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[Autor jest zastępcą sekre-
tarza Stowarzyszenia Ka-
znodziejskiego przy Ge-
neralnej Konferencji
Kościoła Adwenty-
stów Dnia Siódme-
go i redaktorem na-
czelnym kwartalnika
Elder’s Digest].
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N owy rok! Oto stoimy na pro-
gu 2014 roku. Jak minął ci rok
2013? Czy był to dobry rok?

Czy chciałbyś go przeżyć jeszcze raz?
A może cieszysz się, że już minął?

Nie wiem jak ty, ale ja czekam już
na nowy rok. Nie dlatego, by 2013 rok
był niedobry. Czekam na nowy rok,
gdyż przyniesie nam jako Kościołowi
nowe możliwości działania na podsta-
wie tego, co zostało dokonane w mi-
nionym roku. Będzie on szansą, by do-
konać tego, co nie zostało zrobione
w roku poprzednim.

Jak miał się twój zbór w minio-
nym roku? Ilu ludzi powierzyło siebie
Jezusowi? Ilu ludzi przyjmowało lek-
cje biblijne? Gdy podróżuję po świe-
cie, widzę wiele zborów, które wspa-
niale rozwinęły się w ostatnim roku.
Ale czy możemy osiągnąć więcej?
Oczywiście, że tak!

Czy ci, którzy należą do Chrystusa,
wzrastali duchowo w minionym roku?
Jestem pewien, że wielu z nich wzrasta-

ło. Czy członkowie twojego zboru do-
świadczyli prawdziwego ożywienia i re-
formacji? Czy jako przywódcy kościelni
możemy pomóc współwyznawcom na-
dal się rozwijać? O tak, możemy!

Dziękuję Bogu za wielkie dzieło,
którego jako duchowi przywódcy do-
konaliście w minionym roku. Doce-
niam trud każdego z was. Każdy z was
został wyposażony w szczególne dary,
by pomagać zborowi rozwijać się i po-
magać każdemu współwyznawcy zacie-
śniać więź z Jezusem.

Wierzę, że nasz Kościół stoi
na progu jeszcze większych dokonań
dla królestwa Bożego. Czego potrze-
bujemy, by zrealizować te marzenia?
Dlaczego ważne jest, by Kościół odno-
sił sukcesy i był skuteczny w działa-
niu? Jest to ważne, gdyż każdego dnia
ludzie w twojej społeczności, rodzinie
i kręgu przyjaciół giną, nie znając swo-
jego Zbawiciela. Musimy odnosić suk-
cesy, bo świat ma się dowiedzieć przez
nas o Nim.

Jeśli nikt z nas, członków Kościo-
ła, nie będzie skuteczny w swoim cho-
dzeniu z Panem, to Kościół nie będzie
pozyskiwał dla Niego nowych uczniów.
Jeśli nasze osobiste życie nie będzie
uporządkowane dzięki Jego łasce, to
życie Kościoła będzie także pogrążać
się w chaosie.

Nowy rok przed nami! Co z nim
zrobimy? Uczyńmy go rokiem, który
warto będzie zapamiętać. Żyjmy tak, by-
śmy za rok niczego nie musieli żałować!

Życzę ci szczęśliwego i błogosła-
wionego nowego roku!  ✔

Jonas Arrais

Oczekując
nowego roku
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ilmar Hirle urodził się
i wychował w Brazylii,
gdzie jako młody człowiek

został kolporterem-ewangelistą. Praco-
wał w tym kraju
jako dyrektor se-
kretariatu wydaw-
nictw kościelnych
na poziomie die-
cezji, unii i wy-
działu. Był także
dyrektorem Sekre-
tariatu Wydawnictw Wydziału Euro-
-Azjatyckiego Kościoła Adwentystów
Dnia Siódmego. Obecnie jest zastępcą
dyrektora Sekretariatu Wydawnictw
Generalnej Konferencji Kościoła Ad-
wentystów Dnia Siódmego. W tej roli
współpracuje bezpośrednio z 63 ad-
wentystycznymi wydawnictwami i od-
powiada za przygotowanie nowych
książek dla Kościoła ogólnoświatowe-
go. Wilmar Hirle i jego żona Cleni
mają córkę, syna oraz wnuczkę.

JONAS ARRAIS: — Jak efektyw−
ny jest do tej pory projekt Wielki
bój z twojego punktu widzenia?

WILMAR HIRLE: — Pracuję
w Kościele od ponad 30 lat i nigdy
nie widziałem takiego entuzjazmu
wśród naszych współwyznawców jak
w związku z tym projektem. Wszyscy

chcą w nim uczestniczyć. Dzięki łasce
Bożej przekroczyliśmy nasz cel rozpo-
wszechnienia 140 mln egzemplarzy
książki Wielki bój autorstwa Ellen G.
White. Zostały one wydrukowane
i rozpowszechnione na całym świecie
w ponad 100 językach. Widzimy wy-
raźnie, że Duch Święty kierował tym
projektem.

— Jaka filozofia przyświeca
tego rodzaju wielkim projektom?
Dlaczego nazywasz książki cichymi
posłańcami?

— Misją naszego Kościoła jest do-
cieranie do wszystkich ludzi z dobrą
nowiną o rychłym powtórnym przyj-
ściu Jezusa. Są różne sposoby dzielenia
się tą wieścią. Ellen G. White napisała:
„Cisi posłańcy, zaniesieni do domu lu-
dzi dzięki pracy kolportera, będą
wzmacniać służbę ewange-
lii pod każdym względem,
bowiem Duch Święty dzia-
ła na umysły czytających
tak samo, jak na umysły
tych, którzy słuchają kaza-
nia. Ci sami aniołowie, któ-
rzy asystują przy pracy ka-
znodziei, towarzyszą także
książkom zawierającym
prawdę”1. Ponadto, gdyby-
śmy przemawiali tylko
do tych, którzy uczęszczają

do naszych domów modlitwy, to do ja-
kiej części ludzkości bylibyśmy w sta-
nie dotrzeć? Ilu nieadwentystów odwie-
dza zbory adwentystyczne w ciągu
roku? Nawet w najbardziej optymi-
stycznych założeniach jest to mniej niż
1%. A przecież naszym celem nie jest
dotarcie do 1% ludzi, ale do całej ludz-
kości! Dlatego musimy iść wszędzie.
Posługiwanie się tymi cichymi posłań-
cami jest jednym z najlepszych sposo-
bów głoszenia Bożej dobrej nowiny.

— Ogólna liczba książek rozpo−
wszechnionych w ramach projektu
Wielki bój jest imponująca. Jak są−
dzisz, jaki ostateczny Boży cel przy−
świeca takim projektom?

— Nigdy wcześniej nie realizowa-
liśmy projektu, w ramach którego roz-
powszechniono by tak wielką liczbę
książek — ponad 140 mln egzempla-
rzy! Ale skoro naszym celem jest do-
trzeć do wszystkich ludzi, to jeszcze
daleko nam do zrealizowania tego pla-
nu. Ellen G. White napisała: „Publika-
cji musi być więcej, a rozpowszechnio-
ne mają być jak liście leżące na ziemi
jesienią”2.

Gdy wraz z żoną przeprowadzili-
śmy się do Stanów Zjednoczonych,
kupiliśmy dom z dużym podwórzem,
na którym rosło kilka starych drzew.
Nie zastanawiając się nad tym, obie-

całem żonie, że będę dbał
o porządek na podwó-
rzu. Gdy przyszła jesień,
drzewa zaczęły zrzucać
liście, a ja co piątek mu-
siałem je grabić przez
kilka godzin. Wtedy zro-
zumiałem, jak Bóg chce
dokończyć swą misję. Ni-
gdy wcześniej nie widzia-
łem takiego entuzjazmu
współwyznawców w roz-
powszechnianiu książek

WYWIAD

Projekt Wielki bój
i nowa misyjna książka

Beyond Imagination (Poza wyobraźnią)
W niedzielę 13 października 2013 roku, podczas dorocz−
nego posiedzenia Generalnej Konferencji Kościoła Ad−
wentystów Dnia Siódmego, odbyła się w siedzibie na−
czelnych władz ogólnoświatowego Kościoła uroczystość
dziękczynna związana z projektem Wielki bój. Wtedy
też Jonas Arrais, naczelny redaktor amerykańskiego
kwartalnika Elder’s Digest, przeprowadził rozmowę
z Wilmarem Hirle’em, zastępcą dyrektora Sekretariatu
Wydawnictw Generalnej Konferencji Kościoła Adwenty−
stów Dnia Siódmego.

W
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jak podczas realizacji tego projektu.
Niech będzie za to chwała Panu! Ale
Wszechmocny pragnie, byśmy uczy-
nili jeszcze więcej.

— Projekt Wielki bój dobiega
końca. Jaki będzie kolejny projekt
misyjny?

— Bóg powierzył nam zadanie gło-
szenia trójanielskiego poselstwa. Wiele
zasad wiary mamy wspólnych z inny-
mi Kościołami. Gdybyśmy wszyscy gło-
sili to samo przesłanie, ludzie nie czuli-
by potrzeby zmiany życia. Trójanielskie
poselstwo mówi o konflikcie między
Chrystusem a szatanem oraz o tym, jak
szatan zwodzi ludzi, podkopując wiarę
w Słowo Boże. Kolejna misyjna książ-
ka będzie dotyczyć przesłania pierwsze-
go anioła: „Bójcie się Boga i oddajcie
mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu
jego, i oddajcie pokłon temu, który
stworzył niebo i ziemię, i morze,
i źródła wód” (Ap 14,7).

Kościół ogólnoświatowy wyzna-
czył rok 2014 jako czas realizacji pro-
jektu Stworzenie. Sekretariatowi Wy-
dawnictw Generalnej Konferencji Ko-
ścioła Adwentystów Dnia Siódmego
zlecono przygotowanie książki misyj-
nej mówiącej o stworzeniu w kontek-
ście przesłania pierwszego anioła. Po-
zycja Beyond Imagination (Poza wy-
obraźnią)3 została przygotowana wła-
śnie w odpowiedzi na to zlecenie.

Pierwsza część tej publikacji opi-
suje wspaniałość kosmosu, wskazując
nieprzeliczone mnóstwo ciał niebie-
skich i ich ogrom, cuda ziemskiego
stworzenia, w tym zwierzęta, i niepo-

jęte funkcjonowanie żywych organi-
zmów — cuda, których ewolucjoniści
nie są w stanie logicznie wyjaśnić. Na-
stępnie autorzy zadają pytanie: Skoro
miłujący Stwórca tak wspaniale wszyst-
ko stworzył, to skąd wzięły się cierpienie
i śmierć? W ostatniej części książki
opisany jest Boży plan odnowienia świa-
ta, w tym obietnica powtórnego przyj-
ścia Jezusa.

— Dlaczego przywódcy zborów
powinni opracować strategię zaan−
gażowania współwyznawców
w rozpowszechnianie książek mi−
syjnych?

— Większość naszych współwyznaw-
ców regularnie uczęszcza na nabożeń-
stwa, słucha dobrych kazań i dobrej mu-
zyki. Jednak tam, gdzie życie wspólnoty
sprowadza się tylko do tego, zbór prze-
staje się rozwijać. Aby zbór był pełen życia
i energii, jego członkowie muszą się za-
angażować w działanie. Jednym z wy-
zwań stojących przed przywódcami jest za-
angażowanie w ewangelizację tych współ-
wyznawców, którzy obawiają się w nią za-
angażować. Przeważnie lękają się zaanga-
żowania, gdyż uważają się za niekompe-
tentnych — nie wiedzą, jak ewangelizo-
wać. Gdy uczymy członków zboru, jak
posługiwać się literaturą chrześcijańską
w ewangelizacji, opanowują tę wiedzę
bardzo szybko i wzbiera w nich ewan-
gelizacyjny zapał.

Duch Proroctwa radzi nam: „Niech
ulotki, broszury, czasopisma i książki
będą rozsyłane we wszystkich kierun-
kach. Noś zawsze z sobą pewną liczbę
wybranych ulotek, które będziesz mógł
wręczyć przy każdej sposobności.
Sprzedawaj, co tylko możesz, a w mia-
rę możliwości wypożyczaj i rozdawaj.
Wyniki nie dadzą długo na siebie cze-
kać”4. Gdy Ellen G. White to napisała,
nie było jeszcze zawodowych ewange-
listów-kolporterów. Kierowała te sło-
wa do wszystkich współwyznawców,
zachęcając, by zabierali ze sobą chrze-
ścijańską literaturę wszędzie, dokąd-
kolwiek się udają.

Zawsze wzywam naszych braci i na-
sze siostry, by zabierali ze sobą litera-
turę adwentystyczną i prosili Boga, aby
wskazał im, co mają z nią zrobić. Gdy
to czynią, nigdy nie wracają do domu

z książkami. Duch Święty zawsze wska-
zuje im, dokąd powinni skierować pu-
blikacje. Gdy współwyznawcy angażują
się w rozpowszechnianie literatury ad-
wentystycznej, stają się szczęśliwsi i bar-
dziej entuzjastyczni.

Niedawno przemawiałem w pew-
nym zborze i wezwałem jego członków
do rozpowszechniania publikacji. Kil-
ka tygodni później otrzymałem wiado-
mość od jednego z nich. Powiedział mi,
że pewnego sobotniego popołudnia on
i kilkoro innych współwyznawców za-
brali na jedną z plaż w Miami 250
butelek wody i 250 książek misyjnych.
Sprzedali całą wodę i wszystkie książki.
Był tak szczęśliwy, że postanowił zaku-
pić kolejną partię książek! Wielu wierzą-
cych zostaje kolporterami-ewangelistami
po tym, jak doświadczą mocy, która to-
warzyszy rozpowszechnieniu literatury
ewangelizacyjnej. Ellen G. White napi-
sała, że gdy człowiek wyrusza, by sprze-
dawać literaturę chrześcijańską, staje się
żywym kaznodzieją. Pastorzy i inni li-
derzy, którzy przemawiają w zborach, są
także żywymi kaznodziejami. Gdy kol-
porter-ewangelista przedstawia książkę
i opowiada o niej, jego dzieło jest nie
mniej ważne niż dzieło duchownego.
Ewangelizacja przez literaturę to niezwy-
kle ważna praca i dlatego jako przywód-
cy powinniśmy zachęcać współwyznaw-
ców do jej wykonywania.

Nie wszyscy wierzący mają umie-
jętności sprzedawania literatury adwen-
tystycznej, ale doświadczenie nauczyło
mnie, że każdy może uczestniczyć
w rozpowszechnianiu tej literatury.

