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FELIETON REDAKCYJNY

[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].

Módl się za niego. Pastorzy, podob-
nie jak inni przywódcy kościelni, są
narażeni na najgroźniejsze ataki wro-
ga, diabła. Szatan wie, że aby rozpro-
szyć stado, trzeba najpierw uderzyć
w pasterza. To wyjaśnia, dlaczego więk-
szość ataków szatana jest skierowanych
w przywódców zborowych i duchow-
nych. Dlatego ważne jest, byś ty, starszy
zboru, stanął w wyłomie i modlił się
o Bożą ochronę dla twojego pastora.
Pamiętaj, że większość z nich modli
się za zbór, współwyznawców i dzie-
ło Pańskie, ale nieraz zapominają mo-
dlić się za samych siebie. W tym mo-
żesz im pomóc. Pamiętaj o swoim pa-
storze podczas codziennych modlitw.

Odwiedzaj swojego pastora i doda-
waj mu otuchy. Poświęć czas, by odwie-
dzić swojego pastora w domu, biurze
czy choćby nawiązać z nim kontakt,
np. za pośrednictwem poczty elektro-
nicznej. Wypowiadaj słowa zachęty
do tego pokornego sługi Bożego. Du-

chowni potrzebują poczucia, iż są do-
ceniani, gdy poświęcają się dziełu Pań-
skiemu. Napisz podziękowanie za ka-
zanie, które poruszyło twoje serce. Przy-
nieś niespodziewany drobny upominek
do biura pastora. Duchowni, którzy
otrzymują zachętę ze strony zboru,
doceniają to i są wdzięczni, wiedząc,
że nie trudzą się na darmo.

Podzielaj wizję swojego pastora. Du-
chowni mają wizję rozwoju zboru
i potrzebują wsparcia. Gdy pastor
przedstawia pomysł nowego projektu
zborowego, zaakceptuj tę wizję i współ-
działaj w jej realizacji. Gdy projekt zo-
stanie ukończony, cały zbór na tym
skorzysta, a Bóg będzie wywyższony.
Duchowni nie powinni trudzić się
w pojedynkę — starsi zborów są po-
wołani, by podzielać i wspierać wizję
pastorów.

Mów dobrze o swoim pastorze. Kie-
dykolwiek wypowiadasz się o du-
chownym, zachowaj pozytywne nasta-

Wspieranie
 służby
 pastorskiej

wienie. Niech ludzie znają twojego pa-
stora z dobrych słów, które o nim
wypowiadasz. Pan Zastępów mówi:
„Nie tykajcie pomazańców moich i nie
czyńcie nic złego prorokom moim!” (Ps
105,15). Gdy źle mówisz o słudze
Bożym, czynisz to na własne ryzyko.
Jednak gdy mówisz dobrze o sługach
Pańskich, możesz być pewny błogosła-
wieństwa.

Możesz służyć wspaniałym wspar-
ciem swojemu pastorowi. Możesz wpły-
wać na pracę twojego duchownego i je-
go życie osobiste. Pomyśl o tym!  ✔

Jonas Arrais

Bycie pastorem to niełatwe zadanie. Niektórzy duchowni opiekują się małymi zborami,
podczas gdy inni troszczą się o liczniejsze wspólnoty. Jednak wszyscy pastorzy potrze−
bują zachęty i wsparcia ze strony współwyznawców, a zwłaszcza starszych zborów.
Jako starszy zboru być może pragnąłeś służyć wsparciem duchownemu, ale nie byłeś
pewny, jak to robić. Oto kilka sugestii, jak możesz wspierać swojego pastora.
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PRZEWODNIK DLA KAZNO−
DZIEJÓW ZBOROWYCH: — Bracie
Dicku, kiedy i dlaczego zacząłeś re−
alizować projekt Postacie biblijne?

DICK STENBAKKEN: — Kaza-
nia w pierwszej osobie zacząłem wy-
głaszać w wyniku realizacji zadania
polegającego na przygotowaniu
i przedstawieniu programu bożonaro-
dzeniowego dla kapelanów wojsko-
wych i członków sztabu w Fort Le-
onard Wood, w amerykańskim stanie
Missouri, gdy byłem młodym kapela-
nem wojskowym. Otrzymałem rozkaz
przygotowania czegoś, co będzie zajmu-
jące, uduchowione i związane z histo-
rią narodzenia Jezusa. W swoich po-
szukiwaniach natrafiłem na narracyj-
ne kazanie wygłoszone w pierwszej
osobie przez prezbiteriańskiego pasto-
ra Fredricka Speakmana. W tej to pre-

zentacji ów duchowny jako stary wła-
ściciel gospody z Betlejem opowiada
ewangeliście Łukaszowi to, co się wy-
darzyło w nocy. Gdy przedstawiłem to
kazanie, ubrany w odpowiedni strój,
jeden z kapelanów nalegał na mnie,
bym przedstawił je podczas nabożeń-
stwa tuż przed świętami Bożego Naro-
dzenia. Choć początkowo się wahałem,
to jednak zdecydowałem się spełnić
jego prośbę i natychmiast przekona-
łem się, jaki wpływ wywierają tego ro-
dzaju kazania. Tak zaczęło się przygo-
towywanie kolejnych kostiumów i ka-
zań wygłaszanych niejako w imieniu
wybranych postaci biblijnych.

— Ile postaci zagrałeś i która
jest twoją ulubioną?

— Do tej pory zagrałem ponad 60
różnych postaci. Większość z nich to

postacie biblijne, ale znalazło się wśród
nich także kilka postaci z historii po-
wszechnej. Moją ulubioną postacią bi-
blijną jest setnik, który kierował ukrzy-
żowaniem Chrystusa i dowodził strażą
przy Jego grobie. Dowiedziałem się
wiele na temat wojskowej historii Rzy-
mu, dzięki czemu lepiej zrozumiałem
Nowy Testament, i to w sposób nie-
dostępny nawet w biblijnych komen-
tarzach. Moich odkryć dokonałem dzię-
ki głębokiemu studiowaniu historii
i trzech różnych rodzajów uzbrojenia
rzymskiej armii w I wieku n.e. Samo-
dzielnie wykonałem repliki broni rzym-
skiej, modyfikując niektóre przedmio-
ty dostępne współcześnie. Z uwagi
na to, jak również 24-letni staż w ka-
pelanacie armii amerykańskiej, mogę
śmiało stwierdzić, że identyfikuję się
najbardziej właśnie z postacią setnika.

WYWIAD

Ożywić Biblię
Rozmowa z dr. Dickiem Stenbakkenem

W swojej dynamicznej działalności dr Dick Stenbakken był kapelanem
armii amerykańskiej, terapeutą rodzinnym, dyrektorem ogólnoświatowego
Adwentystycznego Kapelanatu Wojskowego, a obecnie przygotowuje wy−
jątkowe kazania wygłaszane w pierwszej osobie, m.in. w amerykańskim
Senacie, Pentagonie, na zjazdach namiotowych, w zborach i podczas róż−
nych uroczystości kościelnych. Wydał książkę o setniku, który pełnił służbę
pod krzyżem Jezusa i był świadkiem Jego zmartwychwstania, opublikował
cztery zbiory kazań na płytach DVD i wystąpił w 25 półgodzinnych progra−
mach z red. Shawnem Boonstrą w telewizji It Is Written.
Przygotowując swoje materiały, opiera się na fachowej wiedzy jako doktor

w dziedzinie edukacji i poczwórny magister. Łączy te dyscypliny z pastorskim doświadcze−
niem, powołując do życia postacie biblijne. Wykładał w szkołach wyższych i średnich. Wy−
głasza w pierwszej osobie ok. 90−100 kazań rocznie.
Z żoną Ardis (redagującą rocznik do pobudek porannych dla kobiet) mieszkają w mieście Lo−
veland, w amerykańskim stanie Kolorado. Mają dwoje dorosłych dzieci i czworo wnucząt.
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— Z jakim przyjęciem spotyka−
łeś się ze strony zgromadzonych
w kościołach i innych miejscach?

— Reakcje były zdumiewające,
od pierwszego wystąpienia przed tymi
młodymi rekrutami w armii przed
wieloma laty po otwartą akceptację
senatorów i pracowników amerykań-
skiego Senatu studiujących Biblię,
przed którymi miałem przywilej wystą-
pić (6-krotnie do tej pory). Ludzie
przeważnie reagują w następujący spo-
sób: Czuję się, jakbym spotkał kogoś,
kto wyszedł wprost z Biblii! Ta historia
jest teraz dla mnie bardziej realna.

Po serii kazań wygłoszonych pod-
czas zjazdu namiotowego matka 7-let-
niego chłopca powiedziała mi, że jej syn
siedział w pierwszym rzędzie każde-
go wieczoru i słuchał mnie niemal bez
ruchu. Postacie, które odgrywałem,
mocno przykuwały jego uwagę. Następ-
nego dnia w domu odgrywał postać,
którą ja grałem poprzedniego wieczo-
ru (najwyraźniej złapał bakcyla). Pe-
wien profesor teologii tak skomento-
wał moje kazania: Pastorze, dzięki panu
skojarzyłem ze sobą pewne fakty, któ-
re nigdy wcześniej nie wydawały mi
się powiązane! Czuję się wzbogacony.
Dziękuję panu! To niezły rozrzut —
od 7-latka po profesora teologii. Wie-
lu ludzi zostało poruszonych przesła-
niami wygłoszonymi przez owe biblij-
ne postacie, które od tej pory stały się
dla nich bardziej zrozumiałe i bliższe
ich sercu.

Przed siedmioma laty prezentowa-
łem przesłanie biblijnego setnika pod-
czas uroczystości inauguracji służby
duszpasterskiej jednego z katolickich
kapelanów w dużej jednostce wojsko-
wej. Kiedykolwiek się z owym du-
chownym spotykam, pamięta tamtą
prezentację w najdrobniejszych szcze-
gółach. Wciąż zaprasza mnie w różne
miejsca, gdzie pełni służbę. Jest
dla mnie prawdziwym wsparciem
i przyjacielem.

Dzień po pewnym porannym na-
bożeństwie modlitewnym, podczas któ-
rego odgrywałem Nehemiasza, spotka-
łem człowieka, który był obecny
na owym spotkaniu. Był tak podeks-
cytowany, że powiedział: Poszedłem
do domu i po raz pierwszy w życiu
przeczytałem całą Księgę Nehemiasza!
To fantastyczna księga! Tak dużo się
nauczyłem!

Niedawno pewien młody człowiek
powiedział mi: Pamiętam wizytę pasto-
ra w mojej szkole. Byłem wtedy
w czwartej klasie i nadal pamiętam
tamto kazanie. Te prezentacje zapadają
w pamięć. Ludzie zapamiętują je,
myślą o nich i są pod ich wpływem.
To motywuje mnie do kontynuowania
i rozwijania projektu.

— Jak tego rodzaju projekt
może pomóc starszym zborów i in−
nym przywódcom kościelnym?

— Postacie biblijne są dla ludzi
bardzo pociągające, gdyż czynią Pismo
Święte żywym, współczesnym, realnym
i ważnym dla nich. Historie ludzi
przemawiają w sposób, w jaki nie są
w stanie przemówić wykłady teolo-
giczne, a przy tym zawierają biblijne
przesłania. Jezus posługiwał się opo-
wiadaniami. Stary i Nowy Testament
są pełne różnych historii. Ludzie zapa-
miętują opowiadania.

Jedną z najważniejszych cech tego
rodzaju prezentacji jest to, że przycią-
gają one uwagę i budują mosty, zamiast
denerwować i budować mury. Są one
znakomitym i bezpiecznym sposobem
ewangelizowania, zwłaszcza z okazji
Wielkanocy, Bożego Narodzenia oraz
innych świąt religijnych i świeckich.
Wierzcie mi, że łatwiej uzyskać dar-
mową reklamę w prasie dla takich
prezentacji niż jakiegokolwiek innego
rodzaju ewangelizacji, gdyż są one wy-
jątkowe i spotykają się z powszech-
nym uznaniem.

Osoba przygotowująca wystąpienie
i odgrywająca postać biblijną
w pierwszej osobie musi dogłębnie
znać Słowo Boże, historię powszechną
oraz kulturę czasów i miejsca, w któ-
rych żył bohater, aby dobrze wykonać
to zadanie. To zmusza do starannego

studiowania Biblii, w sposób wyjątko-
wy i przynoszący błogosławieństwo
osobie przygotowującej prezentację.
Prezentacja jest jedynie przekazaniem
tego, czego się nauczyłeś i co zrozu-
miałeś. Tak więc jest wielkim dobro-
dziejstwem także dla ciebie. Ponadto
widzowie są także błogosławieni, nie
tylko słuchając, ale i doświadczając
prezentacji.

Ci, którzy nie mają możliwości
i czasu, by przygotować własne prezen-
tacje, jak również ci, którzy chcieliby
poznać więcej tego rodzaju prezenta-
cji, mogą skorzystać z kilku zbiorów
kazań na płytach DVD, które można
łatwo wykorzystać w warunkach lokal-
nych.

— Co zawierają serie płyt DVD?
— Obecnie istnieją trzy serie ka-

zań w pierwszej osobie i jedna seria
dyskusji w grupie. Serie kazań
w pierwszej osobie to:

1. Faces Around the Cross (Posta-
cie wokół krzyża). Seria obejmuje sie-
dem postaci: Jana, Judasza, Piotra,
Kajfasza, Marcellusa Sylwana — pogań-
skiego rzymskiego kapłana, Piłata
i setnika.

2. Faces Around the Manger (Po-
stacie wokół żłobu). Seria obejmuje
sześć postaci: Heroda, cieślę Józefa,
jednego z mędrców ze Wschodu, Jesse-
go — właściciela gospody z Betlejem,
Jakuba Sprawiedliwego i pasterza
z Betlejem.

3. Miracles of the Master (Cuda Je-
zusa). Seria obejmuje sześć postaci:
Łukasza, mężczyznę niewidomego
od urodzenia, Jaira, trędowatego
z 8. rozdziału Ewangelii Mateusza, fa-
ryzeusza Szymona i Malchusa.

Każda seria składa się z dwóch
płyt DVD i książeczki, w której jed-
na strona jest poświęcona każdej z po-
staci, a kolejna zawiera pytania i za-
dania dla widzów.

Seria zatytułowana Armor of God
(Zbroja Boża) zawiera osiem półgo-
dzinnych sesji, podczas których pięć
osób w panelu dyskusyjnym rozważa
poszczególne elementy zbroi Bożej
opisane w 6. rozdziale Listu do Efe-
zjan. Ta dwupłytowa seria zawiera tak-
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— Jak przywódcy kościel−
ni powinni reagować na
opozycję wobec autoryte−
tu Biblii i Ducha Proroc−
twa?

— Musimy być stanowczy w na-
szej obronie Pisma Świętego jako au-
torytatywnego Słowa Bożego. Gdy
ludzie zaczną się posługiwać histo-
ryczno-krytycznym podejściem
do Biblii, nasze piękne zrozumie-
nie Słowa Bożego zacznie zanikać.
Kościół Adwentystów Dnia Siódme-
go od początku stosował historycz-
no-biblijną i gramatyczną metodę
interpretacji Pisma Świętego. Waż-
ne jest, byśmy nadal posługiwali się
tą metodą w naszym badaniu Biblii.
Ponadto Duch Proroctwa pomaga
nam pełniej zrozumieć wiele prawd
zawartych w Piśmie Świętym.
Na przykład Rzeczywisty tydzień, 9.
rozdział książki Ellen G. White pt.
Patriarchowie i prorocy, daje nam
wspaniałą prezentację tego, jak Bóg
stworzył świat w ciągu sześciu do-
słownych dni. Gdy zrozumiemy
piękne niebiańskie przesłanie o mi-
łującym Panu, który stworzył nas
i umarł za nas, będziemy w stanie
lepiej i pełniej dzielić się tym prze-
słaniem z innymi, nie obawiając się
powiedzieć im tego, w co wierzy-
my. Musimy zawsze udzielać odważ-
nej odpowiedzi tym, którzy pytają
nas o Biblię, Ducha Proroctwa
i autorytet Pisma Świętego. Duch
Święty pomoże nam zachować jed-
ność Kościoła ogólnoświatowego
pomimo różnic kulturowych i od-
miennego spojrzenia na życie.

— Jak ważne jest, by w cza−
sach końca zagadnienie wol−
ności religijnej było istotnym
składnikiem działalności na−
szego Kościoła?

— Musimy być czujni w zdecydowa-
nej obronie wolności religijnej i wolno-
ści sumienia wszystkich ludzi. Jeśli za-
niedbamy obronę innych, to także my
z czasem utracimy swoje prawa. Wolność
religijna jest czymś, co otrzymaliśmy
od samego Boga. Należy dokładać sta-
rań, by zachować wolność religijną, aby-
śmy mieli więcej czasu i możliwości
głoszenia cennego poselstwa trójaniel-
skiego.

Adwentyści dnia siódmego zostali
powołani, by bronić zasady wolności su-
mienia dla dobra wszystkich ludzi. Zgod-
nie z zasadą miłości bliźniego musimy
być gotowi do działania na rzecz grup,
których wolność sumienia jest niedosta-
tecznie chroniona lub zagrożona ze stro-
ny państwa. Taka praca może wiązać się
z osobistym i wspólnotowym poświęce-
niem. To jest cena, którą musimy zapła-
cić, idąc śladami Zbawiciela i stanowczo
wypowiadając się w obronie pokrzywdzo-
nych i prześladowanych.  ✔

Ted N.C. Wilson

[Autor jest przewodniczącym Generalnej Konfe-
rencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego].

[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 każ-
dym kwartale odniesiemy się do niektórych
z tych kwestii w naszej rubryce. Nasz e-mail:
eldersdigest@gc.adventist.org].

że 60 stron wysokiej rozdzielczości
fotografii, opisów historycznych
i pytań do dyskusji dotyczących
każdego z elementów zbroi. Tak
więc są to cztery godziny prezenta-
cji i książka w jednym pudełku.
Do wydania przygotowywane są
kolejne płyty DVD.

— Gdzie zazwyczaj prezen−
towane są nagrania zawarte
na płytach DVD? Podczas nabo−
żeństw? A może w małych gru−
pach?

— Każda prezentacja trwa oko-
ło 30 minut, więc można je wyko-
rzystać w różnych warunkach —
podczas nabożeństwa, studium bi-
blijnego w małej grupie, w klasie
katechetycznej, podczas spotkań
modlitewnych, w grupie młodzie-
żowej, klasie szkolnej, szkole domo-
wej, podczas domowych lekcji bi-
blijnych oraz w ewangelizacji. Są
także wykorzystywane jako wprowa-
dzenie do spotkań ewangelizacyj-
nych. Jedynym ograniczeniem jest
wyobraźnia i pomysłowość użyt-
kowników. Prezentacje te są nada-
wane przez telewizje na całym świe-
cie, gdyż pasują do 30-minutowej
ramówki.

— Jakie przesłania i lekcje
starasz się zawrzeć w swoim
projekcie Postacie biblijne?

