8,34-38)

A. Zbawiciel mówił o wolności,
która prowadzi do zniewolenia. „Jezus

im odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę
powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest
niewolnikiem grzechu” (J 8,34).

Chrystus uświadomił grupę poten-
cjalnych uczniów, jak grzech prowadzi
do zniewolenia. Przejście przez życie
i poleganie jedynie na sobie prowadzi
do szkodliwego zniewolenia. Ten, kto
naśladuje Jezusa, nie może być panem
dla samego siebie.

B. Mistrz mówił o niewoli, która
prowadzi do wolności.

Prawdziwy uczeń zrezygnował
z kroczenia swoją własną drogą na rzecz
kroczenia drogą Chrystusa. Taka niewo-
la wobec Pana prowadzi do prawdziwej
wolności. Jezus powiedział: „Jeśli więc
Syn was wyswobodzi, prawdziwie wol-
nymi będziecie” (J 8,36).

Prawdziwy uczeń Pana żyje po to,
aby przypodobać się jednej osobie, a tą
osoba jest Jezus.

C. Cechą uczniostwa Chrystusowe-
go jest wolność. Uczeń Jezusa nie jest
niewolnikiem grzechu, ale niewolni-
kiem swojego Mistrza.

III. PRAWDZIWY UCZEŃ
NAŚLADUJE CHRYSTUSA
(ZOB. J 8,39-47)

A. Żydzi twierdzili, że są dziećmi
Abrahama. W sensie genealogicznym
to była prawda. Jednak Jezus nauczał,
że do prawdziwego uczniostwa nie
wystarczy fizyczne pokrewieństwo.

Izraelici twierdzili, iż są uczniami
dzięki rodowodowi i nazwie. Wielu
z nich prowadziło jednak życie zupeł-
nie odmienne od życia Abrahama.
Chcieli zabić Mesjasza (zob. J 8,40).

Zniesławiali imię Jezusa (zob.
J 8,41). Chrystus stwierdził, że nie są
dziećmi Bożymi, ponieważ nie od-
zwierciedlają Bożego charakteru. „Oj-
cem waszym jest diabeł” (J 8,44).

Sposób zachowania przejawiany
przez Żydów nie był cechą dzieci Bo-
żych. Ellen G. White napisała: „Natu-
ra ludzka ma skłonność do popadania
w skrajności. Wielu ludzi to fanatycy.
Trawi ich żarliwość, którą mylą z po-
bożnością, a to właśnie charakter jest
prawdziwym sprawdzianem ucznio-
stwa. Czy charakteryzuje ich łagodność
Chrystusa? Czy charakteryzuje ich Jego

„Chrystus oświadczył, że ich wzajemna miłość
będzie pewną oznaką ich uczniostwa”1.

C

HOMILETYKA
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pokora i życzliwość? Czy świątynia ich
duszy wolna jest od dumy, arogancji,
samolubstwa i surowości? Jeśli nie, to
nie wiedzą, jakiego mają ducha. Nie
zdają sobie sprawy z tego, że prawdzi-
we chrześcijaństwo to przynoszenie
obfitego owocu ku Bożej chwale”2.

B. Dzieci Boże zachowują się jak
Jego dzieci. „Gdyby Bóg był waszym
Ojcem, miłowalibyście mnie” (J 8,42).

Jezus powiedział również: „Kto
z Boga jest, słów Bożych słucha”
(J 8,47). Prawdziwa natura da o sobie
znać. Jeśli ktoś się narodził z Boga, to
będzie w nim widoczny charakter
Chrystusowy. Ellen G. White stwier-

dziła: „To nie jest jedynie jeden z chrze-
ścijańskich obowiązków, ale pewny
dowód uczniostwa — to jest jedyny
chrześcijański obowiązek. To jest ta je-
dyna rzecz, wielki sprawdzian charak-
teru, dowód uczniostwa i niebiańskie-
go dziedzictwa”3.

IV. PRAWDZIWY UCZEŃ ODDAJE
CZEŚĆ CHRYSTUSOWI
(ZOB. J 8,48-59)

A. Wielu twierdziło, że byli ucznia-
mi Jezusa, ale Go nie czcili. Syn Czło-
wieczy powiedział: „Ja nie mam demo-
na, ale czczę Ojca mego, a wy mnie
znieważacie” (J 8,49). Ludzie zniewa-

żali Chrystusa, mówiąc, że jest opętany
przez demona.

B. Prawdziwi uczniowie czczą Jezusa.
Uczniowie czczą Pana, wielbiąc

Go i okazując Mu posłuszeństwo.

PODSUMOWANIE
Czy jesteś prawdziwym uczniem

Jezusa? Pozory to nie dowód. Dowo-
dem jest wytrwałość, wolność, sposób
życia i oddawanie Mu czci.  ✔

1 Ellen G. White, The Home Missionary,
1 VIII 1896.

2 Taż, Testimonies for the Church, t. V, s. 305.
3 Taż, Manuscript Releases, t. XXI, s. 358.

HOMILETYKA

Kazanie III
Trzy wielkie obrzędy

Dnia Pojednania
Kpł 16,1-22

a Dzień Pojednania w ziem-
skiej świątyni składały się trzy
wielkie obrzędy:

1. Obrzęd ofiarowania młodego
cielca za arcykapłana i jego rodzinę.

2. Obrzęd ofiarowania kozła
dla Pana.

3. Obrzęd wypędzenia na pustynię
kozła dla Azazela.

Dlaczego dokonywano tych obrzę-
dów? Czego nas one uczą?

I. OBRZĘD OFIAROWANIA
MŁODEGO CIELCA

A. Pierwszy obrzęd dokonywał się
w intencji arcykapłana i jego rodziny.
W Kpł 16,3.6.11 czytamy, że młody cie-
lec miał być złożony na ofiarę za grzech.
Arcykapłan miał dokonać przebłaga-
nia za siebie i za swój dom. Poprzedza-
ły to intensywne przygotowania:

— arcykapłan miał obmyć swoje
ciało wodą (zob. Kpł 16,4),

— miał założyć święte szaty (zob.
Kpł 16,4),

— przed ofiarą za grzech miał zło-
żyć ofiarę całopalną (zob. Lb 29,8-11),

— po ofierze całopalnej arcyka-
płan rozpoczynał pierwszy wielki ob-

rzęd: składał młodego cielca na ofiarę
za grzech, aby dokonać przebłagania.

W Kpł 16,11-14 czytamy, że w tym
obrzędzie arcykapłan wykorzystywał
część krwi młodego cielca i część krwi
kozła (ofiara całopalna) w celu oczysz-
czenia ołtarza „od nieczystości synów izra-
elskich” (Kpł 16,19) i poświęcenia go.

B. Oto płynące z tego lekcje:
• Zanim arcykapłan dokonał tych

obrzędów, najpierw musiał dokonać prze-
błagania za życie swoje i swojej rodziny.

• Zanim pomodlimy się o kogoś inne-
go, musimy modlić się za samych siebie.

• Zamiast domagać się zmian
w życiu innych ludzi, najpierw musi-
my dokonać zmian w naszym własnym
życiu i w życiu naszej rodziny.

• Arcykapłan potrzebował błogo-
sławieństwa, aby następnie pobłogosła-
wić innych dzięki swojej posłudze.

Jezus nie potrzebował dokonywać
tego obrzędu za siebie, ponieważ był
czysty i bezgrzeszny.

II. OBRZĘD OFIAROWANIA
KOZŁA DLA PANA

W Kpł 16,5.9 czytamy o drugim
obrzędzie Dnia Pojednania. W Kpł

16,15 czytamy, że ofiara z kozła była
składana „za grzech ludu”.

Krwią kozła dla Pana dokonywa-
no oczyszczenia świątyni z grzechów
ludu, składanych tam przez cały rok.

Odrobinę krwi młodego cielca także
wykorzystywano w tym obrzędzie do po-
mazania rogów ołtarza (zob. Kpł 16,18).

W ten sposób ołtarz był oczyszczo-
ny od nieczystości synów izraelskich
(zob. Kpł 16,19).

Kpł 16,33 stwierdza, że cały lud
doświadczał oczyszczenia.

• Świątynia była oczyszczana
z nieczystości synów izraelskich.

• Przebłaganie dokonywało się
nad ołtarzem, namiotem zgromadze-
nia i miejscem najświętszym świątyni
(zob. Kpł 16,33).

16. rozdział Księgi Kapłańskiej
kładzie ogromny nacisk na oczyszcze-
nie świątyni. Wyznawane grzechy były
przenoszone na świątynię i pozosta-
wały tam przez cały rok, stąd potrzeba
oczyszczenia.

Jednak Bóg dzięki swojej łasce za-
pewnił oczyszczenie (przebaczenie).

Obrzęd ten wskazuje na oczysz-
czanie niebiańskiej świątyni, które do-
konuje się od 1844 roku (zob. Hbr
9,23-24; Dn 8,14).

Najwyższy kładzie ogromny nacisk
na oczyszczenie. Oczyszczenie obozu,
namiotów, ołtarza, świątyni, dusz i serc.

Zbawiciel pragnie także czystych
ludzi: czystych oczu, dłoni, serc i te-
go, cokolwiek czynimy (zob. Mt 5,8).

N
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W 1 J 1,9 czytamy, że Pan oczyści nas
z grzechów, które zostały wyznane.

Obecnie Chrystus przebywa
w niebiańskiej świątyni, wstawiając się
za nami. Gdy otrzymujemy przebacze-
nie, czy też usprawiedliwienie przez
wiarę w Niego, to pokój mamy z Bo-
giem (zob. Rz 5,1).

III. OBRZĘD WYPĘDZENIA
  KOZŁA DLA AZAZELA

A. Trzeci obrzęd Dnia Pojednania
(zob. Kpł 16,8.10).

Kozioł dla Azazela niósł grzechy
Izraela na pustynię. Należy zauważyć,
że obrzęd ten był dokonywany
po przebłaganiu za świątynię, jeśli
chodzi o lud Boży.

Kozioł ten nie był zabijany i jego
krew nie była przelewana. Był to ob-
rzęd eliminacji grzechu i nieczystości
(zob. Kpł 16,21-22).

Nie jest to akt poświęcenia lub bło-
gosławieństwa, ale symbolicznego prze-
niesienia grzechu na kozła dla Aza-
zela.

Wszystkie grzechy, z których
oczyszczono świątynię przez ustne wy-
znanie grzechów i włożenie rąk na ba-

ranka, były przenoszone na żywego
kozła, aby wyeliminować je ze społecz-
ności izraelskiej. Oznaczało to usunię-
cie grzechów ludu.