Ktoś kiedyś powiedział mi:
— Nie potrafię sprzedawać książek

ani nawet wręczyć komuś za darmo
czasopisma, ale często zapominam za-
brać książkę z miejsca, w którym się
znajduję — czy to z samolotu, czy
z pokoju hotelowego! To, co dzieje się
później, pozostawiam Bogu.  ✔

1 Ellen G. White, Służba kolporterska, War-
szawa 2012, wyd. II, s. 112.

2 Tamże, s. 14-15.
3 Tytuł roboczy książki przyjęty przed uka-

zaniem się tego kwartalnika (przyp. red.).
4 Ellen G. White, Posłannictwo chrześcijan,

Warszawa 2013, wyd. III, s. 135.

Książka Wielki bój w różnych językach
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Obraz I:
Czy ożyją te kości?

Wyobraź sobie dolinę wyschłych
kości, które stają się wielką rzeszą
żywych ludzi (zob. Ez 37,1-14). Jest to
chyba najmocniejszy biblijny obraz
ożywienia. Ożywienie to zamiana przez
Boga ponurego zbiorowiska martwych,
porozrzucanych szkieletów w pełną
nadziei społeczność żywych istot. Ob-
raz ten ilustruje i potwierdza, że oży-
wienie to „przywrócenie do życia
z duchowej śmierci”1. Ten biblijny
obraz wyjaśnia także, że owo zmar-
twychwstanie jest wynikiem działania
mocy Słowa Bożego i Ducha Święte-
go (zob. Ez 37,4-10), podobnie jak dzie-
ło stworzenia (zob. Rdz 1,1-3). To du-
chowe zmartwychwstanie jest przed-
smakiem ostatecznego zmartwychwsta-
nia do życia wiecznego w dniu po-

wtórnego przyjścia Jezusa (zob. Iz
26,19; Dn 12,2; J 5,28-29; 6,40; Rz
8,11; 1 Kor 15,51-55; 1 Tes 4,16).

Obraz II: Patrz i żyj
Wyobraź sobie ludzi umierających

wskutek ukąszenia jadowitych węży.
Taki los spotkał szemrzących Izraeli-
tów podczas ich pobytu na pustyni
(zob. Lb 21,1-6). Ich jedyną nadzieją
było rozwiązanie dane przez Boga —
spojrzenie z wiarą na miedzianego
węża (zob. Lb 21,8-9). Wszyscy, któ-
rzy tak uczynili, zostali ożywieni —
przeszli ze śmierci do życia. Nie po-
trzebowali w tym celu żadnej dodat-
kowej pomocy, gdyż w odpowiedzi

na spojrzenie wiary Wszechmogący
dokonał dla nich cudu.

Jezus nawiązał do tego starotesta-
mentowego wydarzenia w rozmowie
z Nikodemem. Wskazał Nikodemowi,
że jak Izraelici spojrzeli na miedzia-
nego węża i przeżyli mimo śmiertel-
nego ukąszenia, tak życie wieczne staje
się udziałem grzesznika, który stale
z wiarą patrzy na Zbawiciela (zob.
J 3,14-16). Rzeczywiście, prawdziwe
ożywienie bierze się z nieustannego
trwania przez wiarę w łączności z Je-
zusem Chrystusem. Prawdziwe życie
jest w patrzeniu z wiarą na Niego.

Obraz III:
Deszcz błogosławieństwa

Wyobraź sobie krainę, w której
przez ponad trzy lata nie spadła ani kro-
pla deszczu. Tak było w Izraelu za pa-
nowania Achaba w czasach proroka
Eliasza (zob. 1 Krl 17,1; 18,1). Wy-
obraź sobie upadł, suszę, spieczoną zie-
mię, brak zieleni, resztki marnej roślin-
ności nad brzegami wysychających
rzek, a w końcu wyschnięte strumie-
nie oraz zwierzęta i ludzi konających
z głodu i pragnienia2. Taka sytuacja
była wynikiem zapowiedzianego
w przymierzu przekleństwa, które
Izraelici ściągnęli na siebie wskutek
swego odstępstwa i bałwochwalstwa
(zob. Pwt 28,15.23-24).

Wreszcie w odpowiedzi na modli-
twę Eliasza spadł deszcz, i to obfity
(zob. 1 Krl 18,41-45), a przyroda wró-
ciła do życia. Deszcz przynosi ożywie-
nie ziemi — chłodzi powietrze, daje
wzrost roślinom, orzeźwia i oczyszcza
żywe istoty. Jak deszcz jest błogosła-
wieństwem Pańskim w fizycznej sferze
życia (zob. Pwt 11,13-15; Ps 65,6.9-14;
104,10-15.24-28), tak ożywienie jest
Bożą obietnicą duchowego odnowienia
za sprawą Ducha Świętego dla pogrą-
żonego w martwocie ludu (zob. Iz 44,3-4;
Ez 34,26-27; Oz 6,3; Jl 2,21-24), tak iż
zacznie owocować — przyniesie plon
ku chwale Najwyższego.

Obraz IV: Ożywieni
razem ku jedności

Pomyśl, jak wygląda ożywiony du-
chowo Kościół. Kościół wczesnochrze-

TEOLOGIA

„Obraz jest wart
więcej niż 1000 słów”
(Napoleon Bonaparte).

Ożywienie można opisać wieloma słowami, ale lepiej to
zrobić za pomocą obrazów. Podobnie jak Jezus przed−
stawiał niebo przy pomocy przypowieści dotyczących
codziennych zajęć, zwykłych ludzi i znanych wydarzeń,
tak, czym jest ożywienie, najlepiej wyjaśnić przy pomo−
cy biblijnych słownych obrazów. W niniejszym artykule
rozważymy pięć z nich.

Obrazy
ożywienia
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ścijański opisany w Dziejach Apostol-
skich jest znakomitym tego przykła-
dem. Kościół ten otrzymał wczesny
deszcz Ducha Świętego obiecany w Jl
3,1-2 w odpowiedzi na wytrwałą
wspólną modlitwę (zob. Dz 1,4-5.8.12-14;
2,1-4). Była to społeczność napełniona
obecnością Ducha Świętego i kierowa-
na przez Niego, a Dzieje Apostolskie
opisują rezultaty takiego stanu rzeczy.
Pierwsi chrześcijanie mieli upodoba-
nie w czytaniu, studiowaniu, naucza-
niu i głoszeniu Słowa Bożego. Z za-
pałem modlili się razem i wspólnie
oddawali cześć Najwyższemu. Ocho-
czo dzielili się swoimi środkami,
wspierając dzieło Boże. Wywierali po-
zytywny wpływ na społeczeństwo (zob.
Dz 2,41-47; 4,32-35). Wzrastali w wie-
rze (rozwój jakościowy) i stale pomna-
żali swoje szeregi (rozwój liczebny)
(zob. Dz 16,5). Ponad wszystko Kościół
ten doświadczał jedności, miłości
i prawdziwej wspólnoty3. Był to Ko-
ściół pełen ludzi, którzy żyli i działali
w jedności. To samo jest możliwe
w naszych czasach, jeśli pójdziemy
za przykładem Kościoła wczesno-
chrześcijańskiego podanym w Dzie-
jach Apostolskich.

Obraz V:
Zajaśnieje ci Chrystus

Wyobraź sobie krainę pogrążoną
w zimowym mroku, skutą lodem
i oczekującą na wiosenne słońce, któ-
re zajaśnieje wysoko na niebie, stopi
śniegi i ogrzeje ziemię. W takich wa-
runkach każde źródło światła i ciepła
staje się cenne. Kojarzy się ze schronie-
niem i bezpieczeństwem. Ożywieni du-
chowo członkowie Kościoła są jak po-
chodnie w ciemności — jak niedające
się ukryć światło na szczycie wzgórza

(zob. Mt 5,14-16). Ludzie ci jaśnieją jak
gwiazdy nocą (zob. Flp 2,14-15; Dn
12,3), odbijając Światłość Świata (zob.
J 8,12; 9,5), chwałę Słońca Sprawiedli-
wości (zob. Ml 3,20), i kierując świat
ku Jego światłu przez czyny miłości
(zob. Iz 60,1-3; Mt 5,16). Jaśnieją, bo
żyją w świetle (zob. 1 J 1,5-7; 2,8-11;
J 3,19-21; Rz 13,11-14; 1 Tes 5,4-7), roz-
praszając ciemności egoizmu i prze-
ciwdziałając oziębłości świata (zob.
Ef 5,8-14; Mt 24,12; 2 Tm 3,1-5).
W przeciwieństwie do letnich laody-
cejczyków są gorący gorliwą miłością
do Chrystusa (zob. Ap 3,14-20). Co-
dziennie poświęcają czas, by patrzeć
na chwałę Boga w Chrystusie, a ich
twarze jaśnieją Jego światłem (zob.
2 Kor 3,14-18). Ci ożywieni chrześcija-
nie wspólnie jaśnieją i napełniają całą
ziemię chwałą Pana4 (zob. Ap 18,1; Ha
2,14; Jr 31,33-34). Prawdziwie ożywie-
nie przynosi ciepło i światło zziębnię-
tym duszom w tym ciemnym świecie.

Zatem jak wygląda ożywienie? Za-
nim nastąpi, panują lęk i śmierć. Gdy
ono nastąpi, panują miłość i życie. Dzię-
ki gorliwej wspólnej modlitwie oraz cał-
kowitemu osobistemu i wspólnotowe-
mu poddaniu się mocy Słowa Bożego
i Ducha Świętego możemy doświad-
czyć ożywienia5. Jaki jest tego efekt?
Żywa armia ludu Bożego — orzeźwia-
jąca jak deszcz, obfitująca w owoc Du-
cha, zbierająca żniwo dusz, zjednoczo-
na w prawdziwej wspólnocie, pełna go-
rącego zapału i miłości do Jezusa
w tym zimnym i ciemnym świecie.

Czy potrafisz wyobrazić sobie taką
sytuację?  ✔

Michael Oluikpe

1 Ellen G. White, Wybrane poselstwa, War-
szawa 2009, t. I. s. 125.

2 „Minął rok, a deszcz nie padał. Ziemia była
spieczona jak po pożarze. Nieznośny żar
słońca wyniszczył resztki roślinności. Stru-
mienie dawno wyschły, a stada zwierząt
wymierały z braku wody. Żyzne niegdyś
pola stały się wypaloną pustynią, a gleba
obróciła się w proch. Bujne gaje poświęco-
ne kultowi bałwanów uschły. Drzewa w la-
sach zmieniły się w nagie i niedające cie-
nia szkielety. Powietrze stało się suche i du-
szące, a częste burze piaskowe oślepiały
nieostrożnych i odbierały oddech. Kwitną-
ce dotychczas życiem miasta i wioski stały
się miejscami żałoby. Głód i pragnienie
zbierały straszliwe żniwo wśród ludzi i zwie-
rząt. Przerażające widmo śmierci głodowej
stawało się coraz bardziej realne” (Ellen G.
White, Prorocy i królowie, Warszawa 2009,
wyd. IV, s. 83-84).

3 „Prawdziwa społeczność to coś znacznie wię-
cej niż pokazywanie się na nabożeństwach.
Oznacza dzielenie życia z innymi. (...). Au-
tentyczna społeczność to nie powierzchowne
związki czy rozmowy o wszystkim i niczym.
Taka społeczność polega na dzieleniu się
czymś z głębi serca, niekiedy nawet rzeczami
bolesnymi i osobistymi. Dochodzi do tego
wtedy, gdy ludzie nie ukrywają, kim są na-
prawdę i co dzieje się w ich życiu. Mówią
o swoich zranieniach, ujawniają swoje skry-
wane uczucia, przyznają się do porażek, wąt-
pliwości, obaw i słabości oraz zwracają się
o pomoc i modlitwę” (Rick Warren, Życie
świadome celu. Po co ja tutaj tak naprawdę
jestem?, tłum. Sławomir Ryżyk, Wydawnic-
two Koinonia, Ustroń 2004, s. 138-139)
(przyp. red.).

4 „Słudzy Boży, rozpromienieni świętą gorli-
wością, będą spieszyli z miejsca na miej-
sce, aby zwiastować poselstwo nieba. Tysią-
ce ich przekażą ostrzeżenie całej ziemi. Będą
się działy cuda, chorzy będą uzdrawiani,
a różne znaki będą towarzyszyć wierzącym”
(Ellen G. White, Wielki bój, Warszawa
2013, wyd. XVI, s. 372).

5 „Odrodzenie prawdziwej pobożności wśród
nas jest największą i najpilniejszą ze wszyst-
kich naszych potrzeb. Dążenie do tego po-
winno być naszym pierwszym zadaniem.
Trzeba dołożyć gorliwych starań, aby dostą-
pić błogosławieństwa Pana, nie dlatego, że
Bóg nie chce udzielić nam swego błogo-
sławieństwa, ale dlatego, że nie jesteśmy przy-
gotowani na to, aby je przyjąć. (...). Jednak
jest naszym zadaniem, poprzez wyznanie,
upokorzenie, pokutę i żarliwą modlitwę
spełnić warunki, na podstawie których Bóg
obiecał udzielić nam swe błogosławieństwa.
Odrodzenia należy oczekiwać jedynie jako
odpowiedzi na modlitwę” (Ellen G. White,
Wybrane poselstwa, t. I, s. 119).

[Dr Michael Oluikpe jest wykładowcą w Szko-
le Teologii i Religioznawstwa na adwenty-
stycznym uniwersytecie w mieście Bugema
w Ugandzie].

PRZED OŻYWIENIEM PO OŻYWIENIU

Suche kości Żywa społeczność

Zatruci i umierający ludzie Oczyszczeni i uzdrowieni ludzie

Spieczona ziemia i umierająca Chłodne i ożywcze deszcze
przyroda oraz ziemia wydająca plon

Apatyczny i podzielony Kościół Żywy i zjednoczony Kościół

Zziębnięci ludzie w ciemności
Pałający miłością ludzie żyjący
w świetle
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iblijna nauka o wieczerzy Pań-
skiej, zawarta między innymi
w 1 Kor 11,17-34, wskazuje ra-

czej na otwarty charakter tego obrzę-
du dla wszystkich wierzących. Wszy-
scy, którzy szczerze wierzą w Boga
i przyjmują Syna Bożego, Jezusa Chry-
stusa, jako swego Pana i Zbawiciela,
mogą uczestniczyć w wieczerzy Pań-
skiej na mocy faktu, iż przyjęli śmierć
Jego jako zapłatę za ich grzechy (zob.
Ef 1,6-7).

Niektóre Kościoły praktykują za-
mkniętą wieczerzę. Ich rozumowanie

jest takie, iż należy się upewnić, że ci,
którzy uczestniczą w tym obrzędzie,
są naprawdę wierzący. To zrozumiałe,
ale w takiej sytuacji przełożeni wspól-
noty stawiają się w pozycji sędziów,
którzy decydują, kto jest godny uczest-
niczenia w świętym obrzędzie. Taka
sytuacja jest w najlepszym razie dość
problematyczna. Kościół taki może
zakładać, że wszyscy jego oficjalni
członkowie są prawdziwymi wierzący-
mi, ale założenie to nie zawsze musi
być słuszne.

