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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].

łowo Boże wzywa nas, byśmy od-
kupywali czas, „bo dni złe są” (Ef
5,16 BG). „Z tymi, którzy do nas

nie należą, postępujcie mądrze, wyko-
rzystując czas” (Kol 4,5). Zachęcam
każdego starszego zboru i każdy zbór,
by to czynili. Pozwól, że podzielę się
z tobą kilkoma sugestiami.

Poświęć się na nowo codziennemu
podążaniu za Panem. Módl się, czytaj
Pismo Święte, żyj zgodnie z biblijny-
mi naukami i zasadami oraz miej ser-
ce otwarte i nakierowane na Pana.
Proś Go, by kierował każdym twoim
krokiem. Postanów trwać w społecz-
ności z Bogiem każdego dnia.

Zaangażuj się w zdobywanie dusz.
Przyłącz się do zespołu ewangelizacyj-
nego, który będzie aktywnie działał
w 2012 roku. Będziesz zdumiony tym,
jak Pan może się tobą posłużyć, a jesz-
cze bardziej będziesz zdumiony błogo-
sławieństwami, jakie staną się twoim
udziałem, gdy będziesz pozyskiwał lu-
dzi dla Jezusa. „Owoc sprawiedliwe-
go jest drzewo żywota; a kto naucza
ludzi, mądry jest” (Prz 11,30 BG).

Przestań rozpamiętywać dawne zra-
nienia i niepowodzenia. Pozwól zagoić
się starym ranom. Przeszłość należy
do przeszłości. Dzisiaj jest dzisiaj,
a z Bożą pomocą możesz sprawić, że
dzień dzisiejszy będzie lepszy
od wczorajszego. Nie pozwól, by mro-
ki przeszłości odbierały ci radość dnia
dzisiejszego i nadzieję na przyszłość.

Wkraczając w nowy rok, patrz w gó-
rę i przed siebie.

Podzielaj wizję twojego pastora. By-
łoby dobrze, gdybyś zapoznał się z ma-
rzeniami twojego pastora, związanymi
z życiem twojego zboru i ewangeli-
zacją w lokalnej społeczności. Zaan-
gażuj się w realizację tej wizji i ma-
rzeń twojego pastora. Wspieraj go
i współpracuj z nim.

Ufaj Panu. Nie jesteś w stanie prze-
widzieć każdego cienia, jaki może paść
na twoją drogę. Jednak bez względu
na wszystko możesz ufać Bogu. Jezus
nigdy cię nie porzuci ani nie opuści.
Gdy życie staje się ciężkie, ufaj Zbawi-
cielowi. Gdy nie znasz odpowiedzi
na trudne pytania i nie możesz zro-
zumieć tego, co cię spotyka, ufaj Mu.
Nie ustawaj w wierze!

Wyznaczaj cele, układaj plany i nie
bój się marzyć! Cele są ważne. Wielkie
sprawy wymagają ułożenia wielkich
planów. Wkraczając w nowy rok, wy-
znaczmy cele wyrażające się w liczbie
uczestników, liczbie pozyskanych osób,
liczbie chrztów itd. Niech twoje cele
będą rozsądne i osiągalne, ale nie za-
pomnij ich wyznaczyć. Niech wszyscy
wiedzą, co zamierzasz osiągnąć. Z en-
tuzjazmem podchodź do swoich ce-
lów i układaj plany, które pozwolą ci
je zrealizować. Nie bój się marzyć.
Zmobilizuj się, wyznaczaj cele, ukła-
daj plany i niech twoje marzenia się
spełniają w nowym roku.

Opracuj plan na wszystkie tygodnie.
Upewnij się, że w każdej porze roku
zaplanowane zostaną jakieś działania.
Zaplanuj różne zajęcia i zrównoważo-
ny program dla zboru. Uwzględnij
przedsięwzięcia na zimę, wiosnę, lato
i jesień. Na grudzień zaplanuj zorga-
nizowanie czegoś, co jest związane
ze świętami. Spraw, by ludzie chcieli
przyjść do zboru i zaangażować się!
Niech w zborze coś się dzieje w każ-
dym tygodniu roku!

Zacznij coś nowego. Zorganizuj
nową klasę biblijną w twoim zborze
albo nowy rodzaj służby, wychodzący
naprzeciw aktualnym potrzebom.
Znajdź sposób, by zrealizować nową
inicjatywę. Teraz jest na to czas! Jeśli
jest czas i są możliwości, to nie wolno
ich tracić (zob. Mt 10,27).

*   *   *
Wiemy, co trzeba zrobić. Nie mo-

żemy milczeć. Przed nami nowy rok!
Nie traćmy go na drzemkę. Biegnij-
my z entuzjazmem i zaangażowa-
niem. W tym nowym roku odkupuj-
my czas!  ✔

Jonas Arrais

Odkupując    czas
Przed nami nowy rok. To dobra pora,
by nacisnąć klawisz reset i zacząć wszystko od nowa.

S
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astor Ivor Myers nie miał poję-
cia, że wzywając członków swo-
jego zboru do dziesięciodniowej

wspólnej modlitwy, zapoczątkuje ogól-
noświatowy ruch modlitewny.

W ciągu tych dziesięciu dni modli-
twy w 2006 roku Myers i członkowie
jego zboru modlili się żarliwie, prosząc
Boga o błogosławieństwo Ducha Świę-
tego. Każdego wieczoru starsi zboru
wraz z pastorem Myersem prowadzili
spotkania z udziałem około 70 wy-
znawców poświęcone skrusze, przeba-
czeniu, wydawaniu świadectwa i rodzi-
nie. Modlili się, wypowiadając krótkie
zdania, tak aby wszyscy mogli skupić
się i zaangażować w modlitwę.

Wieczerza Pańska zorganizowana
na zakończenie programu modlitewne-
go w piątkowy wieczór pozwoliła
członkom zboru pojednać się i uleczyć
urazy. Następnego dnia dom modlitwy
był pełny ludzi, którzy po raz pierwszy
przyszli na adwentystyczne nabożeń-
stwo i tych, którzy wrócili po latach.
Wyznawcy rozpromienieni opowiadali
o wysłuchanych modlitwach. Rozpo-
częło się prawdziwe ożywienie!

To duchowe doświadczenie zmieni-
ło życie Myersa i starszych zboru. Spra-
wiło, że zaczęli marzyć o kolejnych
dziesięciu dniach modlitwy, które
obejmą cały glob. Pomysł przyjął się bły-
skawicznie, tak iż ponad 1800 zborów
w 80 krajach wzięło udział w pierw-
szej ogólnoświatowej Operacji globalny
deszcz (OGD) w styczniu 2007 roku.
Świadectwa, jakie napłynęły później,
mówiły o ożywieniu w zborach, licz-
nych nawróceniach, odnowionym ewan-
gelizacyjnym entuzjazmie i uzdrowio-
nych więziach międzyludzkich.

OGD a Ożywienie
i reformacja

Każdego roku od tamtej pory wie-
lu aktywistów, przywódców zborowych
i pastorów na świecie prowadzi swo-
je zbory w poszukiwaniu deszczu Du-
cha Świętego w ciągu dziesięciu dni
wspólnej modlitwy. W większości
zborów przyjmuje się styczniową datę
OGD, ale niektóre zbory wybierają inną
porę, która jest dla nich bardziej do-
godna.

W ramach inicjatywy Generalnej
Konferencji Kościoła Adwentystów
Dnia Siódmego pt. Ożywienie i refor-
macja Rada Kościoła ogólnoświato-
wego podczas dorocznego posiedzenia
w 2010 roku w mieście Silver Spring
w Stanach Zjednoczonych uchwaliła
ustanowienie dziesięciu dni modlitwy
OGD jako światowe przedsięwzięcie.
Kolejna ogólnoświatowa OGD zosta-
ła zaplanowana na 4-14 stycznia 2012
roku. Codzienne spotkania modlitew-
ne miały zostać zwieńczone uroczy-

stością sobotnią. Zbory niemogące
wziąć udziału w OGD w styczniu
mogą wykorzystać dostępne materia-
ły w innym dogodnym dla siebie ter-
minie.

Rola aktywistów
zborowych we wspólnej
modlitwie

Zaangażowanie przywódców i ak-
tywistów zborowych jest niezbędne
dla powodzenia OGD. Pastor Myers
stwierdził:

— Starsi naszego zboru czynnie
uczestniczyli w każdej Operacji global-
ny deszcz od samego początku. Wpływ
OGD na nich i ich wpływ na pozosta-
łych współwyznawców istotnie wzmac-
niał zbór w kwestii modlitwy. Silne
wsparcie naszych starszych zboru pozwo-
liło nam zorganizować kilka mniejszych
spotkań modlitewnych w dni powsze-
dnie, a dzięki temu podczas wszystkich
spotkań ewangelizacyjnych mieliśmy
poświęconą grupę modlitewną.

DUSZPASTERSTWO

„OPERACJA
GLOBALNY DESZCZ”

Prowadź swój zbór do głębszego duchowego doświadczenia,
przyłączając się do tej rozwijającej się inicjatywy modlitewnej.

P
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Liczy się każda modlitwa
Jerry Page, sekretarz Stowarzysze-

nia Kaznodziejskiego przy Generalnej
Konferencji Kościoła Adwentystów
Dnia Siódmego, powiedział:

— Modlimy się, by każdy wyznaw-
ca przyłączył się do wspólnej modli-
twy o wylanie Ducha Świętego. Wie-
my, że tylko dzięki wylaniu obecności
i mocy Ducha Bożego będziemy mo-
gli dotrzeć do świata z miłością Je-
zusa, aby mógł On przyjść już wkrótce.

Ellen G. White podkreśliła tę samą
potrzebę: „Łańcuch gorliwych i mo-
dlących się wierzących powinien oto-
czyć świat. Niechaj wszyscy modlą się
z pokorą. Sąsiedzi mogą się spotkać,
by modlić się o Ducha Świętego.
Niech ci, którzy nie mogą opuścić
domu, zbiorą swoje dzieci i uczą się
modlić razem. Mogą polegać na obiet-
nicy Zbawiciela: Gdzie są dwaj albo
trzej zebrani w imię moje, tam jestem
pośród nich”1.

Ted N.C. Wilson, przewodniczący
Generalnej Konferencji Kościoła Ad-
wentystów Dnia Siódmego, stojący
na czele ogólnoświatowej inicjatywy
Ożywienie i reformacja, powiedział, że
niebo „niecierpliwie oczekuje, iż lud
Boży przebudzi się i będzie prosił
o błogosławieństwo Ducha Świętego.
Obietnica proście, a będzie wam dane,
jest pewna. Bóg wysłucha modlitw
o wylanie Jego Ducha, abyśmy sku-
tecznie ogłosili Jego dobrą nowinę i by
Jezus powrócił”.

Modlitwy każdego wyznawcy są
potrzebne w tym wielkim dziele. Za-
planuj przyłączenie się do nas w gor-
liwej modlitwie o wylanie Ducha
Świętego podczas Operacji globalny
deszcz w 2012 lub 2013 roku czy
w innym terminie dogodnym dla two-
jego zboru.  ✔

Janet Page

1 Ellen G. White, w: Advent Review and Sabbath

Herald, 3 I 1907.

[Autorka jest zastępcą sekretarza Stowarzysze-
nia Kaznodziejskiego przy Generalnej Konfe-
rencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego
i zajmuje się sprawami dotyczącymi modlitwy
i rodzin pastorów].

Wskazówki dla prowadzącego
Operację globalny deszcz

• Zarejestruj swój zbór/grupę na stronie www.revivalandreforma−
tion.org.

• Wyznacz jedną godzinę dziennie w odpowiedniej porze na wspólną
modlitwę.

• Pobierz codzienny formularz modlitwy ze strony www.revivalandre−
formation.org i korzystaj z niego w celu właściwego ukierunkowa−
nia modlitwy.

• Zamów w Adventist Book Center egzemplarz 10 Days in the Upper
Room Marka Finleya i korzystaj z dostępnych tam materiałów.

• Zaczynaj i kończ modlitwy uwielbieniem Boga i dziękczynieniem
dla Niego. Wybierz odpowiedni psalm, będący tego rodzaju modlitwą.

• Módl się krótkimi zdaniami, nie przeciągając modlitwy, tak by inni
uczestnicy spotkania mogli się modlić kolejno więcej niż jeden raz.
Niech modlitwy nie będą nużące, aby Duch Święty wpływał na zgro−
madzonych.

• Zamiast omawiać wcześniej intencje, zachęć uczestników, by przed−
stawili je Bogu w modlitwie. Wtedy inni uczestnicy zgromadzenia
mogą się przyłączyć i modlić się w danej intencji. To sprawi, że mo−
dlitwy będą żywe i mocne, gdy kolejne osoby będą się przyłączać
do przedstawiania potrzeb i próśb wprost Bogu.

• Podczas dwóch sobót przypadających w czasie OGD poświęć czas
na modlitwę i świadectwa wysłuchanych modlitw.

Jak uczynić OGD okazją do pogłębienia uduchowienia?

• Proś Boga, by przygotował cię do prowadzenia OGD.

• Wyznacz prywatny czas na spotkanie z Panem poza wspólnymi mo−
dlitwami w grupie.

• Módl się o Ducha Świętego, powołując się na słowa Jezusa z Dz 1,8:
„Weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie
mi świadkami”.

• Rozważ jakąś formę postu, np. powstrzymania się od oglądania tele−
wizji, słuchania muzyki, oglądania filmów, przeglądania stron inter−
netowych czy jadania deserów. Poświęć zaoszczędzony czas na mo−
dlitwę i czytanie Biblii. Proś Pana, by objawił się tobie.

• Módl się, powołując się na Boże obietnice, by budować swoją wiarę
i upewnić się, że modlisz się zgodnie z Jego wolą.

• Proś Najwyższego, by wskazał ci pięć osób, za które szczególnie bę−
dziesz się modlił w ciągu tych dziesięciu dni.

• Więcej informacji znajdziesz na stronie www.revivalandreforma−
tion.org*.  ✔

* Zob. Janet Page, Operacja globalny deszcz, w: http://www.adwentysci.waw.pl/in−
dex.php?subaction=showfull&id=1325493575&archive=&start_from=&ucat=13&,
2.1.2012; Paweł Lazar, 10 dni w pokoju na górze — zaproszenie do nabożeństwa
i modlitwy, w: http://maranatha.pl/aktualnosci/1291−10−dni.html, 3.1.2012 (przyp. red.).
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Zwróćcie uwagę
na przygotowanie kazań

Wykłady na temat obecnej praw-
dy zawierają wiele ważnych zagadnień.
Jeżeli wykłady przygotuje się w spo-
sób staranny przed wygłoszeniem ich
ludziom, jeżeli są treściwe i nie zawie-
rają rozbieżnych myśli, jeżeli każdej
wypowiedzi będzie towarzyszył duch
Chrystusa, to nikt nie pozostanie
w ciemnościach i nikt nie będzie miał
powodów do narzekania, że nie został
nakarmiony. Od przygotowania —
zarówno kaznodziei, jak słuchacza —
w dużej mierze uzależnione jest powo-
dzenie.

Chcę tu zacytować kilka słów,
na które zwróciłam uwagę: „Jeden
z członków zgromadzenia powiedział:

— Zawsze poznaję po kazaniu
Cannona, czy w danym tygodniu prze-
bywał on często poza domem. Gdy sta-
rannie przestudiował temat, to czas
kazania był umiarkowany, a słuchacze
dobrze zrozumieli podane przez niego
nauki. Natomiast gdy Cannon nie miał
czasu na przygotowanie kazania, było
ono ponad miarę długie i niemożliwe
było coś z niego wyłowić, co by utkwi-
ło w pamięci”.

Inny zdolny kaznodzieja tak odpo-
wiedział na pytanie, jak długo ma zwy-
czaj przemawiać:

— „Gdy przygotuję się wszech-
stronnie, to pół godziny. Gdy przygo-
tuję się częściowo, to godzinę. Ale gdy
wchodzę na mównicę bez żadnego
przygotowania, to wtedy przemawiam
bez ograniczenia czasu i w rzeczywi-

stości nigdy nie wiem, kiedy skoń-
czyć”. (...).

Wystrzegaj się
duchowej niestrawności

— Nie lubię przekraczać czasu
półgodzinnego — powiedział pewien
wierny, rzetelny i gorliwy kaznodzie-
ja, który nigdy nie wygłaszał kazań nie-
obmyślanych przedtem gruntownie
i nieprzygotowanych. — Zdaję sobie
z tego sprawę, że niektórzy słuchacze
mogą niewiele przetrawić z pokarmu
duchowego. Byłoby mi bardzo przykro
przez następne pół godziny przetrzy-
mywać moich słuchaczy, aby zapo-
mnieli to, co im powiedziałem
w pierwszej pół godzinie. Przykro by
mi też było uświadamiać sobie fakt, że
oni pragną już, abym przestał wygłaszać
kazanie, ponieważ dałem im za dużo,
by wszystko mogli na raz z sobą za-
brać” (…).

Skracajcie wasze
przydługie wykłady

Niektóre z waszych przydługich
wykładów wywołałyby daleko lepszy
efekt, gdybyście je podzielili na trzy
części. Ludzie na raz nie mogą tyle stra-
wić. Umysły ludzkie nie są nawet
w stanie pojąć tego wszystkiego. Lu-
dzie męczą się i tracą orientację, gdy
tak dużo rzeczy przedstawia im się
w jednym wykładzie. Dwie trzecie dłu-
gich wykładów marnuje się, kaznodzieja
zaś też się czuje wyczerpany. Wielu
naszych kaznodziejów popełnia
pod tym względem błąd. Męczą swój

umysł, a wydaje im się, że dźwigają
wielki ciężar dla Boga i mają bardzo
trudne życie. (...).

Mieć opinię,
że przemawia się
interesująco

Wykorzystajcie w waszej pracy
cały entuzjazm, na jaki możecie się
zdobyć. Niech wasze wykłady będą
krótkie. Są dwie przyczyny, dla któ-
rych powinniście tak czynić; jedna
z nich to zdobycie dobrego imienia,
że przemawiacie interesująco, druga to
zachowanie waszego zdrowia (…).

Kazania pełne
nowych pomysłów

Nie zamęczajcie nigdy słuchaczy
długimi kazaniami! Nie jest to słusz-
ne ani mądre. W ciągu wielu lat pra-
cowałam nad tym, starając się skło-
nić naszych braci, aby mniej wygłaszali
kazań, a za to więcej czasu i sił po-
święcali na jasne i wyraźne tłuma-
czenie ważnych zasad prawdy, ponie-
waż każdy taki punkt atakowany bę-
dzie przez naszych przeciwników.
Każdy, kto jest związany z dziełem
Bożym, powinien zawsze mieć nowe
pomysły (...). Stosując takt i umie-
jętność przewidywania, należy zrobić
wszystko, co możliwe, aby zain-
teresować słuchaczy.  ✔

Ellen G. White

[Artykuł został zaczerpnięty z: Ellen G.
White, Ewangelizacja, Warszawa 2000, wyd. II,
s. 118-120].

HOMILETYKA

Krótko i na temat
Niech Duch Święty kształtuje i modeluje wasz sposób mówienia,
oczyszczając go od wszelkich uchybień i zniekształceń.
Mówcie tak, jak się mówi do małych dzieci, pamiętając,
że wielu waszych słuchaczy ma wprawdzie wiele lat życia za sobą,
ale rozumuje tak, jak rozumują one. (…).
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AROGANCJA
Niewątpliwie przywódca powinien

być pewny siebie i ufny we własne
możliwości. Jednocześnie powinien
być świadomy swoich ograniczeń
i wpływu, jaki wywiera na innych. Li-
der będący aroganckim ignorantem
znakomicie odpycha od siebie ludzi
i zniechęca ich do zaangażowania.

NIECHĘĆ DO SŁUCHANIA
Jesteś przywódcą — jesteś

na czele, podejmujesz decyzje i re-
alizujesz plany. Czy to znaczy, że nie
potrzebujesz słuchać cudzych poglą-
dów i opinii? Owszem, jeśli chcesz
zupełnie wszystkich zniechęcić i od-
izolować od siebie. Jednak jeśli
chcesz współpracować z ludźmi
w celu osiągania wysokiego pozio-
mu efektywności, to musisz się na-
uczyć ich słuchać.

