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O tej pandemii się nie mówi. 
Wprawdzie dotyka w większym 
stopniu kobiet, ale jej skutki 

są w tak samo druzgocące dla męż-
czyzn. Mowa o śmierci małżonka. 
Szacuje się, że na świecie jest obecnie 
258 mln wdów1 i 92 mln wdowców2. 
Chociaż wdowieństwo kojarzy się naj-
częściej z ludźmi starszymi, wiele osób 
traci drugą połowę w młodym wieku 
na skutek wojen, konfliktów zbrojnych, 

głodu, śmiertelnej choroby, wypadku 
czy samobójstwa.

Odkąd na świat wszedł grzech, do-
świadczamy dotkliwych strat. Na kar-
tach Starego Testamentu Bóg, nakazu-
jąc okazywać słabszym współczucie 
i troskę (Pwt 27,19; Ps 146,9; 147,3; 
Iz 54,4–5), daje wdowom szczególne 
obietnice i zapewnia ochronę przed 
wyzyskiem. Jezus przed śmiercią po-
wierzył owdowiałą matkę pieczy umi-

łowanego ucznia (J 19,26–27). Kościół 
pierwotny borykał się z potrzebami 
wdów i kwestią odpowiedzialności 
za opiekę nad nimi. Apostoł Jakub, pi-
sząc do wiernych, stwierdził wprost, że 
wdowom i sierotom należy nieść pomoc 
(J 1,27). Dobro wdów, będących przed-
miotem szczególnej troski Boga, powin-
no leżeć na sercu również nam.

Wdowy na całym świecie stają przed 
wieloma problemami. Dziesięć pro-

DIAKONAT

POSŁUGA 
NA RZECZ WDÓW
Czy jest jakiś zbór bez wdowy?
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PRAKTYCZNA POMOC
Rozszerzeniem „posługi obecności”  
jest zapewnienie praktycznej pomocy, 
zwłaszcza w zakresie prac, które  
wykonywała nieżyjąca osoba.  
Może to być cokolwiek: koszenie trawy, 
pomoc przy komputerze, gotowanie.

cent z nich żyje w skrajnym ubóstwie3. 
Śmierć i pochówek też sporo kosztu-
ją. W tym artykule przyjrzymy się 
ogólnym zasadom, które w zależności 
od kultury i sytuacji mogą przyjmować 
odmienne rozwiązania. Jakkolwiek Bi-
blia wspomina o wdowach, nie nale-
ży zapominać, że w XXI wieku istnie-
je także potrzeba usługiwania wdow-
com. Potrzeby wdów i wdowców mają 
na ogół podobny charakter.

WSPARCIE 
W PIERWSZYM 
OKRESIE ŻAŁOBY

Utrata drugiej połówki to zdarzenie, 
które łamie życie. Niezależnie od wie-
ku, stażu małżeńskiego czy przyczyny 
zgonu śmierć małżonka dokonuje w nas 
zmiany i generuje całe spektrum emo-
cji. C.S. Lewis napisał na temat smutku: 
„Nikt mi nigdy nie mówił, że smutek 
wywołuje podobne reakcje jak strach”4. 
Niezależnie od tego, czy spodziewamy 
się śmierci czy nie, w obliczu jej real-
ności nie będziemy sobą.

POSŁUGA 
OBECNOŚCI

Po śmierci małżonka trzeba zała-
twić masę spraw i dopełnić różnych for-
malności. Pomóc w tym mogą znajomi 
z Kościoła, realizując „posługę obec-
ności”, której kształt zależeć będzie 
od okoliczności i kultury. Tradycyjnie 
wdowy i wdowcy wspierani są przez 
rodziny, ale z uwagi na stresy towarzy-

szące życiu w dzisiejszym świecie oraz 
rozpad modelu rodziny wielopokole-
niowej nie zawsze jest taka sposobność. 
Lukę tę mogą wypełnić znajomi z Ko-
ścioła, zapewniając stosowne wsparcie: 
pierwszy szok można złagodzić, towa-
rzysząc owdowiałej osobie, pomagając 
w organizacji pogrzebu, wypełniając 
razem niezbędne druki, przygotowując 
posiłki. Gdy będziemy taktownie pod-
pytywać, w czym konkretnie można by 
pomóc, a potem faktycznie i z własnej 
inicjatywy uskuteczniać taką pomoc 
lub okazywać drobne gesty życzliwo-
ści, osoba w żałobie zobaczy, że komuś 
na niej zależy. Posługę taką należy peł-
nić tyle, ile trzeba, dostosowując 
ją do stanu osoby po stracie, aż 
ta pomału zacznie uczyć się żyć 

w nowej rzeczywistości. Musi wiedzieć, 
że jest ktoś, do kogo może zadzwonić.

ZŁOTE JABŁKO 
NA ZŁOTYCH 
CZASZACH

Salomon napisał: „Słowo wypo-
wiedziane we właściwym czasie jest 
jak złote jabłko na złotych czaszach” 

(Prz 25,11). Słowa mogą le-
czyć albo ranić, zwłasz-

cza w czasie żałoby. 
Śmierć jest tematem 

niewygodnym, nie-
zręcznym, kłopo-
tliwym. Rzadko 
kto wie, co wtedy 
powiedzieć, więc 

na ogół, żeby zama-
skować swoje skrępowa-

nie, paplamy jakieś fraze-
sy bądź całkowicie omi-
jamy trudny temat. Nie 
mówmy rzeczy w ro-
dzaju: „Bywa gorzej”, 

DIAKONAT
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skoro przecież bywa lepiej! Stan emo-
cjonalny po takiej stracie nie pozwa-
la na podjęcie racjonalnej dyskusji. Co 
prawda jako wierzący mamy nadzie-
ję zobaczyć się ze zmarłymi bliskimi 
po zmartwychwstaniu, ale tu, na zie-
mi, w takich chwilach górują uczucia 
utraty obecności, miłości, pomocy i mą-
drości małżonka.

Postarajcie się jak najprędzej odwie-
dzić osobę, która straciła drugą połowę, 
i bywać u niej regularnie albo namów-
cie do takich wizyt innych. Pamiętajcie, 
że nieżyjący mieli imię, więc nie krępuj-
cie się go używać. Przywołujcie w roz-
mowach miłe wspomnienia dotyczące 
zmarłej osoby lub czegoś, za co ją po-
dziwialiście. Tym samym pokażecie, że 
o niej nie zapomnieliście, co dla żyjące-
go małżonka będzie balsamem na ser-
ce. Poproście, by osoba w żałobie opo-
wiedziała o swoim mężu lub żonie. 
A potem aktywnie słuchajcie. Dziele-
nie się historiami związanymi z drugą 
połówką to jeden ze sposobów przepra-
cowania w sobie takiej tragedii. W pro-
cesie tym może skutecznie dopomóc za-
dawanie pytań.

Dzielcie się pokrzepiającymi teksta-
mi, np. Ps 23, 28, 34, 46, Hbr 4,14–16. 

Przytaczajcie wersety mówiące, że Bóg 
obiecał udzielać nam codziennie sił (np. 
Lm 3,21–22). Przypominajcie o realno-
ści i nadziei zmartwychwstania, powo-
łując się na J 10,27–30, Flp 1,21–23 
i Ap 21–22.

WSPARCIE 
NA DALSZYM 
ETAPIE

Przyjaciele zwykle kontaktują się 
z osobą, która straciła męża czy żonę, 
zaraz po usłyszeniu tragicznej wiado-
mości, a po pogrzebie życie toczy się 
dla nich zwykłym torem, podczas gdy 
wdowiec lub wdowa są pozostawieni 
samym sobie i muszą zmagać się z no-
wą rzeczywistością, której na imię sa-
motność. Aby w pełni uprzytomnić so-
bie stratę i jej realność, zwykle potrze-
bują kilku tygodni, a nawet miesięcy. 
Kiedy pierwsza fala wsparcia i kondo-

lencji mija, często doświadczają bole-
snego poczucia osamotnienia. Właśnie 
wtedy wizyta, telefon albo list mogą 
być dla nich konkretnym znakiem, że 
nie są sami.

WSPARCIE 
A KONTROLA

Nie ma złych sposobów opłakiwania 
zmarłej osoby. Każdy człowiek prze-
żywa stratę inaczej. Łatwo nam ulec 
zniecierpliwieniu i stwierdzić, że gdy-
by tylko wdowa lub wdowiec zrobili 
to a to, byłoby dużo lepiej. Wasze po-
mysły mogą być dobre, jednak nieko-
niecznie dla nich. Podpowiadajcie róż-
ne rozwiązania, ale zarazem pilnujcie, 
żeby mieli możliwość i czas podjąć wła-
sne decyzje.

Nieraz zdarza się, że ból wywołany 
utratą małżonka potrafi człowieka tak 
przybić, że pojawia się pokusa wypeł-
nienia pustki i opędzenia się od smutku 

Smutek, jak fala, przychodzi 
czasem bez zapowiedzi

DIAKONAT
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Nie ma złych  
sposobów 

opłakiwania  
zmarłej osoby.  
Każdy człowiek 

przeżywa  
stratę inaczej

alkoholem, hazardem czy innymi nało-
gami. Nie osądzajcie wtedy, tylko za-
proponujcie profesjonalną pomoc, tak 
by osoba w żałobie wiedziała, że ktoś 
potrzebuje jej i kocha.

POWRÓT 
DO ZBORU

Po utracie bliskiej osoby często nawet 
trudno się wybrać do kościoła. W ta-
kich sytuacjach warto poprosić kogoś 
wcześniej, żeby usiadł obok wdowca 
lub wdowy, albo uczulić diakonów, tak 
by w razie konieczności zapewnili sto-
sowną pomoc. W dużych zborach łatwo 
kogoś nie zauważyć. W adwentystycz-
nym zborze w Takoma Park przyjął się 
pomysł noszenia przez osoby w żało-
bie broszki podczas nabożeństwa, co 
dla diakonów jest sygnałem, że tacy 
wyznawcy mogą wymagać szczegól-
nej opieki5.

DALSZY ETAP
Po pewnym czasie ludzie sądzą, że 

owdowiała osoba „otrząśnie się” i za-
cznie „normalnie żyć”. Tragiczna stra-
ta nie jest czymś, z czego można się 
ot, tak otrząsnąć i normalnie potem 
żyć, ale mozolnym uczeniem się, jak 
pchać wózek życia do przodu i odna-
leźć się w nowej rzeczywistości. Miłość 
nie kończy się śmiercią, lecz przybie-
ra inną postać. Nie ma już sposobności 

porozmawiać ani spędzić czasu z dru-
gą połówką. Wdowiec lub wdowa będą 
pamiętać zmarłą osobę, z którą dzieli-
li życie, i będą za nią wdzięczni. Prze-
pracowanie straty to po części podróż 
wewnętrzna, ale zachęcanie, by np. pi-
sząc lub uczestnicząc w jakichś progra-
mach, dzielili się historiami ze swoje-
go życia, może mieć dla wielu dobro-
czynne skutki6.

STAŁA PAMIĘĆ
Smutek, jak fala, przychodzi czasem 

bez zapowiedzi. Bywają jednak chwile, 
które go bardzo łatwo generują, m.in. 
rocznice, urodziny, wakacje. Pamięta-
nie wtedy o wdowach i wdowcach mo-
że przynieść im ulgę w bólu i pomóc 
zmierzyć się z nową rzeczywistością.

JAK 
PRZYGOTOWAĆ 
SIĘ NA ŚMIERĆ 
DRUGIEJ POŁÓWKI

Śmierć jest nie tylko pewna, ale też 
zawsze przychodzi nie w porę. Poma-

ganie rodzinom w zborze we wspiera-
niu owdowiałych osób stwarza oka-
zje do rozmów pomiędzy małżonka-
mi na temat ostatniej woli i życzeń 
co do pogrzebu. Później, gdy nastąpi 
śmierć, takie odbyte już rozmowy mo-
gą być dla owdowiałej osoby źródłem 
pociechy i pomocy. 

AUDREY ANDERSSON
[Autorka pełni funkcję sekretarza Wydziału Trans-
europejskiego. Mąż Audrey, Lars, zginął w wypad-
ku 23 października 2016].

1 Zob. „International Widows’ Day”, United Nations, 
dostęp 8.10.2020, https://www.un.org/en/obse-
rvances/widows-day. 2 Zob. Joseph Chamie, „Wi-
dowhood: Stressful and Unprepared”, IPS News, 
3.02.2020, www.ipsnews.net/2020/02/widowho/-
od-stressful-unprepared. 3 Zob. „International 
Widows’ Day”, United Nations, dostęp 8.10.2020, 
https://www.un.org/en/observances/widows-day. 
4 C.S. Lewis, Smutek, tłum. J. Olędzka, Esprit, Kra-
ków 2009, s. 27. 5 Heart Lifters (zob. heartlifters.
org) to we wspomnianym zborze program po-
mocy osobom, które straciły małżonka na skutek 
śmierci, rozwodu lub demencji. 6 Dobrym przy-
kładem takiego programu, choć nie inspirowa-
nego utratą małżonka, jest Golden Shoes Project 
(Akcja „Złoty But”), czyli szereg ulicznych instala-
cji artystycznych złożonych z butów pomalowa-
nych przez mieszkańców na złoty kolor. Każda pa-
ra butów symbolizuje śmiertelną ofiarę przemo-
cy; każda instalacja wyraża symbolicznie łączną 
liczbą ofiar śmiertelnych w ciągu roku w danym 
mieście. Więcej na ten temat w zakładce „About” 
(dostęp 8.10.2020) na stronie goldenshoesproject.
com/about.html.
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W poprzednim numerze 
Przeglądu duszpasterskie-
go zaprezentowano doku-

ment Generalnej Konferencji „I will 
go” („Pójdę”), będący mottem stra-
tegii Kościoła na kolejnych pięć lat. 
Zjazdy Kościoła w Polsce odbywa-
ją się trzy lata po sesjach General-
nej Konferencji, dlatego jej strate-
gie, odpowiednio zaadaptowane 
do warunków europejskich i pol-
skich, są zatwierdzane z pewnym 
opóźnieniem. Ma to jednak swoje 
plusy, ponieważ pozwala obserwo-
wać dotychczasowe efekty wdraża-

nia i modyfikowania strategii świa-
towego Kościoła.

Obecnie w naszym kraju realizu-
jemy strategię, której hasłem jest 
„Twórz więzi! Inspiruj! Zmie-
niaj!”. O ile hasło to jest apelem 
i wezwaniem, o tyle „Pójdę” jest od-
powiedzią na ten apel. Odpowiedź 
ta jest parafrazą słów proroka Iza-
jasza „Oto jestem, poślij mnie!”, któ-
re wypowiedział po usłyszeniu „gło-
su Pana”, który zadał pytanie: „Kogo 
poślę? I kto tam pójdzie?” (Iz 6,8).

Możemy więc śmiało w duchu 
Izajasza niejako połączyć idee za-

warte w strategiach Generalnej 
Konferencji i polskiego Kościoła. 
Bóg wzywa: Twórz więzi! Inspi-
ruj! Zmieniaj! Lud Boży czasu koń-
ca odpowiada: Pójdę! Oto jestem, 
poślij mnie!