Praktyka ograniczania uczestnic-
twa w wieczerzy Pańskiej wyłącznie
do członków Kościoła wydaje się mieć
na celu zapewnienie, by nikt niegodny
nie uczestniczył w tym obrzędzie, czy-
li, jak niektórzy przypuszczają, nie bę-
dąc prawdziwym chrześcijaninem. Jed-
nak tekst biblijny nie mówi o niegod-
nym uczestniku,  ale o niegodnym
uczestnictwie. Odnosi się to do sposo-
bu, w jaki ktoś przyjmuje wino i chleb,
a nie do tego, czy jest godny uczestni-
czyć w obrzędzie. W absolutnym sen-
sie nikt z ludzi nie jest godny przycho-
dzić przed oblicze Boga pod jakimkol-
wiek pretekstem. Jednak każdy z lu-
dzi może to uczynić na mocy krwi
Chrystusa przelanej na krzyżu, jako że
każdy, kto wierzy w Niego, zostaje
uczyniony godnym. 1 Kor 11,27-32
wyraźnie dotyczy wierzących, a nie
niewierzących. Już od 1 Kor 11,23 jest
oczywiste, że Paweł mówi o wierzą-
cych uczestniczących w wieczerzy
Pańskiej i ten sposób głoszących
„śmierć Pańską (...), aż przyjdzie [Pan]”
(1 Kor 11,26). Paweł podsumowuje tę
część listu, nazywając swoich adresa-
tów braćmi (zob. 1 Kor 11,33). Dlate-
go ów fragment tego listu ostrzega wie-

rzących, by strzegli się niegodnego
uczestniczenia w wieczerzy Pańskiej.
Ten niegodny sposób jest wskazany jako
wyłączanie innych z udziału w wie-
czerzy Pańskiej i spożywanie chleba
i wina w celu zaspokojenia łaknienia
i pragnienia (zob. 1 Kor 11,34).

Tak więc wieczerza Pańska powin-
na być otwarta dla wszystkich wierzą-
cych, ale ci, którzy w niej uczestniczą,
powinni starannie zbadać swoją moty-
wację. Jeśli zachowują się w sposób
nacechowany brakiem szacunku wobec
wieczerzy Pańskiej, kierując się uprze-
dzeniami czy żarłocznością, to powin-
ni dobrowolnie zrezygnować z uczest-
niczenia, a w skrajnych przypadkach
powinni zostać pouczeni przez kierow-
nictwo zboru, iż nie powinni uczestni-
czyć w tym świętym obrzędzie. Jak
czytamy w Prawie zborowym Kościoła
Adwentystów Dnia Siódmego, „Kościół
Adwentystów Dnia Siódmego prakty-
kuje organizowanie otwartej uroczysto-
ści wieczerzy Pańskiej. W uroczysto-
ści uczestniczyć mogą wszyscy, którzy
oddali swoje życie Zbawicielowi”1.

Niechaj Najwyższy błogosławi cię
w zrozumieniu biblijnego przesłania
i znaczenia wieczerzy Pańskiej, aby ob-
rzęd ten był prawdziwym błogosławień-
stwem dla ciebie i twojego zboru.  ✔

1 Prawo zborowe Kościoła Adwentystów Dnia

Siódmego, Warszawa 2013, wyd. III, s. 161.

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

PYTANIA I ODPOWIEDZI
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Wieczerza Pańska
Czy wieczerza Pańska powinna być
obrzędem otwartym, czy zamkniętym?

B
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eśli pragniesz poprawić jakość swojego kaznodziejstwa, oto dzie-
sięć wskazówek, które ci w tym pomogą.

1. Poznaj swoich słuchaczy. Przygotuj kazanie, które będzie
zrozumiałe i zostanie docenione przez tych, którzy go wysłu−
chają.

2. Swoje kazanie przystosuj do indywidualnych potrzeb
słuchaczy. Większość ludzi odniesie twoje kazanie do siebie
i lepiej odpowie na nie, jeśli połączysz fakty z interesującym
opowiadaniem i przykładami.

3. Szanuj ramy czasowe. Jeśli robi się późno, zaplanuj zawcza−
su, które części kazania możesz pominąć. Jeśli zdarzy się, że
kazanie okaże się za krótkie, bądź przygotowany, by nieco je
wydłużyć bez zaburzania jego układu.

4. Zacznij mocnym akcentem. Zacznij kazanie mocnym ak−
centem, a przekonasz się, że łatwiej będzie ci podtrzymać uwa−
gę słuchaczy do końca.

5. Panuj nad swoją gestykulacją. Nie tylko twoje słowa, ale
i gesty wymownie świadczą o tobie.

6. Zachowuj ze słuchaczami kontakt wzrokowy. Patrz
na swoich słuchaczy, gdy mówisz do nich. Nie przenoś wzro−
ku nad zgromadzonych i na ich nogi.

7. Nie spiesz się. Mów powoli i dobitnie, aby twoje słowa były
zrozumiałe.

8. Milczenie to nie zbrodnia. Nie musisz wypełnić słowami
każdej sekundy kazania. Dłuższa pauza na zebranie myśli czy
przepłukanie gardła wodą jest dopuszczalna i daje słuchaczom
okazję do zastanowienia nad tym, co usłyszeli do tej pory.

9. Pracuj nad barwą brzmienia głosu i sposobem mówie−
nia. Wiedz, kiedy podnieść, a kiedy ściszyć głos oraz które sło−
wa zaakcentować. Twoja energia jest zaraźliwa, więc słucha−
cze będą na nią reagować. Przy pomocy odpowiedniej intona−
cji pozyskaj i podtrzymaj uwagę słuchaczy.

10. Zadbaj o odpowiednie zakończenie swojego wystąpie−
nia. Dobre zakończenie nie powinno być gwałtowne, tak by
słuchacze nie zastanawiali się, czy kazanie nie zostało przerwa−
ne, zanim zostało dokończone.

Te wskazówki pomogą ci ulepszyć twoje kazania. Pamiętaj, że two-
ja więź z Bogiem przez modlitwę i studiowanie Biblii jest podstawą
przygotowania do każdego kazania.  ✔

HOMILETYKA

10 wskazówek
dla kaznodziejów

J
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est coś takiego w nowym począt-
ku, iż działa na nas inspirująco.
Ożywiamy się na myśl, że tym ra-

zem możemy zrobić coś lepiej. Oczywi-
ście wiemy, że 1 stycznia zazwyczaj nie
dzieje się nic niezwykłego, ale mimo to
noworoczne postanowienia wydają się
rozsądnym pomysłem. Wiemy, że każ-
dego dnia możemy zrobić przynajmniej
trzy rzeczy, które w istotny sposób
wpływają na nasze życie — ćwiczyć,
realizować długoterminowe zamierze-
nia i czytać Pismo Święte. Zatem co
dzieje się między 1 stycznia a naszą
porażką pod koniec lutego (czy raczej
4 stycznia)?

Rzeczywistość jest taka, że nawet
najważniejsze i najmniej czasochłonne
zajęcia nie są możliwe do zrealizowa-
nia w życiu kogoś, kto ma już czas zajęty
co do minuty. Jeśli zastanawiasz się
nad swoim udziałem w organizacji na-
bożeństw, chciałbym ci zaproponować,
byś rozważył dwa poniższe pomysły.

1. Daj sobie i swojemu zespołowi
organizującemu nabożeństwa kilka
tygodni większej swobody. Koniec
roku jest zazwyczaj okresem intensyw-

nej pracy w zborze. Szczególne wyda-
rzenia i specjalne spotkania sprawiają,
że w grudniu osoby organizujące na-
bożeństwa i muzycy zborowi są bar-
dziej zajęci niż zwykle. Wskutek tego
osoby te po tym okresie są nieco zmę-
czone i nie są w stanie działać dalej
z taką samą intensywnością. Przez kil-
ka tygodni ograniczcie się do prostej
formuły nabożeństw, by odpocząć.
Dzięki temu może się okazać, że nie-
które praktyki i elementy nabożeństwa
są całkowicie zbędne.

2. Przynajmniej raz w miesiącu
po prostu uczestnicz w nabożeń-
stwie bez żadnych obowiązków zwią-
zanych z jego przygotowaniem i pro-
wadzeniem. Jeśli wartość odpoczynku
i regeneracji sił nie jest dostatecznym
powodem, byś zrobił sobie przerwę,
zrób to w ramach niezbędnego szko-
lenia. Ci z nas, którzy zawsze pro-
wadzą nabożeństwo zza kazalnicy,
muszą sobie przypomnieć, jak wygląda
nabożeństwo z pozycji zwyczajnego
uczestnika. Co ważniejsze, musimy
praktykować prawdę, która jest oczy-
wista, a mimo to czasami przeoczana,

PRZYWÓDZTWO

Noworoczne
postanowienia
dotyczące

nabożeństwa
mianowicie, iż nabożeństwo jest spo-
tkaniem z Wiekuistym, a nie z nami.
Służba Boża podczas nabożeństwa jest
ważna, ale nie jesteśmy niezbędnymi
pośrednikami łaskawej obecności Naj-
wyższego. Bóg pragnie się nami posłu-
giwać, ale to Jezus jest prawdziwym
kierownikiem nabożeństwa i tylko On
może przyciągać ludzi do siebie (zob.
J 12,32). Gdy poświęcamy czas, by od-
poczywać w pewności, iż działanie
Boga jest wystarczające, wówczas
na nowo uczymy się prawdziwej war-
tości człowieczeństwa polegającej
na tym, iż jesteśmy Jego dziećmi. Cza-
sami musimy odłożyć na bok nasze
dokonania i uznać wielkość tego, co
już mamy dzięki Zbawicielowi.

Takie zamierzone odpoczywanie nie
tylko da ci czas na osobiste życie, ale tak-
że nauczy cię właściwego ustawiania prio-
rytetów w twojej służbie.  ✔

Nicholas Zork

[Autor jest pastorem w zborze adwentystycz-
nym na Manhattanie, centralnej dzielnicy
Nowego Jorku. Artykuł ukazał się pierwotnie
w Best Practice, 30 XII 2012].

J
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ościół chrześcijański nie przyjął
idei członkostwa aż do czasów
reformacji. Dla adwentystów

dnia siódmego pojęcie to jest zakorze-
nione w tej części naszego dziedzictwa,
która nawiązuje do wolnego Kościoła
zilustrowanego przez zgromadzenie
miejskie w Nowej Anglii, gdzie nacisk
został położony na samorządową in-
stytucję, a nie scentralizowaną władzę
skupioną w rękach nielicznych osób.

Jednak pojęcie członkostwa przeży-
wa kryzys we współczesnym społe-
czeństwie. Autor książki pt. Samotna gra
w kręgle1 napisał, że drużyny kręglar-
skie, podobnie jak inne grupy społecz-
nościowe, w Ameryce rozpadają się jed-
na po drugiej. Począwszy od pokole-
nia urodzonego w okresie wyżu demo-
graficznego, indywidualizm zmienił
strukturę społeczną Kościołów, organi-
zacji społecznych i grup pracowniczych.
Zwróć uwagę na liczbę par żyjących
razem bez ślubu. Ludzie coraz bardziej
przedkładają nieformalne związki mał-
żeńskie ponad związki oparte na trady-
cyjnej strukturze społecznej.

Ponieważ my, adwentyści, postrze-
gamy królewską władzę w Kościele jako
zakazaną przez Boga, musimy trakto-
wać członkostwo jako niezbędne

dla podtrzymania ist-
nienia samorządnej

organizacji. Nasza religia nie jest jedy-
nie konsumencka jak sklep, w którym
robi się duchowe zakupy, zapasy inspi-
racji i uduchowienia. Jest ona raczej
społecznością uczniów powołanych
do misji wpływania na świat, w któ-
rym żyją — korpusem ekspedycyjnym
wysyłanym w określonym celu do ob-
cego świata. Jej zdolność podtrzymywa-
nia swojego istnienia i samozarządza-
nia jest absolutnie konieczna. Członko-
stwo zaś jest nieodzownym warunkiem
tej zdolności. Zatem jak mamy rozumieć
członkostwo w Kościele w świecie,
który unika członkostwa?

Zacznij od przeglądu członkostwa
w twoim zborze. Oto jak to zrobić.

Przejrzyj listę członków zboru nazwi-
sko po nazwisku i przypisz każdą oso-
bę do jednej z następujących kategorii:

1. Uczęszczający do zboru przynaj-
mniej raz w miesiącu przez cały rok.

2. Nieuczęszczający do zboru
z powodu niepełnosprawności czy za-
awansowanego wieku, pobytu w szkole
z internatem, służby wojskowej itd.

3. Ludzie, którzy wyprowadzili się,
ale jeszcze nie przenieśli swojego człon-
kostwa do innego zboru.

4. Pozostali, którzy mieszkają
w okolicy, ale uczęszczają rzadziej niż
raz w miesiącu albo w ogóle nie
uczęszczają do zboru.

W ciągu kilku ostatnich dziesięcio-
leci moi byli studenci i ja przeprowa-
dziliśmy tę procedurę w kilkuset zbo-
rach. Zazwyczaj 25-35% nazwisk tra-
fia do czwartej kategorii, którą
można określić jako nieaktywni. Nie
zauważyłem, by odsetek takich osób
wzrastał, choć wielu wyraża przeko-
nanie, że tak właśnie jest.

Dowiesz się też, że około 5-10%
regularnie uczęszczających na na-

bożeństwa nie przyłączyło się oficjalnie
do zboru. Niektórzy z nich są współ-
małżonkami adwentystów i nigdy nie
zdecydowali się przyjąć chrztu. Niektó-
rzy przygotowują się do chrztu. Ponad-
to znajdą się też tacy, którzy są ochrzczo-
nymi adwentystami, regularnie uczęsz-
czają do kaplicy, oddają dziesięcinę
i składają dary, a nawet pełnią urzędy
zborowe, ale nie przenieśli swojego
członkostwa z innego zboru.

Ludzie w różny sposób uzasad-
niają to, że nie przenieśli swojego
członkostwa do zboru, do którego
uczęszczają. Niektórzy chcą wspierać
niewielki zbór w wiejskiej okolicy,
gdyż obawiają się, że rozpadnie się, je-
śli liczba jego członków zmniejszy się
jeszcze trochę. Inni nie dostrzegają żad-
nej duchowej wartości w biurokracji
związanej z przenoszeniem członko-
stwa. Młodsi dorośli postrzegają człon-
kostwo jako przestarzałą praktykę. Dla-
tego wiele współczesnych Kościołów
ewangelikalnych ignoruje kwestię
członkostwa i prowadzi jedynie rejestr
uczęszczających osób — tych, które
uczestniczą w nabożeństwach i spo-
tkaniach grup, realizujących określone
programy itd. Ich rejestry są zazwyczaj
bardziej aktualne i użyteczne niż księ-
gi zborowe większości adwentystycz-
nych zborów.  ✔

Monte Sahlin

1 Zob. Robert D. Putnam, Samotna gra

w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot

lokalnych w Stanach Zjednoczonych, tłum.
Przemysław Sadura i Sebastian Szymański,
Wydawnictwa Akademickie i Profesjonal-
ne, Warszawa 2008 (przyp. red.).