Obrzęd dotyczący żywego kozła
nie był obrzędem ani ofiarniczym, ani
wyrażającym skruchę. Żywy kozioł był
zwany kozłem dla Azazela, co suge-
ruje imię nadprzyrodzonej istoty sprze-
ciwiającej się Bogu.

Pierwszy kozioł symbolizował Chry-
stusa, drugi — szatana, który zostanie
unicestwiony przy końcu milenium.

Będzie to całkowite i ostateczne
wykorzenienie grzechu oraz ustanowie-
nie nowego nieba i nowej ziemi.

Apostoł Piotr mówi o nowym nie-
bie i nowej ziemi (zob. 2 P 3,13),
a apostoł Jan napisał o śmierci szata-
na przy końcu historii naszej planety
(zob. Ap 20,7-10).

PODSUMOWANIE
Przypomnijmy sobie, co napisała

Ellen G. White: „Żyjemy w czasie wiel-
kiego Dnia Pojednania, a święte dzieło
Chrystusa pełnione obecnie na rzecz
ludu Bożego w niebiańskiej świątyni
powinno być przedmiotem naszego cią-

głego studium. Powinniśmy uczyć na-
sze dzieci, jakie było znaczenie pierwot-
nego Dnia Pojednania, że był to szcze-
gólny czas wielkiego ukorzenia się i wy-
znawania grzechów przed Panem. Jego
antytyp, obecny dzień pojednania, ma
mieć taki sam charakter. Każdy, kto na-
ucza prawdy słowem i czynem, zadmie
w trąbę i wyda wyraźny dźwięk. Powin-
niśmy w każdym czasie pielęgnować
naszą duchowość, ponieważ myślenie
o tym, co w niebie, nie przychodzi
nam w sposób naturalny. Przed nami
wielkie dzieło do wykonania, mające
na celu odprowadzanie ludzi od świa-
towych zwyczajów i praktyk oraz kie-
rowanie ich coraz wyżej ku duchowo-
ści, pobożności i sumiennej pracy
dla Boga”1.

Dziś musimy poświęcić siebie Panu
i oczyścić się we krwi Chrystusa, aby
nasze imię nie było wymazane z księ-
gi żywota.  ✔

Erico Tadeu Xavier

1 Ellen G. White, Testimonies for the Church,
t. V, s. 520.

[Autor jest pastorem w południowej Brazylii].

Kazanie IV
Wierność i zaufanie

1 Krl 17,10-14

„Tylko przez wierność w drobnych sprawach może człowiek wyćwiczyć się tak,
by okazać się wiernym w szerszym zakresie odpowiedzialności”1.

rorok Eliasz przez pewien czas
ukrywał się w górach nad po-
tokiem Kerit. Przez kilka mie-

sięcy Bóg zapewniał mu pożywienie, po-
syłając kruki, które przynosiły mu chleb
i mięso. W końcu jednak w wyniku su-
szy woda w potoku przestała płynąć.

Wtedy to Pan rozkazał, aby Jego słu-
ga poszukał schronienia u pogan: „Wstań
i idź do Sarepty, która należy do Sydo-
nu, i zamieszkaj tam. Oto nakazałem
pewnej tamtejszej wdowie, aby cię żywiła”
(1 Krl 17,9). Tak brzmiał rozkaz Jahwe.

Widzimy w tej historii dwie po-
stacie, które okazują Bogu zaufanie

P

HOMILETYKA

i szanują Jego polecenia. To Eliasz
i wdowa.

Być może Eliaszowi łatwiej było
w tym momencie zawierzyć, ponieważ
już od pewnego czasu polegał wyłącz-
nie na Bożej dobroci i Bożym miłosier-
dziu: gdy prorok potrzebował wody, to
znalazł potok; gdy potrzebował pożywie-
nia, to kruki przynosiły mu chleb rano
i wieczorem. Czy Eliasz miał powód
do tego, by wątpić, że to Wszechmocny
polecił mu udać się do Sarepty?

Gdy przechodzimy w życiu ciężkie
doświadczenia, to zwracamy się
o wsparcie do tych, którzy należą

do naszej rodziny, ale Eliaszowi pole-
cono, by szukał pomocy u pogan. Spró-
bujmy postawić się w jego sytuacji. Jak
byście się czuli, gdybyście mieli szukać
pomocy w marnej chałupinie, zamiesz-
kanej przez ubogą wdowę bez świadczeń
emerytalnych, która musi wykarmić syna
zbyt młodego, by pracować? Czy mieli-
byśmy odwagę prosić o chleb od ko-
goś, kto najwyraźniej nie ma środków
finansowych na własne utrzymanie?

Oto co Ellen G. White napisała o wa-
runkach panujących w tym domu: „W
tym ubogim domu głód dotkliwie dawał
się we znaki, a niezwykle skromne za-
pasy żywności właśnie się kończyły”2.

I. WIARA WDOWY
Eliasz otrzymał od wdowy nieco

wody i zaraz potem poprosił ją rów-
nież o kawałek chleba.

Oto, co usłyszał w odpowiedzi:
„Jako żyje Pan, Bóg twój, że nie mam
nic upieczonego, a tylko garść mąki
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w dzbanie i odrobinę oliwy w bań-
ce. Oto właśnie zbieram trochę drwa,
potem pójdę i przyrządzę to dla sie-
bie i dla mojego syna, a gdy to zje-
my, to chyba umrzemy” (1 Krl 17,12).

Odpowiedź Eliasza znajdujemy
w 1 Krl 17,13: „Nie bój się! Idź
i zrób, jak powiadasz, lecz najpierw
przyrządź mi z tego mały placek”.

Co było bardziej potrzebne w tej
misji: wiara czy odwaga? Analizując to
wydarzenie z ludzkiego punktu widze-
nia, powiedzielibyśmy, że prorok wy-
korzystał tę kobietę. Jednak Bóg ma
inny punkt widzenia. Jahwe dostrzegał
w tej sytuacji sposobność pokazania
całemu światu, że jest prawdziwym
Bogiem; że można przetrwać ten kry-
zys, jeśli wie się, komu zaufać. I ta ko-
bieta zaufała. Może myślała, że to i tak
niewielka różnica, kiedy odejdzie z sy-
nem z tego świata, ale zaufała.

Ellen G. White napisała: „Ta kobie-
ta przeszła największy sprawdzian wia-
ry. Od tamtej pory wdowa traktowała
wszystkich przybyszów z życzliwością
i szczodrością. Nie bacząc na cierpie-
nie, które mogło dotknąć ją i jej dziec-

ko oraz ufając, że Bóg Izraela zaspokoi
jej każdą potrzebę, zdała najtrudniejszy
test gościnności i »postąpiła według
słowa Eliasza« (1 Krl 17,15)”3.

Cudowny sposób, w jaki prorok
przyjął gościnność tej fenickiej kobie-
ty, zaowocował wspaniałymi błogosła-
wieństwami. Pismo Święte sprawozda-
je: „I mieli co jeść, ona i on, i jej ro-
dzina, dzień w dzień” (1 Krl 17,15).

II. ZAUFANIE I SZAFARSTWO
Ta historia ma wiele wspólnego

z naszym życiem i z Bożym pojęciem
szafarstwa. Jesteśmy Bożymi szafarza-
mi i naszym obowiązkiem jest trosz-
czenie się o dom Boży.

W Ml 3,10 znajdujemy wyraźne pole-
cenie: „Przynieście całą dziesięcinę do spi-
chlerza, aby był zapas w moim domu,
i w ten sposób wystawcie mnie na próbę!
— mówi Pan Zastępów — czy wam nie
otworzę okien niebieskich i nie wyleję
na was błogosławieństwa ponad miarę”.

W Pwt 16,17 czytamy: „Każdy
przyjdzie z odpowiednim darem swo-
im według błogosławieństwa, jakiego
Pan, Bóg twój, ci udzielił”.

Podobnie jak w przypadku wdo-
wy z Sarepty, która potrzebowała nad-
zwyczajnej wiary, aby spełnić prośbę
proroka, my również potrzebujemy
mocy Ducha Świętego, aby uwolnić się
od pragnienia gromadzenia bogactw
na tej ziemi. Wdowa z Sarepty odda-
ła swój ostatni posiłek, przez co ona i jej
syn mogli umrzeć. Jednak prorok
Eliasz umożliwił jej doświadczenie
cudu w jej własnym domu.

PODSUMOWANIE
Oddawanie dziesięcin i składanie

darów to kwestia indywidualna i do-
browolna. Indywidualna, ponieważ ma
charakter osobisty, i dobrowolna, po-
nieważ jeśli chodzi o dary, to ja decy-
duję o ich wielkości.  ✔

Gilson Barbosa

1 Ellen G. White, Christ’s Object Lessons,
s. 356.

2 Taż, Prorocy i królowie, Warszawa 2009,
wyd. IV, s. 86.

3 Taż, Prophets and Kings, s. 130-131.

[Autor jest pastorem w Brazylii].

nia 13 stycznia 2011 roku dr
John Graz, sekretarz general-
ny Międzynarodowego Stowa-

rzyszenia Wolności Religijnej oraz dy-
rektor Sekretariatu Spraw Publicznych
i Wolności Religijnej przy Generalnej
Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia
Siódmego, otrzymał medal Counsel on
America’s First Freedom za wkład
w krzewienie wolności religijnej. John
Graz zainicjował udaną serię festiwali
wolności religijnej na całym świecie,
z których pierwszy odbył się w 2009
roku w stolicy Peru, Limie. Uczestni-
czyło w nim ponad 45 tys. osób. Coun-
sel on America’s First Freedom krzewi
wolność religijną i jest w posiadaniu
terenu, na którym uchwalono Statut
Wirginii na rzecz wolności religii. Statut ten
zawierał zapisy stanowiące pierwowzór
pierwszej poprawki do konstytucji Sta-
nów Zjednoczonych.

Podczas uroczystości wręczenia
medalu podkreślono niezmordowane
wysiłki dr. Graza na rzecz krzewienia
wolności religijnej w różnych miej-
scach na świecie. W swoim przemó-
wieniu dr Graz wspomniał o bogatej
historii swojej rodziny, jeśli chodzi
o obronę praw człowieka, przywodząc
na pamięć przykład swojego dziadka,
który zginął w obozie koncentracyj-
nym w Dachau, gdzie faszyści uwięzi-
li go za pomoc Żydom i członkom
francuskiego ruchu oporu w ucieczce
z okupowanej Francji do Szwajcarii.
Podzielił się także swoim marzeniem
o powstaniu we wszystkich częściach
świata organizacji stojących na straży
wolności religijnej, aby składane obiet-
nice stały się codzienną rzeczywistością.