— Moim celem jest wykazanie,
że opowiadania i postacie Biblii są
realne, ważne, współczesne i żywe.
Pismo Święte nie jest księgą z po-
krytej kurzem nieważnej przeszło-
ści. Biblia ma bezpośrednie zasto-
sowania także dzisiaj. Ubiór i zwy-
czaje się zmieniły, ale ludzkie spra-
wy są takie same, podobnie jak nie-
zmienny jest Bóg i zbiór prawd za-
wartych w Biblii. Pragnę, by ludzie
przyswajali sobie nowe wiadomości
i stawiali czoło wyzwaniom, a na-
stępnie sięgali głębiej do Słowa
Bożego. To sprzyja rozwojowi cha-
rakteru i ich więzi z Panem, któ-
ry potężnie działał w życiu postaci
przedstawionych w moich prezen-
tacjach.  ✔

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Znaczenie
wolności religijnej
oraz autorytet Biblii
i Ducha Proroctwa
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wyczaj klaskania wydaje się nie-
rozerwalnie związany z dzieja-
mi ludzkości i norm społecz-

nych zachowań. Dowiedziono, że kla-
skanie stanowiło element kultury sta-
rożytnego Egiptu. Według Herodota,
Egipcjanie klaskali w dłonie albo uży-
wali kołatek i grzechotek podczas
świątecznych procesji2, wędrując
od miasta do miasta3. Na malowidle
ściennym w Tall Ahmar3a dwaj
z trzech asyryjskich dygnitarzy są
przedstawieni jako klaszczący w dło-
nie. Według Plutarcha felicitas3b były
zjawiskiem politycznym, w którym
uczestniczyła zwyczajna publika. Spra-
wozdaje on, że podczas poświęcenia
teatru w Pompejach lud klaskał4.
W Syrakuzach obywatele pozdrawia-
li Tymoleona i podkreślali jego wysoką

pozycję, wznosząc okrzyki i klasz-
cząc5.

Starożytni Rzymianie mieli szereg
sposobów okazywania aplauzu podczas
publicznych imprez i wyrażania stop-
nia uznania — od pstrykania palcami,
poprzez klaskanie, po machanie toga-
mi, które cesarz Aurelian zastąpił ma-
chaniem chusteczkami (łac. orarium)
rozdawanymi ludowi6. W rzymskim
teatrze po zakończeniu sztuki pierw-
szy aktor wołał: Valete et plaudite!6a,
a widownia, kierowana przez nieofi-
cjalnego chorega6b, wykrzykiwała ryt-
micznie aplauz z podziałem na gło-
sy. Nierzadko aplauz taki był zorgani-
zowany i opłacony7. Według history-
ka Tacyta istniał też przesadny i sztucz-
ny, ale „tradycją uświęcony zwyczaj
schlebiania każdemu władcy wśród nie-

umiarkowanych aklamacyj i czczych
hołdów”8. Kontekstem klaskania
w dłonie były igrzyska i teatr, gdzie
widzowie wielbili imiona swoich bo-
haterów9.

Aplauz (łac. applaudere — ude-
rzać, klaskać) jest wyrażany przede
wszystkim przez klaskanie czy uderza-
nie dłonią o dłoń w celu okazania
uznania przez jakiś rodzaj dźwięku na-
stępujący po tym. Zazwyczaj oczekuje
się, że widzowie wyrażą aplauz po za-
kończeniu występu artystycznego (wy-
konanie muzyki, przemówienie, sztu-
ka dramatyczna itp.). Zwyczaj klaska-
nia jest postrzegany jako niewerbalna
forma komunikacji mogąca wskazywać
względne uznanie dla danego wykona-
nia. Im głośniejszy i dłuższy jest
aplauz, tym większe jest uznanie wi-
dzów.

Biblijna teologia
klaskania

Klaskanie podczas nabożeństwa
toruje sobie drogę do wielu współcze-
snych Kościołów. Uważa się, że klaska-
nie może wyrażać uczucia natury reli-
gijnej (zob. Ps 47,2). Jednak klaskanie
takie, jakie praktykuje się we współ-
czesnych zborach, może nie odzwier-
ciedlać biblijnego wzorca. W czasach

TEOLOGIA

Wielu ludzi stara się zaka−
zywać klaskania podczas
nabożeństw. W większo−
ści religii, w tym także
w historycznym i współ−
czesnym chrześcijaństwie,
próbowano wprowadzić
jakiś rodzaj tańca pod−
czas nabożeństw. Choć
niektórzy zgromadzeni
czują się niezręcznie, gdy
inni podczas nabożeństw
poruszają się rytmicznie
czy klaszczą do muzyki,
młodszemu pokoleniu
zazwyczaj podobają się
takie religijne praktyki1.

Czy oklaski
są właściwe podczas

nabożeństwa?
Z
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starotestamentowych cztery zasadnicze
hebrajskie słowa określały gest klaska-
nia: macha, nakah, safak i taqa. Sło-
wa te są używane w powiązaniu z he-
brajskimi słowami kaf (dłoń) lub jad
(ręka) i oznaczają gest klaskania czy
uderzania jednym przedmiotem
o drugi. Są także używane w innym
znaczeniu.

Słowo safak (klaskać w dłonie)
jest połączone z kaf w Lb 24,10 jako
wyraz mocnej dezaprobaty króla Bala-
ka dla pobłogosławienia Izraelitów
przez proroka Bileama. Kontekst wy-
daje się wskazywać, że klaskanie pogań-
skiego króla miało przerwać wypo-
wiedź proroka. Wezwany do przekli-
nania Izraelitów, Bileam nie tylko ich
pobłogosławił (zob. Lb 24,1-9), ale tak-
że skierował przekleństwo na Moabi-
tów, mówiąc: „Błogosławieni są, któ-
rzy cię błogosławią, a przeklęci, któ-
rzy cię przeklinają” (Lb 24,9). Słowo
safak oznacza także szyderstwo czy
kpinę. W tym kontekście jest użyte
w połączeniu z szaqu (gwizdać) i ja-
niu (potrząsać głową) (zob. Lm 2,15;
Hi 27,23).

Znaczenie hebrajskiego wyrazu
nakah rozciąga się od bić po zabić.
Może on zostać użyty w przypadku
uderzenia jednej osoby przez drugą
(zob. Wj 2,11.13), uderzenia kogoś
w policzek (zob. Ps 3,8-9; Lm 3,30)
i w odniesieniu do klaskania podczas
koronacji króla (zob. 2 Krl 11,12).
Kapłan Jehojada, gwardziści i zbrojni
oddali honory Joaszowi, klaszcząc
w dłonie w kulminacyjnym momen-
cie uroczystości koronacji i namasz-
czenia. Tak więc, choć namaszczenie
odbywało się w domu Pańskim (zob.
2 Krl 11,4), ceremonia koronacji za-
kończyła się klaskaniem.

Ze wszystkich tych hebrajskich
słów taqa wydaje się najbardziej kon-
trowersyjne, gdyż występuje w Ps 47,2,
gdzie psalmista wzywa wszystkich, by
klaskali w dłonie i wykrzykiwali
„Bogu głosem radosnym”. Kontekst
wydaje się być eschatologiczny (zob. Ps
47,6-9), choć wskazuje na wyrażanie
radości. To samo słowo jest użyte
w kontekście szyderstwa z powodu
upadku Asyrii (zob. Na 3,19).

W Księdze Przysłów słowo to ozna-
cza potwierdzenie umowy przez trze-
cią stronę (zob. Prz 6,1; 11,15; 17,18;
22,26; Hi 17,3).

W Ps 98,8 elementy składowe przy-
rody zostają wezwane do klaskania
w dłonie przed Panem przybywającym
na sąd. Słowo występujące w tym wer-
secie to macha (klaskać w dłonie).
Rwące rzeki i góry, klaskające odpo-
wiednio w kaf i jad, wyrażają radość
jako elementy przyrody spersonifiko-
wane przez proroka (zob. Iz 55,12).
Rwące rzeki napełnione wodą przez
niedawną burzę brzmią jak wielkie
zgromadzenie klaszczące w dłonie,
a spływające deszczem góry śpiewają
radośnie (zob. Ps 98,8). Podobnie jak
w 29. rozdziale Księgi Psalmów, bu-
rza jest objawieniem Pana, który „idzie,
by sądzić ziemię” (Ps 96,13; 98,9)10.
Gdy hebrajskie słowo macha jest użyte
w kontekście radości z powodu Bo-
żych obietnic i wiecznego wybawienia,
występuje łącznie z innym hebrajskim
słowem szamach (radość). Wreszcie
macha jest użyte w wyrażeniach
o charakterze sarkastycznym wobec
Ammonitów, którzy cieszyli się z lo-
su Izraela, klaszcząc w dłonie, by oka-
zać szyderczą radość z powodu losu
ziemi ludu Bożego i świątyni Bożej
(zob. Ez 25,6). W tym przypadku kla-
skanie jest połączone z tupaniem no-
gami jako oznaką zadowolenia.

Podobnie jak u Józefa Flawiusza,
aplauz w Nowym Testamencie był jed-
noznaczny z głośnymi okrzykami (gr.
epifoneo)11. Później, wraz z populary-
zacją chrześcijaństwa, w zborach stop-
niowo przyjęły się zwyczaje znane z te-
atrów. Euzebiusz twierdzi, iż Paweł
z Samosaty podczas swoich kazań za-
chęcał zbory do aplauzu wyrażanego
powiewaniem lnianymi chusteczkami
(gr. othonais), a ci, którzy tego nie czy-
nili, byli za to ganieni12.

Aplauz/klaskanie
a adwentystyczni
pionierzy

Adwentyści od początku rozumie-
li, że zwyczaj klaskania dostał się
do Kościoła chrześcijańskiego w okre-
sie dostosowania do pogańskiej kultu-

ry w celu pozyskania pogan. Tak więc
E.J. Waggoner umieszczał początek tego
zwyczaju w Kościele w czasach Jana
Chryzostoma, patriarchy Konstantyno-
pola w latach 398-404 n.e. Chryzostom
opierał się zwyczajowi klaskania
i twierdził, iż jest on właściwy w świe-
cie, ale nie w Kościele: „Chryzostom
ubolewa nad teatralnymi zwyczajami,
takimi jak głośne klaskanie w aplauzie,
które chrześcijanie w Antiochii i Kon-
stantynopolu wnieśli ze sobą do Ko-
ścioła”13.

Jan, biskup Rzymu w IV w., także
sceptycznie odnosił się do głośnego
klaskania podczas swoich kazań. Ganił
takie zachowania i mawiał do zgro-
madzonych: „Apostołowie, gdy sam
Chrystus wygłaszał kazanie na górze,
słuchali Go, nie przerywając Mu. Za-
miast hałaśliwego aplauzu, którego
miejsce jest w teatrze i publicznej
łaźni, lepsza jest cicha aprobata serca
płynąca z głębszego zastanowienia (...)
nad wypowiedzianymi słowami”14.

Ellen G. White zauważyła, iż kla-
skanie towarzyszyło ruchowi uświęce-
niowemu podczas metodystycznego
zjazdu namiotowego w Burton. „Nie-
które zjawiska podczas tego zjazdu na-
miotowego wielce mnie zaniepokoiły.
Nie mogłam zrozumieć zachowania
niektórych osób podczas spotkań zjaz-
dowych, tak na mównicy, jak i w zgro-
madzeniu. Ludzie ci krzyczeli najgło-
śniej, jak potrafili, klaskali w dłonie
i wyglądali na niezwykle podekscyto-
wanych”15. Ellen G. White wyrażała
przekonanie, że aplauz wierzących bę-
dzie towarzyszył powtórnemu przyjściu
Jezusa, ale nie jest stosowny podczas
nabożeństwa. Ostrzegała przed niebez-
pieczeństwami związanymi z „pokar-
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mem świata” i „występnymi praktyka-
mi świata”16. Stwierdziła, że „poklask
ludu” to niski „wzorzec dobra i zła”17,
gdyż prowadzi do niebezpiecznego
szukania uznania u ludzi zamiast
u Boga. Ponadto przedstawiała aplauz
jako stymulujący podobnie jak wino,
nazywając go „sidłem”18. Wreszcie
wprost wyraziła pogląd, iż aplauz jest
przeciwny Duchowi Jezusa, gdyż On
„nie szukał rozgłosu czy poklasku”19.

Podsumowanie
Z teologicznego punktu widzenia

klaskanie nie ma realnej podstawy
w tradycji biblijnej. Wydaje się, że zbo-
ry, które wprowadzają ten zwyczaj
do nabożeństwa, idą za przykładem
przemysłu rozrywkowego albo naśla-
dują religijne zwyczaje ruchów i Ko-
ściołów charyzmatycznych. Tak więc,
choć klaskanie jest akceptowalne we-
dług świeckich standardów, to jednak
podczas nabożeństwa aplauz nie jest ani
biblijny, ani stosowny, a jako taki nie
znalazł uznania pionierów naszego
Kościoła. Nie ma dowodów, że klaska-
nie było elementem nabożeństwa.
W czasach starotestamentowych kla-
skanie było zwyczajem społecznym
i kulturowym, a nie religijną prak-
tyką. Obecnie w zborach mamy do czy-
nienia z zapożyczeniem z dziedzictwa
grecko-rzymskiego spektaklu pod wpły-
wem współczesnych norm kulturo-
wych. Manuel Angel Rodriguez z ad-
wentystycznego Instytutu Badań Biblij-
nych mówi: „Przypuszczam, że klaska-
nie podczas nabożeństwa przejęliśmy
z naszego środowiska kulturowego.
Klaskanie jest zazwyczaj związane
z przemysłem rozrywkowym, ale sta-
ło się bardzo popularne podczas telewi-
zyjnych ewangelikalnych nabożeństw.
Przypuszczalnie kopiujemy je”20.

Podczas nabożeństw aplauz może
okradać Boga z uznania wyznawców
i stawać się pułapką dla ich duchowe-
go życia, jeśli zaczną dążyć bardziej
do uznania niż do osobistego poświę-
cenia się Panu. Jeśli klaskanie ma wy-
rażać dobre przyjęcie, radość i apro-
batę (jak obserwujemy podczas nabo-
żeństw, na modłę miernika oklasków
stosowanego do wytypowania zwy-

cięzców we współzawodnictwie), Ko-
ściół nie musi naśladować świata w tej
kwestii. Słowo amen jest bowiem za-
zwyczaj używane jako potwierdzenie
wiarygodności (zob. Wj 4,8; 1 Krl 10,7;
Iz 53,1; Ps 106,24) albo wierności woli
Bożej (zob. Rdz 42,20; 1 Krl 8,26).
Podobnie jak greckie słowo pisteuein
(wierzyć), amen odnosi się do „związ-
ku między rzeczywistością a istotą
danej kwestii”21.  ✔

Patrick Etoughé Anani

1 Zob. J. Stephen Lang, 1,001 Things You
Always Wanted to Know About the Holy
Spirit, Nashville 1999, s. 37.

2 W starożytności drewniane grzechotki, tak-
że w kształcie dłoni, służyły nadawaniu ryt-
mu, podobnie jak kastaniety. Pewien asy-
ryjski relief ukazuje kilku muzyków, z któ-
rych jedni grają na harfach, a inni klaszczą
w dłonie (zob. 1000 Bible Images, Bellin-
gham 2009). Zob. także osiem kobiet
i ośmiu kapłanów przedstawionych jako
klaszczący w dłonie do rytmu, w: James
B. Pritchard, The Ancient Near East: An
Anthology of Texts and Pictures, Princeton
1958, s. 314.374.470.

3 Zob. Herodot, Dzieje 2,60, tłum. Seweryn
Hammer, Czytelnik, Warszawa 2006, wyd.
VI, s. 123 (przyp. red.).

3a Tall Ahmar — w starożytności Til Barsip,
miasto w północnej Mezopotamii (obec-
nie Syria) (przyp. red.).

3b Łac. felicitas — szczęście; prawdopodobnie
chodzi tu o uroczystości ku czci bogini Fe-
licitas (przyp. red.).

4 Zob. Plutarch z Cheronei, Pompejusz 48,
w: Plutarch z Cheronei, Żywoty sławnych
mężów, tłum. Mieczysław Brożek, Zakład
Narodowy Imienia Ossolińskich — Wydaw-
nictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław
1996, s. 230 (przyp. red.); por. Nicolaus of
Damascus, Caes. 42; zob. 169; Millar Fer-
gus, Popular Politics in the Late Republic,
w: Leaders and Masses in the Roman World:
Studies in Honor of Zvi Yavetz, red. J. Mal-
kin i Z.W. Rubinsohn, Leiden 1995, s. 106.

5 Zob. Plutarch z Cheronei, Tymoleon 38, w:
Plutarch z Cheronei, Żywoty sławnych mę-
żów, tłum. Mieczysław Brożek, Zakład Naro-
dowy Imienia Ossolińskich — Wydawnictwo,
Wrocław 1955, wyd. IV, s. 210 (przyp. red.).

6 Zob. George Long, Ora’ruim, w: A Dictio-
nary of Greek and Roman Antiquities, wyd.
II popr. i posz., Boston 1870, s. 843.

6a Łac. valete et plaudite — żegnajcie
i klaszczcie (przyp. red.).

6b Choreg (łac. choragus) — obywatel prywat-
ny lub urzędnik wystawiający sztukę i do-

starczający dla niej całego wyposażenia
(przyp. red.).

7 Zob. Böttiger, Über das Applaudieren im
Theater bei den Alten, Leipz 1822.

8 Tacyt, Dzieje 1.32 (zob. 1,35.90; 2,90), w:
Tacyt, Dzieła, tłum. Seweryn Hammer, Spół-
dzielnia Wydawnicza Czytelnik, Warszawa
1957, t. II, s. 27 (przyp. red.).

9 Zob. tamże, 2,55.91 (przyp. red.).
10 Zob. Mark D. Futato, rO’m, w; New Inter-

national Dictionary of Old Testament The-
ology and Exegesis, red. Willem A. VanGe-
meren, Grand Rapids 1997, s. 3.

11 Zob. Dz 12,22; 21,34; 22,24; Łk 23,21;
Józef Flawiusz, Dawne dzieje Izraela 4,66;
6,22.194; 7,352; 10,266, tłum. Zygmunt
Kubiak i Jan Radożycki, Warszawa 1993,
cz. I, s. 214.284.300.358.474 (przyp. red.).

12 Zob. Euzebjusz z Cezarei, Historja kościel-
na 7,30,9, w: Euzebjusz z Cezarei, Histor-
ja kościelna. O męczennikach palestyń-
skich, tłum. Arkadiusz Lisiecki, Kraków
1993, s. 347 (przyp. red.).

13 E.J. Waggoner, Sunday: The Origin of Its
Observance in the Christian Church,
Oakland 1891, s. 104.

14 J.N.D. Kelly, Golden Mouth: The Story of
John Chrysostom: Ascetic, Preacher, Bishop,
Nowy Jork 1995, s. 130-131. Zob. w: Gen.
Sermo 2.1 (PG 54.586); w: Act. Hom 30.4
(PG 60.266-267). Por. red. J.P. Migne,
Patrologia graeca, 162 tomy, Paryż 1876-
-1886.

15 Ellen G. White, w: Signs of Times, 20
I 1876, par. 14. Ponadto: James White,
Life Incidents, Battle Creek 1868, s. 157.
Autor wspomina epizod z ruchem uświę-
ceniowym w New Hampshire, w którym
miały miejsce „głośne okrzyki i klaskanie
w dłonie”.

16 Ellen G. White, The Southern Work, 1966,
s. 17.

17 Ellen G. White, Patriarchowie i prorocy,
Warszawa 2006, wyd. V, s. 490.

18 Ellen G. White, Testimonies for the Church,
Mountain View 1948, t. III, s. 185-186;
Special Testimony to Ministers and Wor-
kers, nr 4, 1895, s. 25.