[Artykuł ukazał się pierwotnie w Best Practi-

ces, 12 I 2012].

DUSZPASTERSTWO

Członkostwo
wKościele
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rzypuszczalnie słyszałeś już, że to,
jak się odżywiasz, jest jednym
z najważniejszych czynników

decydujących o twoim zdrowiu i dłu-
gości twojego życia. Jednak ważne jest
nie tylko to, czym odżywiasz ciało, ale
także to, czym karmisz swój umysł.
Pokarmem dla twojego umysłu jest to,
co oglądasz, czego słuchasz, co czytasz
i o czym myślisz. Badania naukowe
potwierdzają, że to, co oglądasz (np. fil-
my, seriale, gry wideo), co czytasz (np.
książki, czasopisma), czego słuchasz
(np. muzyka, radio, programy publicy-
styczne) i to, jak dużo czasu na to
wszystko poświęcasz, może z czasem
wywierać silny wpływ na twoje zdol-
ności poznawcze. Dotyczy to zarówno
dzieci, jak i dorosłych. Oto kilka spo-
strzeżeń, jakie poczynili naukowcy pro-
wadzący tego rodzaju badania:

• Miłośnicy rocka (gotyckiego,
punk, heavy metalu), muzyki afrykań-
skiej (bluesa, hip-hopu) i elektronicz-
nej muzyki tanecznej (techno, house)
z biegiem czasu wykazują większą
skłonność do przestępczości niż mi-
łośnicy muzyki klasycznej i konwen-
cjonalnej muzyki popularnej1.

• U dzieci czas spędzany przed
telewizorem przekłada się na przecięt-
ny obwód w pasie (nadwagę i otyłość)
oraz obniżenie poziomu cholesterolu
HDL (dobrego)2.

• Wpatrywanie się w ekran (także
tabletu, smartfona czy telewizora) tuż
przed snem może prowadzić do bezsen-
ności i zaburzać produkcję melatoniny3.

• Słuchanie przyjemnej muzyki może
być dobre dla układu krążenia, gdyż
zwiększa przepływ krwi, rozszerzając we-
wnętrzną wyściółkę naczyń krwionośnych4.

A oto kilka faktów dotyczących spę-
dzania czasu przez dzieci przed ekra-
nem i ich dostępu do elektronicznych
mediów w Stanach Zjednoczonych5:

• Czas spędzany przed ekranem.
Przeciętny Amerykanin w wieku 8-18
lat spędza 4,5 godziny dziennie na oglą-
daniu telewizji, filmów na DVD i in-

nych nośnikach (licząc wszystkie me-
dia elektroniczne, czas ten wydłuża się
do 11 godzin).

• Dostęp do mediów elektronicz-
nych. Ponad 71% młodych ludzi ma
telewizor w swoim pokoju, połowa
posiada urządzenie do gier wideo,
a ponad 1/3 trzecia komputer z do-
stępem do internetu.

• Reguły ustalane przez rodziców. Tyl-
ko 28% dzieci i młodzieży w wieku
8-18 lat przyznaje, iż w ich rodzinie obo-
wiązują zasady dotyczące ilości czasu, jaki
mogą spędzać na oglądaniu telewizji.

• Czas, jaki dzieci spędzają
na oglądaniu i słuchaniu mediów
elektronicznych, skraca się przeciętnie
o 3 godziny dziennie w tych rodzi-
nach, w których wyznacza się reguły
dotyczące korzystania z owych me-
diów przez dzieci i młodzież.

A jak to jest z dorosłymi, takimi
jak ty i ja? Współczesny stechnicyzo-
wany i szybki styl życia utrudnia wy-
znaczenie sobie granic, nieprawdaż?
Niektórzy uważają nawet, że wieloza-
daniowość to zaleta, więc potrafią ser-
fować po internecie podczas konferen-
cji, wysyłać esemesy podczas prowadze-
nia samochodu czy oglądać film, pra-
cując jednocześnie przy komputerze.
Czy jesteś gotowy usłyszeć prawdę?
Badania wyraźnie wskazują, że ludzie
notorycznie uprawiający tego rodzaju
wielozadaniowość nie są efektywni
w pracy. Ponadto z czasem doświad-
czają szybszej utraty zdolności poznaw-
czych i zapamiętywania.

Zatem jak możesz jako starszy zbo-
ru w skuteczny sposób być wzorem
tego, jak należy karmić swój umysł?
Oto kilka podpowiedzi.

• Wyznacz limit czasu spędzane-
go przed ekranem, w tym zwłaszcza
przed snem, zarówno dla samego sie-
bie, jak i dla dzieci i młodzieży
w rodzinie. Amerykańska Akademia
Pediatrii zaleca dla dzieci spędzanie
nie więcej niż dwóch godzin dziennie
przed ekranem.

• Świadomie dokonaj przeglądu
muzyki, jakiej słuchasz w domu, pra-
cy, samochodzie, jak również tego, co
czytasz i oglądasz.

• Wybieraj tylko muzykę podno-
szącą na duchu oraz wartościowe lek-
tury budujące charakter, pogłębiające
twoją więź z Bogiem i świadomość
zależności od Niego.

Krótko mówiąc, jeśli chcesz zacho-
wać swój umysł bystrym i pogłębić
swoje zdolności poznawcze, wybieraj
mądrze, jakiej muzyki słuchasz, co oglą-
dasz i czytasz oraz ile czasu na to
wszystko poświęcasz. Biblia mówi:
„Wszystko ma swój czas i każda spra-
wa pod niebem ma swoją porę” (Koh
3,1). Jeśli spędzasz swój czas niemądrze,
karmiąc umysł nędzną muzyką, bezwar-
tościowymi obrazami i głupimi słowa-
mi, będzie to negatywnie wpływać
na twoją pamięć, nastrój, zdolności po-
znawcze i zdrowie fizyczne. Z drugiej
strony, jeśli mądrze wybierasz to, czym
i jak karmisz swój umysł, nie tylko
zwiększysz swoją szansę na radowanie
się pełnią życia w obfitości, ale, co waż-
niejsze, będziesz przynosił chwałę Bogu
(zob. J 10,10; 1 Kor 10,31).  ✔

Katia Reinert

1 Zob. Ter Bogt i inni, w: Pediatrics 131 (2),
e380-e389.

2 Zob. J. Chaput i inni, w: Applied Physiology,

Nutrition, and Metabolism 38 (5), s. 477-483.
3 Zob. Mayo Clinic, Are Smartphones Di-

srupting Your Sleep? Mayo Clinic Study Exa-

mines the Question, 2013.
4 Zob. M. Miller i inni, Positive Emotions and

the Endothelium: Does Joyful Music Improve

Vascular Health? (przemówienie wygłoszone
w 2008 roku podczas posiedzenia Amery-
kańskiego Towarzystwa Kardiologicznego).

5 Zob. Kaiser Foundation, Generation M2:

Media in the Lives of 8-18-Year-Olds, 2010.

[Autorka jest dyrektorem Sekre-
tariatu Zdrowia Wydziału Pół-
nocnoamerykańskiego Kościoła
Adwentystów Dnia Siódmego].

ZDROWIE

Właściwy pokarm dla umysłu
P
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owszechnie przyjmuje się, że ludz-
ka egzystencja przebiega w trzech
połączonych ze sobą sferach —

fizycznej, umysłowej i duchowej. Zo-
staliśmy inteligentnie i harmonijnie
zaprojektowani przez naszego Stwórcę
na Jego obraz (zob. Rdz 1,27). Bliski
kontakt z przyrodą, wegetarianizm
i wiara — styl życia podobający się
Bogu powinien zostać rozważony jako
najlepszy wybór ze względu na zdro-
wie i chwałę Bożą (zob. Ga 6,7-8).

Jeśli chcemy się cieszyć pełnią
zdrowia, musimy przestrzegać określo-
nych zasad. Przyjrzyjmy się pokrótce
najważniejszym z nich.

I. CZYSTE POWIETRZE (zob. Rdz 2,7)
Tlen i inne gazy atmosferyczne

służą podtrzymywaniu życia, ale same
w sobie nie mają życia. Człowiek
może żyć kilka tygodni bez pożywie-
nia, kilka dni bez wody, ale tylko kilka
minut bez powietrza. Brak tlenu choć-
by przez krótki czas prowadzi do nie-
odwracalnego uszkodzenia mózgu
i po kilku minutach powoduje śmierć.
Tlen, komórki mózgu i myśli są
ze sobą nierozerwalnie związane.

Oddychanie jest niezbędne i decydu-
je o naszym życiu i zdrowiu. Proces od-
dychania składa się z dwóch zasadni-
czych części — wdechu i wydechu.
Wdech jest czynnością zarządzaną przez
podświadome funkcje mózgu i polega
na przepływie powietrza przez drogi od-
dechowe do płuc, gdzie następują prze-
miany metaboliczne. Wydech polega
na wypchnięciu z płuc powietrza nasy-
conego dwutlenkiem węgla — produktem
spalania węglowodanów w organizmie.

II. ŚWIATŁO SŁONECZNE
     (zob. Ml 3,20)

Żywe istoty na ziemi są zależne
od słońca. Światło słoneczne jest źró-
dłem energii dla roślin, a ludzie mogą
czerpać energię nie tylko z pokarmu, ale
także bezpośrednio z promieni słonecz-
nych. Ludzkie ciało może syntetyzować
własny cholesterol z tłuszczów i białek.

Nadciśnienie jest jednym z głównych
objawów potencjalnej choroby serca.

Fakt, iż przebywanie w świetle słonecz-
nym może obniżać poziom cholesterolu
we krwi, zmniejszać nadciśnienie i ob-
niżać poziom cukru we krwi, wskazuje,
że terapia słoneczna może być skutecz-
nie stosowana w przypadku tego rodza-
ju objawów. Światło słoneczne może tak-
że działać przeciwnowotworowo, pobu-
dzając układ odpornościowy i zwiększa-
jąc ilość tlenu dostarczanego do tkanek.
Silny układ odpornościowy chroni nas
nie tylko przed chorobami zakaźnymi,
ale może także zapobiegać chorobom
nowotworowym i zwalczać je.

III. WODA (zob. J 4,14)
Używanie wody do leczenia nosi

nazwę hydroterapii. Pamiętaj, że dosko-
nałe krążenie krwi jest niezbędne
dla zdrowia, a używanie wody do le-
czenia jest jednym z najlepszych sposo-
bów regulowania krążenia. Skóra reagu-
je zauważalnie w kontakcie z zimną
i gorącą wodą. Naprzemienne stosowa-
nie zimnej i gorącej wody niemal natych-
miast zwiększa liczbę czerwonych i bia-
łych krwinek. Zewnętrzne stosowanie
wody jest łatwą i skuteczną metodą re-
gulacji krążenia. Chłodny prysznic zna-
komicie łagodzi zmęczenie. Ciepły prysz-
nic uspokaja i wyrównuje krążenie krwi.

IV. ĆWICZENIA FIZYCZNE
      (zob. Koh 5,11)

Ludzie zostali stworzeni do aktyw-
ności. Mają poruszane mięśniami koń-
czyny, które mogą się zginać i prosto-
wać. Mięśnie utrzymują ciało we wła-
ściwej pozycji i pozwalają na wykony-
wanie skomplikowanych ruchów. Mię-
śnie składają się z włókien, które czer-
pią energię do pracy ze spożywanego
pokarmu. Mięśnie, w tym także mię-
sień sercowy, wzmacniają się przez ćwi-
czenia. Nieaktywni fizycznie ludzie
muszą się liczyć z dwukrotnie więk-
szym ryzykiem chorób serca niż ci, któ-
rzy regularnie ćwiczą.

Ćwiczenia fizyczne są nie tylko
cennym środkiem profilaktycznym, ale
mogą być także elementem terapii. Nie
tylko pomagają rozwijać i zachowywać
w zdrowiu układ krążenia, układ od-

dechowy i układ mięśniowo-szkieleto-
wy, ale także relaksująco wpływają
na cały organizm i pomagają zacho-
wać jego równowagę.

V. WŁAŚCIWE ODŻYWIANIE
    (zob. Koh 10,17)

Dobre odżywianie oparte na zrów-
noważonej diecie jest niezbędne dla zdro-
wia. Czym jest dieta? Jest żywieniowym
reżimem regulowanym przez medyczne
normy, a nie upodobania czy zachcian-
ki. Czym jest odżywianie? Jest dostarcza-
niem organizmowi tych składników
odżywczych, których naprawdę potrze-
buje. Innymi słowy, odżywianie to sztu-
ka jedzenia, aby żyć, a nie życia, aby jeść.

Hipokrates, uważany za ojca me-
dycyny, powiedział: „Niech twój po-
karm będzie twoim lekarstwem, a two-
je lekarstwo niechaj będzie pokar-
mem”. Zdrowie bierze się z tego, co
spożywamy. Pokarm można podzielić
na dwie grupy: naturalny i sztuczny.
Naturalne produkty spożywcze to te,
które są czerpane z przyrody w moż-
liwie niezmienionym stanie. Sztuczne
produkty spożywcze to te, które zosta-
ły poddane znacznym zmianom stosow-
nie do komercyjnego i narzuconego
przez upodobania ludzkie procesu ich
przetwarzania. Dobre odżywianie jest
oparte na dostarczaniu organizmowi
wysokiej jakości substancji i składni-
ków odżywczych takich jak: białka,
węglowodany, tłuszcze, witaminy, sub-
stancje mineralne i woda. Abyśmy
mogli się cieszyć dobrym zdrowiem,
80% masy spożywanego pokarmu po-
winny stanowić produkty, które w wy-
niku trawienia dają odczyn zasadowy,
a pozostałe 20% mogą stanowić pro-
dukty kwasotwórcze. Im mniej spoży-
wamy rafinowanych (wysoko przetwo-
rzonych) produktów, tym lepiej.

VI. WSTRZEMIĘŹLIWOŚĆ
      (zob. 1 Kor 9,25)

Wstrzemięźliwość, czyli panowa-
nie nad sobą, jest procesem umysło-
wym, który pomaga człowiekowi umiar-
kowanie korzystać z dobrych rzeczy
i całkowicie powstrzymywać się
od korzystania ze złych. Innymi sło-
wy, wstrzemięźliwość to robienie do-
brego użytku z umiejętności wybiera-
nia między dobrem a złem.