W styczniu każdego roku First
Freedom Center odznacza medalem
First Freedom Award niestrudzonych

orędowników wolności religijnej.
W tym roku odznaczeni zostali: John
Graz, Asma Jahangir i J. Brent Wal-
ker. John Graz, który pełni również
urząd starszego zboru w miejscowości
Spencerville, w amerykańskim stanie
Maryland, jest pierwszym adwenty-
stycznym przywódcą, który otrzymał to
odznaczenie.

„Jesteśmy dumni z działań dr.
Graza — stwierdził dr Ted N.C. Wil-
son, przewodniczący ogólnoświatowe-
go Kościoła Adwentystów Dnia Siód-
mego. — Jego wkład w krzewienie
wolności religijnej jest ogromny i nie
dziwi, że jego pozycja na tym polu zo-
stała doceniona podczas tak doniosłej
uroczystości. Dr Graz jest bardzo cenną
osobą dla naszego Kościoła i przykła-
dem dla wszystkich ludzi wiary”.  ✔

James Standish
Alfredo Garcia-Marenko

WOLNOŚĆ RELIGIJNA

John Graz odznaczony medalem First Freedom Award

D
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iłka do koszykówki w moich
dłoniach jest warta przynajmniej
15 zł1. Natomiast piłka do ko-

szykówki w dłoniach LeBrona Jame-
sa2 jest warta ok. 104 mln zł. Wszystko
zależy, w czyich jest dłoniach.

Piłka do gry w siatkówkę w moich
dłoniach jest warta przynajmniej 20 zł. Ta
sama piłka w dłoniach Karcha Kiraly’ego3

jest warta ok. 10 mln zł. Wszystko zależy,
w czyich jest dłoniach.

Rakieta tenisowa w moich dło-
niach jest warta przynajmniej 15 zł.
Rakieta tenisowa w dłoniach Caroline
Wozniacki4 jest warta ponad 6,5 mln
zł. Wszystko zależy, w czyich jest dło-
niach.

Piłka bejsbolowa w moich dło-
niach jest warta przynajmniej 9 zł. Ta
sama piłka w dłoniach Dereka Jetera5

jest warta ponad 72,5 mln zł. Wszystko
zależy, w czyich jest dłoniach.

Dwie ryby i pięć chlebów jęcz-
miennych w moich dłoniach to tylko
kilka kanapek. Dwie ryby i pięć chle-
bów jęczmiennych w dłoniach Jezusa
były pożywieniem dla tysięcy ludzi.
Wszystko zależy, w czyich są dłoniach.

ZGADNIJ, KTO
PRZYCHODZI NA OBIAD!

Zimowe deszcze sprawiły, że trawia-
ste stoki otaczające Morze Galilejskie
pokryły się niezwykle soczystą zielenią.
Miało tam miejsce niezwykle ekscytują-

ce wydarzenie: uczniowie wrócili
z podróży wiodącej przez całą Galileę,
podczas której głosili ewangelię. Przy-
szli do Chrystusa, aby opowiedzieć Mu
o doświadczeniach, jakie ich spotkały
podczas tej podróży misyjnej. Zdarzyło
się też jednak coś bardzo przykrego:
król Herod kazał ściąć Jana Chrzcicie-
la. Jezus zdecydował więc, aby zabrać
swoich uczniów w ustronne miejsce.

Wsiedli do łodzi i skierowali się
na północ, w stronę Betsaidy, do któ-
rej było 6 km. Okazało się jednak, że
podążał za nimi tłum.

Zbawiciel spędził prawie cały
dzień na zboczu góry, nauczając
i uzdrawiając. Gdy dzień chylił się
ku zachodowi, uczniowie przyszli
do Jezusa i powiedzieli Mu:

— Mistrzu, musimy rozpuścić tych
ludzi, aby nakupili sobie żywności. Je-
steśmy tutaj z dala od miasta i nie
mamy tyle jedzenia, aby starczyło
dla wszystkich zgromadzonych.

Syn Boży udzielił wtedy uczniom
odpowiedzi, ale na pewno nie takiej, któ-
rej byście się spodziewali, gdy właśnie
komuś powiedzieliście, że wokół was sie-
dzi 10 tys. ludzi do nakarmienia!

— Dajcie wy im jeść.
Filip odrzekł:
— Mistrzu, nawet za ośmiomie-

sięczną wypłatę nie nakupilibyśmy wy-
starczająco dużo żywności dla tak
wielkiego tłumu!

Gdybyśmy w naszych czasach
próbowali nakarmić taką grupę ludzi,
to na każdą osobę trzeba by było wy-
dać ok. 17 zł, czyli łącznie ok. 170 tys.
zł, co zdecydowanie przekracza ośmio-
miesięczne pobory większości z nas.

Andrzej wziął sprawy w swoje ręce
i zaczął rozglądać się za jedzeniem. Nie
wiem, jakich wyników oczekiwał po tych
poszukiwaniach, ale przyszedł do Mi-
strza z następującym sprawozdaniem:

— Mamy tutaj pięć chlebów jęcz-
miennych i dwie ryby, ale na ile osób
to wystarczy?

Co Jezus zamierzał? Z J 6,6 do-
wiadujemy się, że słowa skierowane
do Filipa miały go wystawić na pró-
bę. Czy myślisz, że Chrystus mógł za-
dać takie podchwytliwe pytanie, aby
uświadomić uczniom, że cokolwiek by
wymyślili, to i tak byłoby to za mało
oraz że ten problem przerastał ich moż-
liwości? Czy uważasz, że Bóg pozwala
nam przebrnąć przez wszystkie nasze
własne rozwiązania po to, byśmy do-
szli do momentu, w którym przyzna-
jemy, że dany problem nas przerasta?

Wiecie, jakie było zakończenie tej
historii. Zbawiciel wziął te chleby i ry-
by, spojrzał w niebo i podziękowaw-
szy za nie, łamał je i dawał uczniom,
aby je rozdawali. Nakarmiono wtedy
10 tys. osób!

W dłoniach Jezusa pokarm został
rozmnożony.

DUSZPASTERSTWO

W dłoniach
 Jezusa

„Rzekł do niego
jeden z uczniów
jego, Andrzej,
brat Szymona
Piotra:
Jest tutaj
chłopiec,
który ma
pięć chlebów
jęczmiennych
i dwie ryby,
lecz cóż to jest
na tak wielu?”
(J 6,8−9).

P
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DZIECI,
PRZYJDŹCIE DO MNIE!

Andrzej dostał te chleby i ryby
od chłopca. W oryginale greckim
czytamy o chłopczyku (zob. J 6,9 BI).
Dla mnie interesujące jest to, że gdy
Andrzej poszukiwał jedzenia, to widząc
drugie śniadanie tego małego chłopca,
zapewne nie powiedział: O, to powin-
no starczyć dla tego tłumu i nie prze-
stał szukać dalej. Wyobrażam sobie, że
długo i wytrwale przedzierał się przez
tłum, a ten mały chłopiec był jedyną
osobą, która przygotowała się na dłu-
gie spotkanie z Jezusem. Zbawiciel
z łatwością mógł dokonać cudu
z manną spadająca z nieba, jak uczy-
nił to wieki temu dla Izraelitów. Za-
miast tego postanowił wykorzystać dar
małego chłopca, aby dokonać cudu.

Dlaczego to takie ważne?
Z tej historii możemy wiele się na-

uczyć. Po pierwsze, Chrystus troszczy
się o wszystkie nasze potrzeby, a na-
sze potrzeby cielesne są dla Niego
sprawą duchową. Często przeoczamy
jednak to, że Jezus ceni nie tylko dzie-
ci, ale misję wykonywaną przez dzieci.

Zapewne słyszeliście, że Bóg dzia-
ła przez ludzi, aby zaspokoić potrzeby
ich bliźnich — i to jest prawda. Jed-
nak nieczęsto słyszy się — a uważam,
że taka nauka też płynie z tej historii
— że Wszechmogący działa przez ma-
łych chłopców i małe dziewczynki, aby
służyć ich bliźnim.

Bóg pragnie zaangażować dzieci
w zwiastowanie poselstwa Jego miło-
ści i rychłego powrotu Zbawiciela.
Najwyższy pragnie, aby dzieci angażo-
wały się w niesienie ulgi cierpiącym
przyjaciołom i sąsiadom.

Pan chce, aby dzieci niosły nadzie-
ję światu, który tak często jest przera-
żającym miejscem.

Tak, to prawda, że rodzice, nauczy-
ciele, pastorzy i inne dorosłe osoby
muszą wychowywać dzieci i kierować
nimi. Dzieci nas potrzebują. Powinny
korzystać z mądrości, którą nabyliśmy
w drodze doświadczenia. O niektórych
sprawach dowiedzą się, jak już trochę
pożyją. Jest też wiele rzeczy, na które nie
są gotowe. Lepiej żeby nie prowadziły

ciężarówek ADR-y w Afryce Południo-
wej i lepiej komu innemu zlecić piloto-
wanie helikoptera ze zrzutami pomocy
humanitarnej nad Salwadorem!

Ale nie zmienia to faktu, że dzieci
też są potrzebne w ewangelizacji.

CZEGO POTRZEBUJEMY
OD DZIECI?

Potrzebujemy ich energii. Czasami
myślę, że za młodu nie wiemy, jakim
potencjałem dysponujemy, i docenia-
my go o wiele za późno, gdy już brak-
nie nam sił!

Potrzebujemy ich prostoty. Kompli-
kujemy sobie życie tak wieloma mało
istotnymi sprawami.

Potrzebujemy ich zdolności do na-
uki. Czasami udajemy, że wszystko wie-
my, ponieważ z jakiegoś dziwnego
powodu wydaje nam się, że ktoś od nas
tego wymaga.

Potrzebujemy ich darów i talentów.
W 1992 roku pewien 11-letni chłopiec
udał się na wakacje do swojej babci
mieszkającej na Alasce. W tym cza-
sie babcia chciała uczestniczyć w kur-
sie dla prowadzących seminaria na te-
mat biblijnych proroctw, ale nie chcia-
ła iść sama, więc zabrała ze sobą owe-
go chłopczyka.

Prowadzący kategorycznie odmó-
wił przyjęcia na ten kurs kogokolwiek,
kto nie podpisał zobowiązania
do przeprowadzenia wykładów z za-
kresu proroctw. Chłopiec chciał się
z tego wymigać, ale wynik rozmowy
między stanowczym nauczycielem
a babcią był taki, że niejako zmuszo-
no go do złożenia podpisu.