DESPOTYZM
Nikt nie lubi ani nie szanuje despo-

tów. Tacy przywódcy nie tylko utrud-
niają życie tym, którymi kierują, ale tak-
że powodują niepotrzebne straty. Arty-
kuł w Personnel Today z grudnia 2007
roku sugeruje, że despota to najgorszy
z możliwych przywódców. W tamtym
czasie szacowano, że despotyczne zapę-
dy kadry kierowniczej powodują straty
w wysokości 10 bilionów zł rocznie

z powodu fikcyjnych zwol-
nień lekarskich, porzucenia
pracy i zaniżonej wydajności.

Na dłuższą metę przywódcy
uciekający się do despotyzmu
i posługujący się metodami cięż-
kiej ręki prawdopodobnie znajdą
się na środku oceanu w tonącej
łodzi, ale bez kamizelki ratunko-
wej. Czy to brzmi zachęcająco?

FAWORYZOWANIE
Choć może to być

trudne, jako przywódca
musisz się starać trak-
tować wszystkich jed-
nakowo, bez fawory-
zowania. Możesz być
kuszony, by wyróż-
niać niektórych, ale
na dłuższą metę może
się to okazać bardzo nie-
bezpieczne. Grozi to stworzeniem
podziałów w grupie i doprowadze-
niem do rywalizacji, pochłaniającej
czas i energię, które powinny być za-
angażowane w efektywne działanie.

DEZORGANIZACJA
Jeśli pracowałeś z kimś, kto noto-

rycznie spóźnia się na spotkania, nie
jest przygotowany i nie nadąża za roz-
wojem sytuacji, to wiesz, ile problemów
może powodować taka osoba. Teraz,

PRZYWÓDZTWO

5 najgorszych cech
złych przywódców
Jako przywódca masz za zadanie być skutecznym.
Dobrzy przywódcy wiedzą, że aby stale zachowywać
wysoką wydajność, muszą działać w zespole.
Aby zapewnić sobie wsparcie innych w dążeniu
do stałej efektywności, przywódcy muszą unikać
pięciu najgorszych cech złych liderów. Z mojego
doświadczenia wynika, że są to następujące cechy:

gdy przywódcom coraz bardziej braku-
je czasu, perfekcyjna organizacja staje
się niezbędna.

Jeśli chcesz cieszyć się powodze-
niem jako przywódca, musisz rozwijać
dobre cechy i pozbywać się złych. Co
musisz zrobić, aby to osiągnąć?  ✔

Ducan Brodie

[Autor jest dyrektorem firmy Goals and
Achievements Ltd. Artykuł pochodzi ze stro-
ny www.goalsandachievements.co.uk].
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ydaje się, że uroczystości
chrztu są przeprowadzane
bez należytego przemyśle-

nia i zaplanowania. Źle zorganizowa-
ne, nieatrakcyjne i wciśnięte między
szkołę sobotnią a kazanie wyglądają
tak, jakby chciało się je przeprowadzić
pospiesznie i jak najszybciej o nich
zapomnieć. Z drugiej strony ceremo-
nie zaślubin są zazwyczaj starannie —
niemal pedantycznie — zaplanowane,
tak by były jak najpiękniejsze i zapa-
dły w pamięć. Czy widziałeś kiedyś
pana młodego w wytartych dżinsach?
Jakżeż często jednak kandydaci
do chrztu występują w odzieży, która
wygląda, jakby została wyciągnięta
z dna szafy! Czy kiedykolwiek udzie-

lałeś ślubu między szkołą sobotnią
a kazaniem? Dlaczego więc uroczy-
stość tak ważna jak chrzest miałaby być
celebrowana w taki sposób? Czy nie
warto zorganizować atrakcyjną uroczy-
stość chrztu — przyłączenia kolejnej
osoby czy osób do Chrystusa i Jego
Kościoła?

Ilekroć przeprowadzana jest uro-
czystość chrztu, powinna być najważ-
niejszym i najbardziej wyeksponowa-
nym elementem całego nabożeństwa.
Z pewnością tak ważne wydarzenie nie
powinno być pozostawione na koniec
kazania ani skrócone do granic moż-
liwości, tak by czasami nie spowodo-
wało przedłużenia nabożeństwa o kil-
ka minut. Pieśni, modlitwy, kazanie

i wszystkie inne elementy nabożeń-
stwa mają prowadzić do ceremonii
chrztu jako kulminacyjnego momentu.

Otoczenie
Ze wszystkich możliwych lokaliza-

cji najbardziej atrakcyjny wydaje się
chrzest na świeżym powietrzu. Nale-
ży starannie wybrać miejsce. Trzeba
wziąć pod uwagę bezpieczeństwo,
piękno otoczenia i dostępność miej-
sca. Przed chrztem trzeba zbadać dno
zbiornika wodnego czy rzeki, usunąć
niebezpieczne przedmioty i kamienie,
które mogłyby spowodować wypadek.
Jeśli dno jest mocno nachylone i śli-
skie, możliwe, że trzeba będzie je za-
bezpieczyć, dając pewne oparcie

DUSZPASTERSTWO

Jak uatrakcyjnić
uroczystość chrztu?
Czy kiedykolwiek udzielałeś ślubu między szkołą sobotnia a kazaniem?
Dlaczego więc uroczystość tak ważna jak chrzest miałaby być celebrowana
w taki sposób? Czy nie warto zorganizować atrakcyjną uroczystość chrztu
— przyłączenia kolejnej osoby czy osób do Chrystusa i Jego Kościoła?

W
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dla stóp. Miejsce chrztu można ozna-
czyć niewielkimi białymi palikami
i rozciągniętymi między nimi linkami
czy sznurami.

Gdy chrzest pod gołym niebem
nie jest możliwy, można wykorzystać
baptysterium w budynku. Ważne jest,
by baptysterium było dobrze widocz-
ne. Można je stosownie ozdobić kwia-
tami i innymi rzeczami.

Każdy zbór powinien mieć zapas
szat baptyzmalnych, aby nie pożyczać
ich od innych zborów czy z biura die-
cezji. Szaty powinny być wykonane
z materiału, który nie staje się prze-
świtujący po zamoczeniu i nie powo-
duje unoszenia się szaty przy wchodze-
niu do wody. Szaty powinny być czy-
ste, estetyczne i wyprasowane. Należy
zadbać o to, by dostępne były wszyst-
kie rozmiary dla kandydatów o róż-
nym wzroście i budowie ciała.

Rola kandydatów
do chrztu

Kandydaci do chrztu muszą w peł-
ni rozumieć znaczenie tego obrzędu.
Muszą wiedzieć, czego się od nich ocze-
kuje podczas uroczystości i po niej.
Przed chrztem dobrze jest opisać im krok
po kroku planowany przebieg uroczy-
stości. Należy pouczyć kandydatów, by
założyli odpowiednią bieliznę pod sza-
ty baptyzmalne i zabrali ze sobą ręcz-
niki oraz odzież na zmianę.

W dniu uroczystości chrztu należy
przedstawić kandydatów zborowi. Za-
miast tradycyjnego ślubowania bapty-
zmalnego można zaaranżować alterna-
tywną część uroczystości. Tradycyjne
ślubowanie jest siłą rzeczy jedynie for-
malnością. Czy kandydat zostanie zdys-
kwalifikowany, jeśli pomyli się i pod-
niesie rękę w nieodpowiednim mo-
mencie albo nie udzieli prawidłowej
odpowiedzi na zadane pytanie? Czy
o dopuszczeniu kandydata do chrztu
decyduje udzielenie prawidłowych od-
powiedzi na kilkanaście prostych py-
tań? Poza tym, że ślubowanie jest jedy-
nie formalnością, może się kojarzyć
z przesłuchaniem, w którym zbór
odgrywa rolę jurorów. Jeśli to możli-
we, należy zaoszczędzić kandydatom
tego spektaklu.

Dla odmiany można dla kandyda-
tów zorganizować klasę baptyzmalną
w szkole sobotniej albo grupę
w związku ze spotkaniami ewangeli-
zacyjnymi. Podczas specjalnych lekcji
możesz dokonać z nimi przeglądu
wszystkich zasad wiary Kościoła Ad-
wentystów Dnia Siódmego. Wydrukuj
te zasady na kartkach i rozdaj je po-
tencjalnym kandydatom do chrztu.
Wezwij kandydatów do przyjęcia tych
zasad i Kościoła, który ich naucza,
oraz do przyłączenia się do tego Ko-
ścioła. (Kandydaci przyjęli Jezusa jako
swego Zbawiciela i Pana, a więc ta de-
cyzja będzie naturalnym następstwem
ich wcześniejszego wyboru). Następnie
poproś tych, którzy odpowiedzą na to
wezwanie, by podpisali kartkę i zwró-
cili ją tobie. O ile to możliwe, zaproś
członków zboru, by byli świadkami
tych decyzji.

Osoby nieobecne podczas spotka-
nia grupy przygotowującej się
do chrztu mogą podpisać swoje ślubo-
wanie w domu. Taka forma decyzji
wymaga znacznie głębszego zastano-
wienia niż ślubowanie w zborze. Po-
nadto kandydaci są imiennie przedsta-
wiani zborowi, zanim zostaną dopusz-
czeni do chrztu, więc nie jest koniecz-
ne przesłuchiwanie ich przed całym
zborem.

Podczas ceremonii chrztu katechu-
meni powinni usiąść w pierwszym rzę-
dzie, a następnie należy ich przedsta-
wić kolejno zborowi. Potem należy
poinformować zbór, że kandydaci

do chrztu zostali stosownie pouczeni
i przyjęli zasady wiary Kościoła ad-
wentystycznego. (Jeśli zbór jednak
oczekuje jakiegoś rodzaju ślubowania,
można poprosić katechumenów, by
podniesieniem ręki potwierdzili swoje
przyjęcie biblijnych zasad wiary i chęć
przyłączenia się do Kościoła).

Standardowe głosowanie nad kan-
dydatami do chrztu przez członków
zboru zazwyczaj przebiega w atmos-
ferze skrępowania. Prowadzący zbiera
się na odwagę, by wygłosić formułę:

— Wnoszę o przyjęcie przez zbór
tych katechumenów jako przystępują-
cych do chrztu.

W tym czasie kandydaci zastana-
wiają się: Co będzie, jeśli nas nie zechcą?
Zazwyczaj zaraz potem następuje gło-
sowanie. Rzadko kandydatury są dys-
kutowane, choć formuła nakazuje za-
proszenie do głosu tych, którzy chcie-
liby wyrazić jakieś obiekcje. Prowadzą-
cy zadaje pytanie zgromadzonym, a ci
odpowiadają słabym tak, jako że ludzie
zazwyczaj boją się publicznie zabierać
głos podczas nabożeństwa (na co wska-
zuje niemal zupełny brak słowa amen
podczas kazań). Konwertyci zastana-
wiają się, czy zbór naprawdę ich chce.
Drżą, gdy prowadzący prosi, by ci, któ-
rzy są przeciw, powiedzieli nie. Dlacze-
go ci ludzie muszą przez to przecho-
dzić? O wiele lepiej byłoby zapewnić
ich, że są mile widziani jako nasi nowi
bracia i nowe siostry!

Zamiast przechodzić przez zimne
i formalne głosowanie, zadaj pytanie:

— Czy pragniecie powitać tych
nowych wyznawców? Jeśli tak, podnie-
ście rękę.

W ten sposób mówicie im: Bracia
i siostry, oto dłoń na powitanie, wyra-
żająca miłość, pomoc i wsparcie, kie-
dykolwiek będziecie ich potrzebować.
Gdy zgromadzeni trzymają ręce unie-
sione w geście powitania, poproś kan-
dydatów do chrztu, by odwrócili się
i przekonali się o akceptacji zboro-
wej rodziny dla nowych braci i sióstr.

Fizyczne przygotowanie
Aby uniknąć zwłoki i zamiesza-

nia, przygotuj szaty baptyzmalne przed
rozpoczęciem nabożeństwa. (Wcze-

„Bracia i siostry,
oto dłoń na po−
witanie, wyraża−
jąca miłość, po−
moc i wsparcie,
kiedykolwiek
będziecie ich
potrzebować”.
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śniej należy się upewnić, że szaty są
odpowiednie do okazji, ładne i w do-
brym stanie).

Jednym z często zaniedbywanych
elementów uroczystości chrztu jest po-
trzeba zapewnienia kandydatom
do chrztu odpowiedniego miejsca,
gdzie mogliby się wygodnie i bez skrę-
powania przebrać. Nieraz zdarza się,
że kilka kobiet musi się w pośpiechu
przebierać w jednym pomieszczeniu.
Wskutek tego ceremonia chrztu może
być przez nie zapamiętana jako ujma
dla ich ludzkiej godności! Rozważa-
jąc budowę nowego domu modlitwy,
zaplanujcie stałe przebieralnie do te-
go celu. Jeśli nie ma innej możliwości,
zadbajcie o prowizoryczne parawany,
by podzielić nimi pomieszczenie
na mniejsze części i zapewnić odpo-
wiednie warunki.

Udzielanie chrztu
Podczas nabożeństwa połączonego

z uroczystością chrztu kazanie nie
powinno być długie. (Wystarczy 20
minut). Zamiast zwyczajnego kazania
można przygotować świadectwa nawró-
cenia kandydatów. Może je przedsta-
wić kaznodzieja lub sami konwertyci.
Jednak upewnij się, że masz ich zgodę,
zanim powiesz coś, co może dotyczyć

ich intymnej sfery życia. Niech do-
świadczenia będą budujące duchowo.
Należy unikać eksponowania rażąco
grzesznej przeszłości nawróconych.

Gdy kandydaci wchodzą do wody
i wychodzą z niej, niech towarzyszy
im nie tylko odgłos wody. Duchową
atmosferę uroczystości może podkre-
ślić delikatny śpiew chóru czy dźwięk
organów albo śpiew zgromadzenia.
Ciekawą innowacją jest recytowanie
przez jedną osobę lub chór odpowied-
nich fragmentów Pisma Świętego.

Zazwyczaj kandydaci do chrztu
wchodzą do baptysterium pojedynczo,
ale gdy chrzest przyjmuje rodzina lub
przyjaciele, mogą wejść do wody ra-
zem. W przypadku rodziny niech oj-
ciec wejdzie do wody pierwszy, a na-
stępnie pomoże wejść pozostałym
członkom rodziny.

Co do formuły chrztu, nie trzeba
trzymać się ustalonego słownictwa, ale
można dodać coś, co będzie odpowied-
nie dla danej osoby. Pamiętaj, że for-
muła chrztu nie jest modlitwą, ale skie-
rowanym do kandydata przypomnie-
niem jego osobistego duchowego zaan-
gażowania. Zatem wypowiadając for-
mułę chrztu, nie musisz kierować wzro-
ku do góry ani zamykać oczu jak przy
modlitwie. Zachowaj kontakt wzroko-

wy z kandydatem i mów bezpośred-
nio do niego. Ponieważ nie jest to
modlitwa, nie musisz kończyć obrzę-
du słowem amen.

Gdy zanurzasz kandydata, nie mu-
sisz tego robić tak szybko, jak to możli-
we, sprawiając, że zanurzona osoba stra-
ci dech, a po powierzchni baptyste-
rium rozejdzie się wysoka fala. Wyko-
naj niewielki krok w kierunku, w któ-
rym zanurzasz kandydata, a następnie
zanurz go powoli i spokojnie. Nie ma
powodu, by sam akt zanurzenia przy-
pominał próbę utopienia. Gdy
ochrzczony wynurza się z wody, zgro-
madzeni mogą zaśpiewać zwrotkę pie-
śni odpowiedniej do tej okazji.

Po zakończeniu chrztu skieruj apel
do nieochrzczonych osób wśród zgro-
madzonych, by rozważyli podjęcie tego
kroku. Jeszcze stojąc w baptysterium,
możesz skierować do Boga modlitwę
poświęcającą Mu wszystkich nowo
ochrzczonych.

Po zakończeniu nabożeństwa niech
nowo ochrzczeni wrócą na swoje miej-
sca, gdzie mogą zostać osobiście powi-
tani jako nowi członkowie zboru —
najpierw przez pastora i starszych zbo-
ru, a następnie przez uczestników uro-
czystości. Świadectwa chrztu należy
przygotować wcześniej i wręczyć no-
wym wyznawcom niezwłocznie
po przyjęciu ich do zboru.

Podobnie jak ceremonie zaślubin,
ceremonie chrztu nie muszą być zawsze
takie same, aby były atrakcyjne i do-
brze zaplanowane. Każdy pastor może
mieć swój szczególny sposób przepro-
wadzania uroczystości chrztu. Celem
jest piękno, a nie identyczność. Nie-
chaj to szczególne wydarzenie będzie
atrakcyjne, tak by jego forma i oprawa
dorównywały jego znaczeniu.  ✔

Herman Bauman

[Autor jest emerytowanym pastorem i byłym
przewodniczącym Diecezji Arizońskiej Ko-
ścioła Adwentystów Dnia Siódmego w Sta-
nach Zjednoczonych].
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koło 50 lat temu rolnicy ho-
dujący krowy odkryli, że gdy
te słuchają łagodnie brzmią-

cej muzyki, dają więcej mleka. Ponie-
waż więcej mleka oznacza większy zysk,
niektórzy rolnicy zaczęli instalować
w oborach systemy nagłaśniające. Je-
den z producentów artykułów mlecz-
nych wymyślił wtedy hasło reklamowe:
Mleko od zadowolonych krów.

Choć może się to wydawać dziwne,
słodkie dźwięki muzyki często wywo-
łują odwrotną reakcję wśród chrześci-
jan. Zamiast przynosić zadowolenie,
prowokują wrogość i spory w kwestii
wyboru muzyki do nabożeństwa, stając
się główną przyczyną wewnątrzzboro-
wych sporów, a nawet rozłamów! Ku
naszemu zawstydzeniu są tacy członko-
wie Kościoła, którzy podczas nabożeń-
stwa wstają i wychodzą, gdy muzyka nie
odpowiada ich gustowi. Badania i an-
kiety w zborach wykazują, że kierow-
nicy muzyczni są najbardziej zestreso-
wanymi urzędnikami zborowymi.

Gusty muzyczne są tak różne, jak
różni są członkowie Kościoła. Są tacy,
którzy lubią stare pieśni, podczas gdy
inni wolą współczesne brzmienia. Nie-
którzy kierownicy muzyczni starają się
zadowolić wszystkich, łącząc stare
z nowym. Inne zbory oferują dwa od-
dzielne nabożeństwa każdej soboty —
jedno tradycyjne, a drugie ze współ-
czesną muzyką. Są i takie zbory, które
wytrwale trzymają się staromodnej tra-
dycji. Pewien pastor przechwalał się:

— W naszym zborze nie usłyszy-
cie współczesnej muzyki! Jesteśmy
wierni naszym starym pieśniom!

Wydaje się, że nie dostrzega on fak-
tu, iż nawet stare pieśni były współcze-
sne wtedy, gdy powstawały! W przeci-
wieństwie do tego są takie zbory,
w których natężenie dźwięku rozrywa
bębenki w uszach, a muzyka przypo-
mina odgłos czołgu, który wjechał
na pole minowe.

Są tacy, którzy twierdzą, iż stare
pieśni są namacalnym łącznikiem
z naszą przeszłością. Zapewne jest to
prawdą, gdyż pieśni te oparły się pró-
bie czasu. Wiele starych pieśni ma tek-
sty pełne bogactwa chrześcijańskiej na-
uki. Na przykład teksty pieśni napisa-
ne przez Karola Wesleya czy Marcina
Lutra są wspaniałymi wykładami zdro-
wej chrześcijańskiej teologii.