HOMILETYKA

Kazanie I     3 List Jana 1,2

Krzepkie zdrowie

P
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VII. ODPOCZYNEK (zob. Mk 6,31)
Odpoczynek w pełnym tego sło-

wa znaczeniu jest dobrowolnym zaprze-
staniem wszelkiej zbędnej aktywności.
W swojej mądrości Bóg postanowił, że
po każdym dniu pracy noc będzie prze-
znaczona na odpoczynek. Wszystkie
organy naszego ciała potrzebują odpo-
czynku. Praca fizyczna i umysłowa
szybko prowadzi do zmęczenia. Pod-
stawowym sposobem odpoczywania jest
oczywiście sen. Inne formy to drzem-
ka, zmiana rodzaju aktywności czy wy-
jazdy wakacyjne i urlopowe.

Przeciętny człowiek poświęca
na sen jedną trzecią swego życia. Oso-
by, które sypiają mniej niż 6 godzin
na dobę, jak również ci, którzy sypiają
więcej niż 9 godzin na dobę, żyją kró-

cej niż ci, którzy regularnie sypiają
od 7 do 8 godzin na dobę.

VIII. WIARA W MOC BOŻĄ (zob. Jr 17,7)
Biblia mówi, że bez wiary nie można

się podobać Panu. Brak wiary pozbawia
też człowieka wielu uzdrawiających bło-
gosławieństw. Ciężar grzechu, niosący
ze sobą rozmaite pożądania i troski,
które nigdy nie zostają zaspokojone, jest
jedną z podstawowych przyczyn chorób.

To, co lekarze bezskutecznie próbują
zrobić, jedynie Chrystus jest w stanie uczy-
nić. Lekarze usiłują obudzić naturalne
zdolności organizmu do pokonywania
choroby, ale tylko Jezus jest w stanie praw-
dziwie uzdrowić człowieka. Lekarze usi-
łują ochronić ludzkie życie, ale to Wieku-
isty jest Prawdziwym Dawcą Życia.

Boże zasady zdrowia polegają na za-
ufaniu pokładanym w mocy pochodzą-
cej z góry, nieustannie dostarczanej
przez Wszechmogącego. Decyzja powie-
rzenia siebie Najwyższemu i zachowa-
nia równowagi życiowej dzięki temu spo-
czywa w rękach każdego z ludzi.

Wielu zadaje sobie pytanie, skąd uzy-
skać pomoc do pokonania poniżających
i niszczących nałogów związanych ze sty-
lem życia. Odpowiedzią na to pytanie jest
właśnie panowanie nad sobą oparte na za-
ufaniu w moc Zbawiciela.  ✔

R. Pérez Santos

[Kazanie to zostało pierwotnie opublikowane
na stronie internetowej Sekretariatu Zdrowia
Diecezji Północnej Kościoła Adwentystów
Dnia Siódmego na Jamajce].

iększość ludzi uważa, że ka-
znodzieje nie powinni mó-
wić o takich sprawach jak:

potrzeba pozbycia się nadwagi, uprawia-
nia ćwiczeń fizycznych i prowadzenia
zdrowego stylu życia. Niektórzy uwa-
żają, że kaznodzieja powinien skupiać
się wyłącznie na duchowym aspekcie
przygotowania do życia w niebie. Jed-
nak częścią misji Kościoła jest także gło-
szenie Bożych zaleceń dotyczących
zdrowego stylu życia tu i teraz.

Na początku Stwórca wyznaczył lu-
dziom rodzaj pożywienia (zob. Rdz
1,29), które, jak wiadomo, zapobiega
między innymi chorobom nowotworo-
wym i chorobom serca. Wszechmogą-
cy zapewnił Adamowi i Ewie obfitość
owoców, orzechów, zbóż i jarzyn strącz-
kowych, gdyż w Jego zamyśle mieli być
weganami. Po upadku pierwszych lu-
dzi, przewidując stopniową degradację
i zubożenie przyrody, włączył do die-
ty także warzywa i zioła.

Z uwagi na ustanowiony przez
Boga system ofiarniczy już przed poto-
pem znany był podział na zwierzęta
czyste i nieczyste (zob. Rdz 7,2). Gdy
po potopie Wiekuisty pozwolił No-
emu i jego rodzinie spożywać mięso,
dotyczyło to wyłącznie mięsa zwierząt
czystych. Po wiekach owo zastrzeże-

nie zostało włączone do zbioru praw
podanych Izraelitom za pośrednic-
twem Mojżesza. Podział na zwierzęta
czyste i nieczyste zasadza się na ich
przydatności do spożycia, jak również
na uwarunkowaniach religijnych.

W Księdze Kapłańskiej czytamy
więc o ograniczeniach dotyczących
tego, co Hebrajczycy mogli spożywać.
Ponadto Biblia zawiera liczne nawią-
zania do pokarmów nadających się
do spożywania. Oto kilka przykładów.

I. POKARMY CZYSTE
• Oczyszczone z tłuszczu mięso

zwierząt wymienionych jako czyste
(zob. Kpł 11,2-3).

• Mięso ryb posiadających płetwy
i pokrytych łuskami (zob. Kpł 11,9;
Pwt 14,9).

• Miód, znany z zawartości składni-
ków leczniczych, w tym mleczka
pszczelego (zob. Prz 24,13; Pwt 8,8;
Rdz 43,11).

• Migdały i inne orzechy pełne cen-
nych składników odżywczych (zob.
Rdz 43,11).

• Proso i inne zboża (zob. Ez 4,9).
• Ogórki, pory, dynie, cebula i inne

warzywa (zob. Lb 11,5).
• Jęczmień, pszenica, figi, winogrona

i granaty (zob. Pwt 8,8).

• Niekwaszony i pełnoziarnisty
chleb (bogaty w błonnik zapobie-
gający chorobom serca i chorobom
nowotworowym) (zob. Wj 12,8.15;
Ez 4,9).

• Jogurt (sporządzany z zsiadłego
mleka krowiego, owczego i kozie-
go z dodatkiem miodu) (zob. Iz
7,15.22; Prz 27,27).

• Fasola i soczewica (zob. Rdz 25,34;
Ez 4,9).

• Czosnek zawierający substancje an-
tynowotworowe i pomagający za-
chować właściwy poziom choleste-
rolu w organizmie (zob. Lb 11,5).

• Oliwa, która oczyszcza ściany naczyń
krwionośnych i wzmacnia system
odpornościowy (zob. Pwt 8,8).

II. PRODUKTY NIECZYSTE
• Wszystko, co żyje w wodzie, a nie

ma płetw i łusek. (Skorupiaki takie
jak homary i kraby żyją w wodzie,
ale są niejadalne, gdyż nie mają płetw
i łusek — zob. Kpł 11,10. Te mor-
skie stworzenia, choć zawierają dużo
cynku, mają także znaczne ilości
szkodliwego cholesterolu).

• Ptaki drapieżne i padlinożerne (nie
należy ich spożywać, gdyż karmią się
ścierwem innych zwierząt — zob.
Pwt 14,21; Kpł 11,13-19). Wymie-
nionych jest szereg przykładów pta-
ków, których nie należy spożywać,
gdyż wszystko, co miało kontakt
z padliną, jest niejadalne.

Kazanie II     11. rozdział Księgi Kapłańskiej
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• Ograniczenia dotyczące diety człowie-
ka zostały nałożone ze względów zdro-
wotnych (zob. Wj 22,31). Na przykład
wieprzowina rozkłada się szybko w go-
rącym klimacie Palestyny. Ponadto
świnia, choć ma rozszczepione kopy-
to, nie przeżuwa pokarmu, a więc jest
sklasyfikowana jako nieczysta.

• Wszystkie pozostałe fruwające i peł-
zające stworzenia, posiadające kończy-
ny (poza kilkoma gatunkami szarań-
czy), miały być uważane za obrzydli-
we i niejadalne (zob. Kpł 11,23).

• Inne zwierzęta, niezaliczające się
do powyższych grup (np. węże), bez
wyjątku miały być uznane za nieczy-
ste i nienadające się do spożycia
(zob. Kpł 11,41-43).

III. NASZE CIAŁO JEST ŚWIĄTYNIĄ
Nasze ciało jest świątynią Ducha

Świętego. Czy szanujesz swoje ciało, by
zachować je w najlepszym możliwym
stanie? W Biblii czytamy: „Bóg poko-
ju niechaj was w zupełności poświęci,
a cały duch wasz i dusza, i ciało
niech będą zachowane bez nagany
na przyjście Pana naszego, Jezusa
Chrystusa” (1 Tes 5,23).

Apostoł Paweł kieruje do nas we-
zwanie: „Wzywam was tedy, bracia,
przez miłosierdzie Boże, abyście skła-
dali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą,
miłą Bogu, bo taka winna być duchowa
służba wasza” (Rz 12,1).

Przejadanie się, niedożywienie,
niewłaściwe odżywianie, brak odpo-
czynku, zaniechanie ćwiczeń fizycz-
nych i ruchu na świeżym powietrzu,
zamartwianie się, stresy i frustracje to
czynniki niekorzystne i niebezpiecz-

ne dla zdrowia. Z drugiej strony wła-
ściwe odżywianie, odpoczynek, ruch
i intensywny wysiłek na świeżym po-
wietrzu, pogoda ducha, umiejętność
odprężenia napiętych nerwów i czer-
panie prostej radości z życia to nie-
zbędne warunki zachowania zdrowia.

IV. BRAK WIEDZY
Bóg mówi o swoich wyznawcach:

„Lud mój ginie, gdyż brak mu pozna-
nia” (Oz 4,6). Jako chrześcijanie jeste-
śmy zobowiązani do zdobywania wie-
dzy o odżywianiu, abyśmy rozumieli,
jaki pokarm jest dla nas dobry, a jakie-
go powinniśmy unikać. W tej kwestii
musimy się kierować mądrością, a jed-
nocześnie panować nad apetytem i wy-
bierać tylko to, co dobre dla nas.

V. KOŃCOWE UWAGI
A. W niewoli praw dotyczących odży-

wiania? Biblijny sposób odżywiania jest
jak prawo, spisany kodeks reguł i prze-
pisów, które wydają się niezrozumiałe
i budzą w ludziach pragnienie wyzwo-
lenia się spod nich. Bóg powiedział Ada-
mowi i Ewie, że mogą spożywać owo-
ce wszystkich drzew w Edenie, prócz
jednego drzewa. Na tym polegała wol-
ność i takiej wolności Pan pragnie
dla nas wszystkich (zob. Ga 5,1).

Jezus mówi nam, że przyszedł na świat,
byśmy mieli życie i obfitowali (zob.
J 10,10). On pragnie, „abyś był zdrów tak,
jak dobrze się ma dusza twoja” (3 J 1,2).

Jako wierzący jesteśmy powołani
do wolności. Najwyższy nie chce, by-
śmy byli przywiązani do jakiejś ścisłej,
ascetycznej diety. Nie chce też, byśmy
się przejadali czy zjadali to, co nam

szkodzi. Pragnie, byśmy cieszyli się
wolnością i używali zdolności pano-
wania nad sobą we wszystkich dzie-
dzinach naszego życia.

B. Czy Bóg musi? Często jako wie-
rzący popełniamy błąd, sądząc, że Pan
musi spełniać nasze życzenia bez wzglę-
du na wszystko. Współczesny czło-
wiek nawykły do natychmiastowej re-
alizacji swoich zachcianek wmawia so-
bie, że może jeść i pić, co tylko chce,
bez względu na konsekwencje. Gdy
zaczynamy chorować wskutek naszych
błędów, oczekujemy, że Wszechmogą-
cy naprawi to, co zepsuliśmy, i pozwoli
nam dalej błądzić.

Niestety, prawda jest taka, że będzie-
my zbierać to, co zasiejemy. Nasze zdro-
wie i życie będzie zależeć od tego, jak
się odżywiamy. Jeśli spożywamy odpo-
wiednio dużo owoców i warzyw, ogra-
niczając w możliwie największym stop-
niu spożycie tłuszczów zwierzęcych, to
będziemy się cieszyć zdrowiem i wital-
nością. Jeśli odżywiamy się popularny-
mi tanimi daniami barowymi i unika-
my owoców i warzyw, będziemy się
borykali z problemami zdrowotnymi,
a jakość naszego życia będzie daleka
od naszych oczekiwań.

PODSUMOWANIE
W Wj 23,25 czytamy: „Służcie

Panu, Bogu waszemu, a On pobłogo-
sławi chleb twój i wodę twoją. Oddalę
też choroby spośród ciebie”. Uwierz-
cie Wiekuistemu i przyjmijcie Jego
zalecenia, gdyż On wie, co jest dla was
najlepsze. Dbajcie o Jego stworzenie,
odżywając się i żyjąc zgodnie z Jego
zasadami zdrowia!  ✔

ałżeństwo i rodzina są celem
ataku sił zła. Nie chodzi tu tyl-
ko o prawa i przywileje, za-

bezpieczenia, rodzicielską władzę, pra-
wa do odwiedzin czy inne sprawy ro-
dzinne. Lewicowa agenda obliczona
jest na zmianę struktury społecznej
i w tym celu dąży do rozbicia insty-
tucji małżeństwa. Jak to możliwe, że
znaleźliśmy się w takiej sytuacji, iż cia-

ła ustawodawcze legalizują jednopłcio-
we małżeństwa? Czyżbyśmy zaspali
na posterunku?!

Chciałbym wam dzisiaj przedsta-
wić cztery filary zdrowej rodziny.

I. PODSTAWĄ ZDROWEJ
    RODZINY JEST BÓG (zob. Ef 5,1)

W sprawach duchowych i moral-
nych nasze rodziny mają być kształto-

wane stosownie do objawionej woli
Pana, a nie woli większości czy widzi-
misię parlamentów i rządów.

Porównajmy małżeństwo jako in-
stytucję prawną z małżeństwem jako
duchowym przymierzem. Choć abso-
lutnie konieczne jest przestrzeganie
i umacnianie formalnych praw rodzi-
ny, to jednak nie możemy polegać
na ustawodawstwie w kwestii uświę-
cenia naszego małżeństwa. W 2. roz-
dziale Księgi Rodzaju czytamy, że to
Bóg połączył mężczyznę i kobietę
małżeńskim przymierzem. To On zwią-

Kazanie III     5. i 6. rozdział Listu do Efezjan
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zał ich ze sobą nawzajem. Ich związek
miał też odzwierciedlać więź między
stworzeniem a Stwórcą, a był oparty
na więzi łączącej osoby Bóstwa — rów-
ne co do istoty, ale odmienne
w swych funkcjach. Biblia wyraźnie
mówi, że mężczyźni i kobiety zostali
stworzeni jako jednakowo noszący po-
dobieństwo do Stwórcy, ale otrzymali
inne życiowe role. Jednak role te nie są
ostatecznymi wyznacznikami ich prze-
znaczenia. Małżeńskie przymierze zo-
stało ustanowione w określonym celu
i dotyczy szczególnej sfery życia ludzi.