Chłopiec wziął udział we wszyst-
kich zajęciach. Studium biblijne bar-
dzo go zainteresowało. W ciągu na-
stępnego roku szkolnego studiował Pi-
smo Święte. Wiosną, gdy miał 12 lat,
napisała do niego babcia, przypomi-
nając mu o złożonej obietnicy. Wysła-
ła mu też materiały, które otrzymała
podczas szkolenia.

Ponieważ wnuczek był bardzo su-
mienny, zaczął planować. Sporządził
listę wszystkich osób, które mógłby
zaprosić. Jego mama dodała jeszcze
kilka nazwisk, aż uzbierało się 30 osób.
Chłopiec był bardzo zawiedziony tym,

że na pierwszym spotkaniu pojawiło
się tylko 9 osób. Nie wiedział jeszcze,
że większość ewangelistów dałaby
wszystko za to, aby osiągnąć prawie
30-procentową skuteczność reklamy!

Odbyło się 28 wieczornych spotkań.
W ciągu dnia odwiedzał uczestników
tych spotkań. Mama podwoziła go sa-
mochodem, ale nie wchodziła z nim
do domów. Chłopiec pytał tych ludzi:

— Czy podobają się państwu spo-
tkania? Czy rozumieją państwo to,
o czym mówimy? Czy macie państwo
jakieś pytania?

Po krótkiej rozmowie modlił się
i szedł do następnego domu.

Z początku był bardzo nieśmiały,
ale z każdym kolejnym spotkaniem
nabierał pewności i czuł się coraz swo-
bodniej, rozmawiając z ludźmi.

Po zakończeniu spotkań ochrzczo-
nych zostało pięć dorosłych osób. Pod-
czas wywiadu przeprowadzonego przez
Dorothy Watts młody kaznodzieja po-
wiedział:

— Wcześniej niewiele myślałem
o Jezusie, ale teraz wiem, jaki jest po-
tężny i niesamowity.

Gdy znajdujemy się w dłoniach
Chrystusa, dzieją się cuda! Słabi zostają
wzmocnieni, nieśmiali nabierają odwa-
gi, a zniechęceni czerpią otuchę.

Bóg udziela różnym ludziom róż-
nych darów i zdolności. Nie każdy
może być kaznodzieją — dotyczy to
także dorosłych. Musimy jednak zadać
sobie pytanie: Co mogę uczynić ze swo-
im życiem, aby pomóc innym poznać
Jezusa? I przygotuj się na cuda!

CZEGO DZIECI
POTRZEBUJĄ OD NAS?

Evelyn Christensen, chrześcijańska
pisarka i prelegentka, podróżowała
kiedyś po Japonii. W Tokio pewien
reporter przeprowadził z nią wywiad.
Odzwierciedlając nastawienie tego kra-
ju zdominowanego wtedy przez męż-
czyzn, w pewnym momencie ów dzien-
nikarz zareagował emocjonalnie:

— W jaki sposób pani mąż radzi
sobie z tym, że to pani jest nauczy-
cielką i mówczynią?

Wskazując na swojego męża, Chri-
sa, odpowiedziała:
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— Mój mąż tam siedzi. Proszę go
zapytać.

Poniżej zamieszczamy odpowiedź,
jakiej udzielił on reporterowi. Pasuje
ona także do naszego tematu:

— Wierzę, że mąż chrześcijanin
jest duchowym przywódcą rodziny, któ-
rego opiece Bóg powierzył dobro jego
żony i dzieci, zarówno w sferze fizycz-
nej, jak i duchowej. Osoby, którym coś
powierzono Biblia nazywa szafarzami.
Szafarze są za daną rzecz odpowie-
dzialni. Mąż i ojciec jest szafarzem
swojej żony i swoich dzieci powierzo-
nych mu przez Boga. Przez to staje się
również szafarzem darów i talentów
udzielonych im przez Najwyższego.
Mąż i ojciec jest nie tylko odpowie-
dzialny za pozwolenie im na korzy-
stanie z nich wedle woli Bożej, ale tak-
że za wspieranie ich w tej aktywno-
ści. Jako szafarz członków swojej ro-
dziny zda przed Panem sprawę z tego,
czy utrudniał wykorzystanie przez
Boga danych talentów, czy też poma-
gał w ich wykorzystaniu.

Chris stwierdził, że wiele lat wcze-
śniej z modlitwą i w pokorze uwolnił
swoją żonę, dzieci oraz wszystko, czym
sam był, i poddał całą rodzinę dosko-
nałej woli Bożej.

Rodzice, nauczyciele, pastorzy
i inne osoby dorosłe muszą pozwolić
Wszechmogącemu, by wykorzystywał
dzieci w swojej służbie. Musimy uwol-
nić nasze dzieci od naszych własnych
ograniczeń, które narzucamy im w sfe-
rze ich talentów i zdolności. W po-
korze musimy poddać nasze dzieci do-
skonałej woli Bożej.

Zdaję sobie sprawę z tego, że trud-
no jest odpuścić. Jestem jednak

wdzięczna moim rodzicom, że podda-
li mnie doskonałej woli Bożej, posyła-
jąc mnie w wieku 14 lat do szkoły
z internatem. Nigdy już na stałe nie
mieszkałam w moim domu rodzin-
nym. Pamiętam, jak przyjeżdżałam
do domu na ferie i jak mama płaka-
ła, posyłając mnie z powrotem
do szkoły po ich zakończeniu. Mówi-
ła mi jednak, że ma pokój w sercu, gdy
zwracałam się do niej, mówiąc:

— Mamusiu, wszystko jest w po-
rządku. Pan chce, żebym tam była.

Jak na ironię, moja mama ma te-
raz 75 lat i mieszka ze mną i z mo-
im mężem. Bóg błogosławi nam w po-
staci szczególnego czasu, jaki może-
my spędzać razem w tym okresie jej
życia.

Czy pozwoliłeś odejść swoim dzie-
ciom? Może nie w sensie fizycznym,
aby opuściły twój dom, ale w sensie
duchowym, aby były takimi dziećmi,
jakimi Pan pragnie je mieć?

ZŁÓŻ JE
W DŁONIACH JEZUSA

Dwie ryby i pięć chlebów jęcz-
miennych w moich dłoniach to tylko
kilka kanapek. Dwie ryby i pięć chle-
bów jęczmiennych w dłoniach Na-
uczyciela z Nazaretu były pożywie-
niem dla tysięcy ludzi.

Wszystko zależy, w czyich są dło-
niach.

Zachęcam cię, abyś złożył swoje
własne życie i życie swoich dzieci
w dłoniach Jezusa.

Gdy znajdziemy się w Jego dło-
niach, będziemy świadkami dziejących
się cudów!  ✔

Bonita Joyner Shields

1 Cenę minimalną piłki do koszykówki, pił-
ki do siatkówki i piłki bejsbolowej oraz ra-
kiety do tenisa podano zgodnie z oferta-
mi sklepów w Polsce, a wartość tych przed-
miotów w rękach sportowców po przele-
czeniu dolara na złotówkę w stosunku
1:3,3 (przyp. red.).

2 LeBron Raymone James — koszykarz ame-
rykański grający w zespole Miami Heat.
Przed swoim pierwszym występem w lidze
NBA podpisał kontrakt reklamowy z firmą
obuwniczą Nike wart 297 mln zł. W 2008
roku został królem strzelców NBA (przyp.

red.).
3 Karch Kiraly — siatkarz amerykański.

Uczestnicząc w igrzyskach olimpijskich
w Los Angeles (1984), Seulu (1988)
i Atlancie (1996) zdobył 3 złote medale.
Uznany został najlepszym siatkarzem XX
wieku w plebiscycie FIVB (przyp. red.).

4 Caroline Wozniacki — duńska tenisistka
pochodzenia polskiego, finalistka US Open
2009 w singlu i liderka rankingu WTA
Tour w grze pojedynczej. Jej rodzice są
Polakami; matka była reprezentantką Pol-
ski w siatkówce, a ojciec był piłkarzem
Miedzi Legnica i Zagłębia Lubin. Została
rozstawiona z nr 1 w turnieju US Open
2010, jednak odpadła w półfinale, inkasu-
jąc ponad 2 mln zł (przyp. red.).

5 Derek Sanderson Jeter — amerykański bejs-
bolista występujący w drużynie New York
Yankees. Wielu trenerów oraz zawodników
uznało go za jednego z najlepszych zawod-
ników swojego pokolenia (przyp. red.).

[Autorka jest redaktorem kwartalnika szkoły
sobotniej dla młodzieży wydawanego przez
Sekretariat Szkoły Sobotniej i Misji Wyznaw-
ców przy Generalnej Konferencji Kościoła Ad-
wentystów Dnia Siódmego].

„Musimy uwolnić nasze
dzieci od naszych wła−
snych ograniczeń, które
narzucamy im w sferze
ich talentów i zdolności.
W pokorze musimy pod−
dać nasze dzieci doskona−
łej woli Bożej”.
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dy przybyłem do tego domu
z grupą czterech diakonis,
mieszkające tam starsze mał-

żeństwo przyjęło nas bardzo ciepło.
Cieszyli się, że złożyliśmy im wizytę.
Zdziwił nas ich optymizm i pogodne
usposobienie. Mimo fatalnego stanu
zdrowia cieszyli się, że nas widzą.

Braterstwo Constable’owie1, oboje
w wieku ok. 85 lat, byli nieuleczalnie
chorzy na raka. Wciąż byli w stanie
zadbać o siebie z drobną pomocą
ze strony rodziny i przyjaciół. Za-
pach, jaki czasami wiąże się z taką cho-
robą, był ledwie wyczuwalny.

Pogawędziliśmy i pośpiewaliśmy.
Jakżeż piękne i błogosławione w na-
szych uszach były to pieśni. Jakąż ra-
dością napełniały nas ciepłe uśmiechy
tych miłych ludzi. Brat Constable, uta-
lentowany muzyk, nie był w stanie za-
grać dla nas z powodu choroby, ale
obiecywał nam, że kiedyś jeszcze zagra
do nabożeństwa.

Po odczytaniu fragmentu Słowa
Bożego wyjąłem chleb i sok winogro-
nowy. Chleb wydawał się być przed-
smakiem nieba, a ciemnoczerwony
sok symbolizował drogocenną krew
Jezusa. Rozmawialiśmy o słowach
Zbawiciela i przyjęliśmy wieczerzę
Pańską.

Braterstwo Constable’owie ser-
decznie podziękowali nam za wizytę.
Taka prosta, a jednocześnie święta uro-
czystość. Z tego, co wiem, to była ich
ostatnia wieczerza Pańska. Wkrótce
potem braterstwo Constable’owie prze-
grali walkę z chorobą.