Po co Kościołowi strategia? Czy 
jest biblijnie uzasadnione, aby co 
pięć lat opracowywać nową stra-
tegię Kościoła? I czym w ogóle jest 
strategia?

Według świeckiej definicji strate-
gia to wizja i ogólny sposób działa-
nia stanowiący scenariusz osiąga-
nia celów w przyszłości, dzięki cze-

EWANGELIZACJA

STRATEGIA 
KOŚCIOŁA 

— CZ. 1
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mu można zarządzać transformacją 
sytuacji obecnej na projektowaną. 
Realizowanie strategii jest niczym 
innym jak wykorzystaniem otocze-
nia i panujących w nim warunków 
do osiągnięcia założonych celów. 
Sporządzanie strategii co pięć lat 
w przypadku krajowego Kościoła, 
co cztery lata w przypadku diece-
zji i co dwa lata w przypadku lokal-
nego zboru pozwala odpowiedzieć 
na pytanie, jakie działania chcemy 
podjąć, i określić specyficzne wa-
runki, w jakich działania te będzie-
my podejmować.

Przyjrzyjmy się poszczególnym 
elementom powyższych definicji.

WIZJA
Strategia to wizja. Wizja jest bi-

blijnym pojęciem. Izajasz miał wi-
zję. Jan również. W odróżnieniu 
od wizji, które mają ludzie w świe-
cie, wizja, którą mamy w Kościele, 
nie jest pochodzenia ludzkiego. Pro-
rocy mieli wizje, ponieważ zostały 
im one objawione przez Boga. Ja-
ko Kościół mamy wizję, ponieważ 
została nam ona objawiona na kar-
tach Pisma Świętego.

W dokumencie przyjętym przez 
Zjazd Kościoła i zjazdy diecezji 
w części pt. „Nasza wizja” czytamy: 
„Bóg zlecił swojemu ludowi, aby za-
niósł ewangelię światu” (Mt 28,18–

20). Ale czym jest ewangelia i gdzie 
ją można znaleźć? Ewangelia to do-
bra nowina, że Bóg kocha nas tak 
bardzo, iż posłał swojego Syna, aby 
zmarł za nas i obdarował nas ży-
ciem wiecznym. Prorok Izajasz pi-
sze: Bo oto ciemność okrywa ziemię 
i mrok narody, lecz nad tobą zabły-
śnie Pan, a jego chwała ukaże się 
nad tobą (Iz 60,2).

Jest to cudowna obietnica przy-
pominająca nam, że chociaż oko-
liczności mogą wyglądać ponuro, 
Bóg osiągnie swój cel. Swoje dzieło 
zdecydował się zrealizować głównie 
poprzez swój lud. Jego plan obejmu-
je również Polskę, która w świetle 
ewangelii potrzebuje poznania Bo-
ga. Dlatego naszą wizją jest:

ZAPOZNAĆ LUDZI 
Z BOGIEM

Czy zgodzicie się z tym, że Polska 
nie zna Boga? Ktoś może zaopono-
wać: Jak to? Przecież mamy opinię 
jednego z najbardziej religijnych, 
chrześcijańskich krajów świata. Ko-
ścioły nadal wypełnione są ludźmi. 
Religia jest obecna w przestrzeni 
publicznej. Ludzie masowo obcho-
dzą święta i są przywiązani do re-
ligijnych tradycji. Bóg jest obecny 
w preambule polskiej Konstytucji. 
W kraju toczy się wręcz walka o re-

spektowanie tzw. wartości chrze-
ścijańskich. Prawa mające na celu 
chronić te wartości są zaostrzane. 
Dyskutuje się o maturze z religii. 
Przykłady obecności „chrześcijań-
stwa” w Polsce można podawać 
w nieskończoność.

A jednak… Nasza strategia ce-
lowo nie mówi: „zapoznać lu-
dzi z Kościołem”, „zapoznać ludzi 
z adwentyzmem”, „zapoznać z ludzi 
z chrześcijańską tradycją” ani „za-
poznać ludzi z doktrynami biblijny-
mi”. Mówi natomiast: „Zapoznać 
ludzi z Bogiem”, ponieważ Pan Je-
zus w modlitwie zapisanej w Ewan-
gelii Jana 17,3 rzekł: „A to jest ży-
wot wieczny, aby poznali ciebie, je-
dynego prawdziwego Boga, i Jezusa 
Chrystusa, którego posłałeś.”

Zapoznawanie ludzi z Bogiem jest 
więc modlitwą, wizją i strategią sa-
mego Pana Jezusa, naszego Zbawi-
ciela i Głowy Kościoła. W dalszych 
częściach będziemy poruszać kolej-
ne aspekty Bożej strategii, a także 
pisać o tym, jakie stawiać sobie ce-
le i jak je realizować. 

MAREK RAKOWSKI

[Autor jest duchownym adwentystycznym, 

sekretarzem Kościoła Adwentystów Dnia 

Siódmego w RP, dyrektorem Sekretariatu 

Rodziny i Sekretariatu Kaznodziejstwa, ko-

ordynatorem projektu wydawniczego pol-

skiej wersji Elder’s Digest (Przeglądu duszpa-

sterskiego)].

EWANGELIZACJA

PEŁNY TEKST STRATEGII

https://adwent.pl/strategia-kosciola-2018-2022/
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Poniżej omówię powody, dla których 
decydujemy się na słuchanie lub niesłu-
chanie kogoś innego. Jeśli pragniesz po-
prawić jakość swojej służby kaznodziej-
skiej, postaraj się przeczytać ten arty-
kuł do końca.

CO JA Z TEGO 
MAM?

To zasada, którą warto uwzględnić 
w pracy kaznodziejskiej, tak bowiem 
funkcjonuje większość ludzi. Zastanów 
się, w jaki sposób decydujesz o tym, 
do kogo oddzwonić, komu odpowie-
dzieć na e-mail albo z kim umówić się 
na spotkanie. Powyższe decyzje podej-

mujesz na podstawie tego, co najbar-
dziej odpowiada twoim potrzebom. Do-
kładnie tak samo postępują twoi słu-
chacze, myśląc: „Co ja mógłbym mieć 
z tego, że wysłucham kazania?”, „Czy 
to jest dla mnie dobre?”, „Czy mi to po-
może?”.

Stawianie siebie na pierwszym miej-
scu leży, niestety, w ludzkiej naturze. 
Stąd też podstawowym źródłem moty-
wacji większości ludzi jest odpowiedź 
na pytanie: „Co jest dla mnie najlep-
sze?”.

Dlatego kiedy przygotowujesz kaza-
nie i chcesz, żeby ludzie wysłuchali go 
z zainteresowaniem, warto odwołać 
się do korzyści, jakie będą z tego mie-
li. W podobny sposób Bóg często mo-

tywuje człowieka do działania. Kiedy 
prorok wzywał Izraelitów do przejęcia 
się losem ubogich, podał aż jedenaście 
korzyści wynikających z takiej posta-
wy (Iz 58,8–11):

Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza,
szybko rozkwitnie twe zdrowie,
sprawiedliwość twoja poprzedzać cię 

będzie,
chwała Pańska iść będzie za tobą,
wtedy zawołasz, a Pan odpowie, 

wezwiesz pomocy, a On [rzeknie]: 
„Oto jestem!”,

twe światło zabłyśnie w ciemnościach,
twoja ciemność stanie się południem,
Pan cię zawsze prowadzić będzie,
nasyci duszę twoją na pustkowiach,
odmłodzi twoje kości,
będziesz jak zroszony ogród i jak 

źródło wody, co się nie wyczerpie.

KTO DO MNIE 
MÓWI?

Kiedy przemawiasz do ludzi, w ja-
kimś sensie przejmujesz nad nimi wła-
dzę. To ty oddziałujesz przez pewien 
czas na słuchacza, który prowadzi z to-
bą aktywny wewnętrzny dialog. Jed-
nak nie zawsze tak jest. Słuchacze nie 
poświęcają uwagi każdemu i w każdej 
sytuacji. O ich zainteresowanie trzeba 
niekiedy powalczyć.

Byłoby dobrze, gdybyś jako mówca 
pokazał ludziom, kim jesteś. Słucha-
cze powinni dostrzec w tobie nie tyl-
ko nadawcę przekazu, ale też człowie-

PRZYBORNIK KAZNODZIEI

CO SPRAWIA, 
ŻE LUDZIE 
SŁUCHAJĄ

Znawcy tematu podają, że istnieją trzy główne czynniki 
motywujące odbiorcę do wysłuchania mówiącego: 1) Co ja z tego 
mam? 2) Kto do mnie mówi? 3) W jaki sposób do mnie mówi?
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ka traktującego ich przynajmniej 
z szacunkiem. Wielokrotnie prze-
konałem się, że ludzie, i to nieko-
niecznie wierzący, chętniej słuchają 
kogoś podobnego do nich, kogo ak-
ceptują, lubią i komu mogą zaufać. 
To naprawdę silne bodźce wyzwa-
lające chęć słuchania. Jednak po-
rozumienie ze słuchaczami w przy-
padku kaznodziei bywa nierzadko 
utrudnione, ponieważ zwykle znaj-
duje się on daleko, na podwyższe-
niu, a słuchacze siedzą naprzeciw-
ko, często niżej. To on staje się na pe-
wien czas jedynym autorytetem, oni 
zaś grupą anonimowych osób. To pa-
stor ma mikrofon i to pastor jest sły-
szany, podczas gdy wszyscy inni sie-
dzą w milczeniu.

Jeśli do tego zaprezentujesz się ja-
ko osoba, nie daj Panie Boże, prze-
mądrzała (czytaj: wyniosła) lub 
sztywna, trudno ci będzie zdobyć 
życzliwą uwagę słuchaczy. Przykła-
dem, który świetnie ilustruje podob-
ną sytuację, mogą być szkolne wy-
wiadówki, podczas których wycho-
wawca przyjmuje nauczycielski styl 
wypowiedzi, dając do zrozumienia, 
że wie wszystko najlepiej.

Dobrze jest więc nie zapominać 
o tym, że ludzie zawsze będą oce-
niać cię jako mówcę i reagować 
na twoją postawę, a to ma istotny 
wpływ na to, czy i jak będą cię słu-
chali. Pokaż odbiorcom swoje ludz-
kie cechy i nie przybieraj zbyt ofi-
cjalnego tonu. Słuchacze chętnie 
wybaczą ci różne potknięcia, gdy zo-
baczą w tobie człowieka podobnego 
do nich samych. Postaw na auten-
tyczność i większą bezpośredniość 
w kontaktach.

TWÓJ STYL
Nie tak dawno wysłuchałem 

na żywo kazania, podczas którego 
pastor dwoił się i troił, by zainte-
resować słuchaczy przekazywaną 
treścią. Dbał o dobrą atmosferę, ła-
two nawiązywał kontakt ze słucha-
czami. Mimo że odbiorcy byli moc-
no zróżnicowani wiekowo (25–93 
lat), robił, co mógł, by dopasować 

się do stylu grupy. Jego wystąpie-
nie nie było merytorycznie najlep-
sze, ale za to zabawne i urozma-
icone pod względem technicznym. 
Mnóstwo w nim było efektów spe-
cjalnych. On sam lubił robić wra-
żenie i być w centrum uwagi. Dużo 
gestykulował i wyróżniał się niena-
turalną, jak na kaznodzieję, ruchli-
wością. Ten typ mówców nazywam 
estradowcami.

Faktem jest, iż niektóre cechy cha-
rakteru przyciągają naszą uwagę, po-
wodując, że chętniej spędzamy czas 
z daną osobą. Warto zatem wiedzieć, 
że to, jaki styl prezentujesz jako mów-
ca, będzie miało decydujący wpływ 
na to, czy będziesz chętnie słuchany. 
Jeżeli chcesz zostać dobrym mów-
cą, stoi przed tobą poważne wyzwa-
nie: odnaleźć swój indywidualny styl. 
Tym tematem zajmiemy się dokład-
niej w następnym odcinku.

EMPATIA
Jeśli kaznodziei zależy na dotar-

ciu do odbiorcy, nie wystarczy, że 
będzie elokwentnym i błyskotliwym 
mówcą. Powinien posiąść jeszcze je-
den ważny przymiot — empatię, czy-
li zdolność do patrzenia na temat 
z perspektywy słuchacza. Chodzi tu 
o predyspozycję polegającą na roz-
poznawaniu, czy też nazywaniu te-
go, co może czuć i przeżywać dru-
ga osoba. Taki mówca potrafi odczu-
wać stan przeżywany przez swojego 
odbiorcę. Empatia w tym przypadku 
będzie w czymś w rodzaju poznaw-
czego wejrzenia i przyjęcia czyjejś 
perspektywy. Kiedy usiłujesz zrozu-
mieć wewnętrzny stan ludzi, do któ-
rych kierujesz przesłanie, łatwiej ci 
będzie komunikować swoje treści. 
Empatia nie jest jednak współczu-
ciem lub przejmowaniem na siebie 
cudzych emocji. Tak postępują nie-
mowlęta, które widząc, że ktoś się 
śmieje, same zaczynają się śmiać. Tu 
chodzi raczej o umiejętność widze-
nia tematu oczami słuchacza. Wczu-
cia się w jego położenie.

Muszę w tym miejscu uczciwie 
przyznać, że nie jest to takie proste. 

Nierzadko zdarzało mi się występo-
wać w roli mędrkującego mentora al-
bo eksperta, który traktuje innych 
z góry. Tymczasem słuchacz chęt-
niej otworzy się na komunikat ho-
miletyczny, gdy kaznodzieja da mu 
do zrozumienia, że świadom jest nur-
tujących go pytań i wątpliwości. Ale 
uwaga: empatia nie jest przyznaniem 
racji drugiej osobie, tylko wyraże-
niem, że wiemy, jakie są jej potrzeby, 
i je rozumiemy. Oto więc praktyczna 
rada — spróbuj czasami użyć zwro-
tu: „Domyślam się, co o tym myśli-
cie, moi drodzy. Zapewne…”. Wów-
czas możesz się spodziewać, że ktoś 
ze słuchaczy pomyśli: „No, nareszcie 
ktoś bierze pod uwagę moje zdanie!” 
lub: „Okej, skoro wiesz, co myślę, je-
stem gotowy cię posłuchać”.

Przykładem doskonałej empatii 
było wcielenie Syna Bożego w ludz-
ką naturę. Chrystus do tego stop-
nia wczuł się w naszą sytuację, że 
stał się człowiekiem. Przyjął ludz-
kie ciało, ludzką psychikę, ludzką 
wrażliwość moralną i ludzkie wię-
zi. Wiedział, co kryło się w sercu 
ludzkim, i rozumiał jego potrzeby. 
To sprawiało, że nawet jego prze-
ciwnicy mówili o Nim: „Nigdy jesz-
cze nikt tak nie przemawiał jak ten 
człowiek” (J 7,46).

Na koniec małe ćwiczenie. Wy-
obraź sobie taką sytuację: Jesteś 
u stomatologa. Niemiłosiernie boli 
cię ząb. Lekarz podał ci środek prze-
ciwbólowy i chce zabrać się do pra-
cy. Wtedy ty, troszkę onieśmielony, 
mówisz, że ból jeszcze nie minął. 
Błagalnie prosisz o czas, na co den-
tysta odpowiada: „Ależ proszę pa-
na, to niemożliwe, żeby pana jesz-
cze bolało. Przesadza pan”.