Gdy mężczyzna opuszcza swoich
rodziców i wiąże się z kobietą, tych
dwoje staje się nową rodziną. W tym
związku funkcje mężczyzny mają sym-
bolizować duchową władzę Pana
nad rodziną, a kobieta ma być jego
partnerką w tym dziele. W czasach
postmodernizmu zamieniliśmy tę wi-
zję świętego małżeństwa na coś inne-
go. Jak nie możemy polegać na rzą-
dzie w kwestii uświęcenia małżeństwa,
tak nie możemy polegać w tej kwestii
na Kościele. Poślubienie osoby z te-
go samego Kościoła ma istotne znacze-
nie, ale samo w sobie nie gwarantuje
świętości małżeństwa. W Biblii czyta-
my o małżeństwie: Co Bóg związał...!

Aby nasze rodziny były zdrowe,
muszą być oparte na Wszechmogą-
cym. Jak to możliwe? W Ef 5,1 czyta-
my: „Bądźcie więc naśladowcami
Boga”. Gdy widzimy, że Pan coś czyni,
mamy Go naśladować. Jak On postę-
puje wobec ludzi, tak my mamy postę-
pować w naszych relacjach z ludźmi.
Mamy praktykować to, co On czyni,
gdyż w przeciwnym razie grozi nam
to, że zastąpimy rzeczywistość czymś
sztucznym i pozornie łatwiejszym.

II. ZDROWA RODZINA CECHUJE
     SIĘ PRAKTYKOWANIEM
     ULEGŁOŚCI (zob. Ef 5,21).

W zdrowej rodzinie nikt nie może
postępować tak, jak mu się podoba, nie
zwracając uwagi na innych. Podobnie
my wszyscy musimy żyć w uległości
wobec Najwyższego i bacząc wzajem-
nie na dobro innych.

A. Mąż ma być uległy Jezusowi. To
jest absolutna konieczność.
1. Bądź stanowczy, ale jednocze-

śnie pokorny i niesamolubny.

2. Miłuj swoją żonę.
3. Wspieraj ją w duchowym roz-

woju.
B. Żona ma być uległa mężowi. Po-

bożne kobiety nie dopuszczają się
bezbożnych czynów i nie sta-
wiają bezbożnych wymagań.
1. Pokora i uległość to najwięk-

sze czynniki motywacyjne bę-
dące w dyspozycji żony.

2. Bycie prawą osobą jest ważniej-
sze niż znalezienie prawej osoby.

3. Żona otrzymała od Boga zdol-
ność wywierania wpływu
na męża oraz dokonywania
pozytywnych zmian w jego
charakterze i postępowaniu.
Gdy żona próbuje nadużywać
tego wpływu, mąż może się za-
mknąć przed nią i przestać jej
słuchać.

C. Dzieci mają być uległe rodzicom.
Dotyczy to nie tylko pierwszych
osiemnastu lat życia dziecka.

Ci, którzy nie potrafią szanować
innych, zazwyczaj posiadają wypaczo-
ne pojęcie o samych sobie („wyprze-
dzajcie się wzajemnie w okazywaniu
szacunku” — Rz 12,10; „w pokorze
uważajcie jedni drugich za wyższych
od siebie” — Flp 2,3).

III. ZDROWA RODZINA SPRZYJA
       LOJALNOŚCI I WIERNOŚCI
       (zob. Ef 6,1).

Zaufanie buduje się z upływem cza-
su w wyniku życiowych prób. Zwłasz-
cza w rodzinie ludzie potrzebują bezpie-
czeństwa wynikającego ze świadomości,
że nikt nie zajmie ich miejsca.

Analogia do taśmy klejącej. Przy
pomocy przezroczystej taśmy klejącej
zademonstruj, jak nasza zdolność bu-
dowania wzajemnych więzi słabnie, gdy
próbujemy zawierać niewłaściwe kon-
takty z innymi osobami. Przyklej ka-
wałek taśmy do czyjegoś przedramie-
nia i odklej, powtarzając tę czynność
kilka razy. Wskaż słuchaczom, że
za każdym razem taśma przykleja się
słabiej. Podkreśl, że im częściej usiłu-
jemy przykleić taśmę, tym słabsze bę-
dzie połączenie.

Lojalność i wierność są możliwe
w związku, gdy:

A. Partnerstwo oznacza, że nie za-
wsze musi być tak, jak ty chcesz.

B. Pozytywna łączność jest niezbęd-
nym wymogiem.
1. Jeśli już musisz kogoś skryty-

kować, przyjmij regułę, że
każdą krytykę musisz poprze-
dzić pięcioma pozytywnymi
uwagami.

2. Strzeż się oskarżania, obrzuca-
nia wyzwiskami i słów takich
jak zawsze i nigdy.

3. Trzymaj się teraźniejszości.
Przeszłość się nie liczy.

4. Nie obwiniaj partnera i nie
krzycz na niego. „Łagodna
odpowiedź uśmierza gniew”
(Prz 15,1).

C. Uczciwość jest absolutnym prio-
rytetem. Trudno o zaufanie tam,
gdzie zostanie ono zawiedzione.

IV. ZDROWA RODZINA TO TAKA,
     W KTÓREJ DOŚWIADCZA SIĘ
     DOBREGO RODZICIELSTWA
     (zob. Ef 6,4).

Dobre rodzicielstwo wymaga wy-
siłku obojga rodziców oraz dzieci. Gdy
dzieci wkraczają w okres nastoletni,
wymagający od nich coraz większej
osobistej odpowiedzialności, dobrym
podejściem jest rozwijanie mentalno-
ści rodziny jako drużyny czy zespołu.

W kontekście rodziny rodzice są
trenerami, a dzieci zawodnikami. Ce-
lem wszystkich jest dopilnowanie, by
zawodnicy osiągali najlepsze wyniki.
Jako trenerzy uczymy podstaw trenin-
gu i zachęcamy do maksymalnego
wysiłku, a jednocześnie pilnujemy
przestrzegania reguł gdy. Każdy trener
powie wam, że potrzeba umiejętnego
stosowania rozmaitych technik moty-
wacyjnych, by zapewnić nieustające
powodzenie. W tym celu zawodnicy
muszą być gotowi do nauki. Pojęcie
nieprowokowania dzieci do gniewu
należy rozszerzyć na ukazywanie im
wyraźnej wizji sukcesu w każdej sytu-
acji. Dzięki temu nie będą tracić na-
dziei, popadać we frustrację ani ule-
gać szkodliwym emocjom i nawykom.

Najlepsi trenerzy:
A. Prowadzą uporządkowane życie

duchowe.
B. Pamiętają, że trenowanie to coś

więcej niż sztuka przetrwania.
C. Rozumieją swoją odpowiedzial-

ność (zob. Pwt 6,1-9).
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D. Wiedzą, że sukces wymaga po-
święcenia, a nie zaspokajania za-
chcianek.

E. Są przykładem biblijnego stylu życia.
F. Poświęcają czas na osobiste na-

bożeństwo.

PODSUMOWANIE
Oby Pan pomógł nam budować

zdrowe rodziny oparte na Nim! Dzię-
ki Jego łasce możemy być lepszymi
mężami i żonami — rodzicami, dzieć-
mi — braćmi i siostrami, dziadkami

i babciami, wnukami, zięciami i sy-
nowymi, teściami i teściowymi pełnią-
cymi swoje role w tworzeniu lepszego
środowiska w naszej bliskiej i dalszej
rodzinie!  ✔

drowe zbory to te, które wypeł-
niają swój biblijny cel.
Większość z was wie, do cze-

go służy srebrna taśma montażowa.
Z pewnością używaliście takiej taśmy
do wielu celów. Przed wielu laty wy-
dano sporo pieniędzy, by wynaleźć taką
taśmę. Wymyśliło ją dwóch ludzi. Ta-
śma ta ma mnóstwo zastosowań. Moż-
na nią doraźnie naprawiać pęknięte
rury. Można nią skleić rozdartą odzież.
Używali jej nawet kosmonauci w sta-
cji kosmicznej. Niektórzy twierdzą, że
ten świat trzyma się jeszcze tylko na tej
taśmie i drucie.

Jednak taśma ta została wymyślo-
na w jednym określonym celu. Miała
służyć uszczelnianiu połączeń metalo-
wej instalacji wodnej i grzewczej, za-
stępując tradycyjne pakuły. Czy próbo-
waliście ją stosować w tym celu? To
chyba najgorsza taśma, jakiej można
użyć w tym celu! Spróbujcie nią
uszczelnić gwintowane połączenia,
a zaczną przeciekać po dwóch minu-
tach. Została zaprojektowana jako ta-
śma uszczelniająca, ale nadaje się
do wszystkiego tylko nie do uszczel-
niania!

Wiele zborów jest takich jak ta ta-
śma. Robią wszystko, tylko nie to,
do czego zostały powołane. Musimy
sobie zadać pytania: Czy nasz zbór jest
jak taśma montażowa? Czy spełnia cel,
dla którego został powołany? Zdrowe
zbory to takie, które wypełniają swój
biblijny cel.

To przesłanie jest skierowane nie
tylko do kierownictwa zboru, ale
do wszystkich ochrzczonych wyznaw-
ców, gdyż wszyscy członkowie zboru
uczestniczą w wypełnianiu celu,

do którego został on powołany. Powtó-
rzę to jeszcze raz: Wszyscy członkowie
zboru mają udział w wypełnianiu jego
celu. Zbór nie jest widownią, choć nie-
którym tak się może wydawać.

Wielu ludzi ma różne poglądy
na to, po co istnieje Kościół i jaki
jest jego cel. Jeśli poprosilibyście pię-
ciu członków zboru, by zdefiniowali cel
istnienia zboru, przypuszczalnie otrzy-
malibyście pięć różnych odpowiedzi.
Zbór istnieje dla wspólnoty i pozyski-
wania uczniów dla Chrystusa, ale to
tylko część odpowiedzi. Czasami sły-
szy się nawet ludzi, którzy twierdzą, że
zbór istnieje po to, by zaspokajać ich
potrzeby.

Aby uzyskać prawdziwy obraz
tego, w jakim celu stworzony został
Kościół, musimy sięgnąć do Biblii. Ist-
nieje przynajmniej pięć biblijnych ce-
lów istnienia Kościoła. Zdrowe i roz-
wijające się zbory dążą do wypełnia-
nia tych celów w zrównoważony spo-
sób. Przyjrzyjmy się kolejno tym celom.

I. ZDROWE ZBORY CELEBRUJĄ
    OBECNOŚĆ BOGA
    NABOŻEŃSTWEM
    I JEDNOŚCIĄ (zob. Dz 2,46-47)

Nabożeństwo jest osobistym spo-
tkaniem z Panem. Spotkanie to służy
wyrażeniu miłości do Niego i ule-
głości wobec Niego. (Jest to nie tylko
doświadczenie umysłowe. Miłość wy-
pływa nie tylko z umysłu, ale także
z serca).

Prawdziwe nabożeństwo obejmuje
całego człowieka — zarówno umysł, jak
i emocje. Wzywa człowieka do odda-
wania chwały Zbawicielowi za to, kim
jest i co uczynił. W ten sposób pozwa-

la uzyskać nową świadomość i uczyć
się o Bogu.

Nabożeństwo to nie kwestia stylu
czy formy. Dotyczy raczej postawy na-
szych serc. Nabożeństwo to nie tylko
kwestia czynów, ale także szczerej po-
bożności, która mu towarzyszy i prze-
jawia się w codziennym życiu (zob. Rz
12,1). Zbór, który nie kładzie odpo-
wiedniego nacisku na nabożeństwo,
nie doświadczy pełniej Wiekuistego.

II. ZDROWE ZBORY DZIELĄ SIĘ
      BOŻĄ MIŁOŚCIĄ W SŁUŻBIE
      (zob. Dz 2,44-45)

Chrześcijańska służba wychodzi
naprzeciw wszystkim potrzebom czło-
wieka (duchowym, emocjonalnym,
społecznym i fizycznym), i to nie tyl-
ko potrzebom członków Kościoła!
Nasz problem polega na tym, że usi-
łujemy ograniczyć zakres definicji na-
szego bliźniego.

Wierzę, że Biblia definiuje bliźnie-
go jako każdego człowieka, którego
Zbawca miłuje. Ponieważ Bóg umiło-
wał wszystkich ludzi, oznacza to, że
nasza definicja bliźniego ma obejmo-
wać wszystkich. Świat za murami zbo-
ru nie dba o to, co wiemy. Ludziom
zależy tylko na tym, czy naprawdę się
o nich troszczymy!

III. ZDROWE ZBORY UCZESTNICZĄ
       W EWANGELIZACJI
      (zob. Mt 28,19-20)

Zbór jest Bożym przedstawicielem
w dziele odkupienia, niosącym świa-
tu przesłanie Jezusa Chrystusa. Najwyż-
szy realizuje misję odkupienia zgubio-
nej ludzkości i wzywa swój Kościół, by
współuczestniczył w Jego misji.

Otrzymaliśmy przywilej bycia
ambasadorami królestwa Bożego.
Bycie ambasadorem wiąże się nie tyl-
ko z przykazaniem głoszenia ewan-
gelii, ale także obowiązkiem życia
zgodnie z ewangelią! Zbory nie będą

Kazanie IV
Zdrowy zbór
2. i 5. rozdział Dziejów Apostolskich oraz 28. rozdział Ewangelii Mateusza

Z
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się znacząco rozwijać, jeśli ich
członkowie nie będą się dzielić
ewangelią z bliźnimi.

IV. ZDROWE ZBORY
      ROZWIJAJĄ SIĘ
      LICZEBNIE
      (zob. Dz 5,14; 2,46-47)

Przynależność do zboru ozna-
cza coś więcej niż wpisanie nazwi-
ska do księgi zborowej — jest przy-
łączeniem się do rodziny (wspólno-
ty). Członkostwo w zborze jest czę-
ścią budowania społeczności w nim.

Wspólnota jest niezbędnym
elementem zdrowego zboru i wa-
runkiem duchowego rozwoju. Zbo-
ry, które nie mają zdrowej społecz-
ności albo nie wchłaniają nowych
wyznawców, szybko ulegną ducho-
wemu wystudzeniu.

V. ZDROWE ZBORY
     KSZTAŁCĄ DO UCZNIOSTWA
     (zob. Mt 28,19-20; 2 P 3,18)

W przeciwieństwie do popu-
larnego poglądu ostatecznym celem
chrześcijańskiej wiary nie jest zba-
wienie. Mamy wzrastać w łasce
i poznaniu Chrystusa, abyśmy mo-
gli pójść do świata i wywierać
wpływ. Mamy nie tylko wierzyć
w fakty, ale także być Jego ucznia-
mi. To wymaga kształcenia człon-
ków zboru do uczniostwa.