Jako starszy zboru najbardziej ra-
dosnych chwil doświadczam, gdy mogę
wyciągnąć pomocną dłoń do ludzi
dotkniętych nieszczęściem. „Albo-
wiem łaknąłem, a daliście mi jeść, pra-
gnąłem, a daliście mi pić, byłem przy-
chodniem, a przyjęliście mnie, byłem

nagi, a przyodzialiście mnie, byłem
chory, a odwiedzaliście mnie, byłem
w więzieniu, a przychodziliście
do mnie” (Mt 25,35-36).

Jako uczniowie Jezusa powinniśmy
iść za Jego przykładem. Powinniśmy
czynić to, co On czynił. Chrystus od-
wiedzał ludzi w domach i my także
powinniśmy to czynić (zob. Mt 8,14-15;
Łk 8,51-55; 14,1). Pierwsi chrześcija-
nie odwiedzali się w swoich domach
(zob. Dz 5,42; 20,20). Powinniśmy iść
za ich przykładem.

Ellen G. White napisała: „Pamię-
tajcie, że na pracę pastora nie składa
się jedynie wygłaszanie kazań. Powi-
nien odwiedzać rodziny w ich domach,
modlić się z nimi i otwierać przed
nimi Pismo Święte. Ten, kto wiernie
wykonuje pracę poza podium, osiągnie
dziesięciokrotnie więcej niż ten, kto
ogranicza swoje działania do obrębu
kazalnicy”2.

Nie powinniśmy zaniedbywać tej
najistotniejszej posługi. Jeśli w twoim
zborze praktykuje się odwiedziny do-
mowe, to staraj się, aby to była jak naj-
aktywniejsza służba. Jeśli brakuje tego
w twoim zborze, to poniżej zamiesz-
czam kilka wskazówek, dzięki którym
łatwiej ci będzie rozpocząć to dzieło:

1. Sporządź plan odwiedzin.
2. Omów ten plan ze swoim pa-

storem.

3. Dokonaj oceny programu odwie-
dzin domowych i wprowadź koniecz-
ne zmiany lub ulepszenia.

4. Zorganizuj zespół współpracow-
ników.

5. Zbierz opinie tego zespołu.
6. Przeprowadź szkolenie dla ze-

społu odwiedzających.
7. Zdecyduj, którzy członkowie zbo-

ru potrzebują odwiedzin. Określaj po-
trzeby współwyznawców na bieżąco.

8. Przygotuj grafik odwiedzin.
9. Trzymaj się tego grafiku, ale rów-

nież reguluj go zgodnie z bieżącymi
potrzebami.

10. Zobowiąż się do tego, by wy-
pełniać przykazanie Jezusa zapisane
w J 13,34-35: „Nowe przykazanie daję
wam, abyście się wzajemnie miłowali,
jak Ja was umiłowałem; abyście się i wy
wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy
poznają, żeście uczniami moimi, jeśli mi-
łość wzajemną mieć będziecie”.  ✔

Michael Stango

1 Nazwisko zmienione.
2 Ellen G. White, Testimonies for the Church,

t. IX, s. 124.

[Autor jest ordynowanym starszym zboru.
Pracuje w Biurze Telekomunikacji przy Ge-
neralnej Konferencji Kościoła Adwentystów
Dnia Siódmego. Zaangażowany jest również
w działalność duszpasterską wśród więźniów].

DUSZPASTERSTWO

Odwiedziny
w imieniu Mistrza

G
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PRZYWÓDZTWO

Prawie zborowym o pracy
starszego zboru czytamy, co
następuje: „Przy współpra-

cy z duchownym starszym i podczas
jego nieobecności starszy zboru jest nie
tylko duchowym przywódcą zboru, ale
także osobą odpowiedzialną za rozwój
wszystkich kierunków jego działalności.
Powinien zgodnie współpracować
ze wszystkimi urzędnikami zboru”1.
Bycie starszym zboru to nie tylko przy-
wilej, który należy przyjąć z pokorą, ale
również wyzwanie, by charakter starsze-
go zboru był godny naśladowania.

Duchowe przywództwo wymaga
poświęcenia czasu na żywy związek
z Jezusem Chrystusem, by poznać
Jego wolę. Wspieranie rozwoju wszyst-
kich kierunków działalności zboru
wymaga poświęcenia czasu każdego
dnia na przegląd działań zboru oraz
ich planowanie w zakresie prioryteto-
wego traktowania ewangelizacji, zarów-
no zewnętrznej, jak i wewnętrznej.
Zachowanie zdrowych więzi między-
ludzkich wymaga czegoś więcej niż tyl-
ko umiejętności współżycia z ludźmi,
które wyrabia się w organizacjach na-
pędzanych zyskiem, dywidendami lub
wydajnością pracy. W Kościele jed-
nostki gromadzą się, mając za celu
zbawienie, a wnoszą ze sobą do tej
społeczności różnego rodzaju niedo-
statki w charakterze, skalany styl życia
i nieczyste zdolności umysłowe. Ich
jedynym punktem stycznym jest nadzie-
ja i wiara, których żaden starszy zboru
nie jest w stanie zdefiniować. Posługa
starszego zboru jest przywilejem,
z którym wiąże się ogromna odpowie-
dzialność zdecydowanie przewyższają-
ca odpowiedzialność kierownictwa
w wielkich korporacjach, w których
celem jest bogacenie się ludzi. W Ko-
ściele stawką nie jest generowanie wpły-
wów lub gromadzenie majątku, ale
wieczne przeznaczenie ludzi.

Waga obowiązku starszego zboru jest
tak wielka, że nawet po upływie kaden-
cji ponosi on odpowiedzialność za dane
mu możliwości poprawy jego własnego
charakteru i charakteru jego zboru. Do-
stępując ordynacji na urząd, starszy zbo-
ru jakby wchodził za zasłonę z Chry-

stusem; dostępuje zaszczytu ewangelizo-
wania w oparciu o to, że sam skoszto-
wał i zobaczył, że dobry jest Pan; jakby
składał przysięgę, że będzie kroczył
ścieżką wiodącą do chwały w czasach
dobrych, jak i złych. Zbaczanie z tej
ścieżki jest równoznaczne z krzywoprzy-
sięstwem najwyższego stopnia. Możemy
się tylko domyślać, jak Szymon Piotr
i Judasz Iskariot musieli się czuć
po tym, jak zawiedli zaufanie Jezusa!
Wyjątkowość tego przywileju jest tak
wielka, że człowiek nie ma żadnej wy-
mówki i musi poznać Boże standardy
w maksymalnym stopniu, w jakim jest
to tylko możliwe. Gdy starszy zboru przy-
gotowany jest zarówno na najgorsze, jak
i na najlepsze — gdyż i zbór, i jego
przywódca wciąż znajdują się na ścież-
ce wiodącej ku doskonałości — to jego
pragnienie upodabnia się do pragnienia
króla Dawida, aby zamieszkać w domu
Pana po najdłuższe czasy (zob. Ps 23,6).

Starszy zboru powinien koncentro-
wać się na Chrystusie, który jest Właści-
cielem i Głową Kościoła. Przywódca
powinien przodować w swoim zborze
w kwestii osobistego doświadczenia roz-
mowy z Jezusem w modlitwie oraz wsłu-
chiwania się w Jego głos dzięki kontem-
placyjnemu studium Słowa Bożego. Jeśli
starszy zboru nie modli się, nie modli się
i jeszcze raz nie modli się, to dzieło Boże
jest w wielkim niebezpieczeństwie.

Częstokroć starsi zborów nie wiedzą,
jaka jest wola Boża lub jej nie wykonują,
ponieważ są za bardzo skoncentrowa-
ni na sobie (jak im idzie) lub na tym,
jak członkowie zborów oceniają ich wy-
niki pracy. Skupiają się przez to na swo-
ich słabościach i analizują je, co powo-
duje, że zaciemniają obraz tego, co Chry-
stus mógłby dokonać przez nich ze swo-
imi (nie ich) zdolnościami. Analiza jest
istotna przy ocenie działalności zboru,
ale należy jej dokonywać, w pełni od-
dając cześć Bogu, który oczekuje sukce-
sów, ale jednocześnie niweluje wady.

Duch Święty wzmacnia ludzkie
wysiłki w Bożym dziele. Dlatego star-
si zboru nie osiągną zbyt wiele dla Je-
zusa, jeśli nie poświęcą czasu przynaj-
mniej raz dziennie, aby zastanowić się
nad działalnością zboru. Efektywniej-

sze wsparcie pastora w zrozumieniu
tego, jak wyzwania współczesności
wpływają na zbór, wymaga osobistego
zobowiązania ze strony starszego zbo-
ru, by upewnić się, że programy reali-
zowane w zborze nie rozmijają się
z potrzebami jego członków. W krzą-
taninie codziennego dnia błogosławień-
stwem jest zastanowienie się nad du-
chowymi potrzebami zboru oraz spo-
sobami zainicjowania odpowiednich
programów wychodzących naprzeciw
tym potrzebom. Jeśli Chrystusa stawia-
my w centrum, to czasami nie trzeba
poświęcać na takie zastanowienie wie-
lu godzin. Z czasem jednak, im dłużej
służymy naszemu Panu, tym więcej
odkrywamy z Jego piękna i dobroci!

W końcu, rozwijanie pożytecznych
więzi zależy od zrozumienia osób,
które pracują z tobą w zespole. Dzie-
ło Boże wymaga różnorodnych i jed-
nocześnie uzupełniających się cech,
których całe spektrum znajdujemy tyl-
ko w Jezusie. To łagodność i cichość,
które jednak nie dają się wykorzysty-
wać. To sprawiedliwość połączona
z miłosierdziem. To nagana, która nie
rani. To wytrwałość bez szemrania itd.
Duch Święty rozdziela te cechy różnym
ludziom w wystarczającej ilości w po-
staci darów, a spostrzegawczy starszy
zboru zidentyfikuje poszczególne dary
w zespole i dopilnuje, aby były z po-
żytkiem wykorzystane.

Będąc obdarzonym przywilejem
osobistego poznania Zbawiciela oraz
Jego woli dla zboru, służąc Temu, któ-
ry „przyszedł nie po to, by ukołysać
świat do drzemki, ale by wskazać wąską
ścieżkę, którą musi kroczyć każdy, kto
pragnie dotrzeć do bram Miasta Boże-
go”2, starszy zboru czerpie z tego wy-
starczającą motywację, by oprzeć się
gnuśności w czasie sprawowania urzę-
du, a po zakończeniu kadencji nie
żywić przemijających nadziei.  ✔

Delight Joseph Ngwira

1 Prawo zborowe Kościoła Adwentystów Dnia

Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej, War-
szawa 1998, wyd. II, s. 85.