19 Ellen G. White, Śladami Wielkiego Leka-
rza, Warszawa 2009, wyd. VI, s. 135.

20 Angel M. Rodriguez, Clapping in Church,
w: Adventist Review 5/1997; zob. http://bi-
blicalresearch.gc.adventist.org/documents/
clapping.htm.

21 H. Wildberger, amen, w: Theological Lexicon
of the Old Testament, red. Ernst Jenni i Claus
Westermann, Peabody 1997, t. I, s. 136.

[Autor jest doktorantem Adwentystycznego
Międzynarodowego Instytutu Studiów Wyż-
szych na Filipinach].
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iedyś pewna młoda kobieta sie-
dząca obok mnie w barze sałat-
kowym odwróciła się do mnie

i poważnym tonem zapytała:
— Przepraszam bardzo, co pan są-

dzi o Jezusie Chrystusie?
Wyglądała zwyczajnie — w jej po-

wierzchowności nie było nic szczegól-
nego — ale wiedziałem, że właśnie za-
dała mi najważniejsze pytanie w mo-
im życiu! Nie pamiętam, co odpowie-
działem (zapewne nic sensownego), ale
nigdy nie zapomnę tego pytania. Gdy
skończyła jeść, znikła w tłumie i ni-
gdy więcej jej nie spotkałem. Odeszła
zapewne przekonana, że jej próba ewan-
gelizacji się nie powiodła. Jednak mam
nadzieję, że było inaczej, gdyż Pan po-
służył się tym świadectwem zwyczajnej
chrześcijanki, by zaszczepić ziarno wia-
ry w umyśle 28-letniego agnostyka,
którego życie było wówczas tak bezna-
dziejne jak gnijąca dynia po Hallo-
ween. Ona zasiała ziarno, inni je pod-
lewali, a Bóg dał wzrost. Kilka mie-

sięcy później poprosiłem Wszechmo-
gącego, by przejął panowanie nade mną.
Alleluja!

Od tamtego dnia 1952 roku z nie-
spożytą pasją dzielę się moją wiarą
ze wszystkimi, których spotykam
na swej drodze, i motywuję innych
chrześcijan, by wydawali świadectwo
o Jezusie. Starałem się zrozumieć, dla-
czego, według badań Barna Research
(www.barna.org) mniej niż 5% chrze-
ścijan dzieli się wiarą w Zbawiciela.
Sądzę, że ten odsetek występuje
we wszystkich Kościołach.

Moja droga z Panem wiodła przez
członkostwo w dwunastu różnych
Kościołach, w tym metodystycznym,
baptystycznym, biblijnym i innych, aż
wreszcie, przed około trzema laty, tra-
fiłem do Kościoła Adwentystów Dnia
Siódmego. We wszystkich tych dwu-
nastu Kościołach są wspaniali nowo
narodzeni chrześcijanie, którzy miłują
Pana, studiują Jego Słowo i starają się
żyć w sposób podobający się Bogu.

Jednak we wszystkich tych Kościołach
czegoś brakuje.

Choć adwentyści wykonują świetną
pracę, wysyłając misjonarzy do innych
krajów, z przykrością muszę stwier-
dzić, że jeśli chodzi o osobiste świa-
dectwo we własnych społecznościach,
przypuszczalnie nie są lepsi niż człon-
kowie innych Kościołów. Czego bra-
kuje we wszystkich współczesnych
Kościołach chrześcijańskich?

Nie znałem odpowiedzi na to py-
tanie, póki nie zostałem starszym zbo-
ru w lipcu 2010 roku i od tej pory
miałem okazję wygłaszać kazania
podczas sobotnich nabożeństw. Jako
członek stowarzyszenia Gedeonitów
(w celu promowania mojej książki Ad-
ventures of a Witness for Jesus) często
przemawiałem w różnych zborach.
Ale wygłoszenie kazania podczas so-
botniego nabożeństwa to było
dla mnie coś wielkiego! Wołałem więc
do Pana, by dał mi przesłanie, które
chce przekazać. Oto, co On mi ukazał.

EWANGELIZACJA

Czegoś brakuje

we wszystkich Kościołach

K
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Ludzie regularnie uczęszczający
na nabożeństwa słyszeli wiele moty-
wacyjnych wezwań do świadczenia
o Jezusie. Dobrze wiedzą o Jego wiel-
kim zleceniu. Wiedzą, że pierwszym
wezwaniem Mistrza skierowanym
do Jego uczniów były słowa:

— „Pójdźcie za mną, a zrobię was
rybakami ludzi!” (Mt 4,19).

Przypuszczalnie słyszeli też kilka
kazań opartych między innymi na 2 Kor
5,20, dotyczących roli chrześcijan jako
ambasadorów Chrystusa. Być może
niektórzy poczuli się nawet zainspiro-
wani przesłaniem Dn 12,3 o tych, „któ-
rzy wielu wiodą do sprawiedliwości”
i „jaśnieć będą (...) jak gwiazdy na wie-
ki wieczne”. A jednak niewielki odse-
tek wyznawców (3-5%) dzieli się swoją
wiarą z innymi ludźmi. Co za trage-
dia! Jak to możliwe? Czy nowo naro-
dzeni chrześcijanie nie przynoszą owo-
cu Ducha — miłości, radości, pokoju
itd.? A przecież czegoś brakuje!

Obecnie przy pomocy internetu,
telewizji, szkół, odstępczych Kościo-
łów, przemysłu rozrywkowego, dilerów
narkotyków i pornografii wielki zwo-
dziciel i ojciec kłamstwa szerzy swoją
działalność na niespotykaną dotąd
skalę. Z lubością wiedzie miliony cen-
nych dusz szeroką drogą wiodącą
na zatracenie — zwłaszcza naszą mło-
dzież, wśród której trzy najczęstsze
przyczyny śmierci to wypadki samo-
chodowe, zabójstwa i samobójstwa.
Dlaczego nie możemy powstrzymać
tego okrutnego mordercy albo przynaj-
mniej zahamować tempo jego działa-
nia? Otóż możemy!

W Biblii zawarta jest odpowiedź.
Po pierwsze musimy obnażyć strate-
gię diabła. On zna proroctwo z Mt
24,14: „Będzie głoszona ta ewangelia

o Królestwie po całej ziemi na świa-
dectwo wszystkim narodom, i wtedy
nadejdzie koniec”. Ów koniec jest
dobrą nowiną dla nas, ale, jak szatan
dobrze wie, koniec tego świata jest
dla niego początkiem tysiącletniej
męki. Dlatego stara się odwlec koniec.
W jaki sposób? Czyni wszystko, co
w jego mocy, by powstrzymać nas
od głoszenia ewangelii! Najlepszą
metodą szatana jest skażenie nas grze-
chem, który dobrze zna — pychą, grze-
chem, który najtrudniej rozpoznać
u samego siebie. Jednak zapytasz, co
ma wspólnego pycha z naszą niechę-
cią do świadczenia o Jezusie? To
trudne do wyjaśnienia, ale gdyby nie
pycha, to czy obawialibyśmy się odrzu-
cenia? Czy balibyśmy się, że zostanie-
my wyśmiani? Czy obawialibyśmy się
ludzkiej nienawiści i kpin z powodu
Zbawiciela? Czy balibyśmy się czego-
kolwiek? Nie! Czy te pytania wydają ci
się zbyt skrajne? Zwróć uwagę, co
Paweł napisał do Galatów: „Z Chry-
stusem jestem ukrzyżowany; żyję więc
już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus;
a obecne życie moje w ciele jest
życiem w wierze w Syna Bożego, któ-
ry mnie umiłował i wydał samego sie-
bie za mnie” (Ga 2,20).

Pomyśl, co mogłoby się stać, gdy-
by 95% chrześcijan, którzy rzadko
mówią o Jezusie w obecności niewie-
rzących, nagle zaczęło wierzyć Jego sło-
wom zapisanym w J 14,12: „Zapraw-
dę, zaprawdę, powiadam wam: Kto
wierzy we mnie, ten także dokonywać
będzie uczynków, które Ja czynię,
i większe nad te czynić będzie”.

Chwileczkę! Co Chrystus powie-
dział? Większe uczynki nad te, które
On czynił? Większe niż uzdrowienie
dziesięciu trędowatych przez wypowie-
dzenie kilku słów? Większe niż wywo-
łanie Łazarza z grobu? Większe niż
zamienienie 300 litrów wody w sok
winogronowy? Tak!

Jakie to większe czyny? Może to,
co Jezus jako pierwsze powiedział swo-
im uczniom: Pójdźcie za mną, a zro-
bię was rybakami ludzi. Przypomnij so-
bie, co Zbawiciel powiedział tuż przed
swoim odejściem do nieba: „Weźmie-
cie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi

na was, i będziecie mi świadkami”
(Dz 1,8).

Więc czego brakuje?
Biblia odpowiada na to pytanie.

Apostoł Paweł prosił Efezjan: „W każ-
dej modlitwie i prośbie zanoście
o każdym czasie modły w Duchu
i tak czuwajcie z całą wytrwałością
i błaganiem za wszystkich świętych
i za mnie, aby mi, kiedy otworzę usta
moje, dana była mowa do śmiałego
zwiastowania ewangelii, dla której
poselstwo sprawuję w więzach, abym
ją mógł z odwagą zwiastować, jak to
czynić winienem” (Ef 6,19-20).
W Dziejach Apostolskich czytamy:
„A gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło
się miejsce, na którym byli zebrani,
i napełnieni zostali wszyscy Duchem
Świętym, i głosili z odwagą Słowo
Boże” (Dz 4,31). „Paweł i Barnaba
odpowiedzieli odważnie i rzekli: Wam
to najpierw miało być opowiadane Sło-
wo Boże, skoro jednak je odrzucacie
i uważacie się za niegodnych życia
wiecznego, przeto zwracamy się do po-
gan” (Dz 13,46). A oto jeden z mo-
ich ulubionych wersetów: „Występny
ucieka, chociaż nikt go nie goni, lecz
sprawiedliwy jest nieustraszony jak
młody lew” (Prz 28,1).

W Ga 5,22-23 odwaga nie jest wy-
mieniona jako część owocu Ducha
Świętego. Jednak święta odwaga płynie
wyłącznie z Jego mocy, i to w odpo-
wiedzi na modlitwę. Nawet apostoł
Paweł musiał się modlić o odwagę.

Wydawanie świadectwa wiary jest
Bożym pomysłem, a więc Wszechmo-
gący udzieli ci wszelkiej pomocy, jakiej
do tego potrzebujesz. Po pierwsze
musimy zgromić szatana w imieniu
Jezusa. Mając świadomość, że nieodro-
dzony człowiek nie może pojąć spraw
duchowych, módl się, by Bóg przygo-
tował serca tych, z którymi pragniesz
się dzielić cudowną miłością Jezusa.
Módl się, by Najwyższy pozwolił ci stać
się czystym naczyniem do użytku Du-
cha Świętego.  ✔

G. Warren Sears

[Autor jest starszym zboru adwentystycznego
w mieście Gambrills w amerykańskim stanie
Maryland].

„Będzie głoszona
ta ewangelia
o Królestwie
po całej ziemi
na świadectwo
wszystkim narodom,
i wtedy nadejdzie
koniec” (Mt 24,14).
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Kazanie I
Zbawienie
2 Tm 1,8-10

10,45; Hbr 9,15). On umarł
za nas, zajmując nasze miejsce
(zob. Iz 53,4-8; Rz 5,8).

C. Adwentyści wierzą, że „śmierć
Chrystusa miała charakter zastęp-
czy, ekspiacyjny, pojednawczy
i przekształcający. (...) tym, któ-
rzy przyjmują pojednawczą ofiarę
Chrystusa, daje zapewnienie osta-
tecznego zwycięstwa nad grze-
chem i śmiercią”1.

II.  ZBAWIENIE
  W TERAŹNIEJSZOŚCI
A. „Mowa o krzyżu jest głupstwem

dla tych, którzy giną, natomiast
dla nas, którzy dostępujemy zba-
wienia, jest mocą Bożą” (1 Kor
1,18). „Pan zaś codziennie po-
mnażał liczbę tych, którzy mieli
być zbawieni” (Dz 2,47).

B. Śmierć Chrystusa uwalnia od
grzesznego życia (zob. Ef 2,13;
1 P 1,18), odkupuje (zob. Ef 1,7;
Hbr 9,12.15), uświęca (zob. Hbr
10,29; 13,12) i umożliwia zwy-
cięstwo (zob. Ap 12,11).

C. Ellen G. White podkreślała, że
„uświęcenie nie jest dziełem chwi-
li, godziny czy dnia, ale całego
życia. (...). Póki szatan działa, bę-
dziemy musieli wyrzekać się sie-
bie i pokonywać osaczające nas
grzechy. Póki trwa nasze życie, nie
będzie chwili przestoju ani punk-
tu, w którym będziemy mogli
stwierdzić, że osiągnęliśmy już
wszystko”2.

III. ZBAWIENIE W PRZYSZŁOŚCI
A. „Tym bardziej więc teraz, uspra-

wiedliwieni krwią jego, będziemy
przez niego zachowani od gnie-
wu” (Rz 5,9). „A nie tylko ono,
lecz i my sami, którzy posiadamy
zaczątek Ducha, wzdychamy
w sobie, oczekując synostwa, od-
kupienia ciała naszego” (Rz 8,23).

B. „A to czyńcie, wiedząc, że już czas,
że już nadeszła pora, abyście się ze
snu obudzili, albowiem teraz bliż-
sze jest nasze zbawienie, niż kiedy
uwierzyliśmy” (Rz 13,11). „Albo-
wiem wytrwałości wam potrzeba,
abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą,

dostąpili tego, co obiecał. Bo jesz-
cze tylko mała chwila, a przyjdzie
Ten, który ma przyjść, i nie będzie
zwlekał” (Hbr 10,36-37).

C. Przyszłe zbawienie w najpełniej-
szym sensie zostanie zrealizowa-
ne wraz z uwielbieniem. „Gdyż
sam Pan na dany rozkaz, na głos
archanioła i trąby Bożej zstąpi
z nieba; wtedy najpierw powstaną
ci, którzy umarli w Chrystusie,
potem my, którzy pozostaniemy
przy życiu, razem z nimi porwa-
ni będziemy w obłokach w po-
wietrze, na spotkanie Pana; i tak
zawsze będziemy z Panem” (1 Tes
4,16-17; zob. 1 Kor 15,52-56).

Historia zbawienia nie jest sucha
i pozbawiona życia. Jest dynamicznym
i mocnym przedstawieniem miłujące-
go Boga, który szuka i ratuje zgubio-
nych. Psalmista, rozmyślając nad zbaw-
czymi dokonaniami Pana w dziejach
ludzkości, oświadcza: „Boże, na własne
uszy słyszeliśmy, ojcowie nasi opowia-
dali nam o dziele, którego dokonałeś
za dni ich, w czasach dawnych. Tyś
ręką swoją wypędził narody, a ich osa-
dziłeś; wytępiłeś lud, a ich rozkrzewi-
łeś. Bo nie mieczem swoim zdobyli zie-
mię ani ramię ich pomogło im, lecz pra-
wica twoja i ramię twoje oraz światło
oblicza twego, gdyż ich sobie upodoba-
łeś. (...). Każdego dnia chlubimy się
Bogiem i imię twoje wiecznie wyzna-
wać będziemy” (Ps 44,2-4.9).

Ofiara Chrystusa na krzyżu odgry-
wa najważniejszą rolę w naszym zba-
wieniu. Na Golgocie Jezus zapłacił
najwyższą cenę. Nasze uczynki i sta-
rania nie czynią nas wolnymi. W ża-
den sposób nie możemy zapracować
czy zapłacić za nasze zbawienie. „Nie
wstydzę się ewangelii Chrystusowej, jest
ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu
każdego, kto wierzy, (...) bo usprawie-
dliwienie Boże w niej bywa objawio-
ne, z wiary w wiarę, jak napisano:
A sprawiedliwy z wiary żyć będzie”
(Rz 1,16-17). Dzisiaj możemy cieszyć
się zbawieniem przez wiarę. Jezus
może nas obdarzyć żywym chrześcijań-
skim doświadczeniem zwycięstwa
w Nim. Pewnego dnia, już wkrótce, On
przyjdzie, by zabrać nas ze świata ska-

HOMILETYKA

Jakiś czas temu byłem w Dachau
i stanąłem tam przed bramą pierwsze-
go faszystowskiego obozu koncentracyj-
nego w Niemczech. Czułem się tak przy-
tłoczony, że ledwie docierały do mnie
przyciszone głosy turystów zwiedzają-
cych to miejsce. Na bramie widniał na-
pis: Arbeit macht frei (Praca czyni wol-
nym). To kłamstwo jest spojone z każdą
fałszywą nauką i religią, narzucając
egocentryczne podejście do życia oraz
wykluczając poleganie na Bogu
w kwestii zbawienia (zob. Rdz 3,1-19).
Niektóre religie uczą, że zbawienie
od grzechu czy zła jest zawarte w nie-
kończącym się cyklu reinkarnacji, pro-
wadzącym do gromadzenia dobrej kar-
my. Zgodnie z tym poglądem jakość
życia po reinkarnacji zależy od tego,
jak dobrze przeżyje się obecne życie.

Daremność dążenia do zbawienia
przez te fałszywe religie stanowi zupełne
przeciwieństwo tego, czego naucza Pismo
Święte. Biblia przedstawia objawienie
Boga w historii ludzkości. Wszechmo-
gący przemawia do nas nie tylko przez
historię zapisaną w Słowie Bożym, ale
także przez swoje działanie i kontynu-
ację dziejów więzi. Więź z Najwyższym
ma zbawczy wymiar. Bóg zbawia przez
śmierć, zmartwychwstanie i wniebo-
wstąpienie Jezusa Chrystusa. Odkupień-
cze działania Boga dla nas rozciągają się
od przeszłości, sięgając przez teraźniej-
szość w przyszłość.

I. ZBAWIENIE W PRZESZŁOŚCI
A. Bóg „nas wybawił i powołał po-

wołaniem świętym” (2 Tm 1,9).
„Wiara twoja zbawiła cię” (Łk
7,50). „Łaską zbawieni jesteście
przez wiarę” (Ef 2,8). Biblia wie-
le razy mówi o zbawieniu w cza-
sie przeszłym.

B. Pojęcie zbawienia w przeszłości
odnosi się do uwolnienia od ka-
ry za grzech. Przez swoją śmierć
Jezus zapłacił okup za nasze
wyzwolenie (zob. Mt 20,28; Mk



PRZEWODNIK DLA KAZNODZIEJÓW ZBOROWYCH 4/2011 (29)  •  13

żonego grzechem. Ta wielka historia
zbawienia od początku do końca jest
wypełniona łaską i obecnością Boga.
Jakżeż cudowna jest Jego łaska!  ✔

Limoni Manu O’Uiha

1 Wierzyć tak jak Jezus, Warszawa 2007, wyd.
II, s. 116.

2 Ellen G. White, Działalność apostołów,
Warszawa 2007, wyd. IV, s. 310.

bić wrażenie na innych, nie
odczuwali współczucia dla
swoich pracowników, których
nie traktowali uczciwie. Czy
i my stawiamy zysk ponad
uczciwością?