Czy nie pomyślisz w takiej chwi-
li: „Człowieku, co ty wiesz o moim 
bólu!”? 

MIROSŁAW HARASIM
[Autor jest duchownym i dyrektorem Instytu-
cji Misyjnych Kościoła Adwentystów Dnia Siód-
mego w RP, miłośnikiem homiletyki oraz na-
uczycielem emisji głosu].

W artykule wykorzystano materiały pochodzą-
ce z publikacji: S. Hamlin, Jak mówić, żeby nas 
słuchali, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2013; 
M. Stączek, Prezentacja publiczna, EdisonTeam.
pl, Warszawa 2016.

PRZYBORNIK KAZNODZIEI
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Gdy tylko ukończyłem dwu-
letnią praktykę u pastora 
seniora, dostałem pod opie-

kę pierwszy własny zbór. Byłem 
podekscytowany możliwością sa-
modzielnego pasienia Bożych owie-
czek. Rozciągający się na przestrze-
ni wielu tysięcy kilometrów okręg, 
który leżał na skraju wielkiego au-
stralijskiego interioru, obejmował 
większe miasteczko ze zborem plus 
sporo mniejszych osiedli z małymi 

mi z mieszkańcami tych terenów, 
na radzie Kościoła od razu entu-
zjastycznie opowiedziałem o tym 
przywódcom. Nie chciano jednak 
wiele o nich dyskutować, a to, co 
w tej sprawie powiedziano, w ogó-
le mnie nie zachęciło. Co miałem 
począć?

Jeden ze starszych, zauważyw-
szy, że opadły mi skrzydła, popro-
sił, bym odwiedził go w pracy. Owen 
był siodlarzem. Kiedy do niego po-

EWANGELIZACJA

STARSI ZBORU 
A NAKAZ CZYNIENIA 
UCZNIAMI

Każdy  
starszy zboru 

może czynić ludzi 
uczniami Jezusa

grupkami lub pojedynczymi wy-
znawcami. Ponieważ miałem masę 
pomysłów, jak podzielić się ewan-
gelią i adwentystycznymi prawda-
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szedłem, formował i szył skórę. On 
robił swoje i słuchał, a ja trajkota-
łem. W końcu powiedział: „Podoba 
mi się twój zapał do głoszenia Sło-
wa, ale żeby pojąć, jak się nim naj-
lepiej dzielić w tym rejonie, trze-
ba trochę czasu”. Mówił całkiem 
do rzeczy. Przez trzy lata, gdy by-
łem w tym rejonie pastorem, czę-
sto go odwiedzałem i rozmawiałem 
o problemach w służbie kaznodziej-
skiej. Owen wysłuchiwał mnie (bo 
to ja głównie mówiłem), a przy tym 
uczył myśleć jak tutejsi, żebym mógł 
z nimi złapać lepszy kontakt. Grali-
śmy razem na gitarach na akcjach 
ewangelizacyjnych, prowadziliśmy 
w zborze wykłady dla miejscowych 
i pomagaliśmy ludziom. Jako star-
szy zboru, Owen uczył mnie być lep-
szym naśladowcą Jezusa.

Apostoł Mateusz, opisując wiel-
ki nakaz misyjny Chrystusa, sku-
pia się na czynieniu ludzi ucznia-
mi (Mt 28,18–20). Użyte w orygi-
nale słowo tłumaczone jako „uczeń” 
to mathetes, które pochodzi od cza-
sownika oznaczającego „uczyć się”. 
Gdy idziemy, nauczamy i chrzci-
my, realizujemy cel czynienia lu-
dzi uczniami. Uczeń to naśladow-
ca, ktoś uczący się przez przeby-
wanie z inną osobą. W kontekście 
chrześcijaństwa uczeń jest naśla-
dowcą Jezusa (Mt 10,24–25). Aby 
wypełnić wielki nakaz misyjny, 
Kościół musi przysposabiać wię-
cej wyznawców do czynienia ludzi 
uczniami Jezusa. Każdy sekreta-
riat w Kościele — czy to związany 
z pathfindersami, szkołą sobotnią, 
misją kobiet czy zdrowiem — po-
winien przyuczać wyznawców, 
jak czynić z ludzi uczniów nasze-
go Pana. Dlatego każdy chrześcija-
nin ma być uczniem, który będzie 
skutecznie zarażał uczniostwem co-
raz więcej kolejnych osób. Dotyczy 
to w szczególności starszych zbo-
ru, będących, jak by nie patrzeć, 
przywódcami.

Od nastoletnich lat miałem przy-
wilej spotykać ludzi, którzy by-
li dla mnie instruktorami, mento-
rami i pełnymi zrozumienia brać-

mi i siostrami. Uczyli mnie, jak być 
lepszym, dojrzalszym i skuteczniej-
szym w działaniu uczniem Jezusa. 
Wierzyli we mnie, wysłuchiwali, za-
chęcali, poddawali próbom, a nawet 
pozwalali ponosić porażki. Wszyst-
ko po to, aby mi pomóc, zupełnie 
tak jak Jezus. Większość z nich by-
ła starszymi zboru. Zawsze chciałem 
być pastorem lub starszym wspiera-
jącym ludzi właśnie w taki sposób.

Jezus był arcymistrzem w czy-
nieniu z ludzi swoich uczniów. 
Po pierwsze, zachęcał, żeby poszli 
za Nim i przekonali się na własne 
oczy (J 1,39). Gdy tak robili, wi-
dzieli, jaką ma wizję, jak troszczy 
się o ludzi, ile czasu spędza na mod-
litwie, jak uzdrawia i naucza. Uczy-
li się od Niego sami albo to On czy-
nił ich uczniami. Często jednak do-
piero wtedy, gdy osobiście czegoś 
spróbujemy, możemy stwierdzić, 
czy nas to rozwija i czy potrafimy to 
robić sami. Jezus ufał uczniom i po-
wierzał im niełatwe zadania. Pole-

cał robić to co On, tyle że w nowych 
miejscach (Łk 9,1–6; 10,1–16). Kie-
dy wracali, zapewniał informację 
zwrotną (Łk 9,10–11; 10,17–23), po-
krzepiając i pobudzając do reflek-
sji. Na ostatek zostawił ich na zie-
mi i powrócił do nieba. Za sprawą 
nauk Jezusa i mocy Ducha Świę-
tego garstka uczniów rozrosła się 
do wielkiego ruchu, który zmienił 
świat (Dz 1,8; 17,6).

Jezus ufał ludziom pomi-
mo ich słabości. Wiedział, że Ja-
kub i Jan mieli paskudny charak-
ter, a jednak się nimi posługiwał 
(Mk 3,17; Łk 9,52–56). Wiedział, 
że Piotr szybciej działa, niż myśli, 
i że był narzędziem w ręku szata-
na (Mk 8,33; Łk 8,45; 9,33). Wie-
dział, że Tomasza ogarniają czasem 
przygnębienie i wątpliwości (J 14,5; 
20,24–25). Mimo to powierzył im 
wszystkim zadanie utworzenia Ko-
ścioła i głoszenia wiecznej ewange-
lii. Takie samo wezwanie Jezus kie-
ruje do nas dziś. Chce, aby każdy 
starszy zboru czynił innych ucznia-
mi, powiększając królestwo Boże.

Jako przewodniczący adwenty-
stycznego wydziału czynię uczniami 
Jezusa swoich sąsiadów, młodszych 
stażem pastorów, przywódców zbo-
rów. Chciałbym zaapelować, żebyś 
i ty tak robił. Jeśli dobrze się czu-
jesz, prowadząc spotkania rady zbo-
ru i zebrania zborowe oraz ustalając 
ich porządek dzienny, pokaż kilku 
nowym uczniom Jezusa, z czym to 
się je. Jeśli masz dar gościnności, 
zachęć innych, by i oni tego spróbo-
wali, i podziel się, czego się w tym 
zakresie nauczyłeś, tak aby reali-
zowali tę posługę jak najskutecz-
niej. Niezależnie od tego, czy będzie 
to modlitwa, ewangelizacja czy od-
wiedzanie ludzi w potrzebie, przy-
uczaj innych do danej służby. Oni 
nauczą się wtedy, jak być lepszymi 
uczniami Jezusa, a przy okazji i ty 
się czegoś nauczysz. Każdy starszy 
zboru może czynić ludzi uczniami 
Jezusa. 

GLENN TOWNEND
[Autor pełni funkcję przewodniczącego Wy-
działu Południowopacyficznego].

EWANGELIZACJA

Każdy chrześcijanin  
ma być uczniem, 

który będzie skutecznie 
zarażał uczniostwem coraz 

więcej kolejnych osób. 
Dotyczy to w szczególności 
starszych zboru, będących, 

jak by nie patrzeć,  
przywódcami
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WSTĘP
„Pamiętaj, Filipie, że musisz umrzeć!”, 

słyszał codziennie od swojego niewol-
nika władca Macedonii. Poeta James 
Russell Lowell swego czasu napisał:

Oto papieru kartką życie nasze białą
Na któréj każdy piórem jeno frazę małą
Skreśli i noc zalega z mocą swoją całą.

Wiele fałszywych koncepcji śmierci 
i życia po śmierci doprowadziło do te-
go, że powszechnie panują w tej kwe-
stii wątpliwości i rozpacz. Niepewność 
co do życia idzie w parze z niepewno-
ścią co do śmierci. W tym kazaniu ze-
drzemy śmierci maskę: przyjrzymy się 
jej realności, naturze i obietnicy życia 
po śmierci.

REALNOŚĆ ŚMIERCI
Joseph Bayly w książce A View from 

the Hearse (Widok z karawanu) pisze 
o osobistej tragedii, której doświad-
czył. Jego syn tuż przed piątymi uro-
dzinami zmarł na białaczkę. Diagno-
zę od śmierci dzieliło dziewięć miesię-
cy koszmaru. Pisarz żali się: „Wszystko 
się zmienia z wyjątkiem śmierci. (…) 
Drzwi karawanu się nie zamykają. Rol-
nik i akwizytor żyją w cieniu śmierci 
obok noblisty i prostytutki, niemowlę-
cia, nastolatka i starca. Karawan czeka 
na chirurga, który dokonuje przeszcze-
pów serc, i na pełnego nadziei biorcę, 
na właściciela i na klienta zakładu po-
grzebowego. (…) Śmierć nie oszczędza 
nikogo”.

Choć jeden z bohaterów powie-
ści Tołstoja stwierdził, że najważniej-
sze, aby mówiąc o śmierci, nie myśleć 
o niej, to jednak śmierć nie pozwala 
o sobie zapomnieć. Kroczy u naszego 
boku i traktuje wszystkich jednakowo, 
wyciskając swoje piętno na twarzach 
naszych bliskich.

Słowo Boże potwierdza jej realność. 
Apostoł Paweł napisał: „Przeto jak 
przez jednego człowieka grzech wszedł 
na świat, a przez grzech śmierć, tak i 
na wszystkich ludzi śmierć przyszła, 
bo wszyscy zgrzeszyli” (Rz 5,12). Sa-
lomon rzekł: „Wiedzą bowiem żywi, 
że muszą umrzeć” (Koh 9,5), a prorok 
Ezechiel oświadczył: „Oto wszyscy lu-
dzie są moi, zarówno ojciec, jak syn — 
są moimi. Każdy, kto grzeszy, umrze” 
(Ez 18,4). Kilkaset lat później Paweł 
stwierdził: „Postanowione jest ludziom 
raz umrzeć, a potem sąd” (Hbr 9,27).

Skoro nikt nie może uciec przed pew-
ną śmiercią, to co się dzieje, kiedy umie-
ramy?

NATURA ŚMIERCI
W opisie aktu stworzenia czytamy, 

że „ukształtował Pan Bóg człowieka 
z prochu ziemi” (Rdz 2,7). Co następu-
je w chwili śmierci? „Wróci się proch 
do ziemi, tak jak nim był” (Koh 12,7; 
por. Rdz 3,19).

Według chemików ów „proch” skła-
da się m.in. z następujących substancji: 
ma w sobie tyle pierwiastka węgla, że 
można by z niego zrobić rysiki do dzie-
więciu tysięcy ołówków, tyle fosforu, 

że można by wykonać dwa tysiące 
dwieście łepków od zapałek, do te-
go zawiera około wiadra wapna, stu 
gramów siarki, łyżkę magnezu i ty-
le żelaza, że starczyłoby na wyko-
nanie pięciocentymetrowego gwoź-
dzia.

Życie sprowadzone do prochu! 
Szokujące zredukowanie do mie-
szaniny pierwiastków i związków 
chemicznych! Śmierć jest przeci-
wieństwem życia. Nie przynosi nic 
dobrego. Po śmierci nie ma świado-
mości, inteligencji, nie ma łączno-
ści między Bogiem a człowiekiem. 
O tej smutnej rzeczywistości świad-
czą wyraźnie cztery fakty biblijne 
na temat stanu człowieka w krainie 
umarłych:

• Śmierć sprawia, że procesy my-
ślowe ustają: „Gdy opuszcza go 
duch, wraca do prochu swego; 
w tymże dniu giną wszystkie 
zamysły jego” (Ps 46,4).

• Śmierć sprawia, że umarły nie ma 
udziału w niczym, co się dzieje 
na ziemi (zob. Koh 9,5–6).

• Śmierć sprawia, że umarły nic 
nie przedsiębierze: „W krainie 
umarłych (…) nie ma ani dzia-
łania, ani zamysłów, ani pozna-
nia, ani mądrości” (Koh 9,10).

• Śmierć sprawia, że umarły nie 
może mieć społeczności z Bo-
giem: „Umarli nie będą chwa-
lili Pana” (Ps 115,17).

Śmierć jest zatem bezsprzecz-
nie antytezą życia. Wszystko, co 
jest obecne w życiu, w momencie 

KAZANIE 1
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śmierci się kończy. Wszystko, co 
czyni z nas ludzi — tj. osobowość, 
procesy myślowe, życie społeczne, 
wolna wola, powinności moralne 
— z chwilą śmierci ustaje.

Ale pisarze biblijni posługują 
się również pewną budującą me-
taforą związaną ze śmiercią. Psal-
mista pisze: „Rozjaśnij oczy mo-
je, abym nie zasnął snem śmier-
ci!” (Ps 13,4). Hiob powiada: „Tak 
człowiek, gdy się położy, nie wsta-
nie; dopóki niebo nie przeminie, nie 
ocuci się i nie obudzi się ze swojego 
snu” (Hi 14,12). Nawet Jezus okre-
śla śmierć swego przyjaciela Łaza-
rza mianem „snu” (J 11,11–14).

Z metafory tej możemy wywnio-
skować trzy rzeczy:

• Podobnie jak sen, śmierć jest 
stanem nieświadomości.

• Podobnie jak sen, śmierć ma 
charakter przejściowy.

• Podobnie jak sen, śmierć łączy 
się z przebudzeniem.

Obietnicą życia po śmierci jest 
dla nas właśnie owo cudowne 
„przebudzenie”.