2 Ellen G. White, Działalność apostołów,
Warszawa 2007, wyd. IV, s. 312.

[Autor jest starszym zboru adwentystycznego
w Lilongwe, stolicy Malawi].

Motywacja starszego zboru

W
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Chrystusa 

HOMILETYKA

la Ellen G. White znaczenie
prawdziwego nabożeństwa cha-
rakteryzowało się biblijną pro-

stotą i opierało się na kilku biblijnych
zasadach.

Po pierwsze, jedynie Bóg ma być
obiektem uwielbienia (zob. Wj 20,3-5)1.
W świecie, w którym oddaje się cześć
nie tylko bogom z drewna i kamienia,
ale gdzie bożkami czyni się ludzkie osią-
gnięcia, dumę i pieniądze, ważne jest,
by pamiętać, że mamy „oddawać cześć
i służyć Panu Bogu, i tylko Jemu. (…).
Każda rzecz, która zbytnio pochłania
myśli i budzi nadmierny podziw, ab-
sorbując umysł człowieka, jest bogiem
stawianym ponad Pana”2.

Druga biblijna zasada zwraca uwa-
gę na daremność zewnętrznych form
nabożeństwa, które są pozbawione
biblijnej podstawy i treści (zob. Wj
20,4-6.23). Obecnie wielu postrzega ze-
wnętrzne formy pobożności i ceremo-
nie jako wystarczające oznaki prawdzi-
wego wielbienia3. Według Ellen G.
White formy te jednak „nie mogą za-
stąpić wewnętrznej pobożności”4 i po-
słuszeństwa Chrystusowi.

Po trzecie, w przeciwieństwie
do zewnętrznych form prawdziwe na-
bożeństwo jest przede wszystkim ducho-
we (zob. J 4,21-24)5. Jezus wyjaśnił Ni-
kodemowi, że duchowe odnowienie bę-
dące wynikiem nowonarodzenia jest nie-
zbędne w prawdziwym wielbieniu
Boga (zob. J 3,5-8)6. Prawdziwe nabo-
żeństwo jest zatem dziełem Ducha Świę-
tego w życiu wierzącego. Jest następ-
stwem nawrócenia i prawdziwego po-
znania Jezusa Chrystusa (zob. J 17,3)7.

Czwarta biblijna zasada podkreśla
bliską zależność między nabożeń-

Biblijne zasady
dotyczące nabożeństwa
w pismach
 Ellen G. White

stwem i posłuszeństwem względem
woli Bożej. Prawdziwe uwielbienie nie
może zostać oddzielone od autentycz-
nego chrześcijańskiego życia. „Praw-
dziwe nabożeństwo polega na współ-
działaniu z Chrystusem”8.

Ellen G. White, udzielając rad
na temat nabożeństwa, przede wszyst-
kim troszczyła się o to, by pomóc
chrześcijanom w przygotowaniu
na to, by mogli „docenić czyste i świę-
te niebo, by byli gotowi przyłączyć się
do wielbiących Pana w przybytkach
nieba, gdzie niepodzielnie panują czy-
stość i doskonałość, gdzie każda isto-
ta odnosi się z najwyższą czcią wzglę-
dem Boga i Jego świętości”9.  ✔

Denis Fortin

1 Zob. Ellen G. White, Spiritual Gifts, t. III,
s. 269.

2 Taż, Sons and Daughters of God, s. 56; zob.
taż, Ewangelizacja, Warszawa 2000, wyd.
II, s. 89-90.

3 Zob. taż, Weźmiecie moc, Warszawa 2003,
s. 48.

4 Taż, w: Bible Echo, 1 VI 1887.
5 Zob. taż, Testimonies for the Church, t. IX,

s. 143.
6 Zob. taż, Życie Jezusa, Warszawa 2011, wyd.

XIV, s. 128.
7 Zob. taż, Medyczna praca misyjna, Radom

2009, s. 116.
8 Taż, w: Review and Herald, 16 VIII 1881;

zob. Mt 25,34-40; Jk 1,27.
9 Taż, Testimonies for the Church, t. V, s. 500.

[Autor jest dziekanem Adwentystycznego
Seminarium Teologicznego przy Andrews
University. Artykuł pochodzi z biuletynu
e-mailowego Best Practices, wydawanego przez
Church Resource Center przy Wydziale Pół-
nocnoamerykańskim Kościoła Adwentystów
Dnia Siódmego].

D

TEOLOGIA

szędzie wokół nas są
cierpiący ludzie. Tu
i tam — możemy ich

znaleźć wszędzie. Docierajmy do nich
i wypowiadajmy słowa we właści-
wym czasie, aby dodać im otuchy.
Niech nigdy nie przestają płynąć przez
nas ożywcze wody współczucia.

Przy okazji każdego kontaktu
z drugim człowiekiem powinni-
śmy pamiętać, że w jego doświad-
czeniu zapisane są rozdziały ukryte
przed wzrokiem śmiertelnika.
Na stronicach ludzkiej pamięci za-
pisane są historie ukryte przed cie-
kawskim okiem. Mogą to być dłu-
gie i wystawiające na ciężką pró-
bę zmagania, np. kłopoty rodzinne,
które każdego dnia osłabiają odwa-
gę, ufność i wiarę. Ci, którzy toczą
walkę życia i płacą za nią wysoką
cenę, mogą zostać wzmocnieni i za-
chęceni nawet drobnym zaintereso-
waniem, które kosztuje tylko nie-
wielki wysiłek okazania miłości.
Dla takich osób silny uścisk ręki
prawdziwego przyjaciela oznacza
więcej niż złoto i srebro. Życzliwe
słowa są tak mile widziane jak
uśmiech aniołów.

Mnóstwo ludzi zmaga się
z ubóstwem. Przymuszani są

Okaż Okaż 
Chrystusa 

„Wszechmogący Pan dał
mi język ludzi uczonych,
abym umiał spracowane−
mu odpowiedzieć miłym
słowem” (Iz 50,4).

W
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słowem
zasami sprawy mają się zupeł-
nie inaczej, niż wyglądają
na pierwszy rzut oka. Mamy

na przykład złudzenia optyczne.
W pewnej książce przygodowej napisa-
no, że w określonych miejscach na pu-
styni ustawiono słupy z napisami, aby
podróżujący lub karawany nie zgubili
się. Byli tam jednak także tak zwani słu-
piarze, którzy przestawiali te drogowska-
zy. Podróżnicy podążali za tymi fałszy-
wymi wskazówkami. Gdy byli już zu-
pełnie wyczerpani i nie wiedzieli, co
ze sobą począć, ci podstępni ludzie na-
padali ich i okradali. Zwiedzenie!

Chrześcijanie w większości prze-
strzegają świętowania niedzieli, ale Bi-
blia Bożym dniem odpoczynku nazy-
wa sobotę.

ARGUMENTY WYSUWANE
ZA PRZESTRZEGANIEM
ŚWIĘCENIA NIEDZIELI

1. Jedno z dziesięciorga przykazań
stwierdza: „Pamiętaj, abyś dzień święty
święcić”.

2. Dla Boga wszystkie dni są jedna-
kowe.

3. Dzień Pański, o którym mówi
Pismo Święte, to niedziela.

4. Kalendarz został zmieniony i dla-
tego nie wiemy, który dzień to szabat.

5. Przestrzegamy święcenia niedzie-
li na pamiątkę zmartwychwstania
Chrystusa.

6. Prawo, łącznie z przykazaniem
o szabacie, zostało zniesione.

7. Kościół pierwotny przestrzegał
święcenia niedzieli.

8. Niedziela jest częścią tradycji
Kościoła.

PRZEGLĄD
ARGUMENTÓW

1. Jedno z dziesięciorga przykazań
stwierdza: „Pamiętaj, abyś dzień święty

święcić”. Takiego zdania nie znajdzie-
my w Piśmie Świętym. Przykazanie
Boże o świętym dniu jest inaczej sfor-
mułowane i określa siódmy dzień jako
szabat (sobotę), a nie jakikolwiek inny
dzień (zob. Wj 20,8-11). Zdanie to po-
chodzi z katechizmu kościelnego.

2. Dla Boga wszystkie dni są jed-
nakowe. Gdyby tak było, to dlaczego
Bóg dał ludziom czwarte przykazanie?
Jezus przestrzegał soboty i nakłaniał
do jej właściwego święcenia (zob. Łk
4,16; Mk 2,23-28). Dlaczego Chrystus
miałby chcieć, aby chrześcijanie prze-
strzegali właśnie tego dnia, gdyby nie
było żadnej różnicy (zob. Mt 24,20)?
Narodowe Święto Niepodległości
w Polsce nie może zostać przeniesio-
ne z 11 na 12 listopada, bez utraty
znaczenia tego święta. Podobnie sza-
bat nie może zostać przeniesiony
z siódmego dnia tygodnia na pierw-
szy.

3. Dzień Pański, o którym mówi
Pismo Święte, to niedziela. Zwrot
„dzień Pański” znajdujemy w Ap
1,10. Szczególny wyraz grecki użyty
jest w tym wersecie na określenie
dnia należącego do Pana (podobnie
jak w Wj 20,10). Podobne wyrażenie,
tłumaczone jako dzień Pański lub dzień
Pana, odnosi się do dnia sądu Boże-
go (zob. 2 P 3,10; Jl 2,1.11), ale tylko
szabat nazywa Bóg swoim świętym
dniem (zob. Iz 58,13). Jezus nazwał
siebie Panem tego dnia (zob. Mk 2,28).
Jan nazywa niedzielę pierwszym
dniem tygodnia (zob. J 20,1.19). Do-
piero w II wieku po Chrystusie
w Kościele zaczęto używać określe-
nia dzień Pański w odniesieniu
do niedzieli.

4. Kalendarz został zmieniony
i dlatego nie wiemy, który dzień to
szabat. Już w 1932 roku James Ro-
bertson z Obserwatorium Marynar-

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Niedziela
czy sobota?

C
do ciężkiej pracy za marne pie-
niądze, przez co z trudem utrzy-
mują się przy życiu. Trud i nędza,
bez widoków na lepszą przy-
szłość, czynią ich jarzmo bardzo
ciężkim. Gdy dochodzą do tego
ból i choroba, ciężar jest prawie
nie do zniesienia. Udręczeni
do granic możliwości nie wiedzą,
gdzie szukać ukojenia. Okaż im
współczucie i zrozumienie w ich
próbach, smutkach i rozczarowa-
niach. Dzięki temu później bę-
dziesz mógł im pomóc. Dziel się
z nimi Bożymi obietnicami, módl
się z nimi i za nich, natchnij ich
nadzieją. (…).