Ale czy nie możemy powiedzieć
tego samego o współczesnej muzyce
chrześcijańskiej? Owszem, możemy,
gdyż jest wielu znakomitych chrześci-
jańskich artystów wielbiących swym
talentem imię Chrystusa. Czy mamy
zaprzeczyć ich wkładowi w muzykę
tylko dlatego, że ich pieśni są świeże
i nowe? Taka postawa byłaby skrajnie
legalistyczna, a przecież nieugięty le-

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Współczesna muzyka
chrześcijańska
Czy współczesna muzyka
chrześcijańska przynosi
chwałę Bogu? Czy należy
korzystać z niej podczas
nabożeństw?

galizm nie przynosi chwały Bogu. Zbyt
często pozwalamy, by nasze gusty mu-
zyczne stawały się standardem w kwe-
stii muzyki oddającej chwałę Panu.
Zamiast tego powinniśmy dopuścić,
a nawet promować chrześcijańską
wolność i wyrozumiałość w kwestii
muzycznych preferencji.

Ludzie często zadają pytanie, czy
perkusja, syntezatory i gitary elek-
tryczne są czymś właściwym w domu
modlitwy. Żaden instrument muzycz-
ny nie jest sam w sobie dobry ani zły,
moralny ani niemoralny. Powinniśmy
raczej zadać pytanie: Czy dany styl
muzyczny buduje wierzących, przyno-
sząc chwałę i cześć Jezusowi? Jeśli tak,
to co za różnica, czy śpiewowi towa-
rzyszą dźwięki pianina, czy gitary? Być
może Ef 5,19 jest odpowiedzią w kwe-
stii oddawania chwały Bogu i budowa-
nia wierzących przy pomocy trzech
różnych „stylów” muzycznych: „Roz-
mawiając z sobą przez psalmy i hym-
ny, i pieśni duchowne, śpiewając
i grając w sercu swoim Panu”.  ✔

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

O
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yrażenie przyłapać na go-
rącym uczynku przywodzi
na myśl zdarzenie opisane

w J 8,1-11. Pewnego ranka, gdy Zbawi-
ciel nauczał w świątyni (zob. J 8,1-2),
ludzie uważający się za duchowe auto-
rytety przyprowadzili do Niego osobę
w jednoznaczny sposób podlegającą ko-
nieczności zastosowania dyscypliny reli-
gijnej. Była to kobieta przyłapana na cu-
dzołóstwie (zob. J 8,3-4). Chcąc usidlić
Jezusa, autorytety religijne wezwały
Go do osądzenia tego przypadku (zob.
J 8,5-6). Jak zadecyduje On w sprawie
grzesznicy przyłapanej na gorącym
uczynku? Uważne studium wskazuje, iż
sprawozdanie to zawiera kilka ważnych
nauk dla starszych zborów mających
do czynienia z grzechem i grzesznika-
mi, zwłaszcza w zborze.

Sprawa zamknięta
Chrystus przystąpił do sprawy, od-

nosząc się najpierw do oskarżycieli.
Jego pierwsza reakcja na pytanie oskar-
życielskich autorytetów była niewerbal-
na — pisał coś na zakurzonej posadzce
dziedzińca. Co ciekawe, jest to jedyny
przypadek w całym Nowym Testamen-
cie, gdy Mistrz osobiście coś pisze. Ale
co pisał? Słowa użyte w J 8,6 można
przetłumaczyć jako pisać przeciwko, co
sugeruje, że pisał On coś przeciwko
oskarżycielom. Ellen G. White tak
przedstawiła tę scenę: „Gdy oczy ich,
idąc za wzrokiem Jezusa, padły na zie-
mię u Jego stóp, ich pewność siebie
znikła. Tu, przed nimi, wypisane były
grzeszne tajemnice ich własnego życia.
Lud, który przyglądał się temu zajściu,
spostrzegł raptowną zmianę w ich za-
chowaniu i tłoczył się, aby zobaczyć,
czemu przypatrują się z takim zdumie-
niem i wstydem”1. Stosownie do prak-
tyki stosowanej w tamtych czasach Je-
zus pisał na piasku tajemne grzechy
przywódców religijnych.

Druga reakcja Chrystusa była wer-
balna — wezwał bezgrzesznego świad-
ka do rozpoczęcia egzekucji (zob.
J 8,7). Z wyrazem zmieszania na twa-
rzy starsi izraelscy porzucili kamienie
i odeszli jeden po drugim (zob. J 8,9).
Nie pozostał ani jeden oskarżyciel. Ani
jeden kamień nie dosięgnął celu. Nikt
więcej nie śmiał oskarżać grzesznicy.
Zbawiciel pozostał jako jedyny prawo-
mocny Sędzia, jako że jedynie On był
bez grzechu (zob. J 8,9.46).

Jezus zwrócił się do grzesznicy
i zapytał, gdzie są jej oskarżyciele
(zob. J 8,10), a ona odparła, iż wszy-
scy odeszli (zob. J 8,11). Wtedy Chry-
stus wypowiedział jedne z najpiękniej-
szych słów w całej Biblii:

— „I Ja cię nie potępiam: Idź i od-
tąd już nie grzesz” (J 8,11).

Sprawa zamknięta!

Nasze zamknięte sprawy
Czego starsi zborów mogą się na-

uczyć z tej historii o sposobie, w ja-
ki Bóg uczy nas traktować grzech
i grzeszników, zwłaszcza w Kościele?
Słowa i zachowanie Jezusa podczas
tego zdarzenia zawierają mocne wska-
zówki dla nas:

„I Ja cię nie potępiam”
Kontekst J 8,1-11 wskazuje, że ucze-

ni w Piśmie i faryzeusze przynieśli
ze sobą kamienie i byli gotowi zabić
kobietę, którą przyprowadzili (zob.
J 8,3-5.7). Według nich zasługiwała ona
na śmierć. Taka jest zazwyczaj ludzka
reakcja wobec grzesznika przyłapane-
go na gorącym uczynku. Zazwyczaj
jesteśmy skłonni osądzać i wyrażamy
najwyższe oburzenie, chcąc podkreślić,
że my nigdy byśmy czegoś takiego nie
zrobili. Jesteśmy pewni swojej moral-
nej wyższości nad grzesznikiem (zob.
Łk 18,11), podkreślając ją przez uwy-
datnianie cudzych grzechów. Uważa-

my, że jesteśmy prawi, a grzesznik jest
zły, a zatem zasługuje na karę. Ludzką
reakcją jest gotowość do ukamienowa-
nia grzesznika.

Jednak przykład postępowania
Chrystusa uczy nas czegoś zupełnie in-
nego. W przeciwieństwie do postępo-
wania grzesznych ludzi, Jezus nawet
nie wypytywał, czy kobieta była winna,
czy nie. Rozumiał okoliczności życia
i stan serca grzesznicy. On zna i ro-
zumie wszystkich grzeszników. Tak
więc nie musiał badać sprawy.

Nie powinniśmy potępiać grzeszni-
ka. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że
takie sądzenie nie jest naszą rolą, ale
należy do Boga. Nie mamy podstaw, by
decydować o wiecznym przeznaczeniu
człowieka na podstawie jego grzechów.
W większości przypadków nie rozu-
miemy okoliczności ani przyczyn, któ-
re doprowadziły danego człowieka
do grzechu. Nie znamy grzesznika ani
jego motywacji. Tak więc nie jesteśmy
w stanie osądzić go właściwie. Jedynie
Najwyższy zna serce grzesznika i tylko
On może wydać sprawiedliwy wyrok.

Innym powodem, dla którego nie
możemy potępić grzesznika, jest to, że
sami także jesteśmy grzesznikami. Po-
dobnie jak przywódcy religijni z 8. roz-
działu Ewangelii Jana, przywódcy ko-
ścielni czasami zapominają, że także
mają ukryte grzechy, które nie zostały
publicznie wyeksponowane. Najczę-
ściej jesteśmy winni takich samych lub
podobnych grzechów, jakie oceniamy
i osądzamy u innych. „Nie ma przeto
usprawiedliwienia dla ciebie, kimkol-
wiek jesteś, człowiecze, który sądzisz;
albowiem, sądząc drugiego, siebie sa-
mego potępiasz, ponieważ ty, sędzia,
czynisz to samo. Bo wiemy, że sąd Boży
słusznie spada na tych, którzy takie
rzeczy czynią. Czy mniemasz, człowie-
cze, który osądzasz tych, co takie rze-
czy czynią, a sam je czynisz, że ujdziesz

TEOLOGIA

     Łaska dla
„ kamienujących grzeszników”
W
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sądu Bożego?” (Rz 2,1-3). Tak więc
nienawidzimy grzeszników, ale miłu-
jemy grzech2. Dlatego wypowiedź z J 8,7
odnosi się także do nas: „Kto z was
jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci
(...) kamieniem”? Czy mamy do czy-
nienia z tajemnym grzechem, wyzna-
nym jedynie Bogu, czy otwartym grze-
chem, obnażonym publicznie w at-
mosferze skandalu, musimy pamiętać
o słowach Zbawiciela: „I Ja cię nie
potępiam” (J 8,11).

„Idź i odtąd już nie grzesz”
Co Jezus przez to rozumiał? Czyż-

by patrzył na grzech przez palce, pozo-
stawiając go bez kary i bez konsekwen-
cji? Czy lekceważył cudzołóstwo, dając
w ten sposób przyzwolenie na grzesze-
nie? Nie, bo J 8,11 kończy się słowami:
„Idź i odtąd już nie grzesz”. Gdyby
Chrystus lekceważył grzech, powiedział-
by: Idź i odtąd już nie przejmuj się grze-
chem. W rzeczywistości Jezus nie po-
tępił kobiety, ale potępił grzech. Powie-
dział jej niejako: Teraz możesz zacząć
nowe życie. Masz kolejną szansę. Jeśli
będziesz nadal grzeszyć, grzech cię znisz-
czy. Tak więc idź i odtąd już nie grzesz.
Syn Boży nie igrał z grzechem ani nie
przyzwalał na grzeszenie. Jeśli ktokol-
wiek na świecie rozumiał śmiertelną
cenę grzechu, to z pewnością był to Je-
zus. On nie znał grzechu i nie popełnił
grzechu, ale wziął nasze grzechy na sie-
bie i zapłacił za nie (zob. J 8,46; 2 Kor
5,21; 1 P 2,22; Iz 53,6).

Nie powinniśmy usprawiedliwiać
grzechu. Owszem, Zbawiciel przeba-
czył grzesznicy, ale przebaczenie nie
oznacza przyzwolenia na grzeszenie.
Publiczne grzechy należy ganić z ła-
skawością i miłością. Karność ko-
ścielna powinna być pojednawcza i po-
zytywna, a nie niszcząca i negatywna.
Duch Chrystusa, chrześcijańskiego
współczucia dla grzesznika i stanow-
czości wobec grzechu, powinien się
przejawiać w stosowaniu dyscypliny3.
Jezus dał nam przykład, iż potrzebuje-
my zrozumienia dla okoliczności,
w jakich znalazł się grzesznik, aby za-
oferować mu przebaczenie i wsparcie
w ramach dyscypliny zborowej.

Zazwyczaj zaniedbujemy naszych
upadłych braci i nasze upadłe siostry,
którzy są poddani dyscyplinie zborowej.
Dwight Nelson napisał: „Czy nasz upa-
dły brat i nasza upadła siostra mogą
znaleźć wsparcie w naszej społeczno-
ści, naszym zborze? Co mamy zrobić
z naszymi upadłymi braćmi? Odrzeć
ich z godności? Uwięzić ich w poczu-
ciu winy przez kolektywne czy admini-
stracyjne milczenie, wymazując ich pa-
mięć i służbę na zawsze spośród nas?
Czy ci upadli grzesznicy w swoim upad-
ku są jeszcze naszymi braćmi i siostra-
mi? (...). Czy kiedykolwiek przychodzi
taki moment, gdy nie jesteśmy już
dla nich, jako braci, stróżami?”4

Podobnie jak Jezus powinniśmy
miłować grzesznika i nienawidzić
grzechu. Bądźmy nieskorzy do potę-
piania, lecz łatwo dostrzegajmy skru-
chę, gotowi „wybaczyć, zachęcić
i sprowadzić błądzącego na ścieżkę
świętości, i umocnić go na niej”5.

„Pisał palcem po ziemi”
Jak wspomnieliśmy wcześniej,

Chrystus mógł publicznie ogłosić grze-
chy wszystkich przywódców i gapiów,
ale wolał je napisać na piasku pokry-
wającym posadzkę dziedzińca. Ten sam
palec, który wyrył boskie przykazania
w kamieniu na Synaju i wypisał
ostrzeżenie na ścianie babilońskiego
pałacu, pisał na zakurzonej posadzce.
Te żenujące potajemne grzechy przy-
wódców zostały zamazane w kilka
minut, jakby nigdy nie zostały ujawnio-

ne. Wypisanie przez Zbawiciela grze-
chów na piasku jest lekcją poglądową
o Bożym przebaczeniu.

Gdy jako starsi zborów jesteśmy
kuszeni, by stawiać się w roli sędziów
nad jawnogrzesznikami, musimy pa-
miętać, że mamy potajemne grzechy,
które Bóg nam przebaczył, nie obnaża-
jąc ich, jak w przypadku grzesznika
poddanego dyscyplinie. Pamiętając
o tym, będziemy pokorni w stosowa-
niu dyscypliny, odnosząc się do grzesz-
nika z miłością i przebaczeniem, ja-
kich sami doświadczamy od Pana (zob.
Mt 6,14-15; Łk 7,37-50; Kol 3,13; Ef
4,32). Gdy przebaczamy bliźnim, nie
utrwalamy ich grzechów w kamieniu,
ale co najwyżej wypisujemy na piasku,
podobnie jak uczynił to Jezus. Czyniąc
to, doświadczamy cudu łaski i wskazu-
jemy go bliźnim.

Łaska okazywana grzesznikom —
tym skandalicznym i tym potajemnym
— umacnia nasze podążanie za Bogiem
i pozwala nam pojednać się ze sobą na-
wzajem. Przynosi zmartwychwstanie
i ożywienie braciom i siostrom, a tak-
że spaja i ożywia społeczność6. Ta łaska
przekształca przywódców „kamienują-
cych grzeszników”, gotowych oskarżać
i osądzać tych, którzy zostali przyłapa-
ni na gorącym uczynku. Łaska przypo-
mina nam, że wszyscy jesteśmy grzeszni-
kami zasługującymi na ukamienowanie,
ale obdarzonymi przebaczeniem. Przez
to zdarzenie opisane w Ewangelii Jana
Zbawiciel wzywa nas, byśmy wyrzucili
kamienie i docenili zdumiewającą łaskę
Bożą okazaną wszystkim grzesznikom
(zob. Rz 5,20).  ✔

Michael Oluikpe

[Autor pochodzi z Nigerii i studiuje w Ad-
wentystycznym Międzynarodowym Instytucie
Studiów Wyższych na Filipinach].

1 Ellen G. White, Życie Jezusa, Warszawa
2011, wyd. XIV, s. 330.

2 Zob. tamże, s. 331.
3 Zob. Tim Crosby, Church Discipline the

Redemptive Way, w: Ministry 10/2002, s. 27.
4 Dwight K. Nelson, Requiem and Resurrection

for a Fallen Brother, w: Ministry 5/2004, s. 6-7.
5 Ellen G. White, dz. cyt.
6 Zob. Dwight K. Nelson, dz. cyt., s. 8.

„Prawo pojawiło
się po to, aby prze−
stępstwo jeszcze
bardziej obfitowa−
ło. Lecz gdzie
grzech wydawał
owoc obfity, tam
łaska obfitowała
jeszcze bardziej”
(Rz 5,20 BR).
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dy myślicie o roku, który jest
przed wami, jakie duchowe
priorytety sobie wyznaczacie?

Aby zrozumieć, jakie powinny być na-
sze priorytety, przyjrzyjmy się staran-
nie temu, co było treścią życia Kościo-
ła wczesnochrześcijańskiego. Prioryte-
ty te są wyraźnie wymienione w Dz
2,42: (1) nauczanie apostolskie, (2)
wspólnota, (3) łamanie chleba i (4)
modlitwa.

Po pierwsze, zachęcam was
do trwania w nauce apostolskiej. Za-
chęcam was do czytania Biblii przez
cały ten rok. Czy sądzicie, że jesteście
zbyt zajęci? Czytając głośno jedynie
przez 15 minut dziennie, możecie prze-
czytać w ciągu roku całą Biblię. Usil-
nie zachęcam was, byście uczynili czy-
tanie Pisma Świętego swoim prioryte-
tem w tym roku.

Po drugie, zachęcam was, byście
trwali we wspólnocie. Jak wiecie,
wspólnota oznacza dzielenie się. Nie
sądźcie, że możecie doświadczyć praw-
dziwej wspólnoty w zborze, jedynie
uczestnicząc w zgromadzeniach so-
botnich — przychodząc, biernie spę-
dzając czas nabożeństwa i wychodząc
zaraz po nim. Aby dzielić się swoim
życiem z bliźnimi, musimy poświęcić
czas wspólnocie nie tylko w sobotę, ale
i w dni powszednie.

Po trzecie, zachęcam was do re-
gularnego uczestniczenia w łamaniu
chleba. Wyrażenie łamanie chleba jest
najwyraźniej nawiązaniem do obcho-
dzenia wieczerzy Pańskiej. Kluczem
do właściwego celebrowania tego ob-
rzędu jest skupienie się na śmierci Je-
zusa za nasze grzechy. W tym roku
zachęcam was do częstego przypomi-
nania sobie o tym, czego Chrystus do-
konał dla nas na krzyżu. Rozmyślaj-
cie o Zbawicielu i pamiętajcie
o Nim. Jedynie On może odpuścić
wszystkie nasze grzechy. Jedynie On
może wzmocnić nas w walce z poku-
sami. Spojrzenie na krzyż jest wyj-

ściem ze wszystkich naszych proble-
mów. Usilnie zachęcam was do roz-
myślania o Chrystusie — Jego życiu,
śmierci, zmartwychwstaniu i obietni-
cy powtórnego przyjścia.

Wreszcie, podobnie jak w przypad-
ku pierwszych chrześcijan trwających
w modlitwach, modlitwa powinna być
waszym priorytetem w 2012 roku!

Czy modlitwa jest ważnym elemen-
tem waszego życia? Czy jest ona wa-
szym priorytetem? Sednem chrześcijań-
stwa jest poznanie Boga. Gdy Chrystus
zmienia serce, zaszczepia w nim pra-
gnienie poznania Boga i wspólnoty
z Nim.

Pierwsi chrześcijanie stale trwali
w modlitwie (zob. Dz 2,42). Najważ-
niejsze polskie przekłady Biblii mówią
nie o modlitwie, ale o modlitwach.
Tak więc Kościół wczesnochrześcijań-
ski trwał w modlitwach.

Pozwólcie, że podam wam trzy
proste sposoby modlenia się. Nie są one
problematyczne, ale proste i zrozu-
miałe. Ufam, że przyniosą wam ducho-
we korzyści i pomogą należycie usta-
lić wasze priorytety na 2012 rok.

I. MÓDLCIE SIĘ ZE ZBOREM
Gdy Jezus wrócił do nieba,

uczniowie zebrali się razem, niepewni
tego, co przyniesie im przyszłość.
Pod każdym względem polegali
na Panu (zob. Dz 1,14). Byli zjedno-
czeni w modlitwie, jednym głosem
wołając do Boga. Zbór modlił się ra-
zem.

Podobne świadectwo znajdujemy
w Dz 4,23-24 i 12,2-5. Kościół wal-
czył w modlitwie. Kościół modlił się
z entuzjazmem. To tylko kilka przy-
kładów roli modlitwy w Kościele
wczesnochrześcijańskim. Możemy
wskazać jeszcze wiele innych. Na przy-
kład przywódcy zboru w Antiochii
modlili się razem (zob. Dz 13,1-3).
Starsi zboru w Efezie modlili się ra-
zem (zob. Dz 20,36). Zbór w Tyrze

modlił się z Pawłem, a Biblia wska-
zuje, że w modlitwie uczestniczyły tak-
że kobiety i dzieci (zob. Dz 21,5).
Wymowa tych przykładów jest jedno-
znaczna — powinniśmy się modlić ra-
zem jako zbór!

Czy rok 2012 będzie rokiem,
w którym poświęcisz się wspólnej
modlitwie wraz ze zborem?