2. Kłótnie i spory. Zamiast w cza-
sie postu wzrastać w miłości
i współczuciu, fałszywie po-
szczący kłócili się i spierali.
Ich zewnętrzny pozór poboż-
ności był jedynie przykrywką
dla podłości, nieustępliwości
i krytykanctwa.

3. Pozorna pokora. Ci, których
post nie podobał się Bogu, usil-
nie starali się stworzyć wraże-
nie pokory, ale była to jedynie
fasada. Swoją głodówkę i po-
zór pokory postrzegali jako
cele same w sobie, a nie je-
dynie środki mające prowadzić
do duchowego rozwoju.

4. Nieszczery żal. Ostatnim aspek-
tem fałszywego postu jest nie-
szczery żal — pozór żalu bez
autentycznej skruchy. Przy-
wdziewanie pokutnej szaty
i posypywanie się popiołem,
mające symbolizować uniże-
nie i skruchę przed Bogiem,
staje się wtedy kpiną.

II. PRAWDZIWY POST
Przyjrzeliśmy się fałszywemu posto-
wi, a jak Bóg definiuje prawdziwy
post? Jak określa cel takiego postu?
Jak zmieniamy się pod wpływem
takiego postu?
A. Sprawiedliwe postępowanie.

Pierwszym celem prawdziwego
postu jest dążenie do prawości
i uczciwości. Ci, którzy prakty-
kowali fałszywy post, wyzyskiwa-
li swoich robotników. Ale praw-
dziwy post wiedzie do współczu-
cia i ofiarnej miłości, pragnienia
sprawiedliwości dla wszystkich,
a zwłaszcza słabych i bezbron-
nych. Prawdziwy post motywuje
nas do dążenia do tego ideału.

B. Uwolnienie uciśnionych. Drugim
przejawem sprawiedliwości jest
uwolnienie uciśnionych. Słowo
uciśnieni oznacza niesprawiedli-

[Autor jest pastorem zboru adwentystyczne-
go w mieście Palmerston North w Nowej Ze-
landii].

NOTATKI

Izajasz podaje przykład narze-
kań tych, którzy pościli „po-
bożnie” przed Panem. Narze-
kają oni, że Jahwe nie zwraca
uwagi na ich poświęcenie.
Mówili niejako: Zobacz, Boże,
czynimy to, czego wymagasz.
Czego jeszcze chcesz od nas?
Dlaczego nas ignorujesz?

3. Korzyści materialne. Trzecim
celem było osiągnięcie zysku.
Oto w dniu waszego postu za-
łatwiacie swoje sprawy. Bibli-
ści są zdania, że chodzi tu
o prowadzenie działalności
zarobkowej. Zamiast poświę-
cić dzień postu duchowemu
rozwojowi, ludzie ci traktowa-
li go jak zwykły dzień pracy.
Ich najważniejszym celem były
korzyści materialne. Poszcze-
nie nie miało żadnego wpływu
na ich życie — było jedynie
zewnętrznym rytuałem pozba-
wionym znaczenia.

B. Rezultaty
Wymieniliśmy cele fałszywego
postu. Teraz zwróćmy uwagę
na jego rezultaty.
1. Wyzysk pracowników. Pierw-

szym skutkiem takiego postu
jest wyzysk pracowników. Ce-
lem prawdziwego postu jest
przybliżenie człowieka do Bo-
ga i uwrażliwienie na potrze-
by bliźnich. Ci, których post był
jedynie pokazem, mającym zro-

Kazanie II
Post, który podoba się Bogu
Iz 58,1-9

Co myślisz, gdy słyszysz, że ktoś
pości, albo gdy ktoś zachęca cię
do podjęcia postu? Jak w powyższych
wersetach z Księgi Izajasza Bóg defi-
niuje prawdziwy post — taki post, któ-
ry prawdziwie przynosi Mu chwałę?
Na czym polega fałszywy post?

I. POST, KTÓRY NIE PODOBA SIĘ
    BOGU

W 58. rozdziale Księgi Izajasza
prorok mówi w imieniu Boga, wyja-
śniając, co On sądzi o ostentacyjnych
przejawach religijności Judejczyków.
Ich religijność na pokaz nie miała wie-
le wspólnego z autentyczną pobożno-
ścią. Zachowywali oni zewnętrzne for-
my religijne, ale nie czuli ducha nabo-
żeństwa. Bóg oświadczył, że ich posta-
wa była przejawem buntu przeciwko
Niemu.

A. Cele
Dlaczego bunt? Co jest podstawą
tego oskarżenia? Rozważny cele
tych, którzy zachowywali posty
niepodobające się Bogu.
1. Chęć zwiedzenia Boga. Pierw-

szym celem tych, którzy pościli
na pokaz, było zwiedzenie
Pana. Jednak Bóg wyraźnie
oświadcza, że pozory nie mogą
Go zwieść. Ich post nie znaczy
dla Niego nic, gdyż On patrzy
na ich serca.

2. Służenie samym sobie. Drugim
celem poszczenia na pokaz
było służenie samym sobie.

HOMILETYKA
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wie traktowanych albo siłą trzy-
manych w niewoli. Prawdziwy
post i szczere ukorzenie się przed
Bogiem sprawiają, że wzrastamy
w Jego miłości, ceniąc każdego
człowieka i działając dla poło-
żenia kresu niesprawiedliwości.

C. Dzielenie się pokarmem. Następ-
nie Bóg mówi nam wyraźnie, by-
śmy podzielili się pokarmem
z głodnymi. Nie wystarczy czy-
tać o biedzie wokół nas. Mamy
działać i osobiście dzielić się
z potrzebującymi. Jeśli nasz post
i skrucha są autentyczne, będzie-
my szafarzami wszystkiego, czym
Pan nas obdarzył, a nasze środki
będziemy przeznaczać na poma-
ganie bliźnim, a nie robienie
na nich wrażenia.

D. Zapewnienie schronienia bez-
domnym. Powiedziano nam tak-
że, iż mamy zapewnić schronie-
nie bezdomnym. Nie znaczy to
jedynie wynajęcie pokoju w ho-
telu, ustawienie namiotu w ogro-
dzie czy wezwanie na pomoc or-
ganizacji charytatywnej, by zajęła
się potrzebującą osobą. Bóg wzy-
wa nas, byśmy zrobili miejsce
w naszym domu i przyjęli po-
trzebujących. Pan zawsze docie-
ra do nas na osobistym pozio-
mie i oczekuje tego samego
od swoich dzieci.

E. Przyodzianie nagich. Ostatnim
sposobem okazania prawdziwej
pobożności jest przyodzianie na-
gich. Być może nigdy w życiu nie
spotkamy kogoś, kto dosłownie
nie miałby na siebie co włożyć.
Jednak nierzadko słyszymy o lu-
dziach, którzy stracili wszystko
wskutek powodzi, pożaru, trzęsie-
nia ziemi czy innego nieszczę-
ścia. Być może na co dzień nie
widujemy ludzi, którzy mają pro-
blem z zaspokojeniem podsta-
wowych potrzeb. Ale pomyśl, ja-
kie nieszczęścia nawiedziły ostat-
nio twój kraj czy miasto. Jak mo-
żesz pomóc tym, których dotknę-
ły jakieś tragedie?

F. Rezultaty. Studiowany przez nas
fragment Księgi Izajasza kończy się

opisem rezultatów prawdziwego
postu. Iz 58,8-9 zaczyna się słowa-
mi „wtedy” i „gdy”. Błogosławień-
stwa są uzależnione od prawdzi-
wego postu. Dla Judejczyków ozna-
czało to, że mieli postępować spra-
wiedliwie oraz nieść pomoc bied-
nym i potrzebującym. Czy to prze-
słanie jest choćby trochę inne
dla nas dzisiaj?

III. REZULTATY PRAWDZIWEGO
       POSTU

A. Miłość Boża będzie jaśnieć.
Po pierwsze miłość Pańska bę-
dzie mocno świecić przez nas.
Miłość Boga jest światłem i cie-
płem dla tych, którzy ją przyj-
mują. Jeśli pragniesz poznać mi-
łość Zbawiciela w pełni, prakty-
kuj prawdziwy post. Jeśli pra-
gniesz objawiać Jego miłość wo-
bec bliźnich, praktykuj prawdzi-
wy post.

B. Zupełne uzdrowienie. Drugim re-
zultatem jest zupełna odnowa cia-
ła, umysłu i ducha. Słowo uzdro-
wienie wskazuje tu odwrót
od choroby i śmierci. Gdy jeste-
śmy zajęci własnymi przyjemno-
ściami i ignorujemy potrzeby
ludzi wokół nas, zostajemy zara-
żeni chorobą egoizmu, która pro-
wadzi do wiecznej śmierci. Ale
służąc bliźnim, doświadczamy
duchowego zdrowia.

C. Poczucie obecności Boga. Praw-
dziwy post daje nam poczucie
przebywania w obecności Pana.
Izajasz przedstawia wierzących

jako wojsko, którego wodzem
i tylną strażą jest sam Jahwe.
Wojsko strzeżone przez Boga to
obraz napawający otuchą!

D. Wysłuchane modlitwy. Zamiast na-
rzekać, że Bóg nie nagradza nas
za nasz fałszywy post, mamy za-
pewnienie, że gdy szczerze pości-
my, On wysłucha nas i odpowie
na nasze modlitwy. Gdy potem
będziesz wołał, Pan cię wysłucha,
a gdy będziesz krzyczał o pomoc,
odpowie: Oto jestem. Bóg nie jest
daleko od nas, ale jest tuż przy nas,
oferuje nam pomoc i pocieszenie
oraz pragnie otworzyć nasze oczy
na prawdziwy sens pobożności.

PODSUMOWANIE
Iz 58,1-9 porównuje post, który nie

podoba się Bogu, z takim, który jest
Mu miły. Czy to znaczy, że prawdziwy
post wymaga powstrzymania się
od spożywania pokarmu? Nie. Po-
wstrzymanie się od spożywania pokar-
mu może pomóc nam w skierowaniu
myśli ku Panu, ale głodówka nie jest
najważniejszym celem. Jak powiedział
Dietrich Bonhoeffer, post „ma tylko
jeden cel — lepsze przygotowanie
uczniów do ochoczego spełniania tych
zadań, do których Bóg ich powołał”.

Stoi przed nami wyzwanie doświad-
czenia prawdziwego postu, zgodnego
z tym, jak definiuje go Pan. Gdy spro-
stamy temu wyzwaniu, staniemy się bło-
gosławieństwem dla bliźnich. Będzie-
my zmotywowani miłością Bożą
do działania dla dobra innych. Miłość
Zbawiciela będzie jaśnieć przez nas.    ✔

Kazanie III
Sobota a wspólne nabożeństwo
Łk 4,16

Jezus miał w zwyczaju uczęszczać
do synagogi w szabat. Jako Stwórca,
sprawca istnienia wszystkiego, nie mógł
odrzucić czegoś, co sam ustanowił, uświę-
cił, pobłogosławił i przekazał ludzkości.

Jako ludzie zostaliśmy stworzeni,
by oddawać cześć Bogu. W głębi du-
szy tęsknimy za tym, co wieczne i bo-

skie. Stwórca pragnie napełnić nas
prawdziwą radością i szczęściem, tak-
że wtedy, gdy uczestniczymy w adwen-
tystycznych zgromadzeniach.
• Sobota jest dniem uwielbienia i chwa-

ły dla naszego Boga i Stwórcy.
• W sobotę wspólne nabożeństwo

jest przykładem tego, czym będzie
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nabożeństwo w niebie i na nowej
ziemi.

• Jezus oddawał Bogu cześć we wspól-
nocie wierzących w sobotę (zob. Łk
4,16).

• Apostołowie także oddawali Panu
cześć, spotykając się ze współwie-
rzącymi w sobotę (zob. Dz 17,2).

• Odkupieni będą czcić Najwyższego
w dniu szabatu przez całą wiecz-
ność (zob. Iz 66,22-23).

I. WSPÓLNE NABOŻEŃSTWO
    SOBOTNIE

Każdego tygodnia nasz niebiański
Ojciec daje nam przywilej odpoczywa-
nia od codziennej rutyny i uczestni-
czenia wraz z innymi wierzącymi
w nabożeństwie ku Jego czci. Pod-
czas wspólnego nabożeństwa możemy
cieszyć się przyjemnością oddawania
czci Bogu, otrzymywania Jego łaski
i uczestniczenia w Jego nieskończo-
nej miłości. „Pan przybliża się do swe-
go ludu w dniu, który pobłogosławił
i uświęcił”1. „Bóg poświęcił siódmy
dzień. Ta szczególna część czasu, od-
dzielona przez samego Boga jako pora
nabożeństwa i odpoczynku, jest dziś
tak samo święta, jak wówczas, gdy Bóg
odpoczął po stworzeniu ziemi”2.

II. NASZE UCZESTNICTWO
     W SOBOTNIM NABOŻEŃSTWIE

Sobota jest bezcennym darem udzie-
lonym ludzkości przez Boga. Wraz
z tym darem Pan daje nam możli-
wość oddawania Mu czci we wspól-
nocie z innymi wierzącymi.
A. Powinniśmy pamiętać, że muzy-

ka jest najsubtelniejszą ze sztuk
— może wpływać ku dobru albo
złu silniej niż jakakolwiek inna
forma sztuki. Marcin Luter po-
wiedział: „Muzyka jest sztuką
proroków, jedyną po teologii,
która tak mocno może łagodzić
niepokój duszy i zmusić szatana
do ucieczki”.

B. Bóg z pewnością zasługuje
na uwielbienie wierzących zgro-
madzonych podczas sobotniego
nabożeństwa. „Godzien jesteś,
Panie i Boże nasz, przyjąć chwa-
łę i cześć, i moc, ponieważ Ty

stworzyłeś wszystko, i z woli
twojej zostało stworzone, i zaist-
niało” (Ap 4,11). Nie pojawiliśmy
się na ziemi przypadkiem. Ist-
niejemy, bo miłujący Bóg nas
stworzył. To On obdarzył nas
wspaniałym darem życia. Dlate-
go jest On godny naszej najgłęb-
szej i najwznioślejszej chwały
podczas sobotniego nabożeństwa.

C. Gdy oddajemy cześć Bogu w Je-
go dniu sobotnim, otwarcie wyzna-
jemy, że respektujemy Jego przy-
kazanie: „Pamiętaj o dniu szaba-
tu, aby go uświęcić” (Wj 20,8 BT).
Przez proroka Izajasza Pan ogło-
sił nieograniczone błogosławień-
stwa dla tych, którzy świętują Jego
święty dzień (zob. Iz 56,2).

III. ZGROMADZENIA
       W WIECZNOŚCI

Odkupieni będą czcić Pana w każ-
dy szabat przez całą wieczność (zob. Iz
66,22-23). W wiecznym Bożym króle-
stwie znajdziemy prawdziwy i zupełny
odpoczynek, oddając cześć Bogu w dniu
pobłogosławionym przez Niego. Przez
wieki i tysiąclecia wieczności sobota
będzie trwałym znakiem Boga jako
Stwórcy i Odkupiciela. Sobota będzie
symbolem Jego wiecznej miłości i pra-
gnienia niczym niezmąconego szczęścia
dla Jego odkupionych.

Adwentyści dnia siódmego uznają
Boga jako Stwórcę i jedynego, który za-
sługuje na naszą cześć. Ellen G. White
napisała: „Nabożne świętowanie Boże-
go świętego dnia prowadziłoby umysły
ludzi ku ich Stwórcy. Dzieła Pana
w przyrodzie przypominałyby im
o Nim, tak iż świadczyliby o Jego mocy
i miłości. Sobota z czwartego przyka-
zania jest pieczęcią żywego Boga. Wska-
zuje na Boga jako Stwórcę i jest znakiem
Jego prawdziwej władzy nad stworzony-
mi istotami”3. Przypominamy sobie
o tym co tydzień, gdy udajemy się na na-
bożeństwo, by oddawać chwałę naszemu
Stwórcy i Odkupicielowi.

PODSUMOWANIE
Kiedyś trzej mężczyźni pracowali

na budowie. Pewien przechodzień za-
pytał każdego z nich:

— Co pan robi?
Pierwszy odpowiedział:
— Układam cegły.
Drugi odpowiedział:
— Zarabiam na życie.
Trzeci, uśmiechając się z zadowo-

leniem, oświadczył:
— Buduję dom Boży.

A. Każdy zbór powinien być domem
Bożym, ołtarzem ku czci Boga.
Wspólnota, poleganie na sobie
nawzajem, wspólne wzrastanie
w wierze to życzenie Pana
dla rodziny wiary. Podczas so-
botniego nabożeństwa słyszymy
głos Boga przemawiający do na-
szych serc za pośrednictwem
Jego posłańców. Zwracamy się
do Niego w modlitwie i odda-
jemy Mu chwałę słowami, dzie-
sięcinami i darami.

B. Praktyka oddawania czci Bogu
w sobotę obejmuje całego czło-
wieka — umysł i ciało, emocje
i postawę czci, akceptacji oraz
uczestnictwa. Musimy się na-
uczyć kłaniać „Panu w ozdobie
świętobliwości” (1 Krn 16,29
BG).

C. W Ap 14,6-7 zawarte jest zapro-
szenie dla wszystkich narodów,
plemion i ludów do oddawa-
nia czci Bogu Stwórcy. Od lat
adwentyści głoszą, że to odda-
wanie czci Panu obejmuje świę-
towanie prawdziwego dnia sza-
batu, dnia uświęconego przez
Niego.

Obecnie miliony ludzi na całym
świecie świętują Bożą sobotę.
W wieczności lud Pański w każdy
szabat będzie wznosił pieśni uwielbie-
nia dla Stwórcy, przybywając przed
Jego tron z najdalszych zakątków no-
wej ziemi.  ✔

Davi Tavares

1 Ellen G. White, Testimonies to Ministers

and Gospel Workers, 137.
2 Taż, Rozsądne szafarstwo, Warszawa 1999,

s. 42.
3 Taż, w: Signs of the Times, 1 XI 1899.

[Autor jest dyrektorem uczelni teologicznej
w północnej Brazylii].
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„Nie myśl o Jezusie jako przyja-
cielu innych, ale jak o twoim przyja-
cielu. Nigdy nie jesteś zdany na samot-
ne zmagania”1.

Zwodziciel i oskarżyciel to dwa sło-
wa, które najlepiej opisują szatana (jego
usposobienie, naturę i charakter) oraz
jego dzieło. W Ap 12,7-12 czytamy
o jego planie działania.

I. MAMY WROGA
Szatan jest zwodzicielem. Najpierw

zwodzi, a potem oskarża. Zwodziciel
to jedno z określeń szatana, które wy-
stępuje w Ap 12,9. Słownikowa defi-
nicja mówi, że zwodzenie polega na na-
kłanianiu do nieposłuszeństwa czy
nielojalności oraz prowadzeniu na ma-
nowce, zazwyczaj perswazją lub fałszy-
wymi obietnicami.

Nasz wróg jest także nazwany oskar-
życielem. W języku greckim oskarżyciel
to kategoros, co oznacza kogoś, kto czy-
ni podstępne starania, by poróżnić dwie
strony. Z tego możemy wyciągnąć wnio-
sek, że jednym ze sposobów działania
szatana jest oczernianie nas przed Bo-
giem i oczernianie Boga przed nami.
Diabeł czyni starania, by pozbawić nas
łaski Pańskiej. To samo czynił w niebie
— wypaczał obraz Najwyższego w umy-
słach aniołów. Wskutek tych poczynań
prawie połowa wszystkich aniołów2 po-
szła w ślady szatana.