Niestety, w kwestii ucznio-
stwa wiele zborów wykazuje istot-
ne niedostatki. Zazwyczaj praca
na rzecz nowych wyznawców koń-
czy się na chrzcie. Zaniedbuje się
szkolenie ludzi do służby, a na-
wet edukowanie ich w podstawach
naszej wiary. Uczniostwo (szkole-
nie do służby) jest główną funkcją
przywódców i jednym z najważ-
niejszych zadań Kościoła (zob. Ef
4,11-12).

PODSUMOWANIE
Nabożeństwo, służba, ewangeli-

zacja, członkostwo, uczniostwo. Czy
nasz zbór wypełnia tych pięć celów?
Zdrowe zbory to te, które wypełniają
swój biblijny cel. Niechaj każdy z nas
czyni to, co niezbędne, by nasz zbór
był zdrowym zborem!  ✔

iorąc pod uwagę wiarę w lite-
ralne, sześciodniowe stworzenie
i jej nierozerwalne powiązanie

z autorytetem Pisma Świętego, zwa-
żywszy, że wiara ta łączy się z innymi
naukami Biblii, w tym z nauką o sza-
bacie i pojednaniu, oraz uwzględnia-
jąc fakt, że adwentyści dnia siódmego
rozumieją swoją misję jako osadzoną
w Ap 14,6-7 i zawierającą wezwanie
do oddawania chwały Bogu jako Stwo-
rzycielowi — my, członkowie Rady
Generalnej Konferencji Kościoła Ad-
wentystów Dnia Siódmego, na dorocz-
nym posiedzeniu w 2004 roku, w od-
powiedzi na dokument pt. Potwierdze-
nie nauki o dziele stworzenia, przygo-
towany w wyniku międzynarodowych
konferencji Wiara a nauka, uchwala-
my, co następuje:

1. Zdecydowanie popieramy wyni-
kające z dokumentu potwierdzenie
naszego historycznego i biblijnego sta-
nowiska odnośnie do wiary w literal-
ne, nieodległe w czasie, sześciodnio-
we stworzenie.

2. Pragniemy, by ten dokument, wraz
z niniejszą odpowiedzią, został szeroko
upowszechniony w Kościele Adwenty-
stów Dania Siódmego na całym świecie
przy użyciu wszelkich dostępnych środ-
ków i w głównych językach używanych
w światowym Kościele.

3. Potwierdzamy adwentystyczne
zrozumienie historyczności rozdziałów
od 1. po 11. Księgi Rodzaju: siedmiu
literalnych, 24-godzinnych dni stwarza-
nia, składających się na tydzień iden-
tyczny z tym, jaki mamy obecnie, oraz
potopu o światowym zasięgu.

4. Wszystkie zarządy i nauczycieli
adwentystycznych szkół na wszystkich
poziomach wzywamy do kontynuowania
przestrzegania i obrony kościelnego sta-
nowiska w kwestii początków. Wraz
z adwentystycznymi rodzicami oczeku-
jemy od uczniów i studentów, że przyjmą
starannie przygotowane, zrównoważone
i odpowiadające wymogom naukowym
przedstawienie i potwierdzenie naszej hi-
storycznej wiary w literalne, nieodległe
w czasie, sześciodniowe stworzenie, na-
wet jeśli uczniowie i studenci są kształ-
ceni w rozumieniu i ocenianiu konku-
rujących ze sobą filozofii początków, tak
dominujących w naukowej dyskusji
współczesnego świata.

5. Zalecamy przywódcom Kościo-
ła na całym świecie poszukiwanie spo-
sobów edukowania współwyznawców,
w szczególności młodzieży uczęszcza-
jącej do nieadwentystycznych szkół,
w zagadnieniach związanych z adwen-
tystycznym poglądem na stworzenie.

6. Wszystkich członków ogólno-
światowej rodziny adwentystów dnia
siódmego wzywamy do upowszech-
niania i nauczania adwentystycznego
zrozumienia biblijnej nauki o stworze-
niu, do życia w świetle tej nauki, ra-
dowania się z naszej pozycji jako sy-
nów i córek Bożych oraz wielbienia
Pana, Jezusa Chrystusa — naszego
Stworzyciela i Odkupiciela.  ✔

[Dokument ten został uchwalony 13 paździer-
nika 2004 roku na dorocznym posiedzeniu
Rady Generalnej Konferencji Kościoła Ad-
wentystów Dnia Siódmego w Silver Spring
w Stanach Zjednoczonych].

DOKUMENT

Odpowiedź na
„Potwierdzenie
nauki
o dziele
stworzenia”

B



PRZEWODNIK DLA KAZNODZIEJÓW ZBOROWYCH 1/2014 (36)  •  19

1. BÓG. Poznaj wolę, cel i plan Najwyższego dla ciebie. Rozma−
wiaj codziennie z Jezusem i pozwól Mu kierować twoim wybo−
rem pieśni i planowaniem nabożeństwa (zob. Ef 5,17−19).

2. TWOJA BIBLIA. Poświęć czas na czytanie Pisma Świętego, aby
ono mogło zmieniać ciebie (zob. Ps 119,105).

3. TY SAM. Poznaj swój temperament, styl przywództwa i powoła−
nie. Wiedz, jakie sytuacje cię budują, a jakie sprawiają proble−
my, i naucz się przystosowywać do jednych i drugich.

4. TWÓJ PASTOR. Regularnie współpracuj z duchownym. Szanuj
i rozumiej jego wizję i misję dla zboru oraz wiedz, jak urzeczy−
wistniać je w nabożeństwie (zob. 1 Tm 5,17).

5. TWÓJ ZBÓR. Znaj duchowy stan swojego zboru. Staraj się uczyć,
kierować i sprawować posługę duszpasterską przez Słowo i mu−
zykę.

6. TWOJE ZDOLNOŚCI. Staraj się rozwijać swoje zdolności mu−
zyczne. Dobrzy liderzy to tacy, którzy ciągle się uczą (zob. 1 Krn
25,7−8).

7. TWOJE OGRANICZENIA. Wiedz, w jakich dziedzinach potrze−
bujesz pomocy, i proś o nią.

8. TWOJE ZASOBY. Wiedz, jakie zasoby są ci dostępne w dążeniu
do sukcesu. Wzmacniaj, szkol i utrzymuj zespoły przywódcze (zob.
Mk 3,13−14).

9. TWÓJ ZASTĘPCA. Proś Boga, by wskazał ci twojego zastępcę,
i przygotuj go do tej roli (zob. Pwt 34,9).

10. TWOJA OSOBISTA MODLITWA. Wiedz, że powołanie kierow−
nika nabożeństw wymaga Bożej mądrości, pokory i mocy Ducha
Świętego. Poddawaj się Wszechmocnemu w modlitwie, poświę−
cając czas na osobiste nabożeństwo (zob. Mt 14,23).  ✔

Cheryl Wilson-Bridges

[Artykuł ten ukazał się pierwotnie w Best Practices, elektronicznym biuletynie Ośrodka
Zasobów Wydziału Północnoamerykańskiego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego].

PRZYWÓDZTWO

Istnieją niezbędne
narzędzia, które
każdy kierownik
nabożeństwa
powinien posia−
dać w swoim
zbiorze. Wielu
z nas rozwija
swoje umiejętno−
ści w kwestii no−
wych trendów
muzycznych czy
najnowszej tech−
niki, a jednocze−
śnie brakuje nam
podstawowej
wiedzy w kwestii
prowadzenia
nabożeństwa.
Oto dziesięć czyn−
ników, które czę−
sto bywają igno−
rowane i prze−
oczane w plano−
waniu nabożeń−
stwa.

10 rzeczy, które każdy
prowadzący nabożeństwa
wiedzieć powinien
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odczas gdy miliony ludzi żyją
w nędzy, cierpią i głodują, wie-
lu innych żyje w zbytku. Ludzie

wydają krocie na zbędne modne gadże-
ty, większe domy, coraz droższe formy
rozrywki i gonią za modą, wyrzucając
w błoto ogromne sumy pieniędzy.

W bajce Nowe szaty cesarza Hans
Christian Andersen napisał o władcy,
który uwielbiał stroić się w coraz to
nowe szaty. Dwaj oszuści zaoferowali
mu, że utkają i uszyją dla niego wspa-
niały ubiór z tkaniny niewidzialnej
dla głupców. Gdy cesarz paradował
w swoich nowych „szatach”, ludzie
udawali, że je widzą i chwalili ich prze-
pych. W pewnej chwili jakieś dziecko
zapytało, dlaczego cesarz jest nagi.
W Księdze Koheleta Salomon docho-
dzi do wniosku, że pogoń za luksu-
sem, łatwizną i przyjemnościami to
zupełna próżność. To prowadzi nas
do kwestii życiowych priorytetów
i chrześcijańskiego stylu życia.

I. ZASADY CHRZEŚCIJAŃSKIEGO
    ŻYCIA WEDŁUG 1 LISTU PIOTRA

1 P 2,21. Odkupieni ludzie naśla-
dują Jezusa.

1 P 1,15; 2,12; 3,16. Prowadzą świę-
te życie, postępując w prawy sposób.

1 P 3,13.17; 4,19. Pomimo cierpie-
nia starają się czynić to, co prawe i dobre.

1 P 1,2; 4,2. Są posłuszni woli Naj-
wyższego.

1 P 2,12; 4,11. Ich życie przynosi
chwałę Bogu i pomaga innym Go
chwalić.

1 P 1,22; 2,13.17; 4,8.10. Chrze-
ścijanie miłują bliźnich i służą im.

1 P 4,7; 5,8. Ich życie jest kształto-
wane przez modlitwę, czujność i trzeź-
wość.

1 P 2,9; 3,1.15. Głoszą ewangelię
słowami i stylem życia, starając się
uczynić bliźnich dziećmi Bożymi.

Piotr podkreśla, że w tym świecie
chrześcijanie są obcymi (zob. 1 P 1,23;
2,11) i mogą pośrednio drażnić innych
tym, że nie uczestniczą w stylu życia
większości, wstrzymując się od roz-
wiązłości i rozpasania. Powierzyli sie-
bie Jezusowi. Są Mu wdzięczni za dar
zbawienia i podążają za Nim. Jan
używa słowa świat na oznaczenie ludz-
kości wrogo usposobionej wobec Wie-
kuistego (zob. 1 J 2,15-17). Choć chrze-
ścijanie nie mogą i nie przyłączają się
do opozycji świata wobec Boga ani
do zepsucia panującego w świecie
(zob. 2 Kor 6,14-18), to jednak nie zo-
stali powołani do tego, by całkowicie
odwrócić się od świata. Pan umiłował
świat (zob. J 3,16) i dlatego chrześci-
janie są odpowiedzialni za głoszenie
ewangelii światu (zob. Mt 28,19-20).
Dlatego też mają także prowadzić przy-
kładne życie.

II. ZEWNĘTRZNY WYGLĄD
     CHRZEŚCIJAN

1. PIOTR
Omawiając podstawowe zasady

chrześcijańskiego życia, Piotr nawiązał
do zewnętrznego wyglądu chrześcijan.

1 P 3,1-5. Apostoł nie ma nic prze-
ciwko ozdabianiu się, ale temu we-
wnętrznemu, a nie zewnętrznemu.
Choć odrzuca zewnętrzne ozdoby, za-
leca wewnętrzną ozdobę, która ma się
przejawiać w pobożności, czystości,
łagodności, uległości i pokorze. Taka
ozdoba jest miła i może pozyskać tych,
którzy jeszcze nie są chrześcijanami.

2. PAWEŁ
W 1 Tm 2,9-10 Paweł także popiera

wewnętrzną ozdobę. Wspomina ze-
wnętrzne ozdoby, nawiązując do niektó-
rych elementów biżuterii, ale wyraźnie
zaznacza, że liczy się tylko wewnętrzna
ozdoba w postaci skromności.

3. STARY TESTAMENT
Pycha była powodem upadku w nie-

bie. Szatan usiłował zrównać się z Bo-
giem (zob. Iz 14,12-14; Ez 28,14-17).

Iz 3,16-24. Noszenie ozdób w posta-
ci biżuterii jest powiązane z dumą i pychą.
Boży sąd nad wyniosłymi córkami jero-
zolimskimi przyniesie odwrócenie sytuacji:
zamiast piękna — hańbiące piętno.

Wj 33,5-6. Choć w czasach starote-
stamentowych noszono biżuterię, Jahwe
polecił Izraelitom, by ją zdjęli (najwyraź-
niej na znak skruchy i powrotu do Nie-
go), zanim wprowadził ich do Ziemi
Obiecanej. Funkcjonalna biżuteria,
na przykład noszona przez kapłanów czy
królów, nie była zakazana. Najwyraźniej
Pismo Święte rozróżnia między biżute-
rią funkcjonalną a ozdobną, dopuszcza-
jąc pierwszą, a odrzucając drugą.

HOMILETYKA

Chrześcijański
styl życiai wygląd
P
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4. PRZYKŁAD CHRYSTUSA
Wygląd Jezusa charakteryzował

się prostotą i umiarkowaniem. Jego
zwierzchnia suknia była dobrej jako-
ści, więc rzymscy żołnierze postano-
wili jej nie dzielić (zob. J 19,23-24).
Wewnętrzne wartości były dla Mi-
strza z Nazaretu ważniejsze niż ze-
wnętrzny wygląd (zob. Mt 15,18-20),
co nie znaczy, że nie dbał On
o schludność i czystość (zob. Łk
7,44). Chrześcijanie powinni iść
za Jego przykładem.

III. PRAKTYCZNE ZASADY
Gdy mówimy o ubiorze i ze-

wnętrznym wyglądzie, powinniśmy

rozważyć następujące zagadnienia i za-
sady:

• Prostota.
• Potrzeba dostosowania ubioru

do najwyższych standardów
moralnych.

• Praktyczność.
• Względy ekonomiczne (związa-

ne z szafarstwem).
• Zdrowie.
• Zasada naturalnego piękna.