II. MÓDLCIE SIĘ INDYWIDUALNIE
Przeczytajmy Dz 9,11. Jest to frag-

ment historii nawrócenia Saula z Tar-
su. W drodze do Damaszku, gdzie
zamierzał prześladować chrześcijan,
Paweł przeżył cudowne nawrócenie.
Pamiętacie, jak „olśniła go nagle świa-
tłość z nieba” (Dz 9,3), wskutek cze-
go Saul stracił wzrok (zob. Dz 9,8)?
Pamiętacie, jak Jezus ukazał się mu
i powiedział:

— „Saulu, Saulu, czemu mnie prze-
śladujesz?” (Dz 9,4).

Saul został doprowadzony do Da-
maszku, gdzie nie jadł ani nie pił (zob.
Dz 9,8-9). Wtedy Pan ukazał się Ana-
niaszowi i powiedział:

— „Wstań i idź na ulicę Prostą,
i zapytaj w domu Judy o Saula
z Tarsu; oto właśnie się modli” (Dz
9,11).

Saul był teraz nawróconym czło-
wiekiem i modlił się do Boga. Pan
powiedział Ananiaszowi, by poszedł
do Saula, właśnie dlatego, że Saul się
modlił. Możemy się domyślać, że Saul
modlił się samotnie. Choć był w do-
mu Judy, nie ma wzmianki o tym, by
domownicy towarzyszyli mu w modli-
twie. Saul modlił się sam, starając się
zrozumieć to, co go spotkało i dlacze-
go zaniewidział.

W Dz 9,40 mamy kolejny przykład
indywidualnej modlitwy. Widzimy tu
Piotra w Joppie modlącego się za Ta-
bitę (zob. Dz 9,36), którą Grecy nazy-
wali Dorkas. Dorkas umarła (zob. Dz
9,37), a Piotr zastał w jej domu tłum
opłakujących ją wdów (zob. Dz 9,39).
W Dz 9,40 czytamy: „A Piotr, usunąw-
szy wszystkich, padł na kolana i mo-
dlił się; potem zwrócił się do ciała
i rzekł: Tabito, wstań! Ona zaś otwo-
rzyła oczy swoje i, ujrzawszy Piotra,
usiadła”.
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Kazanie I
Priorytety na nowy rok
Dz 2,42
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Być może wydaje się wam oczywi-
ste, że powinniście się modlić indywi-
dualnie. Jednak powinniśmy sobie
o tym często przypominać, jako że oso-
bista modlitwa jest podstawą wspólnej
modlitwy. Jeśli nie modlicie się pry-
watnie, wasze modlitwy w zborze będą
bezowocne. Modlenie się publicznie
i zaniedbywanie osobistej modlitwy
jest jak próba przebiegnięcia maratonu
bez treningu.

III. MÓDLCIE SIĘ Z RODZINĄ
Nie sądźcie, że skoro modlicie się

prywatnie i w zborze, wasze zadanie
jest już wykonane. To nie wszystko!
Nasze rodziny mają być ośrodkami
modlitwy. Mówię wam to dla wasze-
go dobra. Najszczęśliwsza rodzina to
taka, która modli się razem. Najbez-
pieczniejsza rodzina to taka, która od-
daje cześć Bogu. Pan zapewnia nas:
„Tych, którzy mnie czczą, i ja uczczę,

a którzy mną gardzą, będą wzgardze-
ni” (1 Sm 2,30).

*    *    *
Ten rok będzie udany jedynie

pod warunkiem, że będziecie miłować
„Pana, Boga swego, z całego serca swego
i z całej duszy swojej, i z całej siły swojej”
(Pwt 6,5). Ufajcie codziennie Jego dobro-
ci i łasce. Oczekujcie siły od Chrystusa.
Pierwsi chrześcijanie trwali w tym wszyst-
kim. Czy będziemy czynić podobnie?   ✔

wersetach, które właśnie
usłyszeliśmy, Chrystus przy-
gotowuje swoich uczniów

na swoje powtórne przyjście. W Mt
24,42-43 Zbawiciel mówi:

— „Czuwajcie więc, bo nie wiecie,
którego dnia Pan wasz przyjdzie. A to
zważcie, że gdyby gospodarz wiedział,
o której porze złodziej przyjdzie, czu-
wałby i nie pozwoliłby podkopać
domu swego”.

Zanim Jezus wypowiedział te sło-
wa, przekazał kilka nauk dotyczących
swojego powtórnego przyjścia.

I. UCZCIE SIĘ OD DRZEWA
    FIGOWEGO (zob. Mt 24,32-34)

Wypowiedź o drzewie figowym
jest prosta. Zbawiciel mówi o zmianie
pór roku, posługując się przykładem
drzewa figowego. W czasach Jezusa
drzewa figowe były bardzo popularne
w Izraelu, znacznie bardziej niż obec-
nie. W tej części świata drzewo figowe
wydaje owoce przez dziewięć miesięcy
w roku. Następnie przestaje owocować
na kilka zimowych miesięcy, ale już
wczesną wiosną okrywa się kwieciem.
Gdy drzewa figowe zakwitają, wiado-
mo, że zbliża się pora owocowania.

Ilustracja i jej znaczenie są proste
i łatwe do zrozumienia, ale trzeba
wiedzy, by właściwie odnieść je
do kontekstu, w którym podał je
Chrystus. Co miał na myśli, mówiąc
„to wszystko” (Mt 24,33)? Jakie zjawi-

ska mają oznaczać zbliżanie się Jego
powtórnego przyjścia?

Wiele miejsca w swoim wykładzie
Jezus poświęcił opisowi tych rzeczy, któ-
re wydarzą się przed Jego powtórnym
przyjściem. Czy to wszystko już się wyda-
rzyło? Od czasów Chrystusa zawsze byli
zwodziciele, wojny, nieszczęścia, trzęsie-
nia ziemi, prześladowania i odstępstwa,
a ewangelia była głoszona nieprzerwanie.

To wszystko działo się już w cza-
sach Jezusa. On to zapowiedział:

— „Zaprawdę powiadam wam: Nie
przeminie to pokolenie, aż się to
wszystko stanie” (Mt 24,34).

Wiele z tego wszystkiego działo
się od czasów Chrystusa przez wszyst-
kie pokolenia. Od Jego wniebowstą-
pienia (opisanego w 1. rozdziale Dzie-
jów Apostolskich) wszystko, co dzieje
się w świecie, zapowiada zbliżanie się
Jego powtórnego przyjścia.

Nauka płynąca z obserwacji roz-
woju drzewa figowego jest taka: Wiedz-
cie, że lato jest blisko! A nauka dla nas
dzisiaj jest następująca: Wiedzcie, że Pan
jest blisko! Tak twierdzili wszyscy au-
torzy ksiąg Nowego Testamentu (zob.
Flp 4,5; 1 P 4,7; Jk 5,8-9).

Jakub używa niemal takich samych
słów jak Jezus, który powiedział:
„Wiedzcie, że blisko jest, tuż u drzwi”
(Mt 24,33). Musimy się nauczyć tej lek-
cji. Gdy myślimy o przyjściu Pana, nie
powinniśmy sądzić, że jest to odległe
wydarzenie. Powinniśmy myśleć o Je-

go przyjściu jako wydarzeniu, które jest
blisko i które nastąpi niebawem.

Od drzewa figowego uczcie się, że
przyjście Chrystusa jest bliskie!

II. UCZCIE SIĘ OD JEZUSA
     (zob. Mt 24,35-36)

Mt 24,35 wskazuje na pewność
w słowach Jezusa, ale Mt 24,36 sugeruje
niepewność. Syn Człowieczy nie jest pew-
ny czasu, w którym wydarzą się zapowie-
dziane zjawiska. Z tych dwóch wersetów
możemy wyciągnąć kolejne dwie nauki.

Mt 24,35 uczy nas, że te rzeczy są
pewne. Owszem, słowa Jezusa w tym
rozdziale nie są łatwe do przyjęcia,
zwłaszcza dotyczące drzewa figowego.
Chrystus powiedział, że gdy to wszyst-
ko się stanie, będziemy wiedzieć, że
Jego przyjście jest bliskie. Wiecie, że
Jego przyjście jest bliskie! Ale przecież
On wypowiedział te słowa niemal 2000
lat temu! Ten fakt doprowadził wielu
do porzucenia wiary. W 3. rozdziale
2 Listu Piotra czytamy, iż apostoł spo-
dziewał się tego rodzaju problemu.

Gdy słyszymy słowo wkrótce, spo-
dziewamy się, że chodzi o najbliższy
dzień, miesiąc czy rok. Ale z pewno-
ścią nikt nie myśli, że słowo wkrótce
może odnosić się do okresu 2000 lat!

Tym różni się Boża miara czasu od na-
szej. Dla nas 70 lat to wieczność! Wkrótce
oznacza kolejny rok, miesiąc, jutro czy na-
wet następną godzinę! Ale dla Najwyższe-
go wieczność to naprawdę wieczność! Tak
więc dla Niego wkrótce to 2000 lat czy
nawet więcej. Wieczność oznacza, że jaka-
kolwiek zwłoka — bez względu na to, jak
długa — wydaje się jak jeden dzień. „U Pana
jeden dzień jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak
jeden dzień” (2 P 3,8).

Kazanie II
Powtórne przyjście Jezusa
Mt 24,32-44

W
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O ile dni Zbawiciel opóźni swoje
przyjście? Te dni zwłoki mają cel — są
czasem łaski, czasem skruchy (zob. 2 P
3,9). Jego zwlekanie jest wyrazem do-
broci wobec nienawróconych. Być
może Pan okazuje dobroć także wam.
Być może czeka, aż nawrócicie się,
okażecie skruchę z powodu waszych
grzechów i powierzycie swój los Zba-
wicielowi!

Każdy, kto kiedykolwiek wyzna-
czał datę powtórnego przyjścia Chry-
stusa, pomylił się! Musicie sobie uświa-
domić, że jeśli ktokolwiek wyznacza
datę powtórnego przyjścia Pana, mo-
żemy być pewni, że się myli.

Od drzewa figowego uczcie się, że
przyjście Jezusa jest bliskie! Od Niego
uczcie się, że Jego przyjście jest pewne!

III. UCZCIE SIĘ OD NOEGO
       (zob. Mt 24,37-41)

Jezus sięgnął do Księgi Rodzaju,
pierwszej księgi Biblii, by zilustrować

zbliżanie się Jego powtórnego przyj-
ścia. Przypomniał historię Noego. Pa-
miętacie, że Noe żył w czasach, gdy
zepsucie ludzkości stało się gruntowne
i powszechne.

Gdy patriarcha budował arkę, życie
płynęło jak zwykle. Jezus powiedział, że
przed potopem ludzie „jedli i pili, żenili
się i za mąż wydawali” (Mt 24,38).
Chrystus opisał typowe życie ludzi. Nic
z tego, co wymienił, nie było grzeszne.
Grzechem ludzi było to, że ignorowali
słowa Noego.

Ośmioro ludzi w arce było jedy-
nymi, którzy przeżyli potop. Ci, którzy
nie znaleźli się w arce, zginęli. Wymo-
wa tej historii jest prosta. Większość
ludzi nie rozumiała, że nadchodzi po-
top (zob. Mt 24,39). Nie przygotowy-
wali się na to wydarzenie. Słyszeli
ostrzeżenia Noego, ale z pewnością nie
wierzyli, że potop nastąpi. W Mt 24,39
Jezus stwierdził: „Tak będzie i z przyj-
ściem Syna Człowieczego”.

Myślę, że Zbawiciel chciał w ten
sposób podkreślić, że dla wielu Jego
przyjście będzie niespodziewanym wy-
darzeniem. W dniach Noego życie pły-
nęło zwykłym nurtem. Ostrzeżenia,
choć liczne, zostały zlekceważone. Gdy
Jezus przyjdzie powtórnie, Jego przyj-
ście zaskoczy wielu ludzi. Gdy uświa-
domią sobie, że to On przychodzi, nie
będzie już czasu na skruchę. Czas łaski
dobiegnie końca. Los każdego człowie-
ka będzie przypieczętowany.

*    *    *
Od drzewa figowego uczcie się, że

przyjście Pana jest bliskie! Od Niego
uczcie się, że Jego przyjście jest pewne!
Od Noego uczcie się, że przyjście Chry-
stusa nastąpi niespodziewanie. To
wszystko wskazuje na jedno — potrze-
bę przygotowania. Od tego zaczęliśmy
nasze rozważanie. Jezus powiedział:
„Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn
Człowieczy przyjdzie o godzinie, któ-
rej się nie domyślacie” (Mt 24,44).     ✔

Kazanie III
Pamiętajcie o powtórnym
przyjściu Chrystusa
2 P 3,3-9

Chrystusa. Wiele wersetów, takich jak
1 Kor 11,26; 1 Tes 4,16; Jk 5,7; 1 P
1,13; 1 J 3,2; Ap 1,7; 22,20, wprost
mówi o tym wydarzeniu.

Chrześcijańskie przesłanie jest wy-
raźne. W I w. n.e. Mesjasz przyszedł, zo-
stał ukrzyżowany i umarł za nasze grze-
chy. Bóg wzbudził Go z martwych i dał
Mu imię ponad wszelkie imię, wywyż-
szył Go i posadził po swojej prawicy.
Przejdźmy teraz do drugiego punktu.

II. PAMIĘTAJCIE, ŻE NIE
     WSZYSTKO TRWA TAK SAMO
     (zob. 2 P 3,5-7)

Piotr po mistrzowsku odrzuca ar-
gumenty szyderców, którzy zaprzeczają
powtórnemu przyjściu Chrystusa. 2 P
3,5-7 jest bezpośrednią odpowiedzią skie-
rowaną do owych szyderców. W pierw-
szej części 2 P 3,5 czytamy: „Obstając
przy tym, przeoczają...”. Innymi słowy,
owi szydercy utrzymują, że świat nie
zmienił się od czasów Abrahama, Iza-
aka, Jakuba, Józefa, Dawida, Salomona,
Hiskiasza i apostoła Piotra.

Dla tych, którzy żyli w czasach
Piotra, był to długi okres. Abraham żył
około 2000 lat przed Chrystusem,

HOMILETYKA

„Żadne ludzkie słowa nie są w stanie opisać scen powtórnego
przyjścia Syna Człowieczego na obłokach nieba. (...). Przyjdzie
On odziany w szatę światłości, którą nosił od wieczności”1.

o przesłanie apostoła Piotra skła-
da się z trzech punktów, jako że
podkreślił on trzy elementy, wzy-

wając nas, byśmy pamiętali o powtór-
nym przyjściu Jezusa.

I. PAMIĘTAJCIE, ŻE POJAWIĄ SIĘ
    SZYDERCY (zob. 2 P 3,3-4)

Wydaje się, iż Piotr mówi: Nie dziw-
cie się, gdy ludzie szydzą z was dlatego, że
wierzycie w powtórne przyjście Chrystusa.
Szydercy powstaną — nie ma co do tego
wątpliwości. Apostoł nie potrzebował
szczególnej przenikliwości ani specjalne-
go objawienia Pańskiego, by to napisać.
Zawsze byli tacy, którzy zaprzeczali moż-
liwości Bożej interwencji, więc do końca

świata będą tacy, którzy będą twierdzić, iż
przyjście Jezusa nie jest możliwe.

W Księdze Psalmów Dawid napi-
sał, iż wrogowie szyderczo pytali go:

— „Gdzie jest Bóg twój?” (Ps 42,4).
W Ps 115,2 narody zapytują:
— „Gdzież jest ich Bóg?”.
W czasach Malachiasza pytano:
— Gdzie jest Bóg sądu?
Skoro ludzie zawsze zaprzeczali

interwencji Pana, czy powinno nas dzi-
wić to, że niektórzy szydzą z zapowie-
dzi powtórnego przyjścia Chrystusa?
Jest oczywiste, że znajdą się tacy! Piotr
napisał właśnie o nich.

Listy nowotestamentowe są pełne
nawiązań do powtórnego przyjścia

T
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a przez kolejne 2000 lat świat stosun-
kowo mało się zmienił. Dzisiaj argument
szyderców powinien być jeszcze moc-
niejszy, gdyż żyjemy niemal 2000 lat
po śmierci Piotra. Jednak ów apostoł
dowodzi, że nie wszystko trwa tak samo.
Oto bowiem dawno temu potop znisz-
czył ziemię (zob. 2 P 3,6). Następnie
Piotr mówi o sądzie ostatecznym cze-
kającym wszystkich tych, którzy zaprze-
czają powtórnemu przyjściu Chrystusa.

Piotr podkreśla: Pamiętajcie, że nie
wszystko trwa tak samo. Nie wszystko
trwa tak samo od początku, gdyż Bóg
kiedyś zniszczył świat przez potop. Nie
wszystko będzie trwać tak samo
w przyszłości, gdyż Wszechmogący
zniszczy świat przez ogień. Tak więc nie
można polegać na tym, że świat jest
niemal taki sam od tysięcy lat. Wystar-
czy cofnąć się nieco dalej, aby uświa-
domić sobie, że świat został niegdyś
zniszczony przez potop. Pomyśl
o przyszłości, a możesz być pewny, że
świat zostanie zniszczony przez ogień.

Chrystus przychodzi. W 2 P 3,10
czytamy, że „dzień Pański nadejdzie jak
złodziej”. Wydarzenie to nastąpi nie-
spodziewanie. Wielu będzie zupełnie
zaskoczonych i nieprzygotowanych.

III. PAMIĘTAJCIE, ŻE BÓG JEST
       CIERPLIWY (zob. 2 P 3,8-9)

Pierwsze, co zauważamy w 2 P
3,8, to to, że brzmi on nieco podobnie

jak 2 P 3,5. W 2 P 3,5 apostoł napisał,
że zmiany zachodzące na ziemi są
przeoczane przez szyderców. W 2 P 3,8
apostoł wzywa nas, by coś ważnego nie
uchodziło uwagi naszej. To samo grec-
kie słowo lanthanein jest użyte w 2 P
3,5. Znaczy ono: zapominać, zaniedby-
wać, ukrywać. Apostoł mówi: Pamię-
tajcie, że Bóg jest cierpliwy. To jest punkt
podkreślony w 2 P 3,8-9. Niech ten fakt
nie uchodzi waszej uwagi.

W 2 P 3,8 apostoł cytuje Ps 90,4,
w którym Mojżesz napisał: „Albowiem
tysiąc lat w oczach twoich jest jak dzień
wczorajszy, który przeminął, i jak straż
nocna”. Czy nie jest to istota cierpliwo-
ści? Cierpliwość za nic ma przemijają-
cy czas. Gdy dwóch ludzi się umawia
i jeden człowiek przybywa na czas,
a drugi spóźnia się o dziesięć minut,
cierpliwa osoba nie będzie się złościć
z powodu upływającego czasu — przyj-
mie cierpliwie tę zwłokę.

Przeczytajmy 2 P 3,9: „Pan nie
zwleka z dotrzymaniem obietnicy,
chociaż niektórzy uważają, że zwleka,
lecz okazuje cierpliwość względem was,
bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz
chce, aby wszyscy przyszli do upamię-
tania”. Chrystus obiecał, że przyjdzie
powtórnie. Pozorna zwłoka z Jego
strony nie jest oznaką słabości czy nie-
możności dotrzymania tej obietnicy.
Bóg nie zapomniał o swojej obietnicy.
On jest w stanie jej dotrzymać i do-

trzyma jej. Upływający czas świadczy
o Jego cierpliwości. Przyjdzie dzień,
gdy ta obietnica zostanie spełniona!

Jak na ironię powód, dla które-
go Pan odwleka swój sąd — Jego cier-
pliwie oczekiwanie — jest przez nie-
wierzących traktowany jako wymówka
dla ich niewiary! Jednak Bóg jest cier-
pliwy, gdyż Jego serdecznym pragnie-
niem jest, by ludzie okazali skruchę!

Oczywiście werset ten nasuwa licz-
ne pytania. Jak to możliwe, że Zbawi-
ciel pragnie, aby nikt nie zginął, a jed-
nak tak wielu ginie? Czyżby Bóg nie
miał władzy? Czy jest coś, czego chce,
ale nie może dokonać? Nie. Najwyższy
ma zupełną władzę. Bóg, który może
zniszczyć świat przez potop, z pewno-
ścią jest w stanie zmienić serce czło-
wieka. On, który może zniszczyć świat
ogniem, może uczynić wszystko, co
zechce.