Gdy szatan łączy zwiedzenie z oskar-
żaniem, podstępnie doprowadza nas
do takiej dozorientacji, że lekceważy-
my nasze niewłaściwe postępowanie,
wmawiając sobie, że wszyscy tak robią,
że to normalne, że religia to przeżytek,
a Bogu i tak jest wszystko jedno.

Druga część Ap 12,12 zawiera
ostrzeżenie dla mieszkańców ziemi:
„Biada ziemi i morzu, gdyż zstąpił
do was diabeł pałający wielkim gnie-
wem, bo wie, iż czasu ma niewiele”.

Ellen G. White napisała: „Szatan
jest potężnym wrogiem Boga i czło-
wieka. Za pośrednictwem swoich

przedstawicieli przybiera postać anio-
ła światłości. W Piśmie Świętym zo-
stał nazwany niszczycielem, oskarżycie-
lem braci, zwodzicielem, kłamcą, drę-
czycielem i mordercą. Diabeł ma wie-
lu do dyspozycji, ale największe suk-
cesy odnosi wtedy, gdy w swoim dzie-
le może się posłużyć rzekomymi chrze-
ścijanami. Im większy jest ich wpływ,
im wyższą zajmują pozycję, im więcej
wiedzy o Bogu i Jego dziele wydają
się posiadać, tym skuteczniej nimi ma-
nipuluje. Ktokolwiek daje się zwabić
grzechowi, staje się agentem szatana”3.

Nie jest to miła prawda, ale kontekst
wypowiedzi zawiera rozwiązanie tego
problemu. Nie musimy się czuć przy-
tłoczeni czy zawstydzeni z powodu na-
szej przeszłości i teraźniejszości. Nie
musimy się poddawać, bo nie mamy siły,
by oprzeć się pokusom, jakie diabeł przy-
gotował na naszej drodze. Ap 12,11 ofe-
ruje nam Bożą pomoc.

II. MAMY PRZYJACIELA
Jezus jest naszym przyjacielem.

„A oni zwyciężyli go przez krew Baran-
ka i przez słowo świadectwa swojego,
i nie umiłowali życia swojego tak, by
raczej je obrać niż śmierć” (Ap 12,11).

Baranek jest naszą pewnością,
sztandarem i bronią przeciwko nie-
przyjacielowi. Krew Chrystusa jest speł-
nieniem obietnicy danej w Rdz 3,15.
Gdy Ap 12,11 nawiązuje do zwycię-
stwa przez krew, odnosi się właśnie
do tego, co Jezus uczynił dla nas.

Nasze zwycięstwo jest pewne, gdy
pokładamy ufność w pojednaniu do-
konanym przez Syna Bożego. „W ca-
łej naszej żałosnej niemocy musimy
ufać w zasługi ukrzyżowanego i zmar-
twychwstałego Zbawiciela. Nikt, kto
tak uczyni, nie zginie”4.

W powyższym cytacie pokonanie sza-
tana oznacza uniknięcie jego zwiedzeń
i przezwyciężenie jego oskarżeń, zacho-
wanie naszego wyznania wiary pomimo
prześladowań i ryzyka. W niektórych

przypadkach prześladowania te mogą
wymagać od nas nawet poświęcenia życia.

Bez względu na to, co się z nami sta-
nie, ideałem jest ufać w zasługi ukrzyżo-
wanego i zmartwychwstałego Zbawicie-
la. Innymi słowy, łaska Boża musi się spo-
tkać z posłuszeństwem człowieka. Przez
Jezusa łaska Boża wyzwala nas od zwie-
dzeń wroga, a zasługi Chrystusa wyzwa-
lają nas od szatańskich oskarżeń. Jednak
ani łaska Boża, ani zasługi Zbawiciela nie
zwalniają nas z posłuszeństwa — prze-
ciwnie, motywują nas do niego.

Choć wierzący mogą pokładać
pełną ufność w pojednaniu dokona-
nym przez Jezusa, to jednak potrzebują
także wytrwałości w wierze w zasłu-
gi ukrzyżowanego i zmartwychwstałe-
go Zbawiciela. Jeśli wierzący przestają
ufać, tracą dobrodziejstwa pojednania.

PODSUMOWANIE
Aby odnieść zwycięstwo nad szatań-

skimi zwiedzeniami i oskarżeniami,
musimy codziennie trzymać się zasług
Zbawiciela i zawsze ufać w Jego boską
przychylność. Nasze zwycięstwo już zo-
stało zapewnione w niebie i na ziemi
— musimy tylko skorzystać z jego do-
brodziejstw. „Podążanie za Chrystusem
nie uwalnia nas od walki. Nie jest dzie-
cinną zabawą. Nie jest duchowym próż-
nowaniem. Wszystkie radości w służbie
Jezusa są jednocześnie świętymi zobo-
wiązaniami do twardej walki. Podążać
za Nim znaczy toczyć dobry bój, aktyw-
nie pracować, walczyć ze światem, cia-
łem i diabłem. Naszym przywilejem jest
zwyciężać dla Chrystusa w ciężkim
boju. Niechaj będzie to przedmiotem
twoich rozmyślań”5.  ✔

Jair Garcia Góis

1 Ellen G. White, w: Signs of the Times, 2 IX
1903.

2 Zob. taż, Historia zbawienia, Warszawa
2007, wyd. III, s. 12.

3 Taż, Testimonies for the Church, t. V, s. 137.
4 Taż, Patriarchowie i prorocy, Warszawa

2006, wyd. V, s. 148.
5 Taż, The Upward Look, s. 217.

[Autor jest sekretarzem Stowarzyszenia Kazno-
dziejskiego przy Kościele Adwentystów Dnia
Siódmego w środkowo-zachodniej Brazylii].

HOMILETYKA

Kazanie IV
Neutralizowanie wroga
1 Krl 17,10-14
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yobraź sobie, że przewodni-
czący diecezji zwraca się do
ciebie z prośbą o przepro-

wadzenie szkolenia dla szeregowych
członków zborów. Ma to być praktycz-
ny program trwający kilka miesięcy, ale
zgłasza się do niego więcej osób, niż
się spodziewałeś. Miejsce spotkań jest
zatłoczone, a uczestnicy zgromadzenia
zaczynają rozmawiać między sobą. Co
robią? Narzekają? Akceptują sytuację
jako niedającą się zmienić? A może
coś innego?

W 2 Krl 6,1-7 ukazany został wzo-
rzec szkolenia do naśladowania przez
wszystkich przywódców. Młode poko-
lenie zostaje ukształtowane nie przez
kazania, ale przez przyglądanie się temu,
jak lider radzi sobie w trudnych sytu-
acjach. Młodzi widzą przywódcę, który
jest zaangażowany w wychowanie
i wspieranie uczniów. Jest on skrom-
ny, skłonny do dalszego uczenia się
i dostępny, a jego uczniowie czują się
na tyle swobodnie, iż dzielą się z nim
swoimi troskami i pomysłami.

Starotestamentowe szkoły proroc-
kie „tworzyły jakby tamę wstrzymującą
zewsząd napływające zło. Miały one
wywierać dobroczynny wpływ na po-
myślny rozwój ducha i umysłu mło-
dzieży. Szkoły te miały dostarczyć lu-
dowi doradców i przywódców żyją-
cych w bojaźni Bożej”1.

W tych szkołach ceniono samo-
dzielne myślenie i rozwiązywanie pro-
blemów. Młodzi ludzie znaleźli rozwią-
zanie problemu braku odpowiedniego
pomieszczenia — ułożyli plan, w któ-
rego realizację każdy mógł zaangażo-
wać swój czas i energię. Uczniowie nie

obawiali się przedstawić przywódcy
swoich sugestii, a wrażliwy lider był
dość mądry, by ich wysłuchać.

Choć Elizeusz był kierownikiem in-
stytucji, postrzegano go jako osobę przy-
stępną oraz szanującą nowe pomysły
i propozycje. Potrafił słuchać i przyj-
mować rady swoich podopiecznych. Plan
uczniów był dobry i prorok dał im swoje
błogosławieństwo. Ale uczniowie po-
trzebowali nie tylko pozwolenia nauczy-
ciela — chcieli także jego obecności
i zaangażowania. Tak więc poprosili go:

— „Racz i ty pójść ze swoimi słu-
gami!” (2 Krl 6,3).

Właściwie kształceni uczniowie
lubią obecność swojego nauczyciela,
gdyż wiele mogą się nauczyć z jego
podejścia do życia, Boga i ludzi.
A ponieważ skuteczni wychowawcy
lubią towarzystwo swoich uczniów
i wykorzystują każdą okazję, by ich
uczyć, Elizeusz bez wahania przystał
na prośbę młodzieży. Mógł przecież
zrobić sobie zasłużony dzień odpo-
czynku od codziennych obowiązków,
gdy jego uczniowie udali się do lasu,
by ścinać drzewa. Ale ten przywódca
okazał swoją wielkość przez gotowość
służenia, woląc pracować wraz
z uczniami, przyłożyć rękę do dzieła
i dorzucić swój trud do ich trudu.

Gdy pojawił się poważny problem
i pożyczona cenna siekiera znikła
w mętnej wodzie, uczniowie po raz
kolejny przyszli do swojego nauczy-
ciela. Odpowiedź Elizeusza w 2 Krl
6,6-7 jest imponująca i skuteczna, bo
skupia się na rozwiązaniu problemu
(gdzie wpadła?) zamiast na dochodze-
niu natury problemu (dlaczego pożyczy-
liście siekierę i dlaczego nie sprawdzili-
ście, czy jest dobrze osadzona?). W opi-
sie wydarzeń Elizeusz jest nazywany
mężem Bożym przypuszczalnie dlate-
go, że jego sposób postępowania od-
zwierciedla sposób postępowania Pana.
Gdy On angażuje się w rozwiązanie

problemu, skupia się na patrzeniu
w przód — spogląda na potencjalne
możliwości, zamiast skupiać się
na przeszłych niedociągnięciach
i błędach. Zwróć uwagę, że Boże roz-
wiązanie uwzględnia łatwo dostępne
środki (uciął kij) i że On angażuje
uczestników do rozwiązania proble-
mu: „Podnieś ją sobie! Ten zaś, się-
gnąwszy ręką, pochwycił ją” (2 Krl 6,7).

Najbardziej ekscytującą częścią tej
historii nie jest fakt, iż siekiera pływa-
ła, cudowny sam w sobie, ale raczej
sposób, w jaki odbywało się naucza-
nie w relacji między nauczycielem
a uczniami. Możemy zwrócić uwagę
na takie elementy jak:
• Dobra więź, dzięki której opinie

i pomysły są wzajemnie szanowane
i cenione.

• Lider, który nie czuje się zagrożony
dobrymi pomysłami młodszych.

• Przywódca gotowy przyłączyć się
do uczniów podczas pracy fizycznej.

• Doradca, którego osobista obecność
jest ceniona przez uczniów.

• Osoba godna zaufania i służąca
wsparciem, dostępna w trudnych sy-
tuacjach.

• Rozwiązywanie problemów przez
skupienie się na rozwiązaniu,
a nie przyczynie.

• Przywódca starający się podbudo-
wywać tych, na których ma wpływ
w kryzysowej sytuacji.

Jaki jest sekret zawarty w tej hi-
storii sukcesu? Podwójna część Ducha
Bożego (zob. 2 Krl 2,9), który prowa-
dzi, kieruje, motywuje, uczy, ubogaca
i uzdalnia. Badania wskazują, że aby
młodzi ludzie zachowali wiarę, nie-
zbędne są trzy czynniki: (1) stała nace-
chowana troską więź mentoringu
z (2) kimś o podobnym światopoglą-
dzie (3) w kontekście społeczności2.
Ale to nie wszystko. Poczucie więzi
ze szkołą i rodziną to także czynniki
kluczowe dla powodzenia ucznia3.

PRZYWÓDZTWO

Nauczanie przez przykład
Biblijne zasady przywództwa dla starszych zborów

Historia Elizeusza i pływa−
jącej siekiery zawiera
siedem ponadczasowych
zasad skutecznego
mentoringu*.

W
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Przypadki ryzykownych zachowań
młodzieży są znacznie rzadsze, gdy
młodzi ludzie mają kontakt z dorosły-
mi, którzy wykazują osobiste zaintere-
sowanie ich życiem (zob. Uwagi
dla starszych zborów)4.

Młodzi adwentyści oczekują od pa-
storów i przywódców zborowych przy-
kładów życia w więzi z Bogiem5. Ba-
dania z udziałem 13 tys. młodych ad-
wentystów w Ameryce Północnej wska-
zują, że młodzi ludzie potrzebują głęb-
szej osobistej więzi z Panem i czują, że
zbyt wielki nacisk kładzie się na dru-

gorzędne sprawy związane z religią6.
Na podstawie tych badań Roger Dudley
sformułował trzy zalecenia dla przy-
wódców kościelnych bezpośrednio od-
noszące się do kwestii uduchowienia7.
Pastorzy i liderzy zborowi powinni:

1. Konsekwentnie służyć jako wzór
więzi z Bogiem.

2. Wygłaszać kazania i nauczać, iż
religia jest w zasadzie sprawą więzi
z Panem i bliźnimi, a nie systemem
wierzeń czy kodeksem postępowania.

3. Akcentować praktyki służące
ubogacaniu życia duchowego.

Uwagi dla starszych zborów
Poniższy tekst możesz wykorzystać jako pomoc szkoleniową w małej gru−
pie przywódców i urzędników zborowych, którzy chcieliby razem pogłę−
bić zrozumienie biblijnych zasad mentoringu młodzieży. Proponowane
odpowiedzi zostały podane kursywą, ale nie są to jedyne poprawne od−
powiedzi, a jedynie przykłady poprawnych odpowiedzi.
Przeczytaj 2 Krl 6,1−7. Następnie jeszcze raz przeczytaj uważnie każdy
werset tego fragmentu księgi, rozpoznając cechy wychowawcy budują−
cego wiarę.

2 Krl 6,1. Nie każdy przywódca lubi dowiadywać się o problemach. Ja−
kiego rodzaju lider zachęca ludzi, by dzielili się z nim swoimi spostrzeże−
niami i uwagami?
Pokorny, skłonny do uczenia się, dostępny, nieroszczący sobie wyłączno−
ści do posiadania odpowiedzi na wszystkie pytania.

2 Krl 6,2. Jakiego rodzaju przywódca pozwala innym ludziom sugero−
wać rozwiązania problemów?
Otwarty, szanujący poglądy innych, gotowy uczyć się od innych, akcep−
tujący pomysły innych osób.

2 Krl 6,3. Dlaczego uczniowie prosili Elizeusza, by im towarzyszył?
Lubili przebywać w jego obecności; jego obecność tworzyła miłą atmo−
sferę; chcieli się nauczyć od niego jak najwięcej.

2 Krl 6,4. Dlaczego Elizeusz postanowił towarzyszyć swoim uczniom,
skoro mógł pozostawić ich samych i skorzystać z dnia wolnego?
Chciał najlepiej wykorzystać okazję do uczenia ich i był szczęśliwy, że
może pracować wraz ze swoimi uczniami; nie obawiał się przyłożyć ręki
do ciężkiej pracy.

2 Krl 6,5. Dlaczego uczniowie w trudnej sytuacji zwrócili się do swoje−
go przywódcy?
Był on przystępny dla nich i godny zaufania w trudnych chwilach.

2 Krl 6,6. Jak mąż Boży zareagował na zaistniały problem?
Skupił się nie na przyczynie problemu, ale na jego rozwiązaniu.

2 Krl 6,7. Dlaczego prorok nie rozwiązał sam całego problemu od po−
czątku do końca?
Był przywódcą szkolącym, pragnącym uczyć swoich uczniów i pozwala−
jącym im rozwijać się dzięki nowym doświadczeniom.

Gdy młodym ludziom przedsta-
wiono listę tematów i zadano pytanie,
w jakim stopniu są zainteresowani
uczeniem się o nich w szkole i zbo-
rze, największe zainteresowanie wzbu-
dził temat dotyczący rozwijania głęb-
szych więzi z Bogiem. Temat ten zo-
stał wymieniony jako najważniejszy
przez 74% badanych w warunkach
szkolnych i 77% w warunkach zbo-
rowych8. Młodzi ludzie chcą się na-
uczyć więcej na temat prowadzenia
duchowego życia i oczekują, że du-
chowni i starsi zborów nauczą ich tego
swoim przykładem.

Odgrywanie istotnej roli w życiu
młodych ludzi jest jak udział w cudzie,
ma ono znacznie większe znaczenie niż
sprawienie, że siekiera wypłynie
na powierzchnię wody.  ✔

Carol Tasker

* Mentoring — partnerska relacja między
mistrzem a uczniem (studentem, pracow-
nikiem itp.), zorientowana na odkrywanie
i rozwijanie potencjału ucznia. Opiera się
na inspiracji, stymulowaniu i przywództwie.
Polega głównie na tym, by uczeń, dzięki od-
powiednim zabiegom mistrza, poznawał sie-
bie, rozwijając w ten sposób samoświado-
mość, i nie lękał się iść wybraną przez siebie
drogą samorealizacji. Obejmuje on także do-
radztwo, ocenianie oraz pomoc w progra-
mowaniu sukcesu ucznia (przyp. red.).

1 Ellen G. White, Wychowanie, Warszawa
2010, wyd. II, s. 33.

2 Zob. Steve Garber, The Fabric of Faithful-
ness, Downer’s Grove 2007.

3 Zob. Gary L. Hopkins i Tim Gillespie,
Connectedness: The Key to Student Success,
w: Journal of Adventist Education, vol. 65:3,
s. 1-33.

4 Jonathan Duffy i Gary D. Hopkins.
5 Zob. Roger L. Dudley i V. Bailey Gille-

spie, Valuegenesis: Faith in the Balance,
Riverside 1992, s. 270-272.

6 Zob. Jimmy Kijai, A Synopsis of the Valu-
egenesis Study of Faith Maturity and Deno-
minational Commitment, w: Journal of Re-
search on Christian Education, 2, 1/1993,
s. 81-84.

7 Zob. Roger L. Dudley i V. Bailey Gillespie,
dz. cyt.

8 Zob. tamże, s. 23-24.

[Autorka jest koordynatorką stowarzyszenia She-
pherdess przy Wydziale Południowopacyficz-
nym Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego].
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różnych chrześcijańskich
Kościołach toczą się dysku-
sje i debaty na temat mu-

zyki podczas nabożeństw. Jeśli to, co
i jak śpiewamy oraz to, co i jak gra-
my, jest sprawą gustu, to znaczy, że jest
subiektywne, a więc nie ma o czym
dyskutować — każdy ma prawo
do swojego zdania.

Jednak sposób, w jaki oddajemy
chwałę Bogu, nie jest kwestią gustu,
a zatem nabożeństwo nie powinno być
planowane wyłącznie stosownie do na-
szych preferencji. Według Biblii sam
Pan podał swoim wyznawcom poucze-
nia co do tego, w jaki sposób mają Mu
oddawać cześć. Pouczenia te powinny
być podstawą naszych nabożeństw. Do-
tyczyło to starożytnego Izraela, jak rów-
nież tego, co zobaczył apostoł Jan, gdy
dano mu wgląd w niebiańską rzeczy-
wistość. Czy między tymi okresami
w dziejach nastąpiła jakaś zmiana? Czy
istnieje właściwy sposób wyrażania na-
szej czci Najwyższemu? Bóg się nie zmie-
nia. Oczekuje, że będzie szanowany
i czczony w taki sam sposób, w jaki
był szanowany i czczony w przeszło-
ści i będzie czczony na nowej ziemi.