OBIETNICA ŻYCIA 
PO ŚMIERCI

Gdy ścięto sir Waltera Raleigha, 
wśród jego dokumentów znalezio-
no wiersz wyrażający przekonanie, 

że śmierć jest tylko zamknięciem 
rozdziału i pewnego dnia zostanie 
zwyciężona:

Lecz z grobu, z prochu, z ziemi, 
w której leżę,

Pan mój podźwignąć mnie raczy: 
w to wierzę1.

Wiele wieków wcześniej apostoł 
Paweł spytał: „Dlaczego uważacie 
za rzecz nie do wiary, że Bóg wzbu-
dza umarłych?” (Dz 26,8). Chrystus 
odpowiada z pełnym przekonaniem: 
„Nie dziwcie się temu, gdyż nadcho-
dzi godzina, kiedy wszyscy w gro-
bach usłyszą głos jego; i wyjdą ci, 
co dobrze czynili, by powstać do ży-
cia; a inni, którzy źle czynili, by 
powstać na sąd” (J 5,28–29). Hiob 
przeświadczenie o życiu po śmierci 
wyraził słowami: „Wiem bowiem, że 
mój Odkupiciel żyje i że w ostatecz-
ny dzień stanie na ziemi. A choć mo-
ja skóra się rozłoży, to w swoim ciele 
ujrzę Boga. Ujrzę go ja sam, ujrzą go 
moje oczy, a nie kto inny” (Hi 19,25–
27 UBG), a odnosząc się do przerwy 
dzielącej śmierć od zmartwychwsta-
nia, rzekł: „Przez wszystkie dni mo-
jej służby będę oczekiwał, aż na-
dejdzie zmiana” (Hi 14,14). Podaje 
również, gdzie na tę chwilę będzie 
czekał: „Grób będzie moim domem, 
w ciemności rozłożyłem swoje po-
słanie” (Hi 17,13 UBG). Prorok Da-

KAZANIE 1

Adwent.pl

Najnowsze
informacje z życia
Kościoła w Polsce

i na świecie

niel napisał: „A wielu z tych, któ-
rzy śpią w prochu ziemi, obudzą się, 
jedni do żywota wiecznego, a dru-
dzy na hańbę i wieczne potępienie” 
(Dn 12,2). Cóż za wspaniała obietni-
ca życia po śmierci!

WNIOSKI
Śmierć to intruz w naszym ży-

ciu. Intruz, który jednak skłania nas 
do liczenia mijających dni, do wia-
ry w Boga, odpowiedzialności w ży-
ciu i ofiarnej służby. Śmierć jest 
nagłym wstrząsem, który wszyst-
ko burzy, ale choć rozpadamy się 
w proch, Bóg o nas nie zapomina, 
a aniołowie strzegą miejsca nasze-
go spoczynku, póki nie zabrzmi trą-
ba wzywająca nas do przebudzenia.

Obietnica życia po śmierci to przy-
pomnienie, że Bóg w swej wierności 
dotrzyma obietnicy szukania i zba-
wienia tego, co zginęło. Obietnicy, 
która niebawem urzeczywistni się 
przez odnowę stworzenia i wspania-
łe spotkanie z ukochanymi bliskimi 
w miejscu, gdzie już nikt nie będzie 
się musiał z nikim żegnać. Właśnie 
tą nadzieją żyjemy. Amen. 

REX D. EDWARDS

[Autor był prodziekanem Wydziału Religio-
znawstwa na Griggs University].

1 Walter Raleigh, „Epitafium własne”, w: 
Od Chaucera do Larkina, tłum. i red. S. Barań-
czak, Znak, Kraków 1993, s. 43.
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WSTĘP
Kiedy parę lat temu 73-letni psy-

cholog z Kalifornii zmarł na raka 
płuc, zwłoki potraktowano nieco-
dziennie, m.in. włożono je do suche-
go lodu, spuszczono krew i wstrzyk-
nięto do żył przeciwzamarzacz. Na-
stępnie zamrożone ciało przewieziono 
do Phoenix i umieszczono w zimnym 
magazynie w czterometrowej trumnie 
mającej kształt termosu. Ten osobliwy 
proces przeprowadzono w ramach krio-
niki, czyli zamrażania zmarłych po to, 
by w przyszłości, gdy medycyna będzie 
stała na wyższym poziomie, przywró-
cić ich do życia. A wszystko to podszy-
te jest powszechnym pragnieniem nie-
śmiertelności.

Wielu uważa, że człowiek z natury 
ma w sobie trudną do określenia nie-
widzialną, nieśmiertelną duszę, która 
przetrwa śmierć fizyczną. W tym ka-
zaniu przyjrzymy się dokładnie trady-
cyjnemu i biblijnemu pojmowaniu nie-
śmiertelności.

TRADYCYJNE 
ROZUMIENIE 
NIEŚMIERTELNOŚCI

Wiara w przyrodzoną nieśmiertel-
ność człowieka sięga czasów antycz-
nych. Słowa „Na pewno nie umrzecie” 
(Rdz 3,4) są najstarszą wypowiedzią, 
która wyraża tę fałszywą naukę. Po-
gląd taki głosi się od stuleci — od egip-
skich pisarzy po dziś dzień. Egipcjanie 

wierzyli, że jak słońce zachodzi wieczo-
rem na horyzoncie, by rankiem następ-
nego dnia cudownie się odrodzić, tak 
też człowiek w chwili śmierci zostawia 
swój świat tylko po to, by odrodzić się 
w krainie wiecznej szczęśliwości. Dla 
Egipcjan śmierć była kontynuacją ży-
cia, tyle że w świecie radości i pokoju.

Idea nieśmiertelności zyskała popu-
larność z powodu spekulacji filozofów 
greckich, które z czasem przeniknęły 
do chrześcijaństwa. Od 600 r. p.n.e. 
orfickie i pitagorejskie szkoły głosiły, 
że dusza ludzka nie podlega śmierci 
i że każda po nieskończone czasy żyje 
w stanie szczęścia lub nieszczęścia. Po-
glądy te rozwinęli potem Platon i Ary-
stoteles, a jeszcze później, w I w. n.e., 
Filon z Aleksandrii, który myśl religijną 
Żydów próbował ożenić z filozofią Gre-
ków. Ciało było według Filona źródłem 
wszelkiego zła, przejściowym więzie-
niem dla duszy. W momencie śmierci 
dusza powracała do nieba, aby zażywać 
tamtejszych dobrodziejstw, lub zstępo-
wała do najczarniejszych otchłani Ha-
desu. Dla Greków zatem śmierć nie by-
ła końcem kary, kara trwała w nieskoń-
czoność.

Tertulian, ojciec teologii katolickiej, 
uczył o wiecznej karze dla bezbożnych. 
Twierdził, że męki niesprawiedliwych 
i szczęście odkupionych będą współist-
nieć. Orygenes, jeden z przedstawicieli 
neoplatonizmu, wierzył w preegzysten-
cję i wędrówkę duszy oraz w oczyszcza-
jący ogień czyśćcowy. Wpływ fałszy-
wej nauki, wedle której każda dusza 
jest nieśmiertelna, widzimy także u Au-

gustyna z Hippony (V w.) i Jana Kal-
wina, który głosił, że Bóg, stwarzając 
człowieka, planował nie tylko gliniane 
naczynie ożywić, ale też uczynić zeń 
siedzibę nieśmiertelnego ducha. Kie-
dy John Knox zbiegł do Genewy i po-
znał tam Kalwina, przyjął jego escha-
tologię, na podstawie której stworzył 
usystematyzowaną doktrynę Kościoła 
prezbiteriańskiego.

Ale choć w erze chrześcijańskiej wy-
dawał się przeważać pogląd o nieśmier-
telności duszy, wielu czołowych teolo-
gów na przestrzeni wieków uznawało 
biblijną koncepcję nieśmiertelności ja-
ko warunkowego daru, który sprawie-
dliwi mają otrzymać przy zmartwych-
wstaniu. Wśród nich znajdowali się 
m.in.: uczony mnich Sofroniusz I, który 
w VII w. został patriarchą Jerozolimy, 
jutrzenka reformacji Jan Wiklif oraz 
William Tyndale, który w XVI w. po-
tępił naukę o czyśćcu. Naukę o śmier-
telności duszy wyznawało do samego 
końca wielu anabaptystów, którzy zgi-
nęli na stosie, poeta John Milton, ar-
cybiskup Canterbury William Temple 
i wielu im współczesnych, a także John 
R.W. Stott, Oscar Cullman i inni teolo-
gowie dzisiejszej doby.

BIBLIJNA NAUKA O 
NIEŚMIERTELNOŚCI

W 1702 r. William Coward odwa-
żył się wydać traktat pt. Second Tho-
ughts Concerning Human Soul (Reflek-
sje na temat duszy ludzkiej), w którym 
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stwierdzał, że wiara w duszę jako 
„duchową, nieśmiertelną substan-
cję z ciałem zespoloną jest zwyczaj-
nym wymysłem pogan, który nie 
pozostając w zgodzie z zasadami fi-
lozofii, rozumu i religii, powoduje 
jeno, że lęgnie się przez nią wiele 
absurdalnych a zabobonnych prze-
konań, które są Kościołowi refor-
mowanemu wstrętne i w swej isto-
cie prawdziwemu chrześcijaństwu 
uwłaczają”. Treść publikacji poru-
szyła całą Anglię. Gdy wydrukowa-
no drugie wydanie, rząd brytyjski 
w 1704 r. nakazał katu spalić każ-
dy egzemplarz rozprawy.

Wiara w nieśmiertelność duszy 
nie należała do poglądów wyzna-
wanych przez Hebrajczyków, w Sta-
rym i Nowym Testamencie nawet 
nie ma na jej temat sugestii. Słowo 
„nieśmiertelność” w 1 Kor 15,53–
54 odnosi się nie do duszy, ale 
do ciała, które choć obecnie śmier-
telne, uzyska nieśmiertelność przy 
zmartwychwstaniu. W 1 Tm 1,17 
o „nieśmiertelności” mówi się wy-
łącznie jako o atrybucie Bożym.

Wbrew Platonowi, który uczył, 
że dusza człowieka jest nieśmier-
telna i niezniszczalna, Chrystus 

twierdzi, że można ją unicestwić 
(Mt 10,28; 16,26). Ponadto słowa 
„dusza” i „duch”, tak często łą-
czone we współczesnym języku 
z przymiotnikami „nieśmiertel-
ny” i „wieczny”, pochodzą od dwu 
hebrajskich wyrazów: nefesz i ru-
ach, którym odpowiadają greckie 
psyche i pneuma. Słowa te wystę-
pują łącznie na kartach Starego 
i Nowego Testamentu 1700 razy, 
ale ani razu w połączeniu z okre-
śleniami „wieczny”, „nieśmiertel-
ny” czy innymi, które by zawie-
rały ideę niezniszczalności bądź 
dalszego istnienia w postaci du-
szy lub ducha.

Według Biblii człowiek jest isto-
tą niepodzielną. Kiedy apostoł Pa-
weł kontrastuje terminy pneu-
ma (duch) i sarks (ciało), nie mó-
wi o rzekomym przeciwieństwie 
dwu elementów ludzkiej istoty, tyl-
ko o dwóch kierunkach, w których 
można podążać: człowiek duchowy 
idzie ku Bogu i żyje wiarą w Jego 
zbawczą moc, człowiek żyjący we-
dług ciała idzie po równi pochyłej 
na zatracenie. Idea wiecznotrwa-
łości dusz wszystkich ludzi jest Bi-
blii obca.

Zbadanie Pisma Świętego pod 
tym kątem prowadzi nas więc do ta-
kich oto wniosków: Słowo „śmier-
telny” pojawia się w Biblii sześć ra-
zy, za każdym razem w odniesie-
niu do człowieka (Hi 4,17; Rz 6,12; 
8,11; 1 Kor 15,53–54; 2 Kor 4,11). 
Słowo „nieśmiertelny” występuje 
w Piśmie Świętym tylko raz i doty-
czy Boga (1 Tm 1,17). Słowo „nie-
śmiertelność” pojawia się w Biblii 
wielokrotnie, zawsze w odniesie-
niu do Boga albo przyszłego stanu 
człowieka po zmartwychwstaniu 
(Rz 2,7; 1 Kor 15,53–54; 1 Tm 6,16; 
2 Tm 1,10). Człowiek może otrzy-
mać nieśmiertelność jedynie dzięki 
Chrystusowi (Rz 2,7; 1 Kor 15,51–
54; 2 Tm 1,10; 1 J 5,12).

WNIOSKI
W olśniewających ogrodach San-

dringham House, wiejskiej rezyden-
cji królewskiej w hrabstwie Norfolk, 
znajduje się grób. Młodszy brat kró-
la Jerzego VI zapadł w sen milczącej 
śmierci, w sen bez marzeń. Młodziut-
ki książę zmarł, mając zaledwie czter-
naście lat, z czego dużą część prze-
cierpiał. Na skromnym nagrobku 
widnieje epitafium: „W Twym kró-
lestwie zazna odpocznienia”. Ziem-
skiemu ojcu na nic zdała się cała 
potęga imperium brytyjskiego: nie 
zdołał wyleczyć syna ani przynieść 
mu pokoju. Nasz Zbawiciel nato-
miast dał nam ostateczne uzdrowie-
nie, gdyż „zniszczył śmierć, a żywot 
i nieśmiertelność na jaśnię wywiódł 
przez ewangelię” (2 Tm 1,10). Życie, 
które na samym początku utracili-
śmy, można otrzymać z powrotem 
jako Boży dar dostępny dla każdego. 
Cóż za pokój wstępuje w serce, kiedy 
ma się pewność, że w dzień powrotu 
Chrystusa odkupieni zostaną wyba-
wieni „z mocy grobu” (Oz 13,14 UBG) 
i obudzą się do życia i nieśmiertelno-
ści, aby już na wieki nie ujrzeć śmier-
ci (J 8,51)! Właśnie tą nadzieją żyje-
my. Amen. 

REX D. EDWARDS
[Autor był prodziekanem Wydziału Religio-
znawstwa na Griggs University].

KAZANIE 2
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WSTĘP
Na fresku Michała Anioła zatytuło-

wanym Sąd Ostateczny nietrudno się 
połapać, kto gdzie trafi. Po lewej stro-
nie mamy wianuszek świętych i mę-
czenników idących do nieba, na ich 
twarzach widać zachwyt i zdumie-
nie; sprawiedliwi tryumfalnie uno-
szą się w górę, otaczając osobę zmar-
twychwstałego Chrystusa. Po prawej 
widzimy postacie wyraźnie zstępują-
ce w dół, nieco liczniejszą grupę ofiar 
ciągniętych, spychanych i poganianych 
w otchłań, a za ołtarzem na poły skry-
te figury trzech małpoludów, jak gdy-
by odźwiernych ognistego pieca tuż 
za nimi.

Alan F. Segal, autor książki Life after 
Death: A History of After-Life in Western 
Religion (Życie pośmiertne. Historia idei 
życia po śmierci w religii świata zachod-
niego), pisze: „Większość Amerykanów 
wierzy, że będzie zbawiona niezależ-
nie od tego, jaka jest”. Sondaż przepro-
wadzony na temat życia po śmierci po-
kazuje, że dla 40 proc. ankietowanych 
niebo jest miejscem, a dla 47 proc. — 
stanem. Jeśli chodzi o inne zaświato-
we lokalizacje, to dla 43 proc. osób wie-
rzących w istnienie piekła jest ono sta-
nem, a dla 42 proc. — miejscem.