W Rz 2,4 czytamy: „Dobroć Boża
do upamiętania cię prowadzi”. Czy tak
jest z wami? Czy dobroć Boża, przeja-
wiająca się w odwlekaniu powtórnego
przyjścia Jezusa, prowadzi was
do skruchy, czy raczej trzymacie się
grzechu, nie chcąc okazać skruchy
i prosić Pana o przebaczenie? Oby-
śmy dzisiaj wyznali Zbawicielowi na-
sze grzechy i zdali się na Jego miło-
sierdzie, zanim będzie za późno.  ✔

1 Review and Herald, 5 IX 1899.
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Kazanie IV
Metafory zbawienia
Ga 6,14

dzisiejszym kazaniu przyj-
rzymy się czterem różnym
metaforom, słownym obra-

zom, jakimi posłużył się Bóg, by przeka-
zać nam, czego Jezus dokonał dla nas,
umierając na krzyżu. Dzięki temu lepiej
zrozumiemy znaczenie ofiary Chrystusa
i pojmiemy jej poszczególne wymiary.

I. USPRAWIEDLIWIENIE
Wiele wersetów biblijnych mówi

o usprawiedliwieniu (zob. 1 Kor

6,11). Apostoł Paweł napisał, iż już
starotestamentowi prorocy wiedzieli,
„że Bóg z wiary usprawiedliwia po-
gan” (Ga 3,8). Tak więc jesteśmy
„usprawiedliwieni łaską jego” (Tt 3,7).
Z każdego z tych wersetów możemy
się dowiedzieć czegoś o usprawiedli-
wieniu.

W Rz 4,1-8 jest mowa o Abraha-
mie jako przykładzie usprawiedliwie-
nia przez wiarę. Następnie apostoł
przytacza błogosławieństwo wygłoszo-

ne przez Dawida wobec tych, którzy
zostali usprawiedliwieni.

Co do Abrahama, Paweł rozważa
to, jak patriarcha został usprawiedli-
wiony. Czy został usprawiedliwiony
przed Bogiem na mocy własnej spra-
wiedliwości, czy raczej w inny sposób?
Na podstawie Starego Testamentu
Paweł dowodzi, że Abraham nie został
usprawiedliwiony przez uczynki prawa,
ale przez wiarę (zob. Rz 4,3).

Jak to możliwe, że Bóg usprawie-
dliwia bezbożnego? Jak On może
usprawiedliwić grzesznika i pozostać
sprawiedliwym? Odpowiedzi na te
pytania udziela jedynie ofiara Chrystu-
sa na krzyżu. Odpowiedzi te znajdzie-
my w kolejnej metaforze.

W
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II. ODKUPIENIE
W Ga 3,13 czytamy o odkupieniu.

Werset ten mówi nam, w jaki sposób
Chrystus nas odkupił. Odkupił nas,
oddając życie na krzyżu. Jego śmierć
jest zapłatą za nasze grzechy. Dzięki
temu Bóg może pozostać sprawiedli-
wy i jednocześnie przebaczyć nam
grzechy przez wiarę, gdyż Jezus zapła-
cił cenę naszego odkupienia. Syn Czło-
wieczy oddał swoje życie, byśmy my
mogli żyć.

Przeczytajmy Rz 3,19-26. Rz 3,24
mówi, w jaki sposób możemy mieć
odkupienie w Jezusie. W Rz 3,19-20
czytamy o roli prawa Bożego. Prawo
świadczy o naszej grzeszności. Mówi
nam o tym, że nie jesteśmy w stanie
podobać się Najwyższemu. Mówi nam,
że nikt nigdy nie będzie usprawiedli-
wiony przed Bogiem przez uczynki pra-
wa. Jednak w Rz 3,21 na scenę wkra-
cza Chrystus. Przyszedł On niezależ-
nie od prawa. Przyszedł, by uczynić
dla nas to, czego prawo nie mogło
dla nas uczynić — przyszedł, by uczy-
nić to, w czym prawo było zbyt słabe
(zob. Rz 8,3). Wszyscy jesteśmy grzesz-
nikami i jako tacy jesteśmy dalecy
od chwały Bożej (zob. Rz 3,23). Jed-
nak według Rz 3,24 jesteśmy teraz
„usprawiedliwieni darmo, z łaski jego,
przez odkupienie w Chrystusie”.

Usprawiedliwienie jest darem łaski
Bożej, ale jest możliwe dzięki odkupie-
niu dokonanemu przez Jezusa. Choć
jest nam dane darmo, nie jest darmowe
dla Boga. Choć zostaliśmy usprawie-
dliwieni przez wiarę, Bóg nie jest nie-
sprawiedliwy ani nie patrzy przez pal-
ce na nasze przestępstwa, które muszą
być ukarane. To Syn Człowieczy zapła-
cił cenę naszego odkupienia, przelewa-
jąc swoją krew.

III. PRZEBŁAGANIE
Przebłaganie zapewne nie jest czę-

sto używanym przez ciebie słowem, ale
nie znaczy to, że jest mało znaczące.
Każda religia musi odpowiedzieć
na pytanie dotyczące naszego statusu
przed Bogiem. Wiele religii świato-
wych przedstawia swoje bóstwa jako
gniewające się na ludzi z powodu ich
grzesznego postępowania. Wyznawcy

tych religii wierzą, że muszą coś zro-
bić, by przebłagać bóstwo. Nierzadko
w tym celu składają ofiary ze zwierząt.
Nazywa się to przebłaganiem — odwró-
ceniem gniewu bóstwa. Dzięki temu
bóstwo przestaje się gniewać na czło-
wieka, staje się życzliwe i błogosławi
swemu wyznawcy.

Jednak w biblijnym znaczeniu prze-
błaganie jest kojarzone z tronem łaski
w świątyni, gdzie Bóg życzliwie odnosi
się do ludzkości. Dzięki przebłaganiu —
tam, gdzie powinien być gniew z powo-
du popełnionego przez ciebie grzechu,
teraz jest szczęście, zadowolenie i radość
z więzi z tobą. W wielu religiach bó-
stwo jest przedstawiane jako nieustannie
zagniewane, ale Pismo Święte przedsta-
wia Boga jako pragnącego więzi z czło-
wiekiem i działającego, by zapewnić
ludzkości pokój i przebaczenie. Jest to
jedyny w swoim rodzaju obraz zbawie-
nia. Obraz ten przedstawia Pana, który
zamieszkał z ludźmi w przybytku
na pustyni — Boga, który stał się czło-
wiekiem i oddał życie, aby oddalić
gniew z powodu naszego grzechu, wy-
lewając cały ten gniew na samego sie-
bie jako ofiarę zagrzeszną (zob. Iz
53,10). Na krzyżu cały gniew Boży
z powodu grzechu spadł nie
na grzeszników, ale na Chrystusa.
Świadomość tego, czego Bóg dokonał
dla nas przez Jezusa, motywuje nas,
byśmy żyli dla Niego w pełni szczę-
ścia (zob. 2 Kor 5,15).

Wszyscy urodziliśmy się jako dzie-
ci gniewu. Gniew Boży przejawia się
wobec tych, którzy odrzucają Boga
i Jego drogę (zob. Kol 3,6; Rz 1,18).
Jednak dobra nowina brzmi następują-
co: „Bóg nie przeznaczył nas na gniew,
lecz na osiągnięcie zbawienia przez
Pana naszego Jezusa” (1 Tes 5,9). Uzy-
skujemy zbawienie przez Chrystusa,
który uśmierzył gniew Boży, dokonu-
jąc przebłagania przez swoją krew (zob.
Rz 3,25).

Jezus uśmierzył gniew Boży. To
właśnie oznacza przebłaganie, ale nie
tylko to! Bóg nie tylko został usatys-
fakcjonowany ofiarą Chrystusa złożoną
za nas, ale raduje się nami i okazuje
nam swoją przychylność. Przebłaganie
wyraża Boże nastawienie do nas.

IV. POJEDNANIE
Pojednanie wprowadza nas do ro-

dziny. Podobnie jak przebłaganie, po-
jednanie oznacza przemianę. Zmienia
wrogów w przyjaciół.

Przeczytajmy Rz 5,6-11. Bóg oka-
zał nam swoją miłość jako grzeszni-
kom. Okazał nam ją przez to, że oddał
Jezusa na śmierć za nas. Tym bardziej
teraz, gdy zostaliśmy usprawiedliwieni
przez Jego krew, będziemy wybawieni
przez Niego od gniewu Bożego. Sko-
ro bowiem jako wrogowie zostaliśmy
pojednani z Bogiem przez śmierć Jego
Syna, o ileż bardziej jako pojednani
będziemy zbawieni przez Jego życie!
Ponadto zaś możemy się chlubić w Bo-
gu przez naszego Pana, Jezusa Chry-
stusa, przez którego zostaliśmy pojed-
nani z Bogiem.

Paweł prowadzi logiczny wywód.
W Rz 5,6 odnosi się do naszej bez-
radności. Ma na myśli to, że jesteśmy
słabi, bezsilni. W Rz 5,8 mówi o nas
jako o grzesznikach. To znaczy, że
zbuntowaliśmy się przeciwko Bogu.
W Rz 5,10 Paweł nazywa nas wroga-
mi Boga. To znaczy, że wskutek buntu
przeciwko Niemu zaczęliśmy żywić
wrogość do Niego. Ale mimo to
wielką rzeczywistością pojednania jest
to, iż zostaliśmy „pojednani z Bogiem
przez śmierć Syna jego” (Rz 5,10). To
znaczy, że nie ma już wrogości między
Bogiem a nami. Dzięki ofierze Chry-
stusa mamy teraz pokój z Bogiem
(zob. Rz 5,1).

Jednak obraz pojednania użyty
w Biblii wykracza poza pokój z Bo-
giem. Nie tylko nie walczymy już prze-
ciwko Niemu, ale mamy z Nim auten-
tyczną więź opartą na miłości.

Częścią naszego pojednania z Naj-
wyższym jest przyjęcie nas jako Jego dzie-
ci. Pojednanie przybliża nas do Jego ro-
dziny (zob. Ga 4,4-7). Bóg nie tylko wy-
kupuje nas i ogłasza sprawiedliwymi, ale
także wprowadza nas do swojej rodziny.

*    *    *
Usprawiedliwienie, odkupienie,

przebłaganie i pojednanie to cztery
obrazy słowne opisujące dzieło Jezusa
dokonane na krzyżu. Cieszmy się tym
wszystkim, czego Bóg dokonał dla nas
przez ofiarowanie Chrystusa.  ✔
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ościół Adwentystów Dnia Siód-
mego potwierdza swoją wiarę
w biblijny opis stworzenia,

w przeciwieństwie do ewolucyjnego
wyjaśnienia pochodzenia organizmów
żywych i związku ludzi z innymi for-
mami życia. Adwentyści dnia siódme-
go wnikliwie śledzą rozwijającą się dys-
kusję nad inteligentnym projektem
w przyrodzie i dowodami wspierają-
cymi ten światopogląd. W świetle zna-
czącego publicznego zainteresowania
tym tematem Kościół korzysta z oka-
zji, by wyrazić swoją wiarę w biblijne
sprawozdanie.

Adwentyści dnia siódmego wierzą,
że Bóg jest Stwórcą wszelkiego życia
i że Biblia zawiera wiarygodne spra-
wozdanie dotyczące Jego stwórczych
dokonań. Ponadto wierzymy, że wy-
darzenia biblijne opisane w Rdz
1,1—11,32, w tym specjalne stworze-
nie ludzi, są historyczne i niedawne,
siedem dni stworzenia było dosłowny-
mi 24-godzinnymi dobami składający-
mi się na dosłowny tydzień, zaś potop
miał globalny charakter.

Wiara w stworzenie jest funda-
mentalna dla zrozumienia przez ad-
wentystów dnia siódmego nie tylko
kwestii pochodzenia. Cele i misja
Boga opisane w Biblii, odpowiedzial-
ność ludzi za szafowanie środowi-
skiem, ustanowienie małżeństwa

i święty charakter soboty znajdują swo-
je znaczenie w nauce o stworzeniu.

Adwentyści dnia siódmego uznają,
że biblijny opis stworzenia nie odpo-
wiada na wszystkie pytania dotyczące
pochodzenia. Nasze pojmowanie tych
tajemnic jest ograniczone. Oczekujemy,
że dalsze studium zarówno Biblii, jak
i przyrody pogłębi nasze zrozumienie
mocy Boga i utwierdzi naszą wiarę
w Jego Słowo i zawarty w nim opis
stworzenia.

(Oświadczenie to jest poparte licz-
nymi wersetami Biblii, w tym: Ps 19,2;
Kol 1,16-17; Rdz 1,1—11,32; Ps 139,14;
Wj 20,8-11; Mk 2,27; Rz 8,20-21).  ✔

[Oświadczenie zostało przyjęte i przegłosowa-
ne przez Radę Generalnej Konferencji Kościo-
ła Adwentystów Dnia Siódmego i wydane przez
biuro przewodniczącego Kościoła Teda N.C.
Wilsona podczas ogólnoświatowego zjazdu
Kościoła w Atlancie w Stanach Zjednoczo-
nych w dniach 23 czerwca-3 lipca 2010 roku].

DOKUMENT

Oświadczenie w sprawie
stworzenia
Oficjalne oświadczenie ogólnoświatowego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego
w sprawie stworzenia zostało wydane w czerwcu 2010 roku. Oświadczenie odnosi
się do publicznego zainteresowania tym tematem i potwierdza naszą wiarę
w biblijny opis historycznego niedawnego dzieła stworzenia. Szczególne punkty
to specjalne stworzenie ludzi, dosłowność siedmiu dni stworzenia składających
się na rzeczywisty tydzień oraz globalny charakter potopu. Pełny angielski
tekst oświadczenia w sprawie stworzenia jest dostępny pod adresem:
http://adventist.org/beliefs/statements/bible−worldview.html.

K
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iedawno uczestniczyłem w ce-
remonii zaślubin małżeńskich
na łonie przyrody. Pastor

wspaniale prowadził uroczystość. Za-
uważyłem jednak, że nie korzystał
z tradycyjnej Biblii, ale posługiwał się
iPadem, choć żaden iPad boy nie przy-
niósł mu go, przechodząc między rzę-
dami ławek.

Przypomniało mi to niedawną kon-
ferencję pastorów, w której brałem
udział. Rozejrzałem się wówczas wo-
koło i w półmroku panującym w sali
zauważyłem mnóstwo niebieskich twa-
rzy, oświetlonych blaskiem naszej no-
woczesnej techniki.

Jeszcze jako student w semina-
rium duchownym, a było to w 1982
roku, przygotowałem opracowanie za-
tytułowane The Positive Use of Televi-

sion (O pozytywnym wykorzystaniu te-
lewizji). Założeniem tej pracy była
przyciągająca moc ekranu i potrzeba
uczenia siebie i naszych dzieci, jak
najlepiej z niego korzystać. Nie zda-
wałem sobie sprawy z tego, jak pro-
rocze okażą się moje spostrzeżenia.
Po trzydziestu latach ekrany zdomi-
nowały znaczną część naszej kultury.
Czy zastanawiałeś się, ile wiadomości
tekstowych i listów elektronicznych
jest pisanych, wysyłanych i odbiera-
nych podczas kazania? Patrzymy
w dół na nasze smartfony, a do gó-
ry na prezentacje, fragmenty filmów
i teksty pieśni wyświetlane z rzutni-
ka na dużym zborowym ekranie. Na-
sze kazania coraz częściej są wizual-
nie wspierane przez powerpointowe
produkcje. Czekam na dzień, w któ-

rym uczestnikom nabożeństwa zo-
staną rozdane okulary 3-D.

Kiedy elektroniczne gadżety prze-
kraczają granicę między wspomaga-
niem a zagłuszaniem przesłania? Kie-
dy użycie techniki tworzy nierealistycz-
ne oczekiwania?

Każdy, kto używa komputerów,
projektorów, ekranów, systemów nagła-
śniających i teatralnych reflektorów,
wie, że mitem jest pogląd, iż technika
cokolwiek ułatwia. W rzeczywistości
im więcej używasz tych współczesnych
narzędzi przekazu, tym bardziej pod-
nosisz oczekiwania odbiorców.

Muszę się przyznać do czegoś, co
nazywam pokusą ze strony techniki.
Bardzo lubię przeglądać strony inter-
netowe sermonspice.com i faithvisu-
als.com w poszukiwaniu najnowszych
dżingli i zabawnych wideoklipów. Nic
mnie tak nie cieszy, jak doskonała gra-
ficznie ilustracja do PowerPointa czy
film przedstawiający falujący ocean
jako tło do tekstu pieśni czy wersetu
biblijnego wyświetlanego podczas ka-
zania.

Ekran ma wielką siłę. Wideoklip,
jaki zaprezentowałem niedawno
w zborze, przedstawiał wersety biblij-
ne zawierające wyrazy cudowny, cu-
downa i cudowne na t le  scen
z udziałem Chrystusa do akompa-
niamentu pieśni Cudowna łaska
w nowoczesnej aranżacji. Ludzie byli
wyraźnie poruszeni i mówili o tym,
jak wielkie wrażenie zrobiła na nich
ta 6-minutowa prezentacja.

Wyzwanie, jakie muszą podjąć
wszyscy z nas, którzy kochamy nowo-
czesne narzędzia i używamy ich, jest
wiedzieć, kiedy nasi słuchacze są tak
zaabsorbowani nowoczesną techniką,
iż przestają zwracać uwagę na biblijną
naukę.  ✔

Tim Garrison

[Autor jest pastorem w Diecezji Południo-
wokalifornijskiej Kościoła Adwentystów Dnia
Siódmego w Stanach Zjednoczonych. Arty-
kuł został pierwotnie opublikowany w Best

Practices, biuletynie elektronicznym Ośrod-
ka Materiałów Szkoleniowych Wydziału Pół-
nocnoamerykańskiego Kościoła Adwentystów
Dnia Siódmego].

TECHNIKA

Tyrania
technicznych
oczekiwań
N

©
 e

−B
ib

lia



PRZEWODNIK DLA KAZNODZIEJÓW ZBOROWYCH 1/2012 (30)  •  21

zieje Apostolskie zawierają in-
formacje o wyznaczaniu i funk-
cji starszych w Kościele wcze-

snochrześcijańskim. W Dz 14,23 czy-
tamy: „A gdy przez wkładanie rąk wy-
znaczyli im w każdym zborze star-
szych, wśród modlitw i postów poru-
czyli ich Panu, w którego uwierzyli”.
Starsi byli wyznaczani przez apostołów
i sprawowali pieczę nad zborami.
W tym krótkim artykule nie będzie-
my się starali znaleźć podobieństw mię-
dzy funkcją presbyteros w Kościele
wczesnochrześcijańskim a funkcjami
współczesnych starszych zborów.
Wskażemy raczej, jak przywódcy radzi-

li sobie z problemami w Kościele
i jak podejmowali decyzje w celu roz-
wiązywania tych problemów. Jest to
ukazane w 15. rozdziale Dziejów Apo-
stolskich, w samym ich środku.

W 15. rozdziale Dziejów Apostol-
skich czytamy, że działacze kościelni
wyruszyli w wyczerpującą podróż li-
czącą niemal 500 km, z Antiochii
do Jerozolimy, aby zachować jedność
Kościoła. Później, po spotkaniu w Je-
rozolimie, udali się w taką samą
powrotną drogę, by dostarczyć list
od przywódców Kościoła — apo-
stołów, starszych i braci (zob. Dz
15,2.4.6.23 BG). List liczący zaledwie

sto słów został dostarczony po uciąż-
liwej podróży trwającej 15 dni.

A oto lista wydarzeń podczas zjaz-
du jerozolimskiego, który odbył się
w 49 lub 50 roku n.e. i został opisany
w 15. rozdziale Dziejów Apostol-
skich:
• Dz 15,4: Paweł, Barnaba i inni bra-

cia opowiedzieli przywódcom, „jak
wielkich rzeczy dokonał Bóg przez
nich”.