Odpowiedzialność
przywódców

Przywódcy zborowi zawsze byli od-
powiedzialni za planowanie porządku
nabożeństw. Bóg polecił Mojżeszowi:

— „Zgromadź mi lud, a Ja ob-
wieszczę im moje słowa, aby nauczyli
się bać się mnie przez wszystkie dni
swego życia na ziemi i aby nauczali
tego swoich synów” (Pwt 4,10).

Następnie Mojżesz polecił Izraeli-
tom, by nigdy nie zapomnieli tych słów.

Przywódcy mieli przygotować lud
i stawić go przed Panem oraz przeka-
zywać wierzącym Boże przesłanie. Dzi-
siaj nie mamy okazji wspólnie stawać
bezpośrednio w słyszalnej i widzialnej
obecności Jahwe. Izraelici, choć mieli
taką możliwość, woleli słuchać Bożego
przesłania za pośrednictwem Mojżesza.

„Rzekł Pan do Mojżesza: Idź
do ludu i nakaż im, by przygotowali
się na święto dziś i jutro i wyprali
swoje szaty, by byli gotowi na trzeci
dzień, gdyż trzeciego dnia zstąpi Pan
na oczach całego ludu na górę Synaj.
(...). Mojżesz wyprowadził z obozu lud
naprzeciw Boga, a oni ustawili się
u stóp góry” (Wj 19,10-11.17). Aby
przyjść przed oblicze Najwyższego,
musimy wyprać nasze szaty, to znaczy
oczyścić się. Bóg akceptuje nas takimi,
jakimi jesteśmy, ale w Jego obecności
grzech nie ma prawa istnieć.

Zadanie Lewitów
Aby przywódcy mogli wywiązać się

ze swojej odpowiedzialności, potrze-
bowali pomocników kierujących do-
brze zorganizowanym nabożeństwem.
Także to odbywało się zgodnie z Bo-
żym planem, który określał funkcje
i zadania Lewitów. Ich obowiązki były
podzielone między trzy grupy: kapła-
nów, odźwiernych i muzyków. Nabo-
żeństwa świątynne uwzględniały udział
każdej z tych grup. W ten sposób Le-
wici pomagali przywódcom przygoto-
wać lud Jahwe i stawić go przed Nim.

Dawid wydał w tej kwestii szcze-
gółowe instrukcje. „Według ostatnich

bowiem postanowień Dawida Lewici li-
czeni byli od dwudziestego roku życia
wzwyż — lecz mają oni pomagać synom
Aaronowym w służbie dla świątyni
Pana, na dziedzińcach i w komnatach,
przy oczyszczaniu wszystkiego, co świę-
te, i przy pełnieniu służby w świątyni
Bożej, (...) wstając co ranek, aby składać
dziękczynienia i nucić hymny Panu,
i tak samo co wieczór. Pomagając też
przy składaniu Panu całopaleń w saba-
ty i w dni nowiu księżyca i we wszel-
kie święta, zgodnie z liczbą ustaloną
dla nich na stałe w obliczu Pana. Mają
też roztaczać opiekę nad Namiotem
Zgromadzenia, opiekę nad świątynią
i opiekę nad synami Aaronowymi, ich
braćmi, w służbie dla świątyni Pana”
(1 Krn 23,27-28.30-32).

Boże wezwanie
do nabożeństwa

Gdy Hiskiasz postanowił przy-
wrócić zarzucone nabożeństwa świą-
tynne, zwrócił się do Lewitów takimi
słowami:

— „Nuże więc, synowie moi, nie
gnuśniejcie, gdyż was wybrał Pan, aby-
ście stali przed nim, służąc mu, i byli
mu sługami, i składali mu ofiary z ka-
dzidła” (2 Krn 29,11).

Jednak wcześniej wskazał istotny
warunek:

— „Słuchajcie mnie, Lewici! Po-
święćcie się teraz i poświęćcie świąty-
nię Pana, Boga waszych ojców, i usuń-

TEOLOGIA

Nabożeństwo
W
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zy to przyznajemy, czy nie, suk-
ces albo niepowodzenie, wzrost
albo zanik liczebny, życie albo

śmierć duchowa zgromadzenia zależą
w znacznym stopniu od jakości ka-
zań. Zbór może mieć znakomity chór,
świetny program ewangelizacji, smacz-
ne wspólne obiady, ale jeśli kazania
nudzą i przerażają słuchaczy, to choć
ściany domu modlitwy się nie skruszą,
entuzjazm uczestników sobotniego na-
bożeństwa z pewnością stopnieje.

Musimy pamiętać, że kazania od-
grywają istotną rolę w dziele zbawie-
nia ludzkości. Nie wolno nam lekce-
ważyć tego zagadnienia. W kazaniach
może być zawarta prawdziwa moc, je-
śli tylko się o to postaramy. Apostoł
Paweł dobrze to rozumiał: „Skoro bo-
wiem świat przez mądrość swoją nie
poznał Boga w jego Bożej mądrości,
przeto upodobało się Bogu zbawić wie-
rzących przez głupie zwiastowanie”
(1 Kor 1,21).

Harold M.S. Richards także pod-
kreślał to z niespożytą energią: „Po-
wiadam wam, kaznodzieje, moi przyja-
ciele, kazanie to poważna sprawa. Wiele
wiecznych decyzji związanych z do-
brem albo złem oraz życiem albo
śmiercią jest w waszych rękach. (...).

Czytajcie historię Kościoła. Czytajcie
nie tylko tekst, ale i to, co jest między
wierszami, a przekonacie się, że
w każdym stuleciu los Kościoła Bo-
żego na ziemi był nierozerwalnie zwią-
zany z kazaniem. Kiedykolwiek kaza-
nia niosły dobrą treść i moc, Kościół
był budowany. Jednak gdy kaznodziej-
stwo podupadało, Kościół zanikał”1.

Głęboko wierzę w znaczenie
i moc kazania. Wierzę, że pod Bożym
kierownictwem znaczenie, zasięg, przy-
gotowanie i prezentacja przesłania
Pana wymagają z naszej strony zaan-
gażowania wszystkiego, co najlepsze!
Wymagają każdego kwantu naszej ener-
gii, każdej komórki naszego mózgu,
każdego naszego talentu, każdej iskry
osobowości, a ponad wszystko — zu-
pełnego podporządkowania się Bogu.
Powinniśmy pragnąć, by ów mały chło-
piec chciał pewnego dnia zostać kazno-
dzieją, ale z dobrego powodu!  ✔

Pablo Perla

1 H.M.S. Richards, Feed My Sheep, Hager-
stown 2005, s. 27.

[Autor jest dyrektorem Sekretariatu Wydaw-
nictw przy Wydziale Interamerykańskim Ko-
ścioła Adwentystów Dnia Siódmego].

cie nieczystość z miejsca świętego”
(2 Krn 29,5).

Porządek nabożeństwa
„Stanęli więc Lewici z instrumen-

tami Dawida, kapłani zaś z trąbami.
Wtedy Hiskiasz kazał złożyć ofiarę ca-
łopalną na ołtarzu, w chwili zaś rozpo-
częcia ofiary całopalnej zaczęto śpiew
na cześć Pana przy wtórze trąb
za przewodem instrumentów Dawida,
króla izraelskiego. Całe zgromadzenie
oddawało pokłon, rozbrzmiewał śpiew
i donośny głos trąb, a wszystko to
trwało aż do zakończenia ofiary cało-
palnej. Gdy zaś ofiara całopalna dobie-
gła końca, król i wszyscy, którzy znaj-
dowali się przy nim, uklękli i oddali
pokłon” (2 Krn 29,26-29).

Wersety te wskazują, że nabożeń-
stwo to nie przedstawienie, podczas
którego chór wykonuje ładny utwór,
a pastor wygłasza piękne kazanie po-
dobające się zgromadzonym (gdyż
w przeciwnym razie wyjdą z sali
ku niezadowoleniu diakonów wita-
jących i żegnających uczestników).
Podczas nabożeństwa chór śpiewał
nie po to, by spodobać się ludziom,
ale by ich uświęcić. Kapłani nie wy-
powiadali kwiecistych mów, ale wraz
z ludem składali ofiary. Odźwierni
(witający) nie wdawali się w miłe po-
gawędki ze spóźnialskimi, ale pilno-
wali porządku.

Istota nabożeństwa
Sednem nabożeństwa jest uświę-

cenie jego uczestników, poświęcenie
ich i stawienie przed Bogiem. Zaczy-
na się to od poświęcenia przywód-
ców Panu, a następnie obejmuje in-
nych uczestników — muzyków, śpie-
waków, recytatorów, witających, dia-
konów sali. Wszyscy oni służą ludo-
wi i razem kierują serca ku Panu.

„I uradował się Hiskiasz i ca-
ły lud tym, co Bóg ludowi zgotował,
rzecz ta bowiem dokonała się znie-
nacka” (2 Krn 29,36).  ✔

Laszlo Erdelyi

[Autor jest starszym zboru adwenty-
stycznego w dzielnicy Teresy w Bu-
dapeszcie].

HOMILETYKA

Powiedz to
lepiej!

Po wysłuchaniu kolejnego kazania składającego się
z nudnych cytatów i wykrzyczanych nakazów mały
chłopiec cicho szepnął do swojej matki:
— Dzisiaj postanowiłem, że zostanę kaznodzieją.
Matka, zupełnie zaskoczona, ale i uradowana, odpowie−
działa:
— Wspaniale! Ale dlaczego?
Po chwili zastanowienia chłopiec odpowiedział:
— Bo wolałbym krzyczeć na innych zza kazalnicy, niż
żeby na mnie krzyczano.

C
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1. Odwoływanie nabożeństw. Być
może planujecie zorganizowanie czegoś
innego zamiast nabożeństwa w kaplicy,
jak choćby spotkanie namiotowe czy wy-
jazd na nabożeństwo okręgowe. Jednak
przypuszczenie, że wszyscy, którzy chcie-
liby przyjść w tym dniu do zboru, będą
wiedzieli, gdzie was znaleźć, albo zechcą
się tam z wami udać tylko dlatego, że
pozostawiliście kartkę na drzwiach, jest
przejawem myślenia wtajemniczonych.
Niektórzy z moich przyjaciół wybrali się
do zboru właśnie w dniu, gdy nabożeń-
stwo miało być odwołane. Gdyby starszy
zboru nie zdecydował się jednak zorga-
nizować nieformalnego nabożeństwa
dla ewentualnych gości, osoby te praw-
dopodobnie więcej nie nawiązałyby kon-
taktu z Kościołem.

2. Brak poważnych kazań. Moja
przyjaciółka zabrała swojego męża
(chrześcijanina należącego do innego
Kościoła) na kilka nabożeństw w na-
szym zborze, mając nadzieję, że
wzbudzą jego zainteresowanie. Po kil-
ku wizytach zapytał on:

— Czy adwentyści dnia siódmego
nie mają kazań z Biblii?

W tym czasie zapoznał się z pro-
gramem szkoły zborowej, był świad-
kiem występu chóru, wysłuchał przemó-
wienia rektora college’u, zapoznał się
ze szczegółami budżetu zborowego,
obejrzał pokaz slajdów na temat arche-

ologii, ale nie usłyszał ani jednego po-
ważnego biblijnego kazania! Szkoła zbo-
rowa jest ważna, ale analizowanie pro-
gramu nauczania dzieci, choć interesu-
jące dla rodziców, niekoniecznie musi
być wciągające dla kogoś, kto przyszedł
do zboru po duchowy pokarm.

3. Nazwy nic niemówiące dla nie-
wtajemniczonych. Z założenia biule-
tyn zborowy ma być pomocą dla go-
ści, ale jeśli zawiera nazwy, których
znaczenie jest zrozumiałe tylko
dla wtajemniczonych, może sprawić,
że ludzie z zewnątrz poczują się nie
na miejscu. Kim są pathfindersi? Co
to są dary 13. soboty? To samo dotyczy
ogłoszeń zborowych. Kiedyś słyszałem
starszego zboru, który ogłosił:

— Gdy gość przyjdzie do was
w przyszłym miesiącu, będziecie mieli
przegląd.

Zabrzmiało to tak, jakby ktoś pro-
wadził inspekcję w domach wyznaw-
ców i sprawdzał, jak żyją. Ktoś, kto nie
wiedział, o co chodzi, mógł pomyśleć,
że ma do czynienia z niebezpieczną
sektą. W rzeczywistości chodziło
o to, że nasze lokalne czasopismo Vi-
sitor (Gość) zostało wysłane do prenu-
meratorów wraz z innym czasopi-
smem kościelnym Review (Przegląd)!

4. Nieintuicyjne nabożeństwo.
Przemawiałem kiedyś w niewielkim
zborze, którego nabożeństwo było tak

przeładowane różnymi punktami, iż
nie sposób było za nimi nadążyć. Gdy
zacząłem śpiewać drugą zwrotkę pie-
śni, okazało się, że wszyscy poprzesta-
li na pierwszej zwrotce i refrenie, bo
nie było czasu, by zaśpiewać więcej
zwrotek. Gdy po modlitwie podnio-
słem się z kolan, by usiąść, wszyscy
klęczeli nadal, by w modlitewnym
skupieniu wysłuchać pieśni. Podczas
kolejnej solowej pieśni zagapiłem się
i nie wstałem, choć całe zgromadze-
nie zerwało się na równe nogi wraz
z pierwszym taktem muzyki. Ktoś
życzliwy wyjaśnił mi:

— Zawsze słuchamy tej pieśni
na stojąco.

Być może dla wtajemniczonych
było to normalne, ale ja czułem się
zmieszany, choć adwentystą jestem nie
od wczoraj.

5. Kłopotliwe i niezrozumiałe
kazania. Zapewne słyszałeś je nieraz
— kazania, które sprawiają, że chciał-
byś się zapaść pod ziemię. Obiecałem
mojemu zborowi, że nigdy nie powiem
zza kazalnicy niczego, co mogłoby od-
pychać słuchających, wprawiać w za-
kłopotanie gości i krępować współwy-
znawców.

Oczywiście, jeśli nikt obcy nie od-
wiedza zboru, a tobie nie zależy, by
było inaczej — to możesz prowadzić
zbór dla wtajemniczonych.

Jednak jeśli chcesz, by twój zbór
był atrakcyjny dla tych, którzy jeszcze
do niego nie należą, musisz nauczyć
się myśleć inaczej.  ✔

Loren Seibold

[Autor jest redaktorem czasopisma Best Prac-

tices. Artykuł ukazał się pierwotnie w tym
darmowym biuletynie elektronicznym wyda-
wanym przez Wydział Północnoamerykański
Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego].

PRZYWÓDZTWO

Kościół,
ale dla kogo?

Myślę, że największą przeszkodą w rozwoju Kościoła nie
jest niedostatek ewangelizacji. Największą przeszkodą jest
raczej sposób, w jaki prowadzimy zbory. Czasami realizu−
jemy program zborowy, jakby zbór był naszym prywat−
nym klubem, w którym goście nie są mile widziani, chyba
że przejdą skomplikowane przygotowanie. Oto pięć oznak
świadczących o tym, że zbór organizuje sobotnie nabo−
żeństwa dla wtajemniczonych, lekceważąc gości.
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ył w pewnym zborze mężczy-
zna, który pełnił urząd diakona.
Był to jeden z tych diakonów,

którzy, choć zostali powołani na to
stanowisko, nie pełnili należycie służ-
by diakońskiej. W każdym zborze są
tacy i ten właśnie taki był. Pewnego
dnia pastor powiedział do niego:

— Wiesz, że nic tu teraz nie ro-
bisz. Czy mógłbyś przynajmniej poje-
chać z młodzieżą do domu starców,
gdzie organizują nabożeństwo raz
w miesiącu?

Mężczyzna zgodził się. Za pierw-
szym razem stał z boku i przyglądał się,
jak młodzi ludzie prowadzą nabożeństwo.
W pewnej chwili starszy mężczyzna sie-
dzący na wózku inwalidzkim chwycił go
za rękę i trzymał ją tak do końca na-
bożeństwa. Miesiąc później sytuacja się
powtórzyła. Tak samo było w następnym
miesiącu i w kolejnym. Za którymś ra-
zem nie zastali owego staruszka na wóz-
ku. Diakon zapytał o niego.

— On umiera — odpowiedzieli
gospodarze. — Nie przeżyje tygodnia,
a może nawet dzisiejszej nocy. Jest
w swoim pokoju na końcu korytarza.

Diakon poszedł tam i zastał go
leżącego w łóżku, z otwartymi usta-
mi i z przewodami przymocowanymi
do ciała. Staruszek wyglądał na nie-
przytomnego. Diakon ujął delikatnie
jego dłoń i pomodlił się, by Pan dał
mu życie wieczne w niebie. Gdy skoń-
czył się modlić, pozornie nieprzytom-
ny staruszek ścisnął mocno jego dłoń,
a diakon uznał, że to znak, iż jego
modlitwa została wysłuchana. Wzru-
szył się tak, iż łzy popłynęły mu z oczu.
Gdy wychodził z pokoju, spotkał ko-
bietę w średnim wieku.

— Jestem jego córką — powiedzia-
ła. — Mój ojciec czekał na pana.

— Na mnie? — zapytał zdumio-
ny diakon.

— Tak, na pana. Powiedział mi, że
nie umrze, póki nie uściśnie jeszcze raz
dłoni Jezusa. Tłumaczyłam mu, że
w przyszłym życiu będzie mógł trzy-
mać Zbawiciela za rękę, ale on odpo-
wiedział, że uczyni to jeszcze raz przed
śmiercią, bo raz w miesiącu Chrystus
przychodzi i trzyma go za rękę. Nie
chciał umrzeć, póki jeszcze raz nie
uchwyci się dłoni Jezusa”.

Gdy Tony Campolo opowiedział tę
historię, dodał:

— „Nie wiem, z czym wam się
kojarzy chrześcijaństwo, ale ostatecz-
nie chodzi w nim o to, byście repre-
zentowali Jezusa choćby w obecności
jednego człowieka”2.

Ci, którzy reprezentują Chrystusa
wobec bliźnich, potrzebują Jego serca i Je-
go dłoni. Będą tym skuteczniejsi, im ści-
ślej będą stosować Jego metodę służby.

W tym artykule rozwiniemy pierw-
sze z przykazań rolnika:

1. Będziesz badał metodę służby Je-
zusa i modlił się o:

• ducha odnowy, miłości i troski
o ludzi w twojej społeczności, wynikiem
czego będzie większa liczba pracowników
(„proście więc...” — Mt 9,38),

• pracowników wykonujących pra-
cę na polach,

• deszcz — o Ducha Świętego —
przez cały okres wegetacji; jeśli nie ma
deszczu, nie ma też plonów i zbiorów!

Będziesz badał
metodę służby Jezusa...