Nauka o wiecznie płonącym piekle 
opiera się na założeniu o nieśmiertel-
ności duszy. Od razu rodzi się pytanie, 
jak taki pogląd można pogodzić z kon-
cepcją miłującego Boga. Aby to rozwi-
kłać, proponuję, abyśmy postawili so-
bie trzy zasadnicze pytania i poszuka-
li na nie odpowiedzi w Biblii.

CZY ODRZUCAJĄCY 
ZBAWIENIE 
ZAPEWNIONE 
PRZEZ JEZUSA 
BĘDĄ UKARANI 
CZY, JAK UCZĄ 
UNIWERSALIŚCI, 
BOŻE MIŁOSIERDZIE 
ZATRYUMFUJE NAD 
SPRAWIEDLIWOŚCIĄ 
I WSZYSCY BĘDĄ 
ZBAWIENI?

Biblia odpowiada klarownie: „Każdy, kto 
grzeszy, umrze” (Ez 18,4). Czyli nikt nie bę-
dzie żyć w wiecznych mękach. Grzesznicy 
zostali opisani ze zdumiewającą dokład-
nością jako „niewierzący, i skalani, i za-
bójcy, i wszetecznicy, i czarownicy, i cza-
rownicy, i bałwochwalcy, i wszyscy kłam-
cy” (Ap 21,8; por. Rz 1,18–32). Wszyscy 
oni zginą, nie będą mieć drugiej szansy 
ani zapewnionego zbawienia po śmierci. 
Taka kara będzie skutkiem ich własnych 
wyborów, tak więc osądzą się sami, kara 
nie będzie czymś, co ześle na nich Bóg po-
wodowany żądzą zemsty. Pan Bóg w Piś-
mie Świętym jest przedstawiony jako Ten, 
który „nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz 

chce, aby wszyscy przyszli do upamię-
tania” (2 P 3,9). „Bóg jest miłością” 
(1 J 4,8) i nie ma upodobania w śmier-
ci bezbożnego, lecz z radością oferuje 
życie wieczne tym, którzy okażą skru-
chę (Ez 33,11; J 3,16).

SKORO BEZBOŻNI 
BĘDĄ UKARANI, 
TO CZY NASTĄPI 
TO W „PIEKLE”?

Kilka lat temu w pewnej książce 
pojawił się plastyczny opis „piekła”: 
„Spójrzcie na to więzienie (…). Oto 
i chłopiec, milczący i zrozpaczony. (…) 
Oczy mu płoną jak dla dwa węgielki. 
Z uszu wychodzą jęzory ognia. (…) Nie-
kiedy otwiera usta i wtedy bucha z nich 
ogień. Ale to nie wszystko! (…) W roz-
palonych żyłach wrze krew. Mózg gotu-
je się i kipi. Szpik w kościach znajduje 
się w stanie wrzenia!”. Robert Ingersoll, 
usłyszawszy w kazaniu podobny opis, 
obrócił się na pięcie i wyszedł z kościo-
ła, mrucząc pod nosem: „Skoro taki jest 
Bóg, to Go nienawidźcie!”.

Czy w biblijnym nauczaniu znajduje-
my tak drastyczny opis „piekła” pojmo-
wanego jako trwająca w nieskończoność 
kaźń? Skądże! Co ciekawe, słowo „piekło” 
ma w Piśmie Świętym trzy znaczenia:

(1) Grób. Hebrajski wyraz powszech-
nie używany na oznaczenie „grobu” 
to szeol. W niektórych przekładach 
Ps 16,10 pojawia się termin „piekło”, ale 
znaczy on tutaj tyle co „grób”: „Albo-

KAZANIE 3

TAJEMNICA 
PIEKŁA 

ROZWIKŁANA
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wiem nie zostawisz dusze mojej w pie-
kle ani dasz świętemu twemu oglądać 
skażenia” (Ps 16,10 BJW). W Dz 2,27 
apostoł Piotr cytuje ten werset, odda-
jąc termin szeol greckim słowem ha-
des. W Dz 2,31 widzimy, że chodzi tu 
o zmartwychwstanie Chrystusa. Nasz 
Pan nie został w „piekle”, tzn. grobie, 
lecz został wzbudzony z martwych. 
W 1 Kor 15,55 hades przełożono jako 
„grób” (BB).

(2) Miejsce płonięcia. W Nowym Te-
stamencie wyraża się to za pomocą sło-
wa Gehenna, co znaczy „Dolina Hin-
nom”. Do Doliny Hinnom wyrzucano 
trupy martwych zwierząt i odpadki 
z Jerozolimy. Ogień płonął tam bez 
przerwy, a robactwo karmiło się pa-
dliną. Czego nie pochłonął ogień, po-
żarły robaki. Gehenna była więc sym-
bolem całkowitego zniszczenia.

(3) Ciemność. Takie znaczenie wyra-
zu „piekło” znajdujemy w 2 P 2,4: „Bóg 
nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszy-
li, ale strąciwszy ich do piekła, wydał 
więzom ciemności, aby byli zachowa-
ni na sąd” (UBG). Mamy tu użyte grec-
kie słowo Tartaros, nie Gehenna czy ha-
des. W tekście tym „piekło” symbolizu-
je ciemność, w której znaleźli się szatan 
i jego aniołowie po odłączeniu od Bo-
ga (por. Iz 60,2).

Biblijne znaczenie „piekła” nie pozo-
stawia wątpliwości: oznacza ono grób, 
otchłań mroku i miejsce ostatecznej za-
głady, a nie wieczne męki. Z Biblii wy-
nika jasno, choć może jest to dla nie-
których zaskakujące, że kiedy ludzie 
umierają, wszyscy idą do „piekła”, ale 
rozumianego jako „grób” (zob. Hi 17,13; 
30,23; Koh 12,7). Grób jest miejscem, 

które wszystkich zrównuje. Do jego 
otchłani zstąpili najnikczemniejsi zło-
czyńcy, jak też najwspanialsi śmiertel-
nicy, jakich nosiła ziemia. Wieczny los 
jednych i drugich będzie jednak różny 
(Ap 20,1–15).

ILE BĘDZIE 
TRWAŁA KARA DLA 
GRZESZNIKÓW? 
CZY NIE BĘDZIE 
JEJ KOŃCA?

Napisano: „Postanowione jest ludziom 
raz umrzeć, a potem sąd” (Hbr 9,27). 
Dla niektórych będzie to oznaczać 
śmierć w płomieniach. Ogień ten okre-
ślany jest w Biblii jako „wieczny”, płoną-
cy „na zawsze” i „nieugaszony”.

(1) „Na zawsze”. W Biblii w 56 miej-
scach sformułowania: „na zawsze”, „na 
wieki”, „na wieki wieków”, „po wiecz-
ne czasy” odnoszą się do czegoś, co już 
się zakończyło. Co więcej, trwanie owe-
go „zawsze” zależy od obiektu, które-
go dotyczy dany fragment. Na przykład 
w 1 Sm 1,22 Anna oddaje Samuela Bo-
gu „na zawsze”, a sześć wersetów dalej 
długość tej służby opisana jest słowa-
mi „po wszystkie dni życia”. W Jon 1,17 
czytamy, że prorok przebywał w brzu-
chu wielkiej ryby trzy dni i trzy noce, a 
w Jon 2,7 — że trafił tam „na zawsze”.

(2) „Wieczna kara”. W Mt 25,46 Je-
zus mówi, że bezbożni „odejdą na kaźń 
wieczną, sprawiedliwi zaś do życia 
wiecznego”. Nie chodzi tutaj o wiecz-

KAZANIE 3

ną karę, lecz o wieczną karę śmierci. 
W Jud 7 rozwiąźli mieszkańcy Sodomy 
i Gomory są przykładem „kary ognia 
wiecznego”, a przecież już nie płoną. 
Według 2 P 2,6 oba te miasta stanowią 
przykład dla bezbożnych. I znów widzi-
my, że przymiotnik „wieczny” dotyczy 
de facto skutków ognia, a ofiary ognia 
nie palą się bez końca.

(3) „Ogień nieugaszony”. W Mk 9,43–
44 Jezus sugeruje odcięcie sobie gorszą-
cych członków, jeśli stoją one na drodze 
do zbawienia, bo w przeciwnym razie 
trafi się w miejsce, „gdzie robak ich nie 
umiera, a ogień nie gaśnie”. Tak więc 
to, czego nie strawi ogień, stanie się pa-
stwą robactwa. Jerozolima została ta-
kim ogniem zniszczona i już nie płonie. 
Bóg ostrzegł Izraela: „Rozniecę w jego 
bramach ogień i pochłonie pałace Je-
ruzalemu, i nie zgaśnie” (Jr 17,27; por. 
52, 12–13). Innymi słowy, ogień nie 
zgaśnie, póki wszystkiego nie strawi. 
Taki sam los spotka bezbożnych.

WNIOSKI
I tak dochodzimy do ostatniego py-

tania: Kiedy bezbożnych spotka kara? 
Niech odpowiedzą nam prorok Daniel 
i Jezus. Przeczytajmy Dn 12,2 i J 5,28–
29. Prawda wygląda tak, że w niebie 
i piekle nie ma teraz ludzi. Wszyscy od-
kupieni i wszyscy bezbożni przebywa-
ją w grobie (hadesie) aż do zmartwych-
wstania. Jezus gorąco pragnie powitać 
wszystkich wierzących. Właśnie tą na-
dzieją żyjemy. Amen. 

REX D. EDWARDS
[Autor był prodziekanem Wydziału Religioznaw-
stwa na Griggs University].
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WSTĘP
Kilka lat temu rankiem 30 kwietnia w miasteczku Mount 

Clinton w Wirginii zapanowało wielkie poruszenie. Zapo-
wiedziano zmartwychwstanie Paula Frye’a, zielonoświąt-
kowego pastora, który zmarł w listopadzie poprzedniego 
roku! Naocznymi świadkami cudu na miejscowym cmenta-
rzu miało być prawie tysiąc osób, z czego niektórzy spędzi-
li noc w swoich samochodach, żeby niczego nie przegapić.

Wszystko zaczęło się, gdy Leon Frye, 37-letni syn pasto-
ra, rozpowiedział, jakoby rodzina otrzymała „duchowe po-
wiadomienie”, że o świcie 30 kwietnia zmarły ojciec opuści 
łono grobu. Przepełniony wiarą Leon rzucił pracę kierow-
cy ciężarówki, chcąc po zmartwychwstaniu ojca pomagać 
mu w służbie duszpasterskiej.

Rankiem nad grobem zebrali się: Leon, jego matka i tłum 
ciekawskich. Gdy zaśpiewano pieśni i zmówiono modli-
twy, słońce wzeszło. Ale nic niezwykłego się nie wydarzy-
ło. Rozczarowany tłum zaczął się rozchodzić. O ósmej ra-
no nie został już nikt. Poza, rozumie się, Paulem Fryem, 
niewzruszenie spoczywającym w mogile.

I. PEWNOŚĆ POWSZECHNEGO 
ZMARTWYCHWSTANIA

Biblia nie obiecuje, że przed powrotem Chrystusa na-
stąpi zmartwychwstanie. Wprawdzie wszyscy umarli, do-
brzy i źli, wstaną z martwych, ale nie o jednym czasie. Je-
zus rzekł: „Nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzi-
na, kiedy wszyscy  w grobach usłyszą głos jego; i wyjdą 
ci, co dobrze czynili, by powstać do życia; a inni, którzy 
źle czynili, by powstać na sąd” (J 5,28–29; podkr. doda-
ne). O zmartwychwstaniach tych pisze też apostoł Paweł: 
„(…) pokładając w Bogu nadzieję, która również im sa-
mym przyświeca, że nastąpi zmartwychwstanie sprawie-
dliwych i niesprawiedliwych” (Dz 24,15). Zauważmy, że 
w obu tekstach mamy ten sam porządek zmartwychwstań: 

tak Jezus, jak i Paweł najpierw piszą o zmartwychwstaniu 
o zbawionych, a potem o zmartwychwstaniu bezbożnych.

Jak długi okres będzie dzielić zmartwychwstania? Wy-
raźną odpowiedź znajdujemy w Apokalipsie: „Błogosła-
wiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmar-
twychwstaniu; nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz 
będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą 
przez tysiąc lat” (Ap 20,6). A zatem tysiąclecie zaczyna się 
od zmartwychwstania sprawiedliwych przy drugim przyj-
ściu Jezusa. Paweł potwierdza słowa Jana, pisząc: „Gdyż 
sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej 
zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umar-
li w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy ży-
ciu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powie-
trze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem” 
(1 Tes 4,16–17). Co za cudowne spotkanie!

A co ze zmartwychwstaniem grzeszników? „Inni umar-
li — czytamy u Jana — nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc 
lat” (Ap 20,5). Mamy zatem dwa zmartwychwstania od-
dzielone tysiącem lat. Tak oto dochodzimy do sprawozda-
nia opisującego ostatnie wydarzenia z historii Ziemi przed-
stawione w Ap 20, znane jako „millenium”.

II. WYDARZENIE, 
KTÓRE WRESZCIE 
WYJAŚNIA TAJEMNICĘ 
ZMARTWYCHWSTANIA

Najpierw jednak ustalimy i opiszemy pokrótce trzy za-
sadnicze poglądy na ten temat. Następnie podsumujemy, 
czego uczy Biblia.

(1) Postmillenialiści wierzą, że millenium trwa obec-
nie, że przed powrotem Pana ludzkość znacząco zmieni 
się na lepsze, że instytucje społeczne i wzrost wiedzy osią-

KAZANIE 4

TAJEMNICA DWÓCH 
ZMARTWYCHWSTAŃ 
WYJAŚNIONA
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gną poziom utopii i uszlachetnią rodzaj 
ludzki i że związanie szatana pozwo-
li ewangelii dotrzeć do całego świata. 
Wtedy nastąpi powrót Chrystusa.

(2) Premillenialiści wierzą, że po-
wtórne przyjście Chrystusa nastąpi 
przed millenium, że rządy Boże nie 
nastaną wskutek wysiłków człowieka, 
że przed końcem antychryst zdobędzie 
kontrolę nad światem i że dopiero po-
wrót naszego Pana będzie mógł dać po-
czątek złotej erze w dziejach ziemi.

(3) Amillenialiści z kolei nauczają, 
że Biblia nie przepowiada millenium 
w dosłownym rozumieniu tego słowa. 
Wierzą, że Boże królestwo i rządy sza-
tana, niejako bliźniacze stany, będą ra-
zem współistnieć aż do powrotu Chry-
stusa, kiedy to nastąpi zmartwychwsta-
nie i sąd, a po nich wieczne Boże rządy 
pokoju i nie kończącej się szczęśliwości.

Jak stwierdzić, które z tych stano-
wisk znajduje potwierdzenie w Słowie 
Bożym? Niech poniższe podsumowa-
nie tego, co na temat millenium uczy 
Biblia, pomoże nam w pełni zrozumieć 
jego znaczenie i następstwa.