• Dz 15,5: Przedstawiono sporną kwe-
stię dotyczącą tego, że pogan należy
„obrzezać i zobowiązać do prze-
strzegania Prawa Mojżeszowego”
(BT).

PRZYWÓDZTWO

Kiedy przywódcy chrześcijańscy
mogą powiedzieć:

„Postanowiliśmy”?
D
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• Dz 15,7: Głos zabrał Piotr.
• Dz 15,12: Głos zabrali Barnaba

i Paweł.
• Dz 15,13: Przemówił Jakub.
• Dz 15,16-18: Sięgnięto do podręcz-

nika (w tym przypadku Starego Te-
stamentu) i skorzystano ze wska-
zówek.

• Dz 15,19: Jakub przekazał wska-
zówki, mówiąc: „Dlatego sądzę,
że...”.

• Dz 15,22: „Wówczas postanowili
apostołowie i starsi razem z całym
zborem...”.

• Dz 15,25: W liście napisano: „Po-
stanowiliśmy jednomyślnie...”.

• Dz 15,28: „Postanowiliśmy bo-
wiem, Duch Święty i my...”.

• Dz 15,30: List zawierający podjętą
decyzję został spisany i wysłany.

• Dz 15,31: „A gdy go przeczytali,
uradowali się”.

Lista ta zawiera logiczne następ-
stwo wydarzeń. Zaczyna się przedsta-
wieniem sprawozdania, a następnie
ujawnia przebieg dyskusji. Poszczegól-
ni uczestnicy zjazdu wypowiadają się,
następuje odwołanie się do podręcz-
nika, przewodniczący zjazdu przekazu-
je wskazówki i całe zgromadzenie po-
dejmuje decyzję, która zostaje spisana
i dostarczona Kościołowi, a gdy zo-
staje odczytana, Kościół cieszy się, że
problem został rozwiązany.

Słowo starsi jest wymienione w 15.
rozdziale Dziejów Apostolskich pięcio-
krotnie i za każdym razem występuje
w połączeniu ze słowem apostołowie
(zob. Dz 15,2.4.6.22-23). Paweł i Bar-
naba oraz delegaci z Antiochii przy-
byli do Jerozolimy, by spotkać się
z apostołami i starszymi (zob. Dz
15,2). Apostołowie i starsi powitali
delegatów i przyjęli ich sprawozdanie
(zob. Dz 15,4). Następnie apostołowie
i starsi spotkali się i rozważyli sporną
sprawę (zob. Dz 15,6). Potem aposto-
łowie i starsi wraz ze zborem podjęli
decyzję (zob. Dz 15,22). Wreszcie apo-
stołowie, starsi i bracia napisali list
do chrześcijan w Antiochii (zob. Dz
15,23 BG).

Po dłuższej dyskusji podjęto decy-
zję. Łukasz, autor Dziejów Apostol-
skich, opisuje proces podejmowania

decyzji, trzykrotnie powtarzając słowo
postanowić:
• „Postanowili apostołowie i starsi

razem z całym zborem” (Dz 15,22).
• „Postanowiliśmy jednomyślnie”

(Dz 15,25).
• „Postanowiliśmy bowiem, Duch

Święty i my” (Dz 15,28).
Co ciekawe, w Nowym Testamen-

cie ów ewangelista jest jedynym auto-
rem używającym tego słowa. Używa go
czterokrotnie — trzy razy w kontek-
ście zjazdu w Jerozolimie w 15. roz-
dziale Dziejów Apostolskich i raz
we wprowadzeniu do Ewangelii
Łukasza. W Łk 1,3 pisze: „Postanowi-
łem i ja, który wszystko od początku
przebadałem, dokładnie kolejno ci to
opisać”.

Łukasz mógł powiedzieć postano-
wiłem dopiero po tym, jak wszystko
od początku przebadał. W przypadku
zjazdu w Jerozolimie apostołowie
mogli powiedzieć postanowiliśmy do-
piero po tym, jak zwołali zjazd, wysłu-
chali sprawozdań, rozważyli opinie
członków zarządu, zapoznali się z za-
leceniami podręcznika, przyjęli uwagi
przewodniczącego zarządu i podjęli
decyzję.

Mogli powiedzieć postanowiliśmy,
gdyż przygotowanie do zjazdu obejmo-
wało dni i godziny podróżowania,
czystą motywację członków zarządu
i wzajemne poszanowanie wszystkich
uczestników zjazdu. Jednak nie są to
jedyne warunki, jakie należy spełnić, by
móc powiedzieć postanowiliśmy. Bra-
kuje jeszcze jednego, chyba najważniej-
szego warunku.

Ponadto apostołowie i starsi
mogli powiedzieć postanowiliśmy,
gdyż Duch Święty był obecny podczas
obrad. W liście,  który wysłal i
do Antiochii, napisali: „Postanowi-
liśmy bowiem, Duch Święty i my”
(Dz 15,28). W ten sposób zapewnili
Kościół, że Duch Boży był nie tylko
obecny podczas zjazdu Kościoła, ale
także uczestniczył w procesie podej-
mowania decyzji i miał na nią de-
cydujący wpływ.

Duch Święty nie był jedynie uczest-
nikiem zjazdu, ale był jego Boskim
Przewodniczącym. Jest to oczywiste

w tym, jak Łukasz przedstawia strony
uczestniczące w procesie decyzji.
W Dz 15,22 Łukasz napisał: „Wów-
czas postanowili apostołowie i starsi
razem z całym zborem”. Ta kolejność
stawia apostołów i starszych na pierw-
szym miejscu, a pozostałych, Kościół,
na dalszym. Najpierw wymienieni są
przywódcy, a następnie pozostali wy-
znawcy Kościoła. W Dz 15,25 obie
grupy są reprezentowane przez jeden
zaimek osobowy my. Jednak w Dz
15,28, gdy wspomniany zostaje Duch
Święty, występuje On na pierwszym
miejscu, a zaimek my na drugim: „Po-
stanowiliśmy bowiem, Duch Święty
i my”.

Ta kolejność stawia Ducha Święte-
go na pozycji Lidera, a dopiero
po Nim są apostołowie, starsi i pozo-
stali wyznawcy. Duch Święty jest Prze-
wodnikiem. On jest Liderem. Ta kolej-
ność nie sugeruje, że decyzja zarządu
Kościoła automatycznie jest decyzją
Ducha Świętego. Sugeruje raczej, że
decyzja Ducha Świętego ma się stać
decyzją zarządu. Dlatego decyzja pod-
jęta podczas tamtego zjazdu nie była
decyzją podyktowaną przez ludzi, ale
przez Boga.

Starsi uczestniczą w podejmowa-
niu decyzji w sprawach Kościoła,
a przede wszystkim swojego zboru.
W procesie podejmowania decyzji nie-
zbędne jest uważne zbadanie sprawy,
wysłuchanie sprawozdań, zapoznanie
się z opiniami, sięgnięcie do podręcz-
nika, przyjęcie wskazówek przewodni-
czącego i głosowanie. Jednak te
wszystkie czynniki nie są jeszcze do-
statecznym uzasadnieniem pozwalają-
cym zarządowi czy radzie powiedzieć:
Postanowiliśmy. Dopiero gdy Duch
Święty zostanie zaproszony, uznany
i dopuszczony do głosu podczas ob-
rad, starsi i zarząd Kościoła/zboru
mogą powiedzieć: Postanowiliśmy,
Duch Święty i my.  ✔

Richard A. Sabuin

[Autor jest wykładowcą interpretacji i egze-
gezy Nowego Testamentu w Adwentystycznym
Międzynarodowym Instytucie Studiów Wy-
ższych na Filipinach. Jest także starszym zbo-
ru uczelnianego].
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dybym miał podsumować
wszystko, czym jest nabożeń-
stwo, powiedziałbym, że to

uznanie realności Boga. Ta prosta defi-
nicja podkreśla subiektywny element
nabożeństwa, mianowicie osobę, która
uznaje tę rzeczywistość za pośrednic-
twem różnych środków wyrazu (muzy-
ki, modlitwy, dziękczynienia itd.), jak
również element obiektywny, miano-
wicie realność Boga.

Jeśli jako czciciel prawdziwego Boga
pragnę Go czcić w Duchu i prawdzie,
to muszę sięgać do Biblii nie tylko
w poszukiwaniu tego, co zostało uczy-
nione dobrze, ale także po to, by zasta-
nowić się na wszystkim, co zostało uczy-
nione źle. Ale by zrozumieć teologiczne
podstawy fałszywego nabożeństwa, mu-
szę zacząć od krótkiego wprowadzenia
do biblijnej kwestii rozróżniania.

Sednem wiary i religii Hebrajczy-
ków było przekonanie, iż człowiek jest
zdolny do zrozumienia (hebr. bijnah).
Na przykład w Prz 9,10 (BI) i Dn
1,20 (BI) słowo zrozumienie jest użyte
zamiennie ze słowem mądrość. Ina-
czej mówiąc, być mądrym znaczy ro-
zumieć. Co ciekawe, słowo bijnah (ro-
zumieć) pochodzi od hebrajskiego sło-
wa bajin (między). Tak więc za poję-
ciem zrozumienia w Biblii stoi prze-
konanie, iż ten, kto jest mądry, kto ro-
zumie, jest w stanie rozróżniać między
dobrem a złem, rzeczywistością
a fikcją, autentycznością a fałszem.

Ta zdolność zrozumienia, czy bycia
mądrym przez rozróżnianie, jest ważnym
elementem nabożeństwa. Jeśli jako czci-
ciele mamy uznać realność Boga, musi-
my między innymi posiadać zdolność
rozróżniania Jego rzeczywistej obecno-
ści pośród nas. W sferze nabożeństwa

i uduchowienia grozi nam bowiem ule-
ganie powszechnej w naszych czasach
pokusie, która prowadzi do czczenia
raczej idei Boga zamiast realności Boga.
Dlatego nabożeństwo oznacza pod wie-
loma względami rozróżnianie.

W Biblii po raz pierwszy pojęcie
rozróżniania pojawia się w Rdz 3,5:
„Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie
z niego, otworzą się wam oczy i bę-
dziecie jak Bóg, znający dobro i zło”.
Wąż stwierdził, że rozróżnianie mię-
dzy dobrem a złem jest czymś, co moż-
na osiągnąć; że jest to prerogatywa Bó-
stwa, niedostępna dla stworzenia, a je-
dynie dla samego Najwyższego. Rdz
3,22 pozornie świadczy, że szatan w tej
kwestii mówił prawdę, jako że Bóg
oświadcza: „Oto człowiek stał się taki
jak my: zna dobro i zło. Byleby tylko
nie wyciągnął teraz ręki swej i nie ze-
rwał owocu także z drzewa życia, i nie
zjadł, a potem żył na wieki!”. Czy wąż
mówił prawdę? Według współczesnych

przekładów Biblii — tak. Jednak uważ-
ne przyjrzenie się tekstowi hebrajskie-
mu sugeruje zupełnie inne tłumacze-
nie. Wierny przekład hebrajskiego tek-
stu brzmi następująco: Człowiek był jak
jeden z nas, znający dobro i zło. Poję-
cie upodobnienia się do Boga przez
zjedzenie owocu nie jest zawarte w he-
brajskim tekście, natomiast werset su-
geruje, że człowiek był jak Bóg i miał
zdolność rozróżniania, zanim zjadł
owoc. Ta boska prerogatywa rozróżnia-
nia była zawsze dostępna dla ludzko-
ści, gdyż jedynie przed zjedzeniem owo-
cu ludzie byli w stanie określić różni-
cę między dobrem a złem. Tekst he-
brajski nie wspiera poglądu, iż po zje-
dzeniu owocu udziałem człowieka sta-
ło się nowe zrozumienie i mądrość —
sugeruje raczej zagubienie i rozpacz.
Zamiast osiągnąć umiejętność rozróż-
niania, mężczyzna obwinił kobietę,
kobieta obwiniła węża, a grzech wkro-
czył na świat.

To utracona zdolność rozróżniania
stwarza potrzebę Bożego objawienia.
W całym Piśmie Świętym Boże objawie-
nie jest powszechnie postrzegane jako
pierwszoplanowo ucieleśnione w Chry-
stusie — żywym Słowie, zarówno w Sta-

TEOLOGIA

Fałszywe nabożeństwo
„Pokarm zaś stały jest dla dorosłych,
którzy przez długie używanie mają władze
poznawcze wyćwiczone do rozróżniania
dobrego i złego” (Hbr 5,14).

G
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rym, jak i Nowym Testamencie. Dzi-
siaj Jezus jest dostępny dla nas przez
obecność Ducha i spisane Słowo.
Jakżeż ważne jest więc spisane Słowo
z punktu widzenia nabożeństwa!
Czcić Chrystusa w oderwaniu
od Pisma Świętego, to czcić Chry-
stusa niemego, a niemy Chrystus nie
jest Chrystusem objawionym w Pi-
śmie Świętym. To, co było prawdą
w przeszłości, pozostaje prawdą dzi-
siaj — człowiek nie może rozróżniać
między dobrem a złem, jeśli Bóg nie
objawi się człowiekowi i nie da mu
orientacji niezbędnej do zrozumie-
nia. Tak więc w przeszłości Najwyż-
szy podjął inicjatywę objawienia, da-
jąc człowiekowi Torę (pouczenie, na-
uka). Zwróć uwagę na to, jak Bóg
zmierzał do rozwijania rozróżniania
u człowieka:

• „Nie będziecie czynić tak, jak
my tu dziś czynimy, każdy wszyst-
ko, co mu się podoba” (Pwt 12,8).

• „Miłując Pana, Boga twego, słu-
chając jego głosu i lgnąc do niego,
gdyż w tym jest twoje życie i przed-
łużenie twoich dni, abyś mieszkał
na ziemi, którą Pan przysiągł dać
twoim ojcom, Abrahamowi, Izaako-
wi i Jakubowi” (Pwt 30,20).

Napięcie między myśleniem
i postępowaniem według tego, co
się komuś podoba, a miłowaniem
Pana, posłuszeństwem wobec Niego
i trwaniem przy Nim jest przedsta-
wione w Księdze Powtórzonego
Prawa w kontekście ludzkiej potrze-
by objawienia Boga w celu uzyska-
nia zdolności rozróżniania. To brak
rozróżniania i lekceważenie Boże-
go objawienia są podstawą fałszywe-
go nabożeństwa, którego przykłady
zostały podane w Piśmie Świętym.
Nabożeństwo — po pierwsze i naj-
ważniejsze — jest rozwijaniem zdol-
ności rozróżniania między dobrem
a złem, a zdolność ta bierze się
wyłącznie z Bożego objawienia.    ✔

Tiago Arrais

[Autor studiuje w Adwentystycznym Se-
minarium Teologicznym przy Uniwersy-
tecie Andrewsa w Berrien Springs w Sta-
nach Zjednoczonych].

iblijna nauka o stanie umarłych
jest jedną z najważniejszych czę-
ści adwentystycznego wkładu

w chrześcijańską teologię, ale może się
stać tematem dość ciężkim i ponurym.
Do pewnego czasu podchodziłem
do tej nauki z punktu widzenia kory-
gowania błędnych doktryn wyznawa-
nych przez innych. Sposób, w jaki gło-
szę tę prawdę obecnie, nadaje jej bar-
dziej przyjazny i zachęcający wy-
dźwięk.

Powszechny niemal pogląd na
śmierć jako bramę do nieba jest po-
prawny z punktu widzenia osoby, któ-
ra umiera. W doświadczeniu osoby,
która umiera, śmierć jest nieistotna.
Człowiek zamyka oczy na tym świe-
cie i po chwili otwiera je w przyszłym
świecie. Upływ czasu nie ma żadnego
znaczenia. Dla tego człowieka jest tyl-
ko mgnieniem oka. Tak więc dla tego,
kto umiera, czas po jego śmierci traci
znaczenie. Jednak dla tych, którzy po-
zostają przy życiu, śmierć jest druzgo-
cącą stratą, okupioną nierzadko latami
cierpienia i żałoby.

Adwentystyczna nauka o śmierci
odnosi się do tej rzeczywistości — cier-
pienia tych, którzy żyją nadal.

W konwencjonalnym pojmowaniu
śmierci jako bramy do nieba — gdy
ktoś umiera, odchodzi jako dziecko
Boże do domu Ojca. Jedno-
cześnie pozostali na ziemi
ludzie pogrążeni są w smut-
ku. Według tego poglądu
ludzki smutek jest ceną zado-
wolenia Boga. Ale adwenty-
ści dostrzegają głębszą praw-
dę, która przybliża Boga tym,
którzy muszą żyć w świecie
śmierci. Nasz smutek jest je-
dynie odzwierciedleniem
smutku naszego Stwórcy.
Pan uczestniczy w pełni
w naszym bólu rozłąki. On
także odczuwa smutek. Jak
przerwana zostaje nasza

łączność z bliskimi, którzy odchodzą,
tak zostaje przerwana ich łączność
z Bogiem. Pan nie słyszy już ich głosu
w czasie modlitwy i nabożeństwa. Nie
doświadcza radości współdziałania
z nimi w służbie i uczestniczeniu
we wspaniałości stworzenia. Ludzki
smutek jest jedynie odbiciem Bożego
smutku. Smutek jest ceną miłości. Tak
więc Pan, który miłuje najbardziej, jest
także najbardziej zasmucony. Tak więc
autentycznie współuczestniczy w na-
szym poczuciu straty.

Gdy rozumiemy smutek Boga,
nasz smutek staje się świadectwem Jego
miłości. Jak smutek matki nie maleje
z upływem czasu, tak smutek Pana ni-
gdy nie zanika. Staje się nieustanną tę-
sknotą za spotkaniem w dniu zmar-
twychwstania, powodem, dla którego
Bóg pragnie przyspieszyć dzień, w któ-
rym miłość znowu będzie zbudzona
i żywa. W tym dniu smutek Ojca
z powodu Jego dzieci, które zasnęły,
zostanie pochłonięty przez radość
wiecznego poranka.  ✔

John McLarty

[Artykuł został opublikowany w Best Practi-

ces, biuletynie elektronicznym Ośrodka Ma-
teriałów Szkoleniowych Wydziału Północno-
amerykańskiego Kościoła Adwentystów Dnia
Siódmego].

ESCHATOLOGIA

Boży smutek
B
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ył sobie pewien mały zbór3, któ-
ry podwoił swoją liczebność
w ciągu dwóch lat. Niektórzy

z przyłączonych do zboru należeli
do niego niegdyś, a teraz powrócili.
Inni byli przyjaciółmi i współpracowni-
kami aktywnych wyznawców. Jeszcze
inni zainteresowali się satelitarną ewan-
gelizacją It Is Written, w której zbór
uczestniczył. Kilka osób zaczęło uczęsz-
czać do owego zboru, bo w swoim Ko-
ściele nie znajdowali odpowiedzi na py-
tania o biblijną prawdę, którą usłyszeli
od członków ewangelizującego zboru.
Pastor tego zboru powiedział: „Wierzę,
że Duch Boży przyprowadził ludzi
do naszego zboru, gdyż zbór stał się bez-
piecznym miejscem, w którym mogą
oddawać cześć Bogu i uczyć się o Nim”.

Jednak mieli oni wielki problem,
który opisywali następująco: „Nasze
społeczeństwo nas nie zna. Ludzie nam
nie ufają. Nasz Kościół nie jest wiary-
godny w społeczeństwie”. Czy jako
przywódcy i starsi zborów identyfiku-
jecie się z tym problemem?

Wielu wyznawców z entuzja-
zmem podchodziło do zdobywania

dla Chrystusa zgubionych ludzi
w swojej lokalnej społeczności. Ale jak
mieli nawiązać łączność ze społeczeń-
stwem, które im nie ufa?

Przyszedł czas, by działać na rzecz
zmiany ich wizerunku w społeczeń-
stwie. Przyszedł czas, by zacząć inten-
sywną uprawę — w sposób bardziej
świadomy i zamierzony.

Studiując metodę służby Jezusa
i modląc się gorliwie, by Duch Święty
napełnił ich i wskazał im, jak urzeczy-
wistnić tę metodę w zborze i społe-
czeństwie — członkowie tego zboru
wdrożyli pierwsze przykazanie rolni-
ka4. Postanowili, że skorzystają z sys-
tematycznego i świadomego procesu,
by tego dokonać.