Na czym polegała metoda służby
Jezusa? Gdy wygłosił On swoją inau-
guracyjną mowę w Nazarecie, wyty-
czył w niej kierunek swojej służby
i sposób, w jaki będzie ją pełnił.
W Łk 4,18-19 Chrystus cytuje Iz 61,1-2
— program działalności Mesjasza:
„Duch3 Wszechmocnego, Pana nade
mną, gdyż
• Pan namaścił mnie, abym zwiasto-

wał ubogim dobrą nowinę;
• posłał mnie, abym opatrzył tych,

których serca są skruszone,

EWANGELIZACJA

Raz w miesiącu
Jezus przychodzi

i trzyma mnie za rękę
W Przewodniku dla Kaznodziejów Zborowych 1/2011
ukazał się artykuł Jak być dobrym rolnikiem, nawet jeśli
mieszka się w mieście? Tworzenie podstaw służby w lo−
kalnej społeczności. Artykuł ten zawiera 11 przykazań
rolnika, które porządkują metodę służby Jezusa w for−
mie jedenastu etapów działania w naszych czasach1

i służą jako wprowadzenie do serii artykułów, w których
owe przykazania zostaną szczegółowo przeanalizowa−
ne. Oto pierwszy z tych artykułów.

„B
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• abym ogłosił jeńcom wyzwolenie,
• a ślepym przejrzenie,
• abym ogłosił rok łaski Pana [termi-

nologia roku jubileuszowego]4 (...),
• abym pocieszył wszystkich zasmu-

conych”.
Gdy czytamy ewangelie, widzimy,

że Chrystus żył zgodnie ze swoim
mesjańskim programem działania.
Mateusz tak podsumował Jego metodę
służby: „Obchodził Jezus wszystkie
miasta i wioski, nauczał w ich syna-
gogach i zwiastował ewangelię o Kró-
lestwie, i uzdrawiał wszelką chorobę
i wszelką niemoc. A widząc lud, uża-
lił się nad nim, gdyż był utrudzony
i opuszczony jak owce, które nie mają
pasterza. Wtedy rzekł uczniom swoim:
Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotni-
ków mało. Proście więc Pana żniwa,
aby wyprawił robotników na żniwo
swoje” (Mt 9,35-38).

Ten fragment ewangelii, wraz
z 58. rozdziałem Księgi Izajasza i kil-
koma innymi, znajdują odzwierciedle-
nie w znanej definicji metody służby
Jezusa zawartej w książce Śladami
Wielkiego Lekarza: „Tylko metoda
Chrystusa w zdobywaniu ludzi może
dać pożądane wyniki. Zbawiciel obco-
wał z ludźmi jako ten, kto pragnie dać
im to, co najlepsze. Wykazywał zainte-
resowanie ich potrzebami, pomagał im
i zdobywał ich zaufanie. Potem zapra-
szał ich: Pójdźcie za mną”5.

Mój przyjaciel uporządkował ten
akapit i przedstawił w postaci wzoru
i dwóch różnych modeli: modelu dy-
chotomicznego (dwudzielnego) i mo-
delu holistycznego (całościowego)6.
Oto wzór:

Zauważyłem, że czasami przywód-
cy kościelni pomijają zupełnie albo po-
bieżnie traktują etapy od pierwszego
do trzeciego, przechodząc wprost
do etapu czwartego (który oczywiście
jest nie mniej ważny niż trzy poprzed-
nie). Jednak Jezus kładł jednakowy na-
cisk na wszystkie cztery etapy i dopie-
ro po trzech pierwszych zapraszał ich:
Pójdźcie za mną. Nie możemy zbłą-
dzić, jeśli postępujemy tak, jak postę-
pował Chrystus!

A teraz pierwszy model. Łatwo jest
twierdzić, że nie jesteśmy dualistami
w kwestii natury człowieka, ale rów-
nie łatwo przychodzi nam być duali-
stami w kwestii służby. Model dycho-
tomiczny (dwudzielny), oparty
na greckiej koncepcji dualistycznej,
przedstawia etapy z książki Śladami
Wielkiego Lekarza jako dwie konkuru-
jące ewangelie — ewangelię społeczną
i ewangelię ewangelijną. Matematyk

określiłby tę zależność między czynni-
kiem świeckim i duchowym jako od-
wrotnie proporcjonalną. To znaczy, że
im bardziej przybliżamy się do biegu-
na ewangelijno-duchowego, tym bar-
dziej oddalamy się od bieguna spo-
łecznego, i odwrotnie. Czy widziałeś
w praktyce model służby odzwiercie-
dlający tę teorię? Ze swej strony mu-
szę przyznać, że ja widziałam.

Drugi model — model całościowy
— jest oparty na hebrajskiej koncepcji
holistycznej7. Według tego modelu ist-
nieje tylko jedna ewangelia. Służba
miłosierdzia jest tu tak samo ważna jak
tradycyjne formy ewangelizacji. Idą one
ze sobą w parze i są ze sobą zgod-
ne. Mówiąc o ruchu zborów miejskich

WZÓR SUKCESU

1. SPOŁECZNOŚĆ
„Zbawiciel obcował [otwarta sieć
z ludźmi” kontaktów]

2. WSPÓŁCZUCIE
„Wykazywał    1+2+3=
zainteresowanie” [zawieranie

znajomości]
3. SŁUŻBA „ich potrzebami”

4. ZBAWIENIE
„Potem zapraszał ich: [nawrócenie]
Pójdźcie za mną”
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MODEL HOLISTYCZNY
(CAŁOŚCIOWY)

[model drugi, oparty na hebrajskiej
koncepcji holistycznej, zakładający
istnienie tylko jednej ewangelii]
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MODEL DYCHOTOMICZNY (DWUDZIELNY)
[model pierwszy, oparty na greckiej koncepcji dualistycznej,

zakładający istnienie dwóch rywalizujących ewangelii]
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w Limie, stolicy Peru, Harvie Conn
i Manuel Ortiz napisali: „Zaintereso-
wanie Kościoła działalnością w mie-
ście ukształtowało zdrową równowagę
między dynamicznym werbalnym
zwiastowaniem ewangelicznego prze-
słania, a zwiastowaniem tego samego
przesłania przez pełne miłości i tro-
ski czyny programu służby społecz-
nej”8. Czy to brzmi jak opis działania
twojego zboru?

W następnym akapicie w książce
Śladami Wielkiego Lekarza czytamy radę:
„Konieczne jest osobiste zbliżenie się
do ludzi. Gdybyśmy mniej czasu poświę-
cali na kazania, a więcej na osobistą
pomoc bliźnim, widzielibyśmy lepsze
wyniki. Trzeba pomagać ubogim, trosz-
czyć się o chorych, smutnych i strapio-
nych pocieszać, nieświadomych pouczać,
a niedoświadczonym udzielać rad. Po-
winniśmy płakać z płaczącymi i cieszyć
się z tymi, którzy mają powód do rado-
ści. Jeśli będzie nam towarzyszyć siła
perswazji, moc modlitwy i miłości Bo-
żej, niemożliwe jest, aby ta praca nie przy-
niosła owoców”9.

Jeśli twój zbór nie osiągnął tej rów-
nowagi, tego modelu jednej ewangelii,
byłoby dobrze, gdybyście zaczęli zmie-
rzać w tym kierunku. Znajdziecie się
w dobrym towarzystwie, bo ten model
stosował Jezus! Apostoł Jan napisał:
„Kto mówi, że w nim mieszka, powi-
nien sam tak postępować, jak On po-
stępował” (1 J 2,6). Kto miałby być
dla nas lepszym wzorem służby?

W 362 roku n.e. rzymski cesarz Ju-
lian Apostata rozpoczął kampanię ma-
jącą na celu przywrócenie pogaństwa.
Chrześcijanie, których poganie pragnę-
li wytępić, rośli w siłę i liczbę, tak iż
pogańscy przywódcy zaczynali się ich
obawiać. Rada cesarza Juliana Aposta-
ty skierowana do jednego ze znamie-
nitych pogańskich kapłanów wyrażała
tę troskę: „Myślę, że gdy kapłani zaczęli
zaniedbywać i lekceważyć ubogich,
bezbożni Galilejczycy [chrześcijanie]
zauważyli to i zaangażowali się w dzie-
ło dobroczynności. (...). Wspierają oni
nie tylko swoich ubogich, ale także na-
szych, tak iż każdy może zauważyć, iż
naszemu ludowi brakuje wsparcia z na-
szej strony”10. Chrześcijaństwo opano-

wało imperium rzymskie w ciągu nie-
spełna trzystu lat właśnie dzięki okazy-
waniu przez chrześcijan pomocy
i współczucia wszystkim potrzebują-
cym. Także obecnie „niemożliwe jest,
aby ta praca nie przyniosła owoców”11.

...i modlił się o:
• ducha odnowy, miłości i troski o lu-

dzi w twojej społeczności,
• pracowników wykonujących pracę

na polach,
• deszcz — o Ducha Świętego — przez

cały okres wegetacji; jeśli nie ma desz-
czu, nie ma też plonów i zbiorów!

Mt 9,38 wskazuje na „niezbędność
modlitwy: »Proście więc...«. Modlitwa
nie ma być substytutem działania —
uczniowie mieli być żniwiarzami12, jak
również ludźmi modlitwy. Ale dzieło
nie zostanie wykonane bez modlitwy”13.
„Także Jezus, kiedy mieszkał wśród nas,
często modlił się. Modlitwa poprzedza-
ła i uświęcała każdy czyn w Jego służ-
bie”14. Zanurzcie swoją działalność spo-
łeczną w modlitwie. Zgromadźcie bo-
jowników modlitwy w waszym zborze,
waszych partnerów w modlitwie.
Stwórzcie kącik modlitwy w biuletynie
zborowym i skrzynkę modlitewną
w zborze. Organizujcie spotkania mo-
dlitewne i módlcie się za ludzi z wa-
szej okolicy, jeśli to możliwe, wymienia-
jąc ich z imienia.

W czasach końca, gdy Kościół Ad-
wentystów Dnia Siódmego coraz moc-
niej akcentuje potrzebę ożywienia i re-
formacji, rozlega się na nowo wezwa-
nie do modlitwy, która ma poprze-
dzać każdy czyn w naszej służbie. Gdy
w zborze panuje duch gorliwej modli-
twy, a wyznawcy pracują osobiście
dla zbawienia bliźnich, zgodnie z mo-
delem Jezusa, wówczas spełnione zo-
stają „wyznaczone przez Boga warunki
udzielenia późnego deszczu”15. Czy je-
steś gotowy z modlitwą podjąć wyzwa-
nie Tony’ego Campolo, by uczynić
wszystko, co jest potrzebne, aby repre-
zentować Chrystusa wobec choćby jed-
nej osoby w twojej społeczności?  ✔

May-Ellen Colón

1 Jedenaście przykazań rolnika: 1. Będziesz
badał metodę służby Jezusa i modlił się o...

2. Dokonasz oceny zasobów w swoim zbo-
rze. 3. Stworzysz Zespół Przywódczy
do Działań Społecznych. 4. Dokonasz wy-
boru terenu; ograniczysz jego zasięg. 5. Prze-
prowadzisz analizę demograficzną wybra-
nego terenu. 6. Objedziesz samochodem lub
przejdziesz pieszo wybrany teren, aby spo-
rządzić notatki dotyczące rodzajów domów,
sklepów, kościołów, ludzi itp. 7. Będziesz
rozmawiał z przywódcami lokalnych spo-
łeczności i przedstawicielami biznesu, aby
dowiedzieć się, jakie potrzeby oni dostrze-
gają. 8. Zgromadź kapitał społeczny.
9. Wypracujesz strategiczny plan zaanga-
żowania zboru w działania społeczne, opar-
ty o odkryte przez ciebie potrzeby lokal-
nej społeczności oraz zasoby i marzenia
twojego zboru. 10. Będziesz poszukiwał
sposobów, dzięki którym Bóg już działa
w twojej społeczności. Ciesz się osiągnię-
tymi wynikami, wyraź za nie wdzięczność
i podejmij współpracę. 11. Nie będziesz lek-
ceważył przykazań 1-10 i będziesz pamię-
tał, aby żąć tam, gdzie ziemię uprawiałeś,
oraz zachować to, co zebrałeś (czyń ludzi
uczniami i zabezpiecz zbiory)!

2 Adaptowano z opowiadania Tony’ego Cam-
polo z filmu The Least of These, 2004. Film
dostępny jest na stronie www.oldfashioned-
pictures.com.

3 Obecność Ducha Pańskiego w odpowiedzi
na modlitwę jest ważnym pierwszym kro-
kiem, zgodnie z pierwszym przykazaniem
rolnika.

4 Rok jubileuszowy był czynnikiem przywra-
cającym równowagę w społeczeństwie —
dawał wszystkim nową szansę. W roku tym
umarzano długi, sprzedane nieruchomości
zwracano pierwotnym właścicielom lub ich
spadkobiercom oraz uwalniano tych, któ-
rzy zaprzedali się w niewolę. Był to czyn-
nik stanowiący barierę dla wyzysku będą-
cego nadużyciem prawa własności oraz za-
pobiegający nadmiernej akumulacji kapita-
łu, prowadzącej do niezdrowej monopoli-
zacji gospodarki kraju.

5 Ellen G. White, Śladami Wielkiego Leka-
rza, Warszawa 2009, wyd. VI, s. 94.

6 Wzór i wykresy sporządzone zostały przez
Caleba Rosado na podstawie definicji po-
danej przez Ellen G. White.

7 Od gr. holos — cały.
8 Harvie M. Conn i Manuel Ortiz, Urban

Ministry: The Kingdom, the City, and the
People of God, Downers Grove 2001,
s. 204. Komentarz ten dotyczy chrześcijań-
skiego ruchu misyjnego w Limie.

9 Ellen G. White, dz. cyt.
10 David Ayerst i A.S.T. Fisher, Records of

Christianity, t. I, Oxford 1971, s. 179-181,
cyt. w: Rodney Starks, Cities of God.

11 Ellen G. White, dz. cyt.
12 Pamiętaj, że musimy wykonać także inne za-

dania rolnika, zanim przystąpimy do żniwa.
13 The Interpreter’s Bible, t. VII, s. 362.
14 Ellen G. White, w: Signs of the Times,

18 VI 1902.
15 Review and Herald, 2 III 1897.

[Autorka jest zastępcą dyrektora Sekretaria-
tu Szkoły Sobotniej i Misji Wyznawców przy
Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów
Dnia Siódmego oraz dyrektorem Adventist
Community Services International].
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ornografia jest ogromnym docho-
dowym biznesem i jedną z naj-
większych tragedii współczesne-

go świata. Przemysł pornograficzny jest
większy niż Microsoft, Google, Ama-
zon, eBay, Yahoo!, Apple i Netflix ra-
zem wzięte! Według sondażu Barna
Research Group 38% dorosłych uwa-
ża, że oglądanie pornografii jest do-
puszczalne. Niestety, 28% ludzi uwa-
żających się za chrześcijan — określa-
jących się mianem nowo narodzonych
— wyraża przekonanie (mimo znajo-
mości Mt 5,28), iż oglądanie pornogra-
fii nie jest żadnym problemem. Smutną
rzeczywistością jest to, że około 50%
chrześcijan i 40% przywódców ko-
ścielnych przyznaje, że są w jakimś
stopniu uzależnieni od pornografii.

Mężczyźni i kobiety, młodzi
i starsi, chrześcijanie i niechrześcija-
nie — wszyscy są podatni na tę zarazę.
Pornografia oplata świat swymi macka-
mi. Ellen G. White napisała: „Żyjemy
w czasie, w którym wszędzie panoszy
się zepsucie. Pożądanie i niskie na-
miętności są rozbudzane przez ogląda-
nie i czytanie. Serce jest deprawowane
przez wyobraźnię. Umysł znajduje przy-
jemność w rozmyślaniu nad scenami,
które rozpalają niską wyuzdaną namięt-
ność. Te niegodziwe obrazy, widziane
oczami chorej wyobraźni, niszczą zasa-
dy moralne i przygotowują zwiedzione
i zaślepione istoty do puszczania cu-
gli zmysłowym namiętnościom”1.

Dla wielu ludzi w Kościele por-
nografia (żądza, pożądliwość) to wię-
cej niż zmaganie się z pokusą. Stała się
ona dla nich prawdziwym nałogiem
zniewalającym zarówno mężczyzn, jak
i kobiety. Niestety, pornografia jak
powódź wdziera się do Kościoła, nio-
sąc zniszczenie rodzinom i zborom —
przeważnie z winy mężczyzn. Jako
chrześcijanie i przywódcy kościelni
musimy zrozumieć następujące fakty
dotyczące pornografii2:

1. Pornografia jest grzeszną praktyką.
Bóg stworzył seks i seksualną ekspre-
sję między mężczyzną i kobietą z prze-
znaczeniem wyłącznie do realizacji
w ramach związku małżeńskiego (zob.
Rdz 2,24). Pornografia jest wypacze-
niem piękna i delikatności stworzonej
przez Pana. Bóg aprobuje związek sek-
sualny kobiety i mężczyzny w ramach
małżeństwa, z zachowaniem właściwej
intymności, ale zdecydowanie sprzeci-
wia się trywializowaniu i wulgaryzowa-
niu seksualności (zob. 1 Tes 4,3-7).

2. Pornografia przedstawia odreal-
nioną seksualność. W pornografii nie
sposób dopatrzyć się romantyzmu,
wrażliwości oraz świętości, które po-
winny charakteryzować więź mał-
żeńską. Pornografia przedstawia zacho-
wania seksualne pozbawione miłości,
szacunku i intymności.

3. Pornografia kradnie czas. Porno-
grafia jest wielkim złodziejem czasu,
który powinien zostać poświęcony ro-
dzinie, przyjaciołom i łączności z Bo-
giem. Kradnie czas potrzebny na pra-
cę, odpoczynek i sen.

4. Pornografia przedmiotowo trak-
tuje kobietę. Mężczyzna uzależniony
od pornografii ma wypaczone pojęcie
kobiety, postrzegając ją jedynie jako
przedmiot przyjemności. Taki mężczy-
zna traktuje kobietę jak gorszą istotę,
łatwo dopuszcza się zdrady małżeńskiej
i nie znajduje zadowolenia w normal-
nej małżeńskiej relacji seksualnej.

5. Pornografia kradnie pieniądze. Por-
nografia kradnie nie tylko twój czas, ale
także pieniądze, które można byłoby
wydać na kształcenie dzieci, rodzinę,
rachunki, spłatę kredytu itd. Przemysł
pornograficzny generuje miliardy dola-
rów zysku ze sprzedaży pornograficz-
nych kanałów telewizji kablowej, czaso-
pism, materiałów internetowych itp. Lu-
dzie, którzy nałogowo korzystają z por-
nografii, przyczyniają się do umacniania
i rozszerzania wpływów tego przemysłu.

6. Pornografia czyni ludzi niewolnika-
mi. Uzależnienie od pornografii jest po-
dobne do uzależnienia od alkoholu
i narkotyków. Wielu ludzi latami usiłuje
uwolnić się od pornograficznego nałogu,
ale nie są w stanie sami tego dokonać.
W wielu przypadkach konieczne są dłu-
gotrwała terapia i uczestnictwo w gru-
pach wzajemnego wsparcia podobnych
do Anonimowych Alkoholików.

7. Pornografia niszczy małżeństwa.
Żony mężczyzn uzależnionych od por-
nografii czują się zdradzane przez mę-
żów z ich wirtualnymi kochankami.
Nierzadko to poczucie zdrady prowa-
dzi do rozwodów, gdyż kobiety nie są
w stanie znieść takiej sytuacji.