III. PODSUMOWANIE
(1) Wydarzenia na progu mille-

nium
(a) Powtórne przyjście Jezusa 

w asyście zastępów niebie-
skich (Ap 19,11–21).

(b) Pierwsze zmartwychwstanie 
sprawiedliwych (Ap 20,4–6).

(c) Żywi sprawiedliwi zostają 
przemienieni i wraz ze spra-
wiedliwymi umarłymi otrzy-
mują dar nieśmiertelności 
(1 Kor 15,51–54; 1 Tes 4,16–
17).

(d) Chrystus zabiera odkupionych 
do przygotowanego dla nich 
miejsca (J 14,1–3).

(e) Związanie szatana przez wy-
ludnienie ziemi (Ap 20,1–3).

(f) Zabicie bezbożnych (Ap 19,20–
21).

(2) Wydarzenia w trakcie mille-
nium
(a) Odkupieni żyją w niebie 

z Jezusem przez tysiąc lat 
(Ap 20,4).

(b) Odkupionym dana jest wła-
dza sądzenia (Ap 20,4; zob. 
też 1 Kor 6,2–4).

(c)  Odkupien i  uczestn iczą 
w weselnej uczcie Baranka 
(Ap 19,9).

(3) Wydarzenia na koniec mille-
nium
(a) Zmartwychwstanie bezboż-

nych (J 5,28–29; Ap 20,5.7–
8).

(b) Zstąpienie świętego miasta 
(Ap 21,2).

(c) Ponowne zaludnienie zie-
mi prowadzi do rozwiązania 
więzów szatana, który sta-
je na czele ostatniego buntu 
(Ap 20,7–9).

(d) Ostateczne unicestwienie bez-
bożnych (Ap 20,9).

(e) Oczyszczenie i odnowienie 
ziemi ogniem (2 P 3,12–13; 
Ap 21,1).

(f) Zaprowadzenie rządów Bo-
żych na odnowionej zie-
mi, która będzie dla odku-
pionych wiecznym domem 
(Iz 65,17.21–23; J 17,10).

WNIOSKI
Dzięki zmartwychwstaniu Jezu-

sa wszyscy, którzy w Niego wierzą, 
mogą mieć pewność wiecznego ży-
cia. Chrześcijanie mogą przetrzymać 
mroczne dni bólu i cierpienia, a na-
wet śmierć, bo oczyma duszy widzą 
przyszły dzień zmartwychwstania. 
To, co się stało w starym gaju pod Je-
rozolimą, pewnego dnia wydarzy się 
na całym świecie — oto dlaczego na-
sze serca zawsze przepełnia nadzie-
ja. Jak to ujął niemiecki teolog Hel-
mut Thielicke: „Ponad ruinami nasze-
go życia stoi Ten, który twierdzi, że 
mocą swojego autorytetu może zasy-
pać przepaść między Bogiem a czło-
wiekiem, że może odnowić oszalały 
z bólu świat, pogrążony w morzu nie-
sprawiedliwości i wrogości względem 
Boga, że jest kimś, kto bije na głowę 
straszliwą potęgę śmierci”. Tym kimś 
jest Jezus.

Dlatego właśnie chrześcijanie wie-
rzą, że millenium to nie wymysł teo-
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Skorzystaj z bezpłatnego biuletynu 

Chronimy ZDROWIE
Wystarczy wejść na stronę 

sprawyzdrowia.pl 
i zarejestrować się.  

Chronimy 
ZDROWIE
B I U L E T Y N   •   S T Y C Z E Ń  2 0 2 0

Szczęście to coś więcej niż uśmiechnięta żółta buźka...  
Trwaj w szczęściu. Dbaj o nie, albo zniknie  
tak jak mięśnie, których się nie używa...

Sekretariat Zdrowia

Chronimy 
ZDROWIE

B I U L E T Y N   •   L U T Y  2 0 2 0

Jak powinniśmy sobie radzić z życiowymi wyzwaniami?  
Powinniśmy reagować na rzeczywiste problemy,  

a te wyimaginowane powinniśmy jak najszybciej porzucić.

Sekretariat Zdrowia

Chronimy 
ZDROWIE

B I U L E T Y N   •   M A R Z E C  2 0 2 0

Aby układ odpornościowy mógł sprawnie radzić sobie  
z intruzami, musi mieć sprzyjające warunki do działania,  
a te zapewnia mu m.in. dobra ogólna kondycja organizmu.

Sekretariat Zdrowia

Chronimy 
ZDROWIE
B I U L E T Y N   •   K W I E C I E Ń  2 0 2 0

Czy rzeczywiście nasz lęk jest adekwatny do zagrożenia  
i co zrobić, by go nie wyolbrzymiać?

Sekretariat Zdrowia

Chronimy 
ZDROWIE

B I U L E T Y N   •   M A J  2 0 2 0

Sekretariat Zdrowia

U osób narażonych na długotrwały stres  
wywołany np. pandemią, występuje spadek odporności,  

a nawet depresja, czy zaburzenia lękowe.

Chronimy 
ZDROWIE
B I U L E T Y N   •   C Z E R W I E C  2 0 2 0

Sekretariat Zdrowia

Warto korzystać z tego naturalnego i...  
darmowego specyfiku, jakim jest śmiech,  

aby pozytywnie oddziaływać na nasz organizm.

W biuletynie znajdziesz kilka stron  
sprawdzonej wiedzy o zdrowiu,  

również przepis na smaczne, pożywne  
danie wegetariańskie. Zapraszamy!

logów, lecz prosty fakt, o którym uczy 
Pismo Święte, i kluczowe wydarzenie 
integralnie związane z powrotem Jezu-
sa, do którego kierujemy gorącą proś-
bę: Przyjdź już, Panie Jezu. 

REX D. EDWARDS
[Autor był prodziekanem Wydziału Religioznaw-
stwa na Griggs University].
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MODEL 
ORGANIZACJI 
KOŚCIOŁA

Organizacja Kościoła w Jerozo-
limie miała służyć jako model or-
ganizacji Kościoła we wszystkich 
innych miejscach, gdzie posłańcy 
prawdy pozyskają nawróconych 
dla ewangelii. Ci, na których zło-
żono obowiązek sprawowania ogól-
nego nadzoru nad Kościołem, nie 
mieli panować nad Bożym dzie-
dzictwem, ale jako mądrzy paste-
rze mieli „paść trzodę Bożą (...) ja-

DIAKONAT

Skorzystaj z bezpłatnego biuletynu 

Chronimy ZDROWIE
Wystarczy wejść na stronę 

sprawyzdrowia.pl 
i zarejestrować się.  

Chronimy 
ZDROWIE
B I U L E T Y N   •   S T Y C Z E Ń  2 0 2 0

Szczęście to coś więcej niż uśmiechnięta żółta buźka...  
Trwaj w szczęściu. Dbaj o nie, albo zniknie  
tak jak mięśnie, których się nie używa...

Sekretariat Zdrowia

Chronimy 
ZDROWIE

B I U L E T Y N   •   L U T Y  2 0 2 0

Jak powinniśmy sobie radzić z życiowymi wyzwaniami?  
Powinniśmy reagować na rzeczywiste problemy,  

a te wyimaginowane powinniśmy jak najszybciej porzucić.

Sekretariat Zdrowia

Chronimy 
ZDROWIE

B I U L E T Y N   •   M A R Z E C  2 0 2 0

Aby układ odpornościowy mógł sprawnie radzić sobie  
z intruzami, musi mieć sprzyjające warunki do działania,  
a te zapewnia mu m.in. dobra ogólna kondycja organizmu.

Sekretariat Zdrowia

Chronimy 
ZDROWIE
B I U L E T Y N   •   K W I E C I E Ń  2 0 2 0

Czy rzeczywiście nasz lęk jest adekwatny do zagrożenia  
i co zrobić, by go nie wyolbrzymiać?

Sekretariat Zdrowia

Chronimy 
ZDROWIE

B I U L E T Y N   •   M A J  2 0 2 0

Sekretariat Zdrowia

U osób narażonych na długotrwały stres  
wywołany np. pandemią, występuje spadek odporności,  

a nawet depresja, czy zaburzenia lękowe.

Chronimy 
ZDROWIE
B I U L E T Y N   •   C Z E R W I E C  2 0 2 0

Sekretariat Zdrowia

Warto korzystać z tego naturalnego i...  
darmowego specyfiku, jakim jest śmiech,  

aby pozytywnie oddziaływać na nasz organizm.

W biuletynie znajdziesz kilka stron  
sprawdzonej wiedzy o zdrowiu,  

również przepis na smaczne, pożywne  
danie wegetariańskie. Zapraszamy!

SŁUŻBA DIAKOŃSKA 
WEDŁUG ELLEN WHITE 

— CZ. 2Początki diakonatu sięgają czasów apostolskich i wiążą się z różnymi posługami 
w Kościele pierwotnym. Powszechnie przyjmuje się, że służbę diakońską 
zapoczątkowało wybranie przez apostołów siedmiu mężów, w tej liczbie 
Szczepana i Filipa, do pomocy dobroczynnej w jerozolimskim zborze (Dz 6,5–7). 
Nowy Testament wymienia z czasem również służbę diakonis, m.in. Febe 
(Rz 16,1). Diakonat ma zatem podstawy biblijne. Z przywództwa Mojżesza 
możemy wynieść ponadczasowe lekcje na temat zasad diakonatu w dzisiejszej 
dobie. Całkowicie odmienione życie, nacechowane pobożnością, cnotliwością 
i moralnością, rozwagą i mądrością, a także identyfikowanie się z Bożym ludem 
i Jego sprawą — to tylko niektóre z przymiotów potrzebnych osobom 
powołanym na chrześcijańskich przywódców. Poniżej prezentujemy bezcenne 
spojrzenie na posługę diakonów w Kościele. Tekst, oparty na Dz 6,1–7, pochodzi 
z książki Ellen White pt. Działalność apostołów1
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ko wzór dla trzody” (1 P 5,2–3), 
zaś na diakonów mieli być wybra-
ni ludzie „cieszący się zaufaniem, 
pełni Ducha Świętego i mądrości” 
(Dz 6,3). Ludzie ci mieli w jedności 
stać po stronie dobra, mocno i zde-
cydowanie. W ten sposób mieli wy-
wierać jednoczący wpływ na całą 
trzodę Bożą.

W późniejszym okresie dziejów 
Kościoła wczesnochrześcijańskiego, 
kiedy w różnych częściach świata 
powstały liczne grupy wierzących, 
organizacja Kościoła była dalej do-
skonalona, aby zachować porzą-
dek i skoordynować działania. Każ-
dy wyznawca był zachęcany do do-
brego spełniania swojej roli. Każdy 
miał mądrze wykorzystywać po-
wierzone mu talenty. Duch Świę-
ty wyposażył niektórych w szcze-
gólne dary — „najpierw apostołów, 
po wtóre proroków, po trzecie na-
uczycieli, następnie moc czynie-
nia cudów, potem dary uzdrawia-
nia, niesienia pomocy, kierowania, 
różne języki” (1 Kor 12,28). Jednak 
wszyscy ci pracownicy mieli praco-
wać harmonijnie.

„Różne są dary łaski, lecz Duch 
ten sam. I różne są posługi, lecz 
Pan ten sam. I różne są sposoby 
działania, lecz ten sam Bóg, który 
sprawia wszystko we wszystkich. 
A w każdym różnie przejawia się 
Duch ku wspólnemu pożytkowi. Je-
den bowiem otrzymuje przez Ducha 
mowę mądrości, drugi przez tego 
samego Ducha mowę wiedzy, in-
ny wiarę w tym samym Duchu, in-
ny dar uzdrawiania w tym samym 
Duchu. Jeszcze inny dar czynienia 
cudów, inny dar proroctwa, inny 

dar rozróżniania duchów, inny róż-
ne rodzaje języków, inny wreszcie 
dar wykładania języków. Wszystko 
to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, 
rozdzielając każdemu poszczegól-
nie, jak chce. Albowiem jak ciało 
jest jedno, a członków ma wiele, ale 
wszystkie członki ciała, chociaż ich 
jest wiele, tworzą jedno ciało, tak 
i Chrystus” (1 Kor 12,4–12).

PRZYWÓDZTWO MOJŻESZA 
PONADCZASOWYM WZOREM 
DLA DIAKONÓW

Wielka odpowiedzialność spo-
czywa na tych, którzy zostali po-
wołani jako przywódcy w Koście-
le Bożym na ziemi. W czasach 
teokracji, kiedy Mojżesz starał się 
samodzielnie podźwignąć obo-
wiązki tak ciężkie, iż wkrótce zu-
pełnie wyczerpałyby jego siły, Je-
tro doradził mu, by zaplanował 
mądry podział obowiązków. „Ty 
sam stawaj przed Bogiem za lud 
i ty sam przedkładaj te sprawy Bo-
gu. Wdrażaj ich w przepisy i pra-
wa i wskazuj im drogę, po której 
mają chodzić, i czyny, które mają 
spełniać” (Wj 18,19–20). Następ-
nie Jetro doradził, by ustanowiono 
„przełożonych nad tysiącem albo 
nad setką, albo nad pięćdziesiątką, 
albo nad dziesiątką”. Mieli to być 
„mężowie dzielni, bogobojni, mę-
żowie godni zaufania, nieprzekup-
ni” (w. 21). Mieli oni „sądzić lud 
w każdym czasie” (w. 22), uwal-
niając Mojżesza od męczących obo-
wiązków związanych z rozważa-
niem licznych pomniejszych spraw, 
z którymi mądrze mogli się uporać 
poświęceni pomocnicy.

Czas i siły tych, którzy przez 
Bożą opatrzność zostali postawie-
ni na odpowiedzialnych kierowni-
czych stanowiskach w Kościele, po-
winny zostać poświęcone poważ-
niejszym sprawom, wymagającym 
szczególnej mądrości i głębszego 
zaangażowania. Nie jest zgodne 
z Bożym porządkiem, by tacy lu-
dzie byli angażowani w rozsądzanie 
pomniejszych spraw, którymi rów-
nie dobrze mogą zająć się inni. Jetro 
zaproponował Mojżeszowi: „Tobie 
zaś niech przedkładają każdą waż-
niejszą sprawę, a każdą pomniejszą 
sprawę niech rozsądzą sami; tak od-
ciążysz siebie, a oni ponosić będą 
odpowiedzialność wraz z tobą. Je-
żeli to uczynisz, to podołasz temu, 
co Bóg ci nakazuje, a również cały 
ten lud wróci w spokoju do swego 
miejsca” (w. 22–23).

Zgodnie z tym planem „Mojżesz 
wybrał mężów dzielnych z całego 
Izraela i ustanowił ich naczelnikami 
nad ludem, przełożonymi nad tysią-
cem, przełożonymi nad setką, prze-
łożonymi nad pięćdziesiątką i prze-
łożonymi nad dziesiątką. I sądzili 
lud w każdym czasie; tylko sprawę 
trudniejszą przedkładali Mojżeszo-
wi, a każdą sprawę mniejszą rozsą-
dzali sami” (w. 25–26).