Bądźcie Bożymi współpra-
cownikami. Choć świat owładnię-
ty jest nieufnością i wyobcowa-
niem, to jednak uczniowie Chry-
stusa mają przejawiać ducha panu-
jącego w niebie. Mówcie tak, jak
mówiłby Jezus, i postępujcie tak,
jak On by postępował. Wciąż ob-
jawiajcie piękno Jego charakteru
i bogactwo miłości, która leży
u podstaw wszelkich Jego nauk
i działań na rzecz ludzkości.
Najbardziej pokorni pracownicy
współdziałający z Chrystusem
mogą uderzyć w struny, których
dźwięk będzie przez nieskończo-
ne wieki pobrzmiewał ku krań-
com ziemi.  ✔

Ellen G. White

[Artykuł pochodzi z książki Ellen G.
White pt. To Be Like Jesus, s. 93].

miłośćmiłość
słowem
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ki Wojennej Stanów Zjednoczonych
napisał: „Prześledziliśmy wyniki ba-
dań specjalistów z dziedziny chro-
nologii i stwierdziliśmy, że żaden
z nich nie miał nawet cienia wątpli-
wości co do ciągłości cyklu tygo-
dniowego, i to na długo przed na-
staniem ery chrześcijańskiej (…).
W minionych wiekach w kalenda-
rzu nie poczyniono żadnych zmian,
które w jakikolwiek sposób zakłóci-
łyby cykl tygodniowy”. Gdy papież
Grzegorz XIII dokonał zmiany ka-
lendarza (z juliańskiego na grego-
riański), kolejność dni nie została
zaburzona. W 1582 roku po czwart-
ku 4 października nastąpił piątek 15
października. Gdyby w cyklu tygo-
dniowym nastąpiły zmiany przed
Chrystusem, to możemy przyjąć, że
Jezus powiedziałby współczesnym,
który dzień jest szabatem.

5. Przestrzegamy święcenia nie-
dzieli na pamiątkę zmartwychwsta-
nia Chrystusa. Ani przed swoim
zmartwychwstaniem, ani po nim Je-
zus nie polecił przestrzegania świę-
cenia niedzieli na pamiątkę swojego
zmartwychwstania (zob. Mt 28,1-20;
Mk 16,1-20; Łk 24,1-53; J 20,1—
—21,25). Zamiast tego Chrystus
oczekuje, że Jego uczniowie będą
przestrzegali szabatu także w przy-
szłości (zob. Mt 24,20). To nie nie-
dziela upamiętnia zmartwychwstanie
Jezusa, ale chrzest i wieczerza Pań-
ska (zob. Rz 6,3-6; Kol 2,12; 1 Kor
11,23-26). Syn Boży, Pan szabatu
(zob. Mk 2,28), jest Stworzycielem
i to On ustanowił szabat (zob. Kol
1,15-16). Tylko On może zmienić lub
znieść przykazanie o sobocie. Ni-
gdzie jednak tego nie uczynił.

6. Prawo, łącznie z przykazaniem
o sobocie, zostało zniesione. Chrześci-
janie mniej więcej zachowują dziesię-
cioro przykazań. Problem polega
na tym, że wielu lekceważy czwarte
przykazanie lub twierdzi, że jako je-
dyne pośród innych ma charakter ce-
remonialny. Jednak przykazanie o so-
bocie nie ma takiego charakteru, lecz
jest pamiątką stworzenia i wyzwole-
nia. Jezus nie przekraczał tego przy-
kazania (zob. J 8,46), gdyż zostałby

ukamienowany (zob. Lb 15,32-36).
W kazaniu na górze Chrystus zwró-
cił uwagę na prawdziwe znaczenie
prawa (zob. Mt 5,17-20). Biblia zawie-
ra różnego rodzaju prawa, ale dziesięć
przykazań Bożych wciąż obowiązuje
(zob. Rz 7,7.12; Jk 2,10-13). W No-
wym Testamencie mamy nowe przy-
mierze, ale to nowe przymierze jest
oparte na przymierzach Starego Te-
stamentu i wiąże się z przyswoje-
niem prawa Bożego, a nie z jego uchy-
leniem (zob. Hbr 8,10). Z drugiej
strony wiemy, że prorok Daniel prze-
powiedział, że pojawi się wroga moc,
która zmieni czasy i prawo (zob. Dn
7,25).

7. Kościół pierwotny przestrzegał
święcenia niedzieli. Ślady tego, że chrze-
ścijanie przestrzegali świętowania nie-
dzieli, pochodzą z połowy II wieku, ale
nie ma ich w Nowym Testamencie.

J 20,19.26: Spotkania uczniów nie
miały charakteru nabożeństwa.
Uczniowie ukrywali się, ponieważ oba-
wiali się wrogów.

Dz 20,7-8.11: To było spotkanie
pożegnalne. Zgodnie z żydowską ra-
chubą czasu dzień (doba) rozpoczyna
się i kończy zachodem słońca (zob.
Kpł 23,32). Jeśli zastosujemy tutaj ra-
chubę żydowską, to była to sobota wie-
czorem, a apostoł Paweł wyruszył
w podróż w niedzielę. Zgodnie
z rzymską rachubą czasu dzień
(doba) rozpoczyna się i kończy
o północy. Jeśli zastosujemy taką ra-
chubę, to był to niedzielny wieczór,
a łamanie chleba miało miejsce
w poniedziałek. Jakkolwiek byśmy
liczyli, ten fragment Biblii nie stano-
wi poparcia dla świętości niedzieli.
Co więcej, także w obecnych czasach
spotkania w kościołach odbywają się
w inne dni tygodnia, ale to nie ozna-
cza, że uważa się je za święte (zob.
Dz 2,46).

1 Kor 16,2: Pieniądze miały być
odkładane w domu. Nie mamy tutaj
opisu nabożeństwa.

Kol 2,16: Werset ten należy rozu-
mieć w jego kontekście, który dotyka
kwestii różnych herezji (zob. Kol
2,8.18.20-23). Być może szabat wspo-
mniany w Kol 2,16 był niewłaściwie

przestrzegany lub Paweł miał na my-
śli szabaty ceremonialne (zob. Kpł
23,26-32), które zapowiadały plan zba-
wienia i znalazły swojej wypełnienie
w Chrystusie.

8. Niedziela jest częścią tradycji
Kościoła. Słońcu oddawano boską
cześć już w starożytności. W Cesar-
stwie Rzymskim oddawano cześć Słoń-
cu Niezwyciężonemu (deus Sol Invic-
tus). W 321 roku cesarz Konstantyn
Wielki wydał pierwsze oficjalne prawo
niedzielne. Jednak już przed tym ro-
kiem wielu chrześcijan przestrzegało
święcenia niedzieli, czasami oprócz
świętowania soboty. Powody przestrze-
gania święcenia niedzieli mogły być na-
stępujące: pragnienie odróżnienia się
od Żydów oraz ułatwienie poganom
przejścia na chrześcijaństwo. Po roku
321 święcenie niedzieli było nakazane
przez prawo państwowe, a później tak-
że kościelne.

Jezus jednak odrzucał tradycje, któ-
re sprzeciwiały się woli Bożej (zob. Mt
15,3.9.14).

BOŻY SZABAT I JA
W swojej miłości Bóg dał nam so-

botni dzień odpocznienia, aby błogo-
sławić nas obficie. Jezus przestrzegał
świętości tego dnia, a apostoł Piotr
wzywa nas, abyśmy szli za Jego przy-
kładem (zob. 1 P 2,21). Chrystus jest
naszym Zbawicielem. Stanowi także
dla nas doskonały przykład do naśla-
dowania. My zaś postanawiamy, by iść
za Jego przykładem i przestrzegać
świętości dnia, którego i On prze-
strzegał.  ✔

Ekkehardt Mueller

[Autor jest zastępcą dyrektora Instytutu
Badań Biblijnych przy Generalnej Konferen-
cji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.
Artykuł pochodzi z czasopisma Reflections

10/2010].

[Drodzy współwyznawcy, jeśli macie jakiekol-
wiek pytania dotyczące zasad wiary, procedur
zborowo-kościelnych itp., kierujcie je do nas!
Z przyjemnością zapoznamy się z nimi
i w każdym kwartale odniesiemy się do nie-
których z tych kwestii w naszej rubryce. Nasz
e-mail: eldersdigest@gc.adventist.org].
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statnio moje serce zostało, że
użyję Wesleyowskiego wyra-
żenia, osobliwie rozgrzane pra-

gnieniem ożywienia. I nie mówię tu-
taj o tygodniu modlitwy lub o jakichś
działaniach ewangelizacyjnych, ale
o Bożym działaniu wśród Jego ludu,
jak tylko On może działać.

Uczestniczyłem niedawno w se-
minarium na temat odnowy i ożywie-
nia Kościoła. Prelegent rozpoczął
od następującego stwierdzenia: „Po
modlitwie podam wam 21 strategicz-
nych punktów umożliwiających oży-
wienie waszego zboru”. Posłuchałem
jeszcze przez chwilę, ale w sercu czu-
łem pustkę i wyszedłem. Ja sam mógł-
bym podać 42 lub 84 strategiczne
punkty, ale i tak by z tego nic nie wy-
szło. Ożywienie i odnowa zawsze były,
są i będą dziełem Ducha Świętego.

Kampania promocyjna czy zręcz-
na reklama nie mogą spowodować praw-
dziwego ożywienia. Cała nasza pomy-
słowość nie jest w stanie go wytworzyć.
Przemienić nas może tylko objawienie
mocy Boga wśród Jego ludu. Może nas
zmienić tak bardzo, że już nigdy nie
będziemy tacy sami.

Pamiętamy pierwsze ożywienie
w Kościele nowotestamentowym (zob.
Dz 2,1-47)? Duch Święty objawił się
w podmuchu wiatru oraz w postaci
płomyków ognia nad 120 osobami
modlącymi się w sali na piętrze.
W sprawozdaniu biblijnym czytamy,
że owi naśladowcy Jezusa doznali ra-
dykalnej przemiany, rozeszli się z tam-
tego miejsca i zwiastowali ewangelię,
dzięki czemu tysiące dostąpiły zbawie-
nia. Owi wierzący w Piśmie Świętym
ukazani są jako ci, którzy zmienili świat.
„Ci, co uczynili zamęt w całym świe-
cie, przybyli i tutaj” (Dz 17,6). To było
ożywienie w Dziejach Apostolskich.