W tym procesie ważną rolę odgrywają
drugie i trzecie przykazanie rolnika:

2. Dokonasz oceny zasobów
w swoim zborze.

3. Stworzysz Zespół Przywódczy
do Działań Społecznych.

2. Dokonasz oceny
    zasobów w swoim
    zborze

Chrystus potrzebuje ludzi do peł-
nienia Jego służby. Przywódcy w zbo-
rach, zanim zaczną uprawiać społeczeń-
stwo, muszą wiedzieć, jakimi umiejęt-
nościami, kompetencjami i czasem
dysponują członkowie zboru. Przed roz-
poczęciem jakiegokolwiek przedsię-
wzięcia dotyczącego służby mądrze jest
oszacować, co mamy do zaoferowania
tym, którym służymy. Wiedza o tym,
kim naprawdę jesteśmy jako zbór, po-
może nam znaleźć właściwą niszę
w służbie na rzecz społeczeństwa, sto-
sownie do osobowości i zdolności da-
nych przez Boga członkom zboru. Jed-
no jest pewne — boska część naszych
zasobów jest nieograniczona5! Pan bę-
dzie współdziałał z nami, pomnażając
i błogosławiąc to, czym dysponujemy

„ponad to wszystko, o co prosimy albo
o czym myślimy”6.

Mały zbór, zanim poszedł dalej
w tym procesie, dokonał oszacowania
umiejętności, zainteresowań, zasobów
i wolnego czasu swoich członków.
Na następnej stronie znajduje się przy-
kładowy formularz, który może posłu-
żyć jako narzędzie takiego oszacowa-
nia w twoim zborze.

Należy także ocenić możliwości
budżetu zborowego w kontekście
wdrożenia służby na rzecz społeczeń-
stwa. Misja jest priorytetem, a budżet
zboru musi to odzwierciedlać, o czym
przekonasz się w miarę wdrażania pro-
cesu uprawy ewangelii. Oszacowanie
zasobów ludzkich i finansowych moż-
na porównać do sprawdzenia sprzętu,
materiałów, pracowników i budżetu
gospodarstwa rolnego na początku
kolejnego sezonu rolniczego.

3. Stworzysz Zespół
    Przywódczy
    do Działań
    Społecznych

Zespół Przywódczy do Działań
Społecznych jest niezbędny, by twój
zbór mógł podjąć się dzieła uprawy
społeczeństwa. Jest on jak grupa zarzą-
dzająca dużym gospodarstwem rolnym.
Nie musi to być liczna grupa. Wystar-
czy od czterech do sześciu osób.
Rada zboru powierza im opiekę
nad procesem oceny społeczeństwa
i kierownictwo w tworzeniu strate-
gicznych planów zboru w działaniach
wewnętrznych i na zewnątrz.

Członkowie Zespołu Przywódcze-
go do Działań Społecznych muszą
zgodnie współdziałać ze sobą oraz
muszą być gotowi i przygotowani
do rozmów z liderami społecznymi
w celu odkrywania rzeczywistych po-
trzeb, którym zbór może wyjść naprze-
ciw. Nie muszą oni osobiście uczestni-

EWANGELIZACJA

Społeczeństwo
nas nie zna

Artykuł Jak być dobrym
rolnikiem, nawet jeśli
mieszka się w mieście?
ukazał się w Przewodniku
dla Kaznodziejów Zboro−
wych 1/2011 i zawiera
11 przykazań rolnika,
które opisują metodę
działania Jezusa przeło−
żoną na nasze czasy1.
Artykuł ten był wprowa−
dzeniem do serii artykułów
stanowiących rozwinięcie
tych jedenastu przykazań.
Pierwszy z nich ukazał się
w Przewodniku dla Kazno−
dziejów Zborowych
4/2011(2). Niniejszy artykuł
jest drugim z tej serii i jest
poświęcony drugiemu
i trzeciemu z przykazań
rolnika.

B
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czyć we wszystkich tego rodzaju roz-
mowach. Mogą poprosić członków zbo-
ru o przeprowadzenie wywiadu wśród
liderów społecznych, których znają,
a którzy mogą dostarczyć cennych in-
formacji. (W jednym z kolejnych arty-
kułów zamieszczone zostaną przykła-
dowe pytania do takiego wywiadu oraz
inne szczegółowe informacje niezbęd-
ne w procesie oszacowania i wywia-
du społecznego).

Członkowie Zespołu Przywódcze-
go do Działań Społecznych powinni
przynajmniej raz w miesiącu uczestni-
czyć w spotkaniu poświęconemu mo-
dlitwie, studiowaniu Biblii i Ducha
Proroctwa, wspólnocie (w tym wspól-
nych posiłkach) oraz sprawozdaniom
i planowaniu. Raz w roku mogą zapla-
nować wspólny wyjazd na kilka dni.

Ideałem jest, by członkowie Zespo-
łu Przywódczego do Działań Społecz-
nych już uczestniczyli w pracy organi-
zacji społecznych, aby mogli lepiej in-
formować zbór o rzeczywistych po-
trzebach i problemach w społeczeń-
stwie oraz możliwościach służby ochot-
niczej7. Osobiście reprezentuję mój
zbór w miejscowym klubie rotariań-
skim8. Nie tylko uczęszczam na spo-
tkania tego klubu, ale wspieram go oraz
uczestniczę w działaniach i projek-
tach, w które mogę się zaangażować9.
Dzięki temu zaprzyjaźniłam się z kil-

koma liderami kościelnymi i mogłam
nawiązać kontakty z kilkoma organi-
zacjami społecznymi, reprezentując
wobec nich mój zbór. To otworzyło
drzwi do różnych możliwości służby
i realizacji projektów naszego zboru,
czego nie uzyskalibyśmy w inny spo-
sób. Być może w twoim zborze nie ma
jeszcze nikogo, kto jest bezpośrednio
zaangażowany w działalność organiza-
cji społecznych. Jednak ci wyznawcy,
którzy chcą się uczyć i zaangażować
w działalność na rzecz społeczeń-
stwa, mogą z powodzeniem służyć jako
członkowie Zespołu Przywódczego
do Działań Społecznych.

Zespół Przywódczy do Działań
Społecznych jest kolejnym przykładem
funkcjonowania modelu małych grup
w zborze. Ta mała grupa może być
skutecznie wykorzystywana przez Boga
jako katalizator zmian w zborze i wo-
koło niego. „Wy jesteście solą ziemi”10.
„Ten jedyny, który nie może błądzić,
pokazał mi, że organizowanie małych
grup jest podstawą pracy chrześcijan”11.

Jeśli twój zbór jest gotowy przystą-
pić do procesu, jaki opisujemy w tej
serii artykułów, być może jesteś jednym
z tych, którzy mówią: Społeczeństwo
nas nie zna. Ludzie nam nie ufają. Nasz
zbór nie cieszy się uznaniem lokalnej
społeczności.  ✔

May-Ellen Colón

[Autorka jest zastępcą dyrektora Sekretaria-
tu Szkoły Sobotniej i Misji Wyznawców przy
Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów
Dnia Siódmego oraz dyrektorem Adventist
Community Services International].

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 zaangażowa-
nia zboru w działania społeczne, oparty
o odkryte przez ciebie potrzeby lokalnej
społeczności oraz zasoby i marzenia two-
jego zboru. 10. Będziesz poszukiwał sposo-
bów, dzięki którym Bóg już działa w two-
jej społeczności. Ciesz się osiągniętymi wy-
nikami, wyraź za nie wdzięczność i podej-
mij współpracę. 11. Nie będziesz lekcewa-
żył przykazań 1-10 i będziesz pamiętał, aby
żąć tam, gdzie ziemię uprawiałeś, oraz za-
chować to, co zebrałeś (czyń ludzi ucznia-
mi i zabezpiecz zbiory)!

2 Artykuł ten nosi tytuł Raz w miesiącu Je-
zus przychodzi i trzyma mnie za rękę.

3 Ten zbór istnieje naprawdę.
4 Zob. przyp. 1.
5 Zob. Flp 4,13.
6 Ef 3,20.
7 Zob. Monte Sahlin, Understanding Your

Community, wersja 2, Lincoln 2004, s. 105.
8 Rotary International to międzynarodowa

organizacja służebna licząca ponad milion
członków na całym świecie. Jej mottem jest
nieegoistyczna służba, a wolontariusze
w 34 tys. klubów wchodzących w skład or-
ganizacji w istotny sposób wychodzą na-
przeciw potrzebom społeczeństwa. Więcej
informacji na stronie www.rotary.org.pl.

9 Nie powinniśmy poprzestawać jedynie
na uczestniczeniu w spotkaniach organi-
zacji społecznych. Pewien pastor służył
w komitecie doradczym burmistrza, trak-
tując to jako jeden ze swoich najważniej-
szych obowiązków. Jedna z osób należą-
cych do tego komitetu powiedziała o nim:
„Zawsze widzimy go na spotkaniach, ale
nie widzimy, by jego zbór czynił cokolwiek
dla społeczeństwa” (Monte Sahlin, dz. cyt.).
Rolą Zespołu Przywódczego do Działań
Społecznych jest kierowanie zborem, by
inwestował w projekty społeczne i wdra-
żał je oraz sponsorował służbę i realizację
programów na rzecz potrzebujących.

10 Mt 5,13.
11 Ellen G. White, Ewangelizacja, Warszawa

2000, wyd. II, s. 78.

OCENA ZASOBÓW ZBOROWYCH
Imię i nazwisko:  Data: 
Telefon:  E−mail: 

Doświadczenie/zainteresowania:
❑ Złota rączka
❑ Opieka nad dziećmi
❑ Prace biurowe
❑ Kierowanie pojazdami
❑ Psychologia

❑ Opieka nad starszymi
❑ Gotowanie
❑ Elektronika
❑ Transport
❑ Ogrodnictwo

❑ Szycie
❑ Kaznodziejstwo
❑ Nauczanie
❑ Medycyna
❑ Inne: 

Czas wolny:

❑ Niedziela ❑ rano ❑ po południu ❑ wieczorem

❑ Poniedziałek ❑ rano ❑ po południu ❑ wieczorem

❑ Wtorek ❑ rano ❑ po południu ❑ wieczorem

❑ Środa ❑ rano ❑ po południu ❑ wieczorem

❑ Czwartek ❑ rano ❑ po południu ❑ wieczorem

❑ Piątek ❑ rano ❑ po południu ❑ wieczorem

❑ Sobota ❑ rano ❑ po południu ❑ wieczorem

❑ Mam czas wolny nie−
regularnie. Proszę o in−
formację w miarę wy−
stępujących potrzeb.
❑ Mam czas wolny
pod warunkiem, że ktoś
zajmie się moim dziec−
kiem.
Liczba dzieci: 
Wiek: 
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rzez wiele lat Nepal był oficjal-
nie jedynym krajem hinduistycz-
nym na świecie. Wszystkie inne

religie były tam zakazane, a rozwój
chrześcijaństwa był bardzo powolny
i trudny.

Pod koniec lat 90. XX wieku Ad-
ventist World Radio (AWR) podjęło
próby przygotowania programów ra-
diowych na temat zdrowia w powią-
zaniu z działalnością ADR-y w Nepa-
lu. Kilka takich programów zostało
nagranych z zachowaniem największej
ostrożności. Jednak władze wkrótce
wykryły miejsce, w którym znajdowa-
ło się studio, skonfiskowały sprzęt
i przerwały przygotowywanie progra-
mów. Później produkcja została podję-
ta na nowo z pomocą młodego hin-
duisty, który dysponował małym domo-
wym studiem. Tam właśnie pracownik
AWR, pastor Naseeb Basnet, nagrywał
kolejne programy. Tak oto zaczęło się
coś niezwykłego w życiu pewnego
człowieka.

W 2004 roku Nepal stał się pań-
stwem świeckim i Adventist World
Radio uzyskało możliwość nie tylko
swobodnego przygotowywania progra-
mów, ale także nadawania ich w lokal-

nych stacjach FM. Rajesh Hada, wła-
ściciel studia, został oficjalnym reżyse-
rem technicznym programu Głos Na-
dziei (nep. Ashako Bani).

Rajesh pochodzi z pobożnej ro-
dziny hinduistycznej. Podczas wizyty
w studiu zauważyłem kapliczkę przy
wejściu do domu, w którym mieszka
on wraz z rodziną. W hinduizmie
oddaje się cześć wielkiej rzeszy bóstw.
Dowiedziałem się, że każdemu nowo
narodzonemu dziecku przypisuje się
pewną liczbę bóstw, którym będzie słu-
żyło do końca swojego życia. W takim
środowisku religijnym wychował się
Rajesh.

Przez miesiące i lata Rajesh uważ-
nie przysłuchiwał się wszystkim lek-
cjom biblijnym i radiowym przemó-
wieniom przygotowanym przez pasto-
ra Basneta i jego żonę Ramę. Rajesh
zaczął się identyfikować z programa-
mi tak mocno i tak bardzo je polubił,
iż zapragnął pracować dla Pana w Ad-
ventist World Radio do końca swego
życia. Po pewnym czasie wziął udział
w szkoleniu w Singapurze, gdzie spo-
tkał innych pracowników adwenty-
stycznego radia z sąsiednich krajów.
Jego pojęcie o Kościele Adwentystów

Dnia Siódmego pogłębiło się znaczą-
co, ponieważ uświadomił sobie jego
ogólnoświatową misję. Rajesh jest tak-
że utalentowanym pianistą i kompo-
zytorem. Otrzymałem od niego płytę
z piękną nepalską muzyką, którą opra-
cował i przygotował specjalnie na po-
trzeby naszych programów radiowych.

Rajesh powiedział: „Minęło 13 lat
od czasu, gdy zacząłem współpraco-
wać z Basnetami. Historie z Biblii,
ich kazania, rozmowy z nimi i przy-
glądanie się świadectwu ich życia pod-
biły moje serce dla Chrystusa. Im wię-
cej słuchałem, tym bardziej odczuwa-
łem radość i szczęście. Myślałem: Ta
prawda jest także dla mnie. Czuję, że
zostałem wybrany przez Boga, by Mu
służyć”.

Gdy odwiedzałem stacje FM w Ne-
palu, które nadają nasze programy,
w każdym przypadku ich szefowie
mówili, że program adwentystyczny jest
najlepszym, jaki emitują. Są to stacje spo-
łeczne, prowadzone przez prywatnych
przedsiębiorców, którzy nie mają związ-
ku z naszym Kościołem. Dzięki przy-
jaznym więziom, jakie Rajesh rozwinął
z tymi ludźmi w ciągu minionych lat,
chętnie zgadzają się oni na emitowanie

EWANGELIZACJA

Rajesh z żoną Nilu i dziećmi Chrzest Rajesha

Rajesh w studiu radiowym

Ta prawda
jest także dla mnie

„Czuję, że zostałem wybrany przez Boga, by Mu służyć”.

P
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programu Ashako Bani dla lokalnych
społeczności. AWR nadaje obecnie swo-
je programy w dwudziestu stacjach
w Nepalu. Tych samych programów
można słuchać na całym świecie za po-
średnictwem strony internetowej Adven-
tist World Radio.

Podczas tych wizyt, spędzając wie-
le godzin na podróżach po surowych
górach centralnego Nepalu, miałem
wiele czasu, by lepiej poznać Rajesha.
Tak dobrze rozumieliśmy się z nim,
iż nikt nie mógłby przypuszczać, że nie
jest on adwentystą dnia siódmego.
Po kilku miesiącach otrzymaliśmy
wspaniałą wiadomość, iż Rajesh zde-
cydował się przyjąć chrzest! Znając jego
pochodzenie, rodzinę i znaczenie tej
decyzji, radziliśmy Basnetom, by nie
naciskali go zbyt mocno. Musiał się on
bowiem uporać ze swoim hinduistycz-
nym dziedzictwem i tradycją, zaś ze-
rwanie więzi łączących go ze środowi-
skiem społecznym mogło być dla nie-
go bardzo trudne.

Zapytany, jak doszło do jego na-
wrócenia, Rajesh opowiedział, że słu-
chając od tak dawna biblijnej prawdy
przekazywanej przez Basnetów, nie
mógł dłużej opierać się Duchowi Świę-
temu. „Czułem — wyznał — że powi-
nienem pójść tą drogą. Zrozumiałem,

że dziesięcioro przykazań Bożych wie-
dzie człowieka do szczęścia i pokoju
ze sobą i bliźnimi. Choć nie okazy-
wałem tego publicznie, od dawna sta-
rałem się przestrzegać tych przykazań”.

Po kilku miesiącach Rajesh został
ochrzczony przez pastora Basneta
w pobliskiej rzece. Towarzyszyli mu
podczas tej uroczystości żona, brat
i dalsza rodzina. Rajesh stwierdził:
„Znalazłem nowe życie w Jezusie
i czuję, że jest to błogosławieństwo
dla mnie. Moi bliscy mnie wspierają.
Mam wspaniałą żonę, która pomaga mi
w mojej pracy. Jest bardzo utalento-
waną osobą. Nauczyła się nagrywać,
montować i edytować programy.
Wiem, że przyjdzie dzień, gdy Bóg po-
woła moją żonę i całą rodzinę, tak iż
również oni staną się chrześcijanami.
Modlimy się o to razem”.

Nawrócenie Rajesha jest tylko za-
powiedzią wielu innych nawróceń, któ-
re nastąpią pod wpływem głębokiego
przekonania i przyjęcia przesłania
zbawienia, gdy dotrze do ludzi. Pro-
szę, módlcie się za Rajesha i jego ro-
dzinę oraz miliony Nepalczyków, któ-
rzy teraz są w zasięgu ewangelii.  ✔

Dowell Chow

[Autor jest dyrektorem Adventist World Radio].

Adventist World Radio w skrócie:
• Programy są przygotowywane przez

osoby, dla których takie języki jak
chiński, suahili, czy somalijski itp.
są językami ojczystymi.

• Codziennie nadawanych jest kilka ty−
sięcy godzin programów.

• Programów można słuchać na fa−
lach AM/FM oraz na falach krótkich,
jak również za pośrednictwem stron
internetowych.

• Audycje radiowe docierają do wielu
ludzi, niosąc ewangeliczne przesła−

nie taniej niż jakakolwiek inna forma
przekazu.

• Audycje radiowe przekraczają grani−
ce polityczne, kulturowe i geogra−
ficzne, niosąc przesłanie nadziei lu−
dziom, do których nie można dotrzeć
w żaden inny sposób.

Adventist World Radio
12501 Old Columbia Pike
Silver Spring, Maryland 20904, USA
www.awr.org

ZDROWIE

ierzadko pastorzy, starsi
zborów i inni liderzy zbo-
rowi zadają pytanie:

— Jak mogę zainteresować mój
zbór kwestią zdrowego stylu życia?
Od czego mam zacząć?

Można zrobić wiele w celu
promowania zdrowia i zdrowego
stylu życia, ale jednym z najsku-
teczniejszych sposobów podniesie-
nia poziomu zainteresowania zbo-
ru tą kwestią jest poświęcenie kilku
minut podczas każdego nabożeń-
stwa sobotniego na uczenie zasad
zdrowia krok po kroku.

Dlaczego właśnie taki sposób
jest najlepszy? Przecież, jak twierdzą
niektórzy, sobotnie nabożeństwo słu-
ży oddawaniu czci Bogu, a ponadto
podczas nabożeństwa są ważniejsze
sprawy niż mówienie o zasadach
zdrowia. Jednak mogę podać przy-
najmniej dwa powody, dlaczego wła-
śnie taki sposób jest najlepszy.

Po pierwsze, Biblia mówi, że tro-
ska o ciało, które jest świątynią Boga,
jest formą nabożeństwa (zob. Rz 12,1),
a naszym powołaniem jest czcić Pana
przez to, jak dbamy o ciało (zob.
1 Kor 6,20). W rzeczy samej, „nasza
żywotność umysłowa i duchowa za-
leży od naszej fizycznej siły i aktyw-
ności”1. Ucząc się zdrowych nawy-
ków i stosując je w praktyce, współ-
działamy z Bogiem we wzmacnia-
niu naszych umysłów ku lepszemu
rozróżnianiu między dobrem
a złem. Dlatego też „cokolwiek po-
mniejsza naszą fizyczną odporność,
osłabia również umysł i czyni go
mniej zdolnym do odróżniania zła
od dobra. Zmniejsza się umiejętność
wybierania tego, co dobre, traci się
wolę czynienia tego, co się uważa
za słuszne”2.