Przywódcy kościelni powinni się wy-
powiadać przeciwko pornografii i czynić
wszystko, co możliwe, by zachować współ-
wyznawców i samych siebie z dala
od niej. Nie pozwólmy, by wróg niszczył
naszą wiarę, nadzieję i życie. Ellen G.
White wzywała: „Kto nie chce dostać się
pod wpływ szatana, musi uważnie strzec
dróg swojej duszy. Musi unikać czytania,
oglądania i słuchania tego, co nasuwało-
by nieczyste myśli. Umysł nasz nie powi-
nien oddawać się rozważaniom wszystkie-
go, co sugeruje nieprzyjaciel dusz ludz-
kich. Trzeba stać wiernie na straży swego
serca, bo zło zewnętrzne wzbudzi zło we-
wnętrzne, a dusza błądzić będzie
w ciemnościach”3.

Moją modlitwą jest, by członkowie
twojego zboru myśleli i postępowali
zgodnie z radą apostoła: „Bracia, my-
ślcie tylko o tym, co prawdziwe, co
poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste,
co miłe, co chwalebne, co jest cnotą
i godne pochwały” (Flp 4,8).  ✔

Jonas Arrais

1 Ellen G. White, Listy do zakochanych,
Warszawa 2000, s. 62.

2 Zob. http://www.clickfamilia.org.br/.
3 Ellen G. White, dz. cyt.

[Autor jest redaktorem naczelnym kwartalni-
ka Elder’s Digest].

DUSZPASTERSTWO

Wystrzegaj się pornografii!
„Błogosławieni czystego serca,
albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5,8).

P
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aki jest doskonały wzorzec służby?
Musimy odpowiedzieć na to pyta-
nie, jeśli mamy wypełnić naszą mi-

sję. Raz po raz uświadamiamy sobie,
że powinniśmy sięgać do przykładu
Kościoła wczesnochrześcijańskiego.
Czy w dziejach świata istniała grupa
wierzących, przez którą Pan działałby
skuteczniej w prowadzeniu innych lu-
dzi do rodziny Bożej? Co było tajem-
nicą powodzenia pierwotnego Kościo-
ła? Przychodzą mi na myśl dwa waż-
ne aspekty.

1. Pierwsi chrześcijanie przyjęli
w pełnej mierze chrzest Ducha Świętego.
Gdy Duch Boży został wylany, zaczęli
doświadczać darów Ducha — miłości,
cierpliwości, uprzejmości, wstrzemięź-
liwości i panowania nad sobą. Ich
wzajemna troska o siebie prowadziła
do zdrowia, odnowy i dobrego samo-
poczucia w ich społecznościach. Wie-
lu przyłączało się do tych miłujących
się chrześcijan, którzy znali Chrystusa,
kochali Go ponad wszystko i opowia-
dali o Nim z zapałem.

2. Pierwsi chrześcijanie przyjęli zle-
cenie Chrystusa i naśladowali Jego me-
todę służby. Jezus posłał ich, by „głosili
Królestwo Boże i uzdrawiali” (Łk
9,2), a ich domy stały się ośrodkami
uzdrawiania i zdrowia. Tam troszczy-
li się o siebie nawzajem i opowiadali
o Zbawicielu, którego dobrze znali.
Doświadczali miłości i łaski Boga oraz
trwali w silnej więzi z Panem. Wyni-
kiem tego był ich zapał do dzielenia
się Jego miłością z bliźnimi i do wy-
chodzenia naprzeciw ich potrzebom.

Czy dzisiaj powinniśmy szukać in-
nych metod? Ludzie nadal mają te same
fizyczne, umysłowe, emocjonalne i du-
chowe potrzeby. Gdy patrzymy na lu-
dzi, uświadamiamy sobie, że „świat
potrzebuje dzisiaj również tego, czego
potrzebował dziewiętnaście wieków

temu: objawienia Jezusa. Reforma jest
konieczna, a jedynie przez łaskę Chry-
stusa może się dokonać odnowa fizycz-
na, umysłowa i duchowa”1.

Gdy mówimy o głoszeniu Chry-
stusa i naśladowaniu Jego metod,
mamy na myśli uczynienie każdego
zboru miejscem, w którym dzięki Jego
łasce dokonuje się fizyczne, umysłowe,
emocjonalne i duchowe uzdrowienie.
Taki zbór zostanie zauważony przez
społeczeństwo jako miejsce, w którym
można znaleźć miłujących i otwartych
ludzi, dzielących się miłością Bożą nie
tylko słowami, ale także czynami. Dzie-
lenie się miłością w działaniu oznacza
wychodzenie naprzeciw potrzebom lu-
dzi żyjących wokoło nas.

Obecnie jedną z najważniejszych
potrzeb w naszych społecznościach
jest przeciwdziałanie pladze chorób.
Zmagamy się z epidemią otyłości. Już
33% Amerykanów — w tym także
dzieci — cierpi z powodu otyłości.
Dowody naukowe potwierdzają zwią-
zek otyłości z cukrzycą, chorobami
serca, rakiem i innymi chorobami bę-
dącymi częstą przyczyną śmierci.

Co adwentyści robią w tej sprawie?
Niedawno Kościół adwentystyczny
w Ameryce Północnej rozpoczął reali-
zację programu Adventists InStep for
Life, będącego odpowiedzią na epide-
mię otyłości. Rodziny i sprawujący kie-
rowniczą rolę w zborach, szkołach
i społecznościach są wzywani do przy-
łączenia się do tego programu. W ra-
mach tej inicjatywy zaplanowano szcze-
gólne przedsięwzięcie pod nazwą Let’s
Move Day, by zmobilizować jak najwię-
cej ludzi w społeczeństwie do aktyw-
ności fizycznej, a jednocześnie zazna-
czyć, że troszczymy się o zdrowie na-
szych bliźnich, a problem otyłości leży
nam na sercu (zob. www.AdventistIn-
StepforLife.com).

Okazawszy zainteresowanie tym pa-
lącym problemem, mamy możliwość
podążać za przykładem Chrystusa,
łącząc przy tym okazywanie współczu-
cia z wychodzeniem naprzeciw potrze-
bom ludzi2. Nie będziemy wygłaszać po-
ważnych kazań o tym, co ludzie muszą
zrobić, by uwolnić się od tej plagi. Bę-
dziemy raczej mieli okazję do przedsta-
wiania miłującego Boga, który dał nam
cenny dar — poselstwo zdrowia. Ten dar
nie został nam narzucony siłą ani nie czyni
nas świętymi. Pozwala nam dokonywać
wyborów i doświadczać życia w peł-
niejszej mierze.

Jakimże przywilejem jest wycho-
dzić w ten sposób naprzeciw potrze-
bom ludzi wokół nas. Naszym powoła-
niem jest służyć na wzór Jezusa i Ko-
ścioła wczesnochrześcijańskiego, czy-
niąc nasze zbory ośrodkami zdrowia,
leczenia i dobrego samopoczucia
w społeczeństwie. Zanim to się stanie,
jesteśmy powołani, byśmy sami wybrali
życie. Chrystus ukazał nam „drogę
życia” (Ps 16,11) przez swoje dary i ła-
skę. „Położyłem dziś przed tobą życie
i śmierć (...). Wybierz przeto życie,
abyś żył, ty i twoje potomstwo” (Pwt
30,19). Zapraszam cię dzisiaj, byś wy-
brał pełnię życia i głosił to przesłanie
światu, czyniąc swój zbór ośrodkiem
zdrowia, leczenia i dobrego samopo-
czucia w twoim społeczeństwie3.  ✔

Katia Reinert

1 Ellen G. White, Śladami Wielkiego Leka-

rza, Warszawa 2009, wyd. VI, s. 94.
2 Zob. tamże.
3 Więcej informacji na stronie www.NADhe-

althministries.org.

[Autorka jest dyrektorem Sekre-
tariatu Zdrowia przy Wydziale
Północnoamerykańskim Kościo-
ła Adwentystów Dnia Siódmego].

ZDROWIE

W odpowiedzi na epidemię
otyłości wśród dzieci

J
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zy bardzo pragniesz lepiej po-
znać Boga? Czy doszedłeś do te-
go, że czujesz, iż nie jesteś w sta-

nie iść dalej, jeśli On nie dokona wiel-
kiego dzieła w twoim sercu? Jeśli tak,
to osobiste ożywienie duchowe jest
dla ciebie dostępne. Pan pragnie na-
pełnić cię w stopniu proporcjonalnym
do twojego pragnienia.

Jezus powiedział: „Błogosławieni,
którzy łakną i pragną sprawiedliwo-
ści, albowiem oni będą nasyceni” (Mt
5,6). Musisz łaknąć i pragnąć, zanim
zostaniesz nasycony. Gdy zasycha ci
w ustach, uświadamiasz sobie, że po-
nad wszystko potrzebujesz wody.
Chrystus powiedział, że gdy będziemy
Go łaknąć i pragnąć, zostaniemy na-
syceni.

Co powinno się wydarzyć w na-
szym życiu, byśmy mogli doświadczyć
osobistego ożywienia?

Nie zadowalaj się
dotychczasowym
stanem rzeczy

Status quo nie wystarczy. Z cza-
sem to, co jest, przestaje nas zadowa-
lać. Nawet jeśli jesteś szczęśliwym
chrześcijaninem, w głębi serca wołasz:
Panie, pragnę więcej Ciebie!

Czy czujesz, że popadłeś w rutynę,
gdy chodzi o twoje chrześcijańskie życie?
Jeśli tak, Bóg wzywa cię: Pragnę, byś do-
świadczył duchowego rozwoju. Chcę, byś
miał coś więcej, niż masz teraz. Pragnę, byś
osobiście mnie poznał. Pragnę tobą pokie-
rować i przybliżyć się do ciebie.

Nie chcesz zadowalać się tym, co masz.
Chciałbyś poprosić Boga o coś więcej.

Szukaj usilnie
Jego obecności

Nigdy nie posiądziemy głębszego po-
znania Zbawiciela, póki nie będziemy
Nim zafascynowani bardziej niż czymkol-
wiek innym. Gdy wstajemy rano, w cią-
gu dnia i gdy kładziemy się spać, mamy
kierować myśli do Pana i modlić się:

Boże, muszę Cię lepiej poznać, bo Cię mi-
łuję i potrzebuję ponad wszystko.

Gdy pragniemy Go bardziej niż
cennych rzeczy, przyjemnej zabawy,
wyższego stanowiska w firmie, więk-
szych zarobków, droższego samocho-
dów, większego domu — gdy pałamy
świętą żarliwością dla Boga — wów-
czas On nam się objawi.

Wyraź skruchę
w głębi serca

Aby doświadczyć osobistego ożywie-
nia, musimy okazać skruchę nie tylko
z powodu widocznych grzechów, ale
wszystkiego, co znieważa Pana w naszych
czynach, słowach i myślach. Gdy Bóg
kieruje swoje badawcze światło na nasze
serce i ukazuje nam grzechy, których na-
wet sobie nie uświadamialiśmy, wówczas
widzimy nieczystość jak nigdy dotąd.

Gdy dochodzimy do tej serdecznej
skruchy i zaczynamy uświadamiać so-
bie głębię grzechu tkwiącego w nas, Pan
zaczyna nas otwierać. Mówi do nas:
Oto twój grzech, nikczemność i prze-
stępstwo. Gdy wyznajemy grzechy, Duch
Boży napełnia nas, przynosząc odradza-
jący powiew ożywienia.

Naprawienie krzywd
Nie jest łatwo prosić o przebacze-

nie i pojednanie, ale ożywienie tego
wymaga. Gdy Zacheusz spotkał Jezu-
sa, powiedział:

— „Panie, oto połowę majątku
mojego daję ubogim, a jeśli na kim co
wymusiłem, jestem gotów oddać
w czwórnasób” (Łk 19,8).

Skrucha doprowadziła go do szuka-
nia przebaczenia i pojednania z bliźnimi.

Gdy prosimy o przebaczenie bliź-
nich i staramy się naprawić krzywdy,
Bóg może nas zmienić i ożywić.

Przygotuj się
na ożywienie

Przygotowanie to wymaga stałej
modlitwy. Apostoł Paweł radzi: „Bez

przestanku się módlcie” (1 Tes 5,17).
Oznacza to wytrwałość i nieustępli-
wość w modlitwie. Patriarcha Jakub
rozumiał potrzebę takiej modlitwy, gdy
zmagał się z Bogiem i nie poddał się.
Nie puścił Pana, póki On mu nie po-
błogosławił (zob. Rdz 32,24-32).

Niektórzy modlą się dopiero, gdy
nadarzy się okazja, inni — gdy znajdą
się w trudnej sytuacji. Tego rodzaju
modlitwy nie doprowadzą do ożywie-
nia. Powinniśmy modlić się gorliwie
i nieustannie: Panie, odnów nas, bo nie
puścimy Cię, póki nie ześlesz nam oży-
wienia.

Jednak jest jeszcze jeden warunek
— umiłowanie Słowa Bożego. Kochaj
Biblię. Ceń jej przesłanie i niech sta-
nie się ono żywe w tobie. W tej księ-
dze jest moc i życie, więc może nas ona
ożywić. Studiuj Słowo Boże, aż jego
moc stanie się w tobie realna.

Ellen G. White zapewnia: „Gdy
zrozumiemy, co ta księga oznacza
dla nas, wówczas nastąpi wśród nas
wielkie ożywienie”1.

Bądź gotowy
do zupełnego
posłuszeństwa

Jeśli mówimy: Boże, miłuję Cię, ale
nie staramy się być posłuszni Panu,
wówczas On nie może wylać na nas
swego Ducha. Ożywienie nastąpi, gdy
z przekonaniem będziemy gotowi po-
wiedzieć: Boże, pragnę czynić cokol-
wiek chcesz i kiedykolwiek chcesz.

Jeśli pragniesz ożywienia, jest ono
dla ciebie dostępne. Upewnij się, że
twoje serce jest pogodzone z Panem.
Zacznij się modlić i bądź posłuszny
Słowu Bożemu. Wszechmocny obiecu-
je: Wyleję mego Ducha na wszelkie cia-
ło. Gdy On obdarza cię swoim Du-
chem, twoje życie zmienia się bezpow-
rotnie.  ✔

S. Joseph Kidder

1 Ellen G. White, The Faith I Live By, s. 345.

[Autor jest wykładowcą wzrostu Kościoła
i przywództwa w Adwentystycznym Semina-
rium Teologicznym na Uniwersytecie Andrew-
sa w mieście Berrien Springs w amerykańskim
stanie Michigan].

DUSZPASTERSTWO

Jak doświadczyć
osobistego ożywienia?
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I. HISTORIA REFORMACJI
NOWOŚĆ. Fascynująca próba obnażenia mechani−
zmów nietolerancji religijnej na Pogórzu Karpackim
w okresie reformacji. Jest to pierwsza tak dokładna pra−
ca na ten temat. Książka przedstawia postacie, fakty
i dokumenty nieznane szerszej. Formułowane przez
autora oceny nierzadko prowokują do dyskusji, a za−
wsze — do refleksji. Bogaty materiał ilustracyjny do−
datkowo podnosi walory publikacji. Bardzo pożytecz−
ne są podane pod koniec książki informacje o spadko−
biercach reformacji, a w tym m.in. o Kościele Adwen−
tystów Dnia Siódmego działającym współcześnie
na obszarze Pogórza Karpackiego. „Książka warta po−
lecenia nauczycielom przedmiotów humanistycznych,

przewodnikom turystycznym, duchownym i wszystkim miłośnikom historii” (prof.
Rafał A. Leszczyński). CENA 26−32 ZŁ.

II. ADWENTYZM
NOWOŚĆ. Pierwszy w języku polskim film, który doty−
ka ważnych i niekiedy problemowych kwestii dotyczą−
cych daru proroctwa w Kościele adwentystycznym.
Został przygotowany przez wybitnych uczonych ad−
wentystycznych i jest doskonałą pomocą dla lepsze−
go zrozumienia daru proroctwa w czasach ostatecz−
nych. Tematy: 1. Ellen G. White — autentyczna proro−
kini? 2. Ellen G. White a Biblia. 3. Prorocy są tylko ludź−
mi. 4. Biblijny model natchnienia. 5. Biblijne kryteria
autentyczności proroka. DVD. Czas 120 min. Prod.
amer.−austral. CENA 40 ZŁ.

NOWOŚĆ. Publikacja dedykowana wszystkim, którzy
misję adwentową stawiają ponad rozważaniami i dys−
putami teologicznymi. Wychodzi naprzeciw dzisiejszym
potrzebom Kościoła adwentystycznego i odpowiada
m.in. na pytania: Czym jest misja? Jak osobiście przy−
czynić się do ponownego rozwoju adwentyzmu w Eu−
ropie? Co dzisiaj oznacza bycie adwentystą? W czym
Kościół odnajduje swoją tożsamość? Książka opowia−
da o życiu znanego i jednocześnie kontrowersyjnego
misjonarza w dziejach adwentyzmu. Jej lektura pozwa−
la uświadomić sobie, że dzieło Pańskie rozwija się po−
mimo wszelkich ludzkich nieudolności i słabości. A to
dlatego, że Panem misji jest Bóg, który prowadzi swe
dzieło do celu. CENA 19 ZŁ.

ZAPOWIEDŹ. Unikalny zapis dziejów zborów, postaci
i wydarzeń z bogatej historii Kościoła adwentystyczne−
go na Śląsku. Książka obfituje w ilustracje dokumentują−
ce fakty z życia niefunkcjo−
nujących już dzisiaj przed−
wojennych zborów.

NOWOŚĆ. Autor podkre−
śla znaczenie Kościoła
jako społeczności opar−
tej na więziach między−

ludzkich, w której problemy rozwiązywane są dzięki
miłości i porozumieniu, a jej członkowie mogą się czuć
jak w rodzinie. Taki Kościół nie potrzebuje wielu pasto−
rów i kosztownych budynków. A co najważniejsze,
ma moc przetrwać wyzwania XXI wieku. Ta książka to
prawdziwa rewolucja w Kościele! CENA 18 ZŁ.

III. PRAWDZIWE HISTORIE

ZAPOWIEDŹ. Zapis cieka−
wej rozmowy podczas lotu
samolotem pomiędzy teo−
logiem a osobą niewie−
rzącą. Książka dostarcza
wielu interesujących argu−
mentów na rzecz obrony
charakteru Boga oraz kwe−
stii dotyczących przezna−
czenia człowieka i sensu
życia.

Szanowany pastor, mąż i oj−
ciec, Bernie Anderson, w ta−
jemnicy przed światem
walczył z uzależnieniem
od pornografii i seksu. Na−
rażony na kontakt z porno−
grafią od najmłodszych lat
stał się ofiarą nałogu, póki
nie pozwolił, by Bóg go
zmienił. Ta książka oferuje
zrozumienie, wsparcie i fa−
chową wiedzę, świadcząc
dobitnie o całej prawdzie
tego rodzaju nałogu oraz
o tym, jak możesz ochronić siebie i swoją rodzinę przed
zagrożeniem ze strony pornografii. CENA 22 ZŁ.

IV. PORADNIKI

Znakomita pomoc do ka−
zań i wszelkich rozważań
na temat radości chrześci−
jańskiej oraz znoszenia trud−
ności życiowych. Książka
napisana w oparciu o List
do Filipian, pełna przykła−
dów, sentencji i sporej
dawki zdrowego humoru.
CENA 22 ZŁ.