Później, wybierając siedemdzie-
sięciu starszych, aby dzielili z nim 
obowiązki przywódcze, Mojżesz 
postawił na ludzi godnych, rozsąd-
nych i doświadczonych. Przedsta-
wiając im ich obowiązki podczas 
uroczystości ordynacji, wymienił 
pewne niezbędne cechy mądre-
go przywódcy w Kościele: „Wy-
słuchujcie waszych braci i rozsą-
dzajcie sprawiedliwie w sprawach, 
jakie ktoś ma ze swym współple-
mieńcem lub z obcym przybyszem. 
Nie bądźcie stronniczy w sądzie, 
wysłuchujcie jednakowo małe-
go i wielkiego, nie lękajcie się ni-
kogo, gdyż sąd należy do Boga” 
(Pwt 1,16–17). 
1 Ellen G. White, Działalność apostołów, tłum. 
J. Kauc, Chrześcijański Instytut Wydawniczy 
„Znaki Czasu”, Warszawa 2007, s. 59–61; śród-
tytuły w artykule pochodzą od redakcji wyda-
nia amerykańskiego Elder’s Digest.

DIAKONAT

Różne są dary łaski,  
lecz Duch ten sam. 

I różne są posługi,  
lecz Pan ten sam
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W 1982 r. na łamach Adventist Re-
view z 15 lipca i sierpniowego 
numeru Ministry zamieszczono 

oświadczenie na temat stosunku Kościo-
ła do pism Ellen White i do Biblii. W do-
kumencie, opracowanym przez tymczaso-
wy komitet Generalnej Konferencji, znaj-
dowała się skierowana do czytelników 
zachęta do nadsyłania uwag i komenta-
rzy. Po ich uwzględnieniu opublikowa-
no zrewidowane oświadczenie (Adventist 
Review z 23 XII 1982 i Ministry z lutego 
1983), które zawierało m.in. odnośne za-
sady wiary Kościoła Adwentystów Dnia 
Siódmego, w tym zwłaszcza zasady „Pi-
smo Święte” oraz „Dar proroctwa”. Po-
czynając od 1983 r., podstawowe zasady 
wiary Kościoła poddawano na poszcze-
gólnych zjazdach Generalnej Konferencji 
rewizjom i aktualizacjom, o czym można 
przeczytać w Prawie zborowym we wstępie 
do rozdziału „Podstawowe zasady wiary 
Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego”:

„Kościół Adwentystów Dnia Siódme-
go przyjmuje Biblię za swe jedyne credo 
i wyznaje podstawowe zasady wiary ja-
ko nauki płynące z Pisma Świętego. Za-

sady te, przedstawione poniżej, stanowią 
wykładnię nauk Pisma Świętego, tak jak 
je rozumie i wyraża Kościół. Ich uzupeł-
nienia i zmiany mogą być dokonywane 
podczas Zjazdu Generalnej Konferencji, 
gdy Kościół jest prowadzony przez Du-
cha Świętego do pełniejszego zrozumie-
nia prawdy biblijnej lub lepszego sposo-
bu jej wyrażania”1.

W aktualnym oświadczeniu, które przy-
taczamy poniżej, wyszczególniono zrewi-
dowane zasady wiary i opatrzono je swo-
istym komentarzem, zamieszczonym 
niegdyś na łamach Adventist Review z 23 
grudnia 1982 r. i lutowego numeru Mini-
stry z 1983 r.

Ponieważ adwentyści dnia siódmego, a 
w szczególności przywódcy zborów, spo-
tykają się nieraz z pytaniami na temat po-
sługi Ellen White, zachęcamy czytelników 
do potraktowania poniższych stwierdzeń 
jako swego rodzaju ściągawki.

We wstępie do oświadczenia na temat 
podstawowych zasad wiary, nad który-
mi głosowano podczas Zjazdu General-
nej Konferencji w kwietniu 1980 r. w Dal-
las, czytamy: „Kościół Adwentystów Dnia 

Siódmego przyjmuje Biblię za swe jedy-
ne credo i wyznaje podstawowe zasady 
wiary jako nauki płynące z Pisma Świę-
tego”. Punkt pierwszy ukazuje adwenty-
styczne rozumienie natchnienia i autory-
tetu Pisma Świętego, punkt osiemnasty 
— rozumienie natchnienia i autorytetu 
pism Ellen White oraz ich stosunku do Pi-
sma Świętego.

Uważamy zatem, że prawidłowe zrozu-
mienie natchnienia i autorytetu pism Ellen 
White pozwoli uniknąć dwóch skrajności: 
(1) traktowania jej pism tak jak kanonicz-
nych pism biblijnych lub (2) uznawaniu 
jej pism za zwykłą literaturę chrześcijań-
ską. 
1 Prawo zborowe Kościoła Adwentystów Dnia Siódme-
go, tłum. Ł. Romanowski i M. Rakowski, Wydawnic-
two „Znaki Czasu”, Warszawa 2016, s. 216. 2 Tamże. 
3 Tamże, s. 225.

DUCH PROROCTWA

1. Pismo Święte
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu jest spi-

sanym Słowem Boga, przekazanym pod natchnie-

niem Bożym. Natchnieni autorzy mówili i pisali 

pod wpływem Ducha Świętego. W Słowie tym Bóg 

przekazał ludzkości wiedzę potrzebną do zbawie-

nia. Pismo Święte jest najwyższym, autorytatyw-

nym i nieomylnym objawieniem Jego woli. Wy-

znacza standardy rozwoju charakteru, weryfi-

kuje nasze doświadczenia, objawia definitywnie 

zasady wiary i stanowi wiarygodny zapis Bożego 

działania w historii (zob. Ps 119,105; Prz 30,5-6; 

Iz 8,20; J 17,17; 1 Tes 2,13; 2 Tm 3,16-17; Hbr 4,12; 

2 P 1,20-21).

NATCHNIENIE I AUTORYTET 
PISM ELLEN WHITE

18. Dar proroctwa
Pismo Święte świadczy, że jednym z darów Du-
cha Świętego jest prorokowanie. Dar ten, będą-
cy znakiem wyróżniającym Kościół ostatków, ob-
jawił się — jak wierzymy — w posłannictwie El-
len G. White. Jej pisma przemawiają z proroczym 
autorytetem i dostarczają Kościołowi pociechy, 
wskazówek, pouczeń oraz korygują jego kroki. Za-
świadczają one także wyraźnie, iż to Biblia sta-
nowi kryterium, według którego należy oceniać 
wszelkie nauki i doświadczenia religijne (zob. Lb 
12,6; 2 Krn 20,20; Am 3,7; Jl 2,28-29; Dz 2,14-21; 
2 Tm 3,16-17; Hbr 1,1-3; Ap 12,17; 19,10; 22,8-9).
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! x
W CO NIE WIERZYMY

1. Nie wierzymy, że jakość lub stopień natchnie-
nia w pismach Ellen White różni się od jakości 
lub stopnia natchnienia autorów biblijnych.

2. Nie wierzymy, że pisma Ellen White są dodat-
kiem do kanonu Pisma św.

3. Nie wierzymy, że pisma Ellen White pełnią ro-
lę podstawy i ostatecznego autorytetu chrze-
ścijańskiej wiary, tak jak Pismo św. 

4. Nie wierzymy, że na podstawie pism Ellen 
White można formułować zasady wiary.

5. Nie wierzymy, że studiowanie pism Ellen Whi-
te może zastąpić studiowanie Pisma św. 

6. Nie wierzymy, że Pismo św. można zrozumieć 
tylko dzięki pismom Ellen White.

7. Nie wierzymy, że pisma Ellen White wyczer-
pują znaczenie tekstów Pisma św. 
 
 

8. Nie wierzymy, że pisma Ellen White są nie-
zbędne do ogłoszenia całemu światu prawd 
Pisma św. 

9. Nie wierzymy, że pisma Ellen White są jedynie 
efektem chrześcijańskiej pobożności. 

10. Nie wierzymy, że posiłkowanie się przez  
Ellen White źródłami literackimi przeczy na-
tchnieniu jej pism.

W CO WIERZYMY
1. Wierzymy, że Pismo św. jest objawionym Sło-

wem Bożym, natchnionym przez Ducha św. 

2. Wierzymy, że kanon Pisma św. obejmuje wyłącz-
nie 66 ksiąg Starego i Nowego Testamentu.

3. Wierzymy, że Pismo św. jest podstawą wiary 
i ostatecznym autorytetem we wszelkich kwe-
stiach dotyczących nauki i praktyki chrześcijań-
skiej.

4. Wierzymy, że Pismo św. jest Słowem Bożym wy-
rażonym w języku człowieka.

5. Wierzymy, że Pismo św. uczy, iż dar proroctwa 
objawi się w chrześcijańskim Kościele po okresie 
nowotestamentalnym.

6. Wierzymy, że służba i pisma Ellen White były ob-
jawieniem się daru proroctwa.

7. Wierzymy, że Ellen White była natchniona przez 
Ducha św. i że jej pisma, efekt tego natchnienia, 
są pomocne i przemawiają z proroczym auto-
rytetem, zwłaszcza dla adwentystów dnia siód-
mego.

8. Wierzymy, że celem pism Ellen White jest m.in. 
pomoc w zrozumieniu nauk Biblii i zastosowa-
niu ich (do czego naglą proroctwa) do życia du-
chowego i moralnego.

9. Wierzymy, że uznanie proroczego daru Ellen 
White jest ważne dla umacniania i konsolidacji 
Kościoła adwentystów.

10. Wierzymy, że posiłkowanie się przez Ellen Whi-
te źródłami literackimi znajduje analogię do po-
dobnego procesu widocznego w niektórych 
księgach biblijnych.

DUCH PROROCTWA
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CUD STWORZENIA
Zarówno objawienie, jak przyroda 

świadczą, że wszechświat to zdumie-
wające miejsce. W miarę jak naukow-
cy odkrywają kolejne fakty na temat 
świata przyrody, prawdę tę widać jesz-
cze wyraźniej. Oto kilka przykładów: 
(1) Choć DNA, obecna u każdej istoty 
żywej sekwencja genów, która zawiera 
informacje o jej niepowtarzalnej budo-
wie, ma niewielkie rozmiary, to jednak 
gdyby wszystkie łańcuchy DNA w cie-
le człowieka połączyć w linii prostej 

w jedną nić, mierzyłoby sześć razy ty-
le co odległość od Ziemi do Plutona 
i z powrotem! (2) Masa Słońca stano-
wi 99,86 proc. masy całkowitej Ukła-
du Słonecznego! (3) Wedle szacunków 
we wszechświecie jest, bagatela, trzy-
sta tryliardów gwiazd (trójka z dwu-
dziestoma trzema zerami), czyli wię-
cej niż ziarenek piasku na całej Ziemi1. 
Przyroda doprawdy zdumiewa!

Skąd się to wszystko wzięło? Skąd my 
się wzięliśmy? To tylko niektóre z fun-
damentalnych pytań, na które starają 
się odpowiedzieć różne filozofie i świa-

topoglądy. Psalmista pisze: „Niebiosa 
opowiadają chwałę Boga, a firmament 
głosi dzieło rąk jego” (Ps 19,2). Świat 
przyrody jest złożony i piękny, odzwier-
ciedla mądrość, potęgę i miłość Stwór-
cy. Właśnie tu, w ręku Stwórcy, zaczy-
na się historia każdego z nas.

KIM JEST BÓG?
Wprawdzie pierwszy akt w dziejach no-

si tytuł „Stworzenie”, ale zanim przejdzie-
my do kwestii powołania świata do ist-
nienia, musimy się zastanowić, kim jest 

SPOTKANIE ZE SŁOWEM

STWORZENIE OBJAWIA, 
KIM JEST BÓG 
I KIM JESTEŚMY MY
I SPOJRZAŁ BÓG NA WSZYSTKO, CO UCZYNIŁ,  

A BYŁO TO BARDZO DOBRE (RDZ 1,31).
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Bóg. Podstawowe pytanie filozoficzne 
brzmi: Czy istnieje Bóg albo jakaś inna 
istota wyższa? Światopogląd biblijny, ma 
się rozumieć, odpowiada na nie twierdzą-
co. W pierwszym akcie opowieści, która 
wzbudza wielkie kontrowersje, Biblia 
mówi o zapoczątkowaniu życia na Ziemi 
przez Boga: „Na początku stworzył Bóg 
niebo i ziemię” (Rdz 1,1). Zwróćmy uwagę 
na bardzo interesującą rzecz w tym werse-
cie: na samym początku, nim jeszcze za-
istniały niebo i ziemia, Bóg już był. Zanim 
można było zidentyfikować jakikolwiek 
inny byt, Bóg już istniał (zob. Hi 36,26; 
Ps 90,1–2; 1 Tm 1,17; Ap 10,6).

„Kim jest ten odwieczny Bóg?” to ko-
lejne kluczowe pytanie, na które starają 
się odpowiedzieć różne filozofie. Pismo 
Święte ukazuje wiele przymiotów Boga:

Bóg jest miłością. 1 J 4,8 stwier-
dza po prostu, że Bóg je s t  miłością” 
(podkr. dodane). Jest współczujący, ła-
skawy i troskliwy. Właśnie taki jest Bóg 
— oto istota Jego charakteru. „Pan jest 
łaskawy i miłosierny, do gniewu niesko-
ry, w dobroć przebogaty!” (Ps 145,8 BR). 
Zanim powstał świat, Bóg był już pełen 
miłości, a przystępując do stwarzania, 
wyraźnie pokazał swój charakter.

Bóg jest potężny. Pełen podziwu 
dla Bożej mocy, prorok Jeremiasz pi-
sze: „Ach, Wszechmocny Panie! Oto Ty 
uczyniłeś niebo i ziemię wielką swo-
ją mocą i swoim wyciągniętym ramie-
niem; nie ma nic niemożliwego dla cie-
bie” (Jr 32,17; zob. też Rz 11,36). Nie 
ma nikogo potężniejszego ani przewyż-
szającego Boga: „Ty bowiem, Panie, je-
steś Najwyższy na całej ziemi, bardzoś 
wywyższony nad wszystkich bogów!” 
(Ps 97,9). W świecie pełnym najróż-
niejszych światopoglądów i religii Pi-
smo Święte mówi, że Bóg jest ponad 
wszystkim.

Bóg jest dobry. „Wysławiajcie Pa-
na, albowiem jest dobry, albowiem 
na wieki łaska jego” (1 Krn 16,34; 
zob. też Ezd 3,11). Jego dobroć daje 
nadzieję i siłę: „Ja jednak wierzę, że 
ujrzę dobroć Pana w krainie żyjących” 
(Ps 27,13). Bóg pragnie okazywać do-
broć każdemu, abyśmy wszyscy mogli 
cieszyć się tym, co dla nas czyni.

Bóg jest sprawiedliwy. „Sprawiedli-
wy jesteś, Panie, i prawe są sądy two-
je” (Ps 119,137). Już samo stworzenie 
ogłasza Bożą sprawiedliwość (Ps 19,2). 
Jego osądy są sprawiedliwe, cieszy się 

z nich nawet ziemia. W Księdze Powtó-
rzonego prawa czytamy, że można zdać 
się na Jego sprawiedliwość i prawość: 
„On jest skałą! Doskonałe jest dzieło 
jego, gdyż wszystkie drogi jego są pra-
we, jest Bogiem wiernym, bez fałszu, 
sprawiedliwy On i prawy” (Pwt 32,4).