Dlaczego więc nie mielibyśmy
poświęcić przynajmniej kilku minut
podczas szkoły sobotniej na krót-
ki, prosty i oparty na dowodach

Kącik 
N
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wykład przynoszący dobrodziejstwa fi-
zyczne, umysłowe i duchowe nie tyl-
ko członkom zboru, ale i gościom,
którzy mają być może niepowtarzalną
okazję, by dowiedzieć się czegoś o za-
sadach zdrowia, o których nigdy wcze-
śniej nie słyszeli? Skoro mamy głosić
ewangelię i trójanielskie poselstwo, to
czy nie wydaje się sensowne poświęce-
nie podczas sobotniego nabożeństwa
odrobiny czasu na to, co nazywamy
prawym ramieniem ewangelii?

Drugi powód jest taki, że zmiany
w nawykach i praktykach zdrowot-
nych następują stopniowo. Aby skutecz-
nie głosić przesłanie reformy zdrowia,
musimy przedstawiać informacje, któ-
re pomogą ludziom iść naprzód krok
po kroku. Kolejne etapy, sugerowane
przez naukowców Prochaskę i DiCle-
mente3, są następujące:

1. Brak zainteresowania. Ludzie nie
są świadomi ryzyka zdrowotnego zwią-

zanego z ich nawykami i praktykami,
więc nie są zainteresowani zmianami
tych nawyków i praktyk ani uczęszcza-
niem na wykłady dotyczące zdrowego
stylu życia.

2. Przemyślenie. Ludzie zaczynają się
bardziej interesować zdrowiem i uczest-
niczeniem w programach o tej tematy-
ce, gdy uświadamiają sobie ryzyko zdro-
wotne swoich nawyków i praktyk oraz
potrzebę dokonania wyborów korzyst-
nych dla ich stanu zdrowia. Na tym eta-
pie planują i kształtują swoją wizję no-
wych nawyków zdrowotnych.

3. Działanie. Ludzie podejmują de-
cyzję i działają stosownie do niej, za-
czynając wreszcie wdrażać i przyjmo-
wać nowe wzorce zachowań.

4. Podtrzymanie. Powtarzane regu-
larnie przez pewien czas nowe działa-

nia stają się nawykami. Na tym etapie
nowe zachowania stają się częścią oso-
bistej praktyki.

Poświęcając kilka minut każdej so-
boty na kącik zdrowia, możemy zmo-
tywować tych, którzy znajdują się
na etapie braku zainteresowania czy
przemyślenia, by przeszli do kolejne-
go etapu, idąc naprzód drogą
ku zdrowszemu życiu. Duch Święty
może się posłużyć tym czasem, by wy-
wrzeć wrażenie na ludziach, tak by
zdecydowali się na zmiany i przyjęli
zdrowsze nawyki. Dzięki łasce Bożej
taki regularny kącik zdrowia może obu-
dzić zbór, który dotąd pozostawał obo-
jętny na kwestie zdrowotne.

Pomysły do kącika zdrowia mo-
żesz znaleźć między innymi na nastę-
pujących anglojęzycznych stronach in-
ternetowych:

1. Abundant Living Health Nugget
Series from Health Education Resource,
w: http://www.healthexpobanners.com/
engl_healthtalksabundantliving.php.

2. Positive Choices, w: www.positive-
choices.com.

3. Facts With Hope, w: www.NAD-
HealthMinistries.org.

Bóg daje nam wybór między
życiem a śmiercią i z miłością mówi:
„Wybierz przeto życie, abyś żył, ty
i twoje potomstwo” (Pwt 30,19). Czy
nie czas, byśmy wybrali życie i powie-
dzieli światu o tym wyborze, wprowa-
dzając do naszego nabożeństwa kącik
zdrowia? Jako starszy zboru i jego
duchowy lider możesz uczynić tę kwe-
stię priorytetem w swoim życiu i służ-
bie w zborze.  ✔

Katia Reinert

1 Ellne G. White, Education, s. 195.
2 Taż, Przypowieści Chrystusa, Warszawa 2010,

wyd. IV, s. 223.
3 Zob. J.O. Prochaska i C.C. DiClemente,

Stages and processes of self-change of smoking:

Toward an integrative model of change, w:
Journal of Consulting and Clinical Psycho-

logy 51 (3/1983), s. 390-395.

zdrowia
na nabożeństwie

sobotnim

[Autorka jest dyrektorem Sekre-
tariatu Zdrowia przy Wydziale
Północnoamerykańskim Kościo-
ła Adwentystów Dnia Siódmego].
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czerwca 2010 roku w publicz-
nej sprzedaży ukazała się An-
drews Study Bible (Studyjna

Biblia Andrewsa), jedyna oficjalna Biblia
studyjna kiedykolwiek wydana przez ad-
wentystyczne wydawnictwo. Jej przygo-
towanie trwało trzy lata — od pojawie-
nia się koncepcji do urzeczywistnienia
projektu. Zaprezentowana została
uczestnikom ogólnoświatowego zjazdu
Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego,
odbywającego się w dniach 24 czerw-
ca-3 lipca 2010 roku w Atlancie
w amerykańskim stanie Georgia.

Posługując się tekstem New King
James Version of the Bible (Nowej Biblii
króla Jakuba), ta historyczna publika-
cja jest pełnowymiarową Biblią studyjną
zawierającą ponad 12 tys. przypisów
przygotowanych przez międzynarodo-
wy zespół uczonych, którzy, jak twier-
dzi Niels-Erik Andreasen, rektor An-
drews University, reprezentują awangar-
dę adwentystycznych biblistów. Tom
zawiera wprowadzenia, artykuły, pomo-
ce, odnośniki, mapy, przypisy oraz wy-
jątkowy system powiązanych odnośni-
ków naświetlający najważniejsze zasady
chrześcijańskiej wiary. „To wszystko ma
uczynić czytanie i zrozumienie Pisma
Świętego łatwiejszym, a mieści się
w rozmiarach rozsądnie sformatowa-
nego tomu” — stwierdził Andreasen.

Komitet tego projektu kierowany
był przez Andreasena, który nadzoro-
wał postęp prac. W skład komitetu
wchodzili: Mark A. Finley — wiceprze-
wodniczący Generalnej Konferencji
Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego,
Denis Fortin — dziekan Seventh-day
Adventist Theological Seminary przy
Andrews University, Ernő Gyéresi —
dyrektor handlowy Andrews Universi-
ty Press, Gerry D. Karst — wiceprze-
wodniczący Generalnej Konferencji Ko-
ścioła Adwentystów Dnia Siódmego,
Ronald A. Knott — dyrektor Andrews
University Press, Juan R. Prestol — za-
stępca skarbnika Generalnej Konferen-

cji Kościoła Adwentystów Dnia Siód-
mego, Ángel Manuel Rodríguez — dy-
rektor Instytutu Badań Biblijnych przy
Generalnej Konferencji Kościoła Ad-
wentystów Dnia Siódmego oraz Jon L.
Dybdahl — były wykładowca biblistyki
na Walla Walla University i redaktor
naukowy Andrews Study Bible.

Współredaktorzy — znani uczeni
z kręgów akademickich — uważali, że
ich zadaniem jest stworzenie publikacji
przeznaczonej dla zwykłych czytelni-
ków. Jak wyznał Andreasen, „jest to prak-
tyczna Biblia studyjna, którą przeciętny
czytelnik może się posługiwać w celu
głębszego zrozumienia Słowa Bożego.
Naszym hasłem, przyświecającym nam
przy pracach nad Biblią, były słowa:
Światło. Głębia. Prawda. Staraliśmy się
wlać światło i nadać głębię naszemu
zrozumieniu prawdy Słowa Bożego”.

Andrews Study Bible została nazwana
od nazwiska adwentystycznego pioniera
Johna Nevinsa Andrewsa. „Andrews był
pierwszym oficjalnym misjonarzem za-
morskim Kościoła Adwentystów Dnia
Siódmego i znanym biblistą. Słuszne jest
nazwanie tej studyjnej Biblii nazwiskiem
Andrewsa, gdyż to nazwisko inspiruje nasz
uniwersytet, a nasz uniwersytet inspiruje
studentów Biblii na całym świecie. Obec-
nie Andrews University, a zwłaszcza Se-
venth-day Adventist Theological Semina-
ry, oferuje teologiczne wykształcenie stu-
dentom z całego świata, a Kościół po-
trzebuje Andrews Study Bible”* — stwier-
dził Andreasen.  ✔

Keri Suarez

* Zob. http://www.adventistreview.org/article/
4879/archives/issue-2011-1531/31-cn-andrews-
study-bible-goes-digital; http://www.logos.
com/product/9500/andrews-study-bible
(przyp. red.).

[Andrews Study Bible można nabyć w An-
drews University Press (http://www.an-
drews.edu/universitypress/catalog.cgi?catego-
ry=1). Artykuł pochodzi z wydawanego
w Stanach Zjednoczonych adwentystyczne-
go miesięcznika Ministry 9/2010].

WIADOMOŚCI

Ukazała się
Andrews Study Bible

10

PRZYWÓDZTWO

Życie Jezusa
jest dla nas
najlepszym
przykładem
budowania
przywództwa.

zęsto jestem pytany o to, jaki
jest najlepszy sposób szkole-
nia współwyznawców w zbo-

rze. Zawsze odpowiadam wtedy:
— Przez pracę.
Pastorzy i inni liderzy zboro-

wi w rozwijających się zborach
tworzą kulturę nauczania i szkole-
nia współwyznawców do służby
ewangelii.

Moje badania w kwestii wzro-
stu Kościoła wskazują, że najlep-
szym przywódcą jest ten, który naj-
więcej szkoli. W wyniku badań
poczyniliśmy także następujące spo-
strzeżenia:

• Tacy przywódcy stale modlą
się o nowych przywódców i czyn-
nie ich poszukują.

• Zapewniają środki służące
skutecznemu działaniu.

• Zachowują pozytywne uspo-
sobienie.

• Postrzegają ludzi jako part-
nerów w służbie, a nie konkuren-
tów.

• Rozumieją potrzebę zmian
i mają wyczucie czasu w rozwoju
przywództwa.

Życie Jezusa jest dla nas naj-
lepszym przykładem budowania
przywództwa. Jego metoda uwzględ-
niała więcej niż to, co ludzie robią,
mianowicie także to, kim mogą się
stać dzięki Jego przekształcającej
mocy. Nierzadko w dążeniu
do szybkich rezultatów skupiamy
się na technikach i strategiach.
Chrystus zawsze skupiał się
na człowieku, więc poświęcał wie-
le czasu na rozwijanie u swoich
naśladowców pozytywnych ducho-
wych cech. Wiedział, że gdy ukształ-

C



PRZEWODNIK DLA KAZNODZIEJÓW ZBOROWYCH 1/2012 (30)  •  31

tuje lepszego człowieka, napełnionego
boską obecnością, łaską i atrakcyjno-
ścią, będzie miał kogoś, kto jest gotowy
uczestniczyć w wielkich sprawach
Pańskich. Jego przykład spędzania cza-
su z uczniami inspiruje nas do inwe-
stowania czasu w innych, do budowa-
nia więzi z nimi, do okazywania im
przyjaźni, do wspierania ich i do sta-
wiania przed nimi wyzwań.

Słowem i przykładem Jezus wska-
zywał swoim uczniom, jak należy peł-
nić służbę, a następnie polecił, by szli
i czynili podobnie (zob. Mk 6,6-13.30).
Mistrz z Nazaretu wyszkolił dwunastu
uczniów, a następnie siedemdziesię-
ciu dwóch, a ci mieli wychować kolej-
ne pokolenie przywódców, a ci z ko-
lei mieli wychować znowu następne
pokolenie itd., aż do powtórnego
przyjścia Pana. Każdy przywódca po-
winien się modlić o to, by Bóg powo-
łał kolejnego przywódcę na jego miej-
sce. Paweł, mówiąc o pewnym dzie-
dzictwie ideałów do naśladowania,
napisał: „A co słyszałeś ode mnie wo-
bec wielu świadków, to przekaż lu-
dziom godnym zaufania, którzy będą
zdolni i innych nauczać” (2 Tm 2,2).

Ellen G. White także wielokrotnie
podkreślała potrzebę szkolenia i na-
uczania: „Pastorzy nie powinni wyko-
nywać służby, która należy do zboru,
przemęczając się i nie pozwalając
wiernym spełniać ich obowiązków.
Powinni nauczyć współwyznawców, jak
pracować w zborze i społeczeń-
stwie”1. Jeśli chcemy zdefiniować rolę
pastora według tego, jak postrzegała ją
Ellen G. White, byłby to ktoś, kto gło-
sząc ewangelię, szkoli także innych
do dzielenia się wiarą. „Każdy zbór
powinien być szkołą wychowania chrze-

ścijańskich pracowników. (...). Przykład
ma o wiele większą wartość niż wiele
rad”2. Ellen G. White postrzegała każ-
dy zbór jako małe seminarium, w któ-
rym szkoli się członków zboru.

W kwestii nauczania i szkolenia
najważniejszą zasadą jest to, że nikt nie
powinien pełnić służby sam. Znacz-
nie wygodniej jest składać wizytę
w szpitalu, nauczać w szkole sobot-
niej czy udzielać lekcji biblijnych sa-
modzielnie, ale nie jest to biblijna
metoda. Znacznie efektywniejsze jest
zabranie kogoś ze sobą podczas peł-
nienia takiej służby.

Najprostszym modelem szkolenia
jest demonstrowanie innym sposobu
działania. Podejdź z sercem i entuzja-
zmem do tych, których szkolisz. Pokaż
im, co czynisz, i wyjaśnij im dlaczego.
Następnie przekaż im służbę oraz bądź
dla nich partnerem w modlitwie i do-
radcą. Szkolenie zawsze powinno wieść
do łańcucha wydarzeń prowadzącego
do szkolenia innych. Oto jeden
ze sposobów:

Ja uczę — ty się uczysz
Ja czynię — ty się przyglądasz
Ja czynię — ty pomagasz
Ty czynisz — ja pomagam
Ty czynisz — ja się przyglądam
Ty uczysz — ktoś inny się uczy
Gdy dowiedziałem się o tych me-

todach, zacząłem tworzyć system szko-
lenia nowych liderów. Każdy z na-
szych zborowych liderów miał za za-
danie szkolić, doradzać i motywować
innych do pełnienia pewnej służby.

Aby być dla kogoś wzorem, mo-
dliłem się do Boga, by dał mi kogoś,
kogo będę mógł szkolić. Pan skierował
moją uwagę na pewną osobę, więc po-
dzieliłem się z Johnem wizją daną mi

przez Najwyższego. Powiedział mi, że
modlił się o kogoś, kto byłby dla nie-
go nauczycielem i nauczył go udziela-
nia lekcji biblijnych. Umówiliśmy się,
że w poniedziałki będziemy pracować
razem, przez kilka godzin udzielając
lekcji biblijnych i dzieląc się swoimi
duchowymi doświadczeniami. Poświę-
cając mu czas, zachęciłem go, by był
takim samym nauczycielem dla in-
nych, jak ja byłem dla niego.

Po około trzech miesiącach byłem
pewny, że jest on gotowy przejąć po-
chodnię, więc zaproponowałem mu, by
szkolił Teda. Ja natomiast zacząłem
szkolić Glena, który był bardziej zain-
teresowany odwiedzinami duszpaster-
skimi. Tak więc w każdy wtorek uda-
waliśmy się do szpitali, domów opie-
ki i zakładów karnych. Trzy czy cztery
miesiące później pozyskiwaliśmy
i szkoliliśmy kolejne osoby.

Po siedmiu latach rozwinęła się służ-
ba, w której uczestniczyło 57 zespołów,
wykonując każdego roku pracę, jakiej
jeden człowiek nie wykonałby przez całe
życie. Stwórz taki system w zborze.
Współwyznawcy będą się rozwijać
w miłości i służbie, a twój zbór bę-
dzie rósł w łasce i liczebnie.  ✔

S. Joseph Kidder

1 Historical Sketches of the Foreign Missions

of the Seventh-day Adventists, Basle 1886,
s. 291.

2 Ellen G. White, Śladami Wielkiego Lekarza,
Warszawa 2009, wyd. VI, s. 98.

[Autor jest wykładowcą wzrostu Kościoła
i przywództwa w Adwentystycznym Semina-
rium Teologicznym przy Uniwersytecie An-
drewsa w Berrien Springs w Stanach Zjed-
noczonych].

Zwiększanie twojej
 efektywności



Wydawnictwo „Znaki Czasu” poleca
Pakiet 4 książek misyjnych w cenie 10 zł!
PAKIET ZIELONY (pierwszego kontaktu) w sprzedaży od kwietnia 2012 roku

Ellen G. White
Pokój, za którym
tęsknisz
Tytuł pierwotny: Droga
do Chrystusa. Niezwykle
popularna książka, która
milionom ludzi na świe−
cie pomogła odnaleźć
prawdziwy pokój i ra−
dość zbawienia. Warta
polecenia każdemu, kto
czuje się zmęczony
życiową gonitwą.

David Marshall
Obiecująca
przyszłość
Publikacja mówi o wia−
rygodności Biblii oraz
wspaniałej przyszłości
dla świata obiecanej
przez Tego, który nie
jest ograniczony ani
czasem, ani możliwo−
ściami. To książka
o nadziei dla ciebie
i twoich dzieci.

Morris Venden
Aby poznać Boga
Czy można poznać
Boga w ciągu pięciu
dni? Jak utrzymać
z Nim łączność i jak
cieszyć się Jego nie−
przemijającą przyjaź−
nią? Oto pytania,
na które odpowiada
znany pisarz Morris
Venden.

Gerhard Padderatz
Wszechmogący?
Bezsilny?
Sprawiedliwy?
Dlaczego Bóg dopuszcza cierpie−
nie, skoro jest dobry i wszechmo−
gący? W czym objawia się spra−
wiedliwość, skoro dobrym lu−
dziom zdarzają się złe rzeczy,
a innym nieźle się powodzi? Ta
książka może mieć decydujący
wpływ na twoje duchowe życie
i związane z nim wybory.
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PAKIET ŻÓŁTY (pogłębionego kontaktu)
w sprzedaży od lipca 2012 roku
• „Gdy życie nabiera sensu” — A. Bullón
• „Zbuntowana planeta” — G. Vandeman
• „ Pewność w niepewnym świecie” — M. Finley
• „13 sekretów udanego życia” — M. Finley

PAKIET CZERWONY (ostrzegawczy)
w sprzedaży od października 2012 roku
• „Naruszony fundament” — D. Shelton, S. Quinn
• „Prawie w domu” — G. Reid
• „ Dzień, w którym zginie zło” — C. Goldstein
• „ Niezapomniane święto” — M. Finley

NOWOŚĆ. Film dokumentalny poświęcony działalności
Ellen G. White. Składa się z pięciu epizodów i jest zna−
komitym materiałem poznawczym i dyskusyjnym nad da−
rem proroctwa w Kościele Adwentystów Dnia Siódme−
go. Film porusza m.in. na takie kwestie jak: Czy Ellen G.

White naprawdę posiadała cha−
ryzmat proroczy? Czego nale−
ży się spodziewać po Ellen G.
White, zważywszy na to, co
Biblia mówi o darach ducho−
wych? Jak wytłumaczyć pomył−
ki i niespełnione zapowiedzi
prorocze w jej pismach? Na te
i inne pytania odpowiadają ad−
wentystyczni bibliści i teolo−
dzy. DVD. Prod. austral.−amer.
Czas. 122 min. Cena 40 zł.

ZAPOWIEDŹ. Unikalny zapis dziejów zbo−
rów, postaci i wydarzeń z bogatej historii
Kościoła adwentystycznego na Śląsku.
Książka obfituje w ilustracje dokumen−
tujące fakty z życia niefunkcjonujących
już dzisiaj przedwojennych zborów.