Ożywienie w życiu wierzącego to
duchowe przebudzenie ze stanu uśpie-
nia lub stagnacji. Obejmuje ono ponow-

ne pojawienie się miłości Boga, świa-
domość Jego świętości, zamiłowanie
do Jego Słowa i Kościoła. Wiąże się
także z przekonującą świadomością
osobistej i zbiorowej grzeszności, któ-
ra prowadzi do pokory oraz wzbudza
pragnienie skruchy i wzrastania
w sprawiedliwości. Ożywienie prowa-
dzi do pobudzenia i pogłębienia wia-
ry; na nowo otwiera oczy wierzącego
na prawdę, oznaczając nowy początek
życia w posłuszeństwie Bogu. Ożywie-
nie odziera świat z jego uroku i mo-
cy, które zaślepiają człowieka. Jedno-
cześnie daje człowiekowi wolę, jak
i moc do życia w tym świecie, ale nie
tak jak ten świat (zob. J 15,17).

Jednak nawet pierwotny Kościół
szybko utracił to doświadczenie i z po-
wodu ludzkich wad zaczął dryfować
w stronę martwoty. Pod koniec
I wieku, gdy powstawała Apokalipsa
Jana, niektóre zbory już popadły w ru-
tynę i potrzebowały reformacji (zob.
Ap 2,5). Powinny pozwolić Duchowi
Bożemu na działanie — powołanie,
zebranie, udzielenie darów, pielęgno-
wanie i utrzymanie ludzi w wierze.
Bardzo szybko pojawiają się przeszko-
dy, które utrudniają wykonanie tego,
czego Pan chce dokonać dla swego
ludu i przez swój lud.

W listach do siedmiu zborów Bóg
przedstawia nam niektóre z przeszkód
stojących na drodze do ożywienia:
utrata pierwszej miłości, samozadowo-
lenie, kompromis ze światem, łączenie
wartości tego świata z naszym syste-
mem wierzeń, tolerowanie fałszywych
nauk, stwarzanie pozorów przy jedno-
czesnym braku mocy, grzęźnięcie w pu-
stych rytuałach i apatia. Aby pozbyć się
tych przeszkód, musimy być otwarci
na Boże działanie w nas i przez nas.
Wynikiem tego będzie odnowienie
pierwszej miłości i pasji dla Chrystu-
sa, pojawienie się nowej nadziei i wiary
oraz właściwe postrzeganie wartości,

które powinniśmy wyznawać. Takie oży-
wienie oznacza reanimację naszego du-
chowego życia (zob. Ap 2,1—3,22).

Ożywienie powiela doświadczenie
wierzącego z czasu, gdy po raz pierw-
szy został zbawiony. Ożywienie zosta-
je zainicjowane dzięki zachęcie kiero-
wanej przez Ducha Świętego, która
uświadamia wierzącemu, że w jego
życiu czegoś brakuje lub że coś jest nie
tak i że może to zostać naprawione
tylko przez Boga. Z kolei u chrześci-
janina powinna pojawić się reakcja pły-
nąca z serca oraz uznanie potrzeb.
Następnie Duch Święty zdejmuje
z oczu człowieka zasłonę narzuconą
przez świat, dzięki czemu wierzący
mogą w pełni ujrzeć siebie w porów-
naniu z Bożym majestatem. Takie po-
równanie prowadzi do głębokiej poko-
ry, a także do ogromnego podziwu
względem Pana i Jego cudownej łaski
(zob. Iz 6,1-9). Jednak w odróżnieniu
od pierwotnego nawrócenia, które
powoduje zaistnienie nowej więzi
z Bogiem, ożywienie oznacza odno-
wienie społeczności ze Zbawicielem.

Dowodem ożywienia i wylania
Ducha Świętego jest wyznanie grze-
chów, skrucha i zmiana życia. Nastę-
puje wielki powrót do prawości, ewan-
gelizacji i sprawiedliwości społecz-
nej. Wierzący znowu poświęcają czas
na modlitwę oraz na studium Słowa
Bożego. Są też posłuszni jego naka-
zom. Z mocą wykorzystują swoje dary
duchowe.

Duch Boży musi nas poruszyć, oży-
wić nas swoją łaską, przebudzić nas
duchowo oraz stworzyć w nas pasję
dla Boga i dla zgubionych. Oto naj-
większa potrzeba Kościoła: odnowa
i nowe życie płynące z wnętrza.  ✔

S. Joseph Kidder

[Autor jest wykładowcą wzrostu Kościoła
i przywództwa w Adwentystycznym Semina-
rium Teologicznym przy Andrews University].

TEOLOGIA

Odnowienie duchowej pasji
„Na tym świecie niczego wielkiego nie osiągnięto
bez pasji” (Christian Friedrich Hebbel).

O



Wydawnictwo „Znaki Czasu” poleca

Multimedialny wykład prof. Waltera J.
Veitha na temat znaczenia XVI−wiecz−
nej reformacji jako wydarzenia, które
na trwałe zmieniło losy świata. Poznaj
fakty, o których wielu nawet nie chce
pomyśleć! DVD. 2 części. Cena każdej
części 20 zł.

Wspaniała historia życia Jezusa, Czło−
wieka−Boga, który na zawsze zmienił
bieg dziejów. To wierna ewangeliczna
opowieść o Człowieku, który miał moc
zmieniać ludzkie serca i porywać je
do rewolucyjnych czynów. Film przed−
stawia postać Chrystusa w sposób
szczególnie adresowany do młodzieży.
DVD. 97 min. Prod. USA. Cena 25 zł.

NOWOŚĆ. Czy wiesz, że najlepsze do−
świadczenia seksualne są udziałem mał−
żeństw? Autorzy, znani eksperci
od związków i relacji małżeńskich,
pragną na nowo rozpalić płomień na−
miętności w każdym małżeństwie.
Z wnikliwością, humorem i szczerością
odsłaniają prawdy na temat intymnych
relacji między małżonkami. Cena 29 zł.

ZAPOWIEDŹ. Unikalny zapis dziejów
zborów, postaci i wydarzeń z bogatej
historii Kościoła adwentystycznego
na Śląsku. Książka obfituje w ilustra−
cje dokumentujące fakty z życia niefunk−
cjonujących już dzisiaj przedwojennych
zborów.

ZAPOWIEDŹ. Dlaczego Bóg dopuszcza
cierpienie, skoro jest dobry i wszech−
mogący? Czy nie może zrobić niczego,
by temu przeciwdziałać? W czym ob−
jawia się sprawiedliwość, skoro do−
brym ludziom zdarzają się złe rzeczy,
a złym nieźle się powodzi? Dla autora
są to rzeczywiście ważne pytania, po−
nieważ odpowiedzi na nie mają decy−
dujący wpływ na nasze życie i we−
wnętrzny spokój.

Zamówienia prosimy kierować pod adresem:
Dział Handlowy Wydawnictwa „Znaki Czasu”
ul. Foksal 8/5, 00−366 Warszawa, tel. 22−331−98−00
faks: 22−331−98−01, e−mail: znaki@znakiczasu.pl
księgarnia internetowa: www.sklep.znakiczasu.pl

NOWOŚĆ. Publikacja ta jest dedykowana tym wszystkim,
którzy misję stawiają ponad rozważaniami i dysputami
teologicznymi. Wychodzi ona naprzeciw dzisiejszym po−
trzebom Kościoła adwentystycznego i odpowiada m.in.
na pytania: Czym jest misja? Jak osobiście przyczynić się
do ponownego rozwoju adwentyzmu w Europie? Co dzi−
siaj oznacza bycie adwentystą? W czym Kościół odnaj−
duje swoją tożsamość? Książka opowiada o życiu znane−
go i jednocześnie kontrowersyjnego misjonarza w dzie−
jach adwentyzmu. Jej lektura pozwala uświadomić sobie,
że dzieło Pańskie rozwija się pomimo wszelkich ludzkich
nieudolności i słabości. A to dlatego, że Panem misji jest
Bóg, który prowadzi swe dzieło do celu. Cena 19 zł.

NOWOŚĆ. Autor podkreśla znaczenie Kościoła jako spo−
łeczności opartej na więziach międzyludzkich, w której
problemy rozwiązywane są dzięki miłości i porozumie−
niu, a jej członkowie mogą się czuć jak w rodzinie. Taki
Kościół nie potrzebuje wielu pastorów i kosztownych
budynków. A co najważniesze, ma moc przetrwać wy−
zwania XXI wieku. Ta książka to prawdziwa rewolucja
w Kościele! Cena 18 zł.

NOWOŚĆ. Fascynująca próba obnażenia mechanizmów
nietolerancji religijnej na Pogórzu Karpackim w okresie
XVI−wiecznej reformacji. Jest to pierwsza tak dokładna
praca na ten temat. Książka przedstawia postacie, fakty
i dokumenty nieznane szerszej. Formułowane przez au−
tora oceny nierzadko prowokują do dyskusji, a zawsze
— do refleksji. Bogaty materiał ilustracyjny dodatkowo
podnosi walory publikacji. Bardzo pożyteczne są podane
pod koniec książki informacje o spadkobiercach reforma−
cji, a w tym m.in. o Kościele Adwentystów Dnia Siódme−
go działającym współcześnie na obszarze Pogórza Kar−
packiego. „Książka warta polecenia nauczycielom przed−
miotów humanistycznych, przewodnikom turystycznym,
duchownym i wszystkim miłośnikom historii” (prof. Rafał
A. Leszczyński). Cena 26 zł.

NOWOŚĆ. Burzliwa historia angielskiego misjonarza
Williama Careya. W roku 1793 popłynął on wraz rodziną
do Indii, by zanieść tam wieść o Jezusie. Na miejscu spo−
tkało go tak wiele trudności, że jego misja omal nie skoń−
czyła się fiaskiem. Jednak to, co osiągnął, na trwałe
zapisało się w dziejach światowej misji. DVD. 97 min.
Prod. USA. Cena 25 zł.

NOWOŚĆ. Poruszająca historia Hudsona Taylora, czło−
wieka, który odważył się uwierzyć w Bożą wierność, bez
względu na koszty i czekające go próby. Przez swe bez−
graniczne poświęcenie stał się niezłomną postacią, która
w XIX wieku zapoczątkowała misję chrześcijańską w Chi−
nach. Jego postawa i posłuszeństwo swemu powołaniu
mogą być motywującym przykładem dla współczesnych
chrześcijan. DVD. 88 min. Prod USA. Cena 25 zł.