Bóg jest święty. Prorok Izajasz pisze: 
„Święty, Święty, Święty jest Pan Zastę-
pów! Pełna jest wszystka ziemia chwały 
jego” (Iz 6,3; zob. też Iz 57,15; Ap 4,8). 
Boża świętość nie ma sobie równej: 
„Nikt nie jest tak święty, jak Pan, gdyż 
nie ma nikogo oprócz ciebie, nikt taką 
skałą jak nasz Bóg” (1 Sm 2,2). Świado-
mość tego, jaki jest Bóg, podnosi na du-
chu: „W nim bowiem raduje się serce 
nasze, bo zaufaliśmy jego świętemu 
imieniu” (Ps 33,21).

Wszystkie te atrybuty, łącznie z ty-
mi, których miejsce nie pozwala nam 
tu wymienić, składają się na Boży cha-
rakter. Właśnie taki jest Bóg od począt-
ku wszechrzeczy. I kiedy przemawiając, 
zaczął stwarzać niebo i ziemię, Jego ce-
chy prędko się uwidoczniły: „Bo nie-
widzialna jego istota, to jest wiekuista 
jego moc i bóstwo, mogą być od stwo-
rzenia świata oglądane w dziełach 
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i poznane umysłem, tak iż nic nie ma-
ją na swoją obronę” (Rz 1,20). Stworze-
nie objawia nam, kim jest Bóg.

STWÓRCZA  
MOC BOŻA

Stworzenie świata. Skoro już od-
kryliśmy charakter Boga, przyjrzyjmy 
się Jego dziełu powołania do istnienia 
wszystkiego, co znamy: „Słowem Pana 
uczynione zostały niebiosa, a tchnie-
niem ust jego całe wojsko ich. (…) Bo on 
rzekł — i stało się, On rozkazał — i sta-
nęło” (Ps 33,6.9); „Ugruntowałeś ziemię 
na stałych podstawach, by się nie za-
chwiała na wieki wieczne” (Ps 104,5). 
Wersety te odpowiadają nam na pyta-
nie o pochodzenie: wszystko zaistnia-
ło za sprawą Boga. „Wszystko przez nie 
[Słowo] powstało, a bez niego nic nie 
powstało, co powstało” (J 1,3). Kiedy 
w całym pierwszym rozdziale Księgi 
Rodzaju Bóg każdego dnia przemawia, 
świat coraz bardziej rozkwita. Pod ko-
niec każdego kolejnego dnia stworze-
nia Bóg spogląda na świat i widzi, że 
jest to dobre (Rdz 1,4.10.12.18.21.25).

Ellen White opisuje ów idealny świat 
następująco: „Gdy ziemia wyszła z rąk 
Stwórcy, była nadzwyczaj piękna. Jej 
powierzchnia była urozmaicona góra-
mi, wzgórzami i równinami, podzie-
lonymi łagodnie płynącymi rzekami 
i ślicznymi jeziorami. (...) Wdzięcz-
ne krzewy i delikatne kwiaty cieszyły 
oczy, gdziekolwiek zwróciło się wzrok. 
Wyżyny ukoronowane były drzewami 
bardziej majestatycznymi niż jakiekol-
wiek z obecnie rosnących na ziemi. Po-
wietrze, nie skażone wyziewami, było 
czyste i zdrowe. Cały krajobraz prze-
wyższał pięknem najwspanialsze pa-
łacowe ogrody. Aniołowie przyglądali 
się temu widokowi z rozkoszą i rado-
wali się z cudownych dzieł Bożych”3.

Stworzenie Adama i Ewy. Kropką 
nad i w dziele stworzenia było uczy-
nienie Adama i Ewy, mężczyzny i ko-
biety: „Potem rzekł Bóg: Uczyńmy czło-
wieka na obraz nasz, podobnego do nas 
i niech panuje nad rybami morskimi i 
nad ptactwem niebios, i nad bydłem, 
i nad całą ziemią, i nad wszelkim pła-

zem pełzającym po ziemi. I stworzył 
Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz 
Boga stworzył go. Jako mężczyznę i nie-
wiastę stworzył ich” (Rdz 1,26–27). Ja-
ko ludzie zostaliśmy więc stworzeni 
na obraz Stwórcy. Ba, w Jego rękach 
twoja historia nie tylko się zaczyna, 
ale i trwa: „Albowiem w nim żyjemy 
i poruszamy się, i jesteśmy” (Dz 17,28).

Dlaczego jednak Bóg postanowił 
stworzyć ludzi? Dlaczego w ogóle je-
steśmy? W J 17,3 Chrystus modlił się 
do Ojca niebieskiego: „A to jest żywot 
wieczny, aby poznali ciebie, jedynego 
prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, 
którego posłałeś”. Prosił w modlitwie, 
abyśmy poznali Boga. A zatem pierwot-
ny plan stworzenia człowieka obejmo-
wał poznanie Boga.

Zostaliśmy stworzeni również po to, 
by Boga kochać: „Będziesz tedy miłował 
Pana, Boga swego, z całego serca swego 
i z całej duszy swojej, i z całej siły swo-
jej” (Pwt 6,5). Bóg stworzył nas, żeby-
śmy Go kochali, ale nie postanowił sobie 
tego samolubnie. Bóg stworzył nas także 
po to, żeby i On nas mógł kochać, a my 
żebyśmy mogli się Nim cieszyć: „Rozko-
szuj się Panem, a da ci, czego życzy so-
bie serce twoje” (Ps 37,4); „Patrzcie, jaką 
miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy 
nazwani dziećmi Bożymi” (1 J 3,1). Ro-
dzaj ludzki miał być odbiorcą płynące-
go od Boga strumienia miłości i szczę-
śliwości. Ellen White zauważa, że Bóg 
w swej miłości dał Adamowi i Ewie bło-
gosławieństwo prawdziwego rozkoszo-
wania się stworzonym światem: „Pan 
pobłogosławił Adama i Ewę takim in-
telektem, w jaki nie wyposażył żadnego 
innego stworzenia. Uczynił Adama pra-
wowitym władcą wszystkim dzieł, któ-
re wyszły z Bożej ręki. Człowiek, uczy-
niony na obraz Boga, mógł kontemplo-
wać wspaniałe dzieła Boże w przyrodzie 
i być za nie wdzięcznym”3.

I wreszcie, zostaliśmy stworzeni 
po to, aby oddawać Bogu chwałę: „Go-
dzien jesteś, Panie i Boże nasz, przy-
jąć chwałę i cześć, i moc, ponieważ Ty 
stworzyłeś wszystko, i z woli twojej zo-
stało stworzone, i zaistniało” (Ap 4,11). 
Bóg zasługuje na chwałę i cześć. Nasze 
głosy miały się wznosić do Niego w po-
dziwie i wdzięczności. A zatem Bóg za-

mierzał nas uczynić, abyśmy mogli Go 
poznać, kochać, wielbić i być odbiorca-
mi Jego miłości.

WNIOSKI 
KOŃCOWE

Biblijne sprawozdanie z dzieła stwo-
rzenia odpowiada na wiele podstawo-
wych pytań filozoficznych. Dowiaduje-
my się z niego, dlaczego i w jaki sposób 
powstała ludzkość, zdobywamy wie-
dzę o istnieniu i charakterze Stwórcy. 
O Jego cechach świadczy cała przy-
roda. Ellen White tak pisze o tym fe-
nomenalnym zjawisku: „Od najmniej-
szego atomu do największego cia-
ła we wszechświecie, wszystkie żywe 
istoty i martwe rzeczy głoszą w swej 
niezmąconej piękności i pełnej rado-
ści: Bóg jest miłością”4.

Cudowne dzieło stworzenia przez Bo-
ga przyrody mówi nam o Jego miłości 
i przyciąga nas ku Niemu. Bóg stworze-
nia jest Bogiem miłości, który zasługu-
je na nasze uwielbienie i chwałę. Jego 
przepełnione miłością serce i wszech-
moc napawają zaufaniem, że zatroszczy 
się i o nas. A ponieważ nas stworzył, 
wiemy, że w Nim kryje się sens nasze-
go życia. Ba, możemy w Nim odnaleźć 
wszystkie odpowiedzi na każde pyta-
nie. Bóg od samego początku jest na-
szą odpowiedzią. W następnym artyku-
le z tego cyklu zobaczymy, w jaki spo-
sób Bóg jest odpowiedzią nawet po tym, 
gdy doskonałość stworzenia uległa za-
burzeniu wskutek grzechu. 

S. JOSEPH KIDDER, 
KATELYN CAMPBELL

[S. Joseph Kidder jest wykładowcą chrześcijańskiej 
misji i uczniostwa w Seminarium Teologicznym 
Adwentystów Dnia Siódmego w Berrien Springs. 
Katelyn Campbell studiuje na kierunkach teolo-
gia i praca socjalna w Seminarium Teologicznym 
Adwentystów Dnia Siódmego w Berrien Springs].

1 Zob. Ali Sundermier, „You Could Fit the Entire 
Human Race into a Sugar Cube—and 13 Other 
Facts to Put the Universe into Perspective”, w: Bu-
siness Insider, 23.08.2016, dostęp: 17.11.2020, www. 
businessinsider.com/14-facts-about-the-universe- 
2016-8. 2 Ellen G. White, Patriarchowie i prorocy, 
tłum. J. Kauc, Chrześcijański Instytut Wydawni-
czy „Znaki Czasu”, Warszawa 1999, s. 28. 3 Ellen G. 
White, „Redemption—No. 1”, w: Review and Herald, 
24.02.1874. 4 Ellen H. White, Wielki bój, Wydawnic-
two „Znaki Czasu”, Warszawa 2010, s. 466.
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Want to share the video version of Are Mission 
Offerings Still a Thing? Visit m360.tv/s2014.

Your river of 
mission offerings 

helps grow and 
sustain new work 

throughout  
the world.

Please keep  
this life-giving 

river flowing.

Czy składając co tydzień dary na misję, mieliście kiedyś wrażenie, że 
wrzucacie je do worka bez dna? Może pomyślcie o tym inaczej, że wrzu-
cacie w ten sposób swoje środki do rzeki — nie po to, by się ich po-

zbyć, ale by pomóc w rozwoju misji na całej kuli ziemskiej.
Wydaje się, że dary na cele misyjne zeszły już na dalszy plan, tymczasem 

nadal ogrywają kluczową rolę we wspieraniu dzieła ewangelizacji na naszym 
globie. Wyobraźcie sobie, że dary na misję to płynąca przez cały świat rzeka, 
której życiodajne wody pomagają utrzymać pola misyjne.

Zapewne znane są wam kraje i przedsięwzięcia wspierane po części z da-
rów trzynastej soboty. A co z regularnymi, cotygodniowymi darami na mi-
sję? Na co idą? Co wspierają? I czego dokonują?

Może się zdziwicie, ale cotygodniowe dary na misję wspierają pracę oko-
ło czterystu rodzin misjonarzy na świecie. Co kwartał 70 proc. cotygodnio-
wych darów na cele misyjne wspomaga zagranicznych misjonarzy oraz mię-
dzynarodowe dzieło Kościoła.

Środki asygnowane przez Generalną Konferencję na wsparcie światowych 
wydziałów, Unii Misyjnej Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej oraz Izrael-
skiego Pola Misyjnego pomagają realizować w tych rejonach działalność mi-
syjną, tak jak woda nawadnia pola z niedostateczną ilością deszczu.

Pozostałe środki idą na wsparcie adwentystycznych instytucji i organizacji, 
które usprawniają pracę światowego Kościoła. Pomagają na przykład w mi-

sji medycznej Loma Linda University, w ewangelizacji prowadzonej przez 
Światowe Radio Adwentystyczne (AWR) i w służbie charytatywnej Ad-

wentystycznej Organizacji Pomocy i Rozwoju (ADRA).
W ostatnich latach miliony ludzi z rejonów, gdzie trudno do-

trzeć z ewangelią, znalazły zbawienie w Jezusie Chrystusie 
i dołączyły do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. 
W 2018 r. średnio co 22 sekundy zyskiwaliśmy nowe-
go członka Kościoła, a co 4 godziny powstawał nowy 
zbór adwentystyczny.

Dzięki temu, że pamiętając o misji globalnej regular-
nie składacie dary, w rejonach białych plam i pośród no-

wych grup ludnościowych powstały tysiące nowych zborów. 
Ale jak karmić duchowo nowych wyznawców po chrzcie? Skąd 

mieć pewność, że ich nowa wiara będzie się umacniać i że będą 
wzrastać w uczniostwie?

W rozwoju dzieła na całym świecie, obejmującego także pomoc 
duchową ludziom już po chrzcie, pomaga właśnie zasilana waszymi 
darami rzeka środków przeznaczanych na cele misyjne.

Nie pozwólcie jej wyschnąć.
Dziękuję za wasze cotygodniowe dary misyjne i za nieustanne 

modlitwy za naszą wspólną misję.
GARY KRAUSE

[Autor jest zastępcą sekretarza Generalnej Konferencji  
i dyrektorem Sekretariatu Ewangelizacji].
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Have you ever felt as if you’re putting your money into a 
“black hole” when you give your weekly mission offerings? 
Maybe you should think about it more as pouring your 
offerings into the river. Not to get rid of them, but to help 

mission flourish around the world.
Mission offerings don’t seem to get as much attention anymore. 

Yet they’re still vitally important to supporting work around the world. 
Think of your mission offerings as a river flowing through the entire 
world, providing life-giving water to help sustain the mission fields.

You probably know countries and projects that are supported by 
part of your Thirteenth Sabbath Offering. But what about the regular 
mission offerings you give each week? Where do they go? What do 
they support? And what do they achieve?

You may be surprised to learn that your weekly mission 
offerings help support the work of some 400 missionary families* 
around the world. In fact, 70 percent of the weekly mission offerings 
each quarter help support overseas missionaries and the interna-
tional work of the church.

Appropriations from the General Conference to world divisions, 
the Middle East North Africa Union Mission, and the Israel Field help 
these regions build and sustain mission activities in their territories 

like water to irrigate fields when there’s not enough rain.
The remaining money helps various institutions and 
agencies that serve the world church. For example, it helps 

the compassionate medical mission work of Loma Linda 
University, the outreach of Adventist World Radio, 

and the humanitarian ministry of ADRA, the 
Adventist Development and Relief Agency.

In recent years, millions of people from 
challenging areas of the world have found 
salvation in Jesus and have joined the Sev-

enth-day Adventist Church. On average in 2018, 
every 22 seconds, someone became an Adventist, 

and every 4 hours, a new church was organized. 
Thanks to your offerings and the Global Mission focus, 

thousands of new congregations have been established in 
unreached areas and among new people groups. But after 
these new believers have been baptized, how are they 
nurtured? How do we make sure that their new faith is 
strengthened and they grow as disciples?

Your river of mission offerings helps grow and sustain 
new work throughout the world.

Please keep this life-giving river flowing.
Thank you for your faithful weekly mission offerings 

and your continuing prayers for Adventist mission.

* Accurate at time of submission

Are Mission 
Offerings  
Still a Thing?
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W rozwoju dzieła na całym 
świecie pomaga zasilana 

waszymi darami rzeka 
środków przeznaczanych 

na cele misyjne.

Nie pozwólcie jej 
wyschnąć.
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