PODSUMOWANIE
Chrześcijanie powinni się ubierać

w prosty, skromny i gustowny sposób.
Nie powinni wyglądać jak nędzarze
(o ile to możliwe) ani popisywać się

drogimi strojami. Powinni rozróżniać
między tym, co naprawdę dobre, a tym,
co Biblia definiuje jako świeckie w ne-
gatywnym sensie. Czasami nie jest łatwo
podjąć właściwą decyzję, ale wierzący
mogą się zwrócić do Pana w modli-
twie o mądrość w podjęciu decyzji,
która przyniesie chwałę Najwyższemu
i pozwoli im być Jego skutecznymi
świadkami. Wtedy będą mogli wieść
życie prawdziwie szczęśliwe.  ✔

Ekkehardt Mueller

[Autor jest zastępcą dyrektora Instytutu Badań
Biblijnych przy Generalnej Konferencji Kościoła
Adwentystów Dnia Siódmego. Artykuł pierwot-
nie ukazał się w biuletynie Reflections].
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szelkie badania biblijne czy
dyskusje na temat starszych
zborów skupiają się zazwy-

czaj na kwalifikacjach do tego urzę-
du. Większość z tych kwalifikacji wy-
mieniono w 3. rozdziale 1 listu do Ty-
moteusza i 1. rozdziale Listu do Ty-
tusa. Starszymi zborów powinni zosta-
wać dojrzali ludzie, którzy przejawiają
zachowania i cechy charakteru, do ja-
kich powinien dążyć każdy chrześcija-
nin. Tak więc starszymi zborów powin-
ni być ludzie, którzy osiągnęli wysoki
poziom duchowego rozwoju, podo-
bieństwa do Chrystusa, mądrości
i dojrzałości. Powinni być dojrzałymi
chrześcijanami z doświadczeniem
w kierowaniu mniejszymi grupami
(rodzinami), aby byli gotowi kierować
większymi grupami (zborami).

Dzieło starszego zboru
Starsi zborów czasami postrzegają

samych siebie jako zarządców zborowych
funduszy, osoby podejmujące decyzje
i administratorów. Niektórzy zostają
starszymi zborów dlatego, że są popular-
ni i znani w swoim środowisku, pro-
wadzą udany biznes albo wydają się po-
siadać zdolności przywódcze. Ale jakie
są duchowe obowiązki starszych zborów?

Słowo starszy sugeruje dojrzałość za-
sługującą na szacunek i cześć (zob. 1 Tm
5,1; 1 P 5,5) oraz niesie ze sobą ładunek
mądrości i wiedzy (zob. Hi 12,12; Kpł
19,32). Starsi starożytnego Izraela służyli
jako doradcy królewscy. Dzisiaj starsi zbo-
rów powinni być naszymi doradcami.

Starsi zborów zostali także nazwani
nadzorcami. To znaczy, że mają nadzo-
rować, strzec i pilnować. Ale co mają
nadzorować oraz czego strzec i pilno-
wać? Pieniędzy? Budynków zborowych?
Współwyznawców? Wszystkich wymie-
nionych, ale czuwanie nad dobrem lu-
dzi powinno być ich priorytetem (zob.
Hbr 13,17). W Nowym Testamencie
w odniesieniu do starszych zborów zo-

stały użyte dwa greckie czasowniki. Cza-
sownik episkeptomai znaczy: spoglądać
na kogoś, zajmować się kimś, odwiedzać
kogoś (zob. Jk 1,27; Mt 25,36). Czasow-
nik episkopeo znaczy: spogladać, uwa-
żać na to, aby, troszczyć się o coś, strzec
czegoś (zob. Hbr 12,15; 1 P 5,2). Aby
starszy zboru mógł rzeczywiście nadzo-
rować, musi prawdziwie troszczyć się
o trzodę Bożą, odwiedzać współwierzą-
cych, zabiegać o nich i być gotowym
uczestniczyć w ich życiu.

Byłoby dobrze, gdyby starsi zborów
spędzali przynajmniej 3-5 godzin tygo-
dniowo, oprócz przedpołudniowego
sobotniego nabożeństwa, uczestnicząc
w spotkaniach i służąc członkom
zboru i lokalnej społeczności. Taka
służba ewangelizacyjna pomoże im
rozwijać się duchowo i przyczyni się
do szerzenia królestwa Bożego.

Nadzorca musi być czujny, mądry,
godny szacunku, gościnny i biegły
w nauczaniu (zob. 1 Tm 3,2). Te kwa-
lifikacje starszego zboru są ważnym da-
rem, jaki powinien być rozwijany
w zborze i poza nim. Starsi zborów
powinni wieść prym w promowaniu
uczniostwa i duchowego rozwoju.

Przywódcy są także nazwani w Bi-
blii pasterzami (zob. 1 P 2,25). Termin
ten jest użyty w znaczeniu symbolicz-
nym i wskazuje na porównanie pracy
pasterza do duchowej roli starszego zbo-
ru. Dobry pasterz czy starszy zboru za-
spokaja potrzeby i niesie pocieszenie
(zob. Ps 23,1-6; Iz 40,11). Pasterz-star-
szy zboru musi dobrze znać swoją trzo-
dę. Zna swoich podopiecznych, bo spę-
dza z nimi czas. Oni szanują go i słu-
chają. Pasterze nigdy nie wykonują swo-
jej pracy przez bywanie na spotkaniach
pasterzy. Wykonują swoją pracę, przeby-
wając blisko stada — żyjąc z nim, kar-
miąc je i chroniąc oraz angażując swój
wysiłek dla jego dobra. Jedną z podsta-
wowych trosk pasterza stada jest ratowa-
nie błądzących owiec (zob. Mt 18,12-14).

Przywódcy zborów są także nazwa-
ni szafarzami (zob. Tt 1,7). Szafarz to
inaczej zarządca. W czasach biblijnych
szafarzem nazywano niewolnika lub
sługę, któremu powierzano obowiązek
strzeżenia domu czy dóbr pana. Był on
odpowiedzialny za to, co należało
do kogoś innego (zob. Hbr 13,17).
Miał władzę, ale jedynie w takim stop-
niu, by działać w imieniu pana i re-
alizować jego zamierzenia.

Podobnie starsi zborów mają kie-
rować (zob. 1 Tm 5,17; Hbr 13,7.17),
ale nie jako panujący nad zborem (zob.
1 P 5,1-3). Tylko Chrystus jest Panem.
Starsi zborów zarządzają i kierują, ale
nie dlatego, by byli ważniejsi od innych
wierzących w zgromadzeniu, a dlate-
go, że posiedli dojrzałość i cechy cha-
rakteru będące przykładem dla innych.

Jezus wskazał nam styl przywódz-
twa polegający na służeniu innym.
„Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu
służono, lecz aby służył i oddał życie
swoje na okup za wielu” (Mt 20,28).
Podobnie jak Mistrz z Nazaretu starsi
zboru z miłością kierują wspólnotą
i służą jej (zob. 1 Tm 3,4-5). Starsi
zboru kierują wspólnotą wierzących,
duchowo prowadząc ją, rozwijając wi-
zję dla niej i dbając o to, by jej misja
— szukanie i ratowanie zgubionych —
była realizowana.

Podsumowanie
Starszy zboru ma obowiązek nie tyl-

ko czytać Biblię, apelować o oddawa-
nie darów i nawoływać do nawróce-
nia. Starszy zboru kieruje wspólnotą
dzięki Słowu Bożemu, swojej duchowej
dojrzałości i doświadczeniu w służbie,
miłości i przekonującym argumentom.
Musi umieć dopilnować współwyznaw-
ców, napominać ich z miłością i rato-
wać, gdy błądzą. Z uwagi na wiedzę,
odpowiedzialność i obowiązki starsze-
go zboru współwyznawcy mają go sza-
nować i słuchać pod warunkiem, że
jest on wierny Bogu.  ✔

S. Joseph Kidder

[Autor jest wykładowcą wzrostu Kościoła
i przywództwa w Adwentystycznym Semina-
rium Teologicznym na Uniwersytecie Andrewsa
w Berrien Springs w Stanach Zjednoczonych].

PRZYWÓDZTWO

Kwalifikacje i dzieło
starszego zboru
W
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liście z Chin czytam: „Je-
stem wiernym słuchaczem
waszych programów. Wasze

przesłanie niesie mi pocieszenie, a Bi-
blia prawdziwie oczyszcza moje serce.
Moje życie stało się szczęśliwsze i na-
brało sensu. Dzięki waszemu wielkie-
mu wysiłkowi miłość Boża znajduje od-
zwierciedlenie w waszych przesła-
niach. Jesteśmy rolnikami i mieszka-
my z dala od ośrodków miejskich.
Do miasta mamy bardzo długą drogę.
Audycje na falach krótkich to jedyny
sposób, w jaki możemy odbierać wia-
domości ze świata”.

Ten list podsumowuje powód,
dla którego Adventist World Radio
wciąż akcentuje potrzebę nadawania
na falach krótkich w ramach swej
ogólnoświatowej służby niesienia ad-
wentystycznego przesłania nadziei tym
ludziom, do których nie można do-
trzeć w żaden inny sposób z ewange-
lią w ich językach. Na świecie są jesz-
cze miliony ludzi, którzy nigdy nie sły-
szeli o Jezusie, nigdy nie spotkali ad-
wentysty dnia siódmego, nie mają moż-
liwości słuchania żadnych chrześcijań-
skich programów w lokalnych środ-
kach masowego przekazu ani żadnego
dostępu do internetu. Krótkie fale ra-
diowe mogą docierać na odległość ty-
sięcy kilometrów — do dalekich kra-
jów, a tam do domów i serc.

Dotyczy to szczególnie Chin —
w kategoriach liczbowych największe-
go pola misyjnego dla Kościoła Ad-
wentystów Dnia Siódmego. Właśnie
dlatego Adventist World Radio nadaje
audycje do Chin od pierwszego dnia
zainstalowania stacji krótkofalowych
na wyspie Guam na Oceanie Spokoj-
nym. W 2013 roku adwentystyczne
radio dokonało istotnej modernizacji

stacji, aby umożliwić nadawanie z niej
nie tylko do Chin, ale także skutecz-
niejsze nadawanie programów do in-
nych krajów Azji, m.in. Korei Północ-
nej, Wietnamu, Indii i Indonezji.
Obecnie stacja emituje 10 godzin pro-
gramów dziennie do Chin, a ponad-
to audycje w ponad 30 językach do in-
nych krajów.

„Połowa spośród około 400 tys. ad-
wentystów w Chinach mieszka na tere-
nach wiejskich — mówi Daniel Wang Xin
Jiao, sekretarz Kościoła adwentystyczne-
go w Chinach. — Radio adwentystycz-
ne nadające na falach krótkich jest bar-
dzo ważne dla tych ludzi zamieszkują-
cych daleko od większych ośrodków
miejskich. Ponadto radio jest najważniej-
szym środkiem w docieraniu do nie-
adwentystów. Gdy dowiadują się o na-
szym Kościele, znajdują w nim miejsce,
w którym mogą uczestniczyć w nabo-
żeństwach i zakupić Biblię. Nasz ośro-
dek medialny [w Hongkongu] otrzymuje
listy od ludzi, w których piszą o tym,
że słuchając naszych programów, zaczęli
świętować szabat, choć nie należą
do Kościoła adwentystycznego. Cieszą
się, że z naszą pomocą mogą się przyłą-
czyć do lokalnego zboru”.

Jednocześnie liczba osób słucha-
jących audycji Adventist World Radio
w internecie — programów na żąda-
nie i podcastów — rośnie gwałtownie.
Także pod tym względem Chiny są
na czele. Spośród populacji liczącej
1,35 mld tylko około 40% ludzi, czyli
540 mln, ma dostęp do internetu.
Mandaryński to podstawowy dialekt
języka chińskiego, w którym Adven-
tist World Radio nadaje podcasty prze-
znaczone dla mieszkańców Chin.
Obecnie mamy już ponad 1,5 mln sub-
skrybentów, a ich liczba rośnie z każ-

dym dniem. Adventist World Radio
służy także mieszkańcom Chin, nada-
jąc i udostępniając programy interne-
towe w językach ujgurskim, kantoń-
skim, tajwańskim i tybetańskim.

Daniel Wang Xin Jiao powiada:
„Większość korespondencji, jaką otrzy-
mujemy, pochodzi od słuchaczy inter-
netowych. Łatwiej jest ludziom kontak-
tować się z nami tą drogą, a miesz-
kańcy miast jeszcze tylko z rzadka pi-
sują tradycyjne listy. Korzyścią, jaką
daje internetowy dostęp do audycji,
jest to, że słuchacze mogą wybierać in-
teresujące ich tematy spośród zarchi-
wizowanych programów i słuchać ich,
gdy mają na to ochotę i czas. Przyczy-
niło się to do ogromnego wzrostu za-
sięgu i popularności radia”.

Liczba listów elektronicznych na-
pływających do redakcji programów
radiowych jest tak wielka, że ośrodek
medialny musiał zatrudnić pełnoeta-
towego ewangelistę internetowego,
który nawiązuje kontakt ze słucha-
czami i udziela lekcji biblijnych drogą
e-mailową, przez komunikatory inter-
netowe i wideoczaty.

Ludzie ze wszystkich stron Chin,
różnych zawodów i w różnym wieku
odpowiadają na przesłanie ewangelii,
a listy napływają nieustannie:

• „Jestem inżynierem w wielkiej
firmie motoryzacyjnej...”

• „Pracuję w fabryce...”
• „Mam 20 lat i jestem studen-

tem...”
Adventist World Radio pełni służ-

bę na polu ewangelizacji. Zapraszamy
was do współpracy w prowadzeniu
do Chrystusa tych ludzi, którzy nigdy
wcześniej o Nim nie słyszeli.  ✔

Shelley Nolan Freesland

Adventist World Radio jest oficjalną globalną
służbą radiową Kościoła Adwentystów Dnia
Siódmego. Programów radiowych można słu-
chać w ponad 100 językach na falach średnich
i ultrakrótkich oraz na falach krótkich, jak
również przez internet — na żądanie i w for-
mie podcastów na awr.org oraz iTunes.

[Autorka jest dyrektorem Sekretariatu Informa-
cji Adwentist World Radio przy Generalnej Kon-
ferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego].

EWANGELIZACJA

Największe pole misyjne
Adventist World Radio
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Wydawnictwo „Znaki Czasu” poleca nowoœæ
FILM, KTÓRY PORUSZA SERCA!
Na ca³ym globie ponad miliard ludzi nie ma dostêpu do opieki zdrowotnej. W krajach rozwijaj¹cych siê
organizacje wyznaniowe czêsto odgrywaj¹ kluczow¹ rolê w zapewnieniu leczenia ratuj¹cego ¿ycie.

Film Adwentyœci 2 to dokumentalna opowieœæ o tym, jak od ponad 100 lat Koœció³ Adwentystów
Dnia Siódmego niesie opiekê medyczn¹ w najdalszych i najbiedniejszych rejonach œwiata.

Œwiatowa premiera filmu mia³a miejsce w amerykañskiej telewizji publicznej PBS
w paŸdzierniku 2013 roku. Projekcjê reklamowano m.in. w The Washington Post.

Martin Doblmeier jest niezale¿nym amerykañskim re¿yserem filmowym,
twórc¹ m.in. takich dzie³ jak Bonhoeffer czy Albert Schweitzer: Called to Africa.

Zamówienia na publikacje
prosimy kierowaæ pod adresem:
Dzia³ Handlowy Wydawnictwa „Znaki Czasu”
ul. Foksal 8/6
00-366 Warszawa
tel.: 22-331-98-00
faks: 22-331-98-01
e-mail: kontakt@znakiczasu.pl

Prod. USA.
Czas 56 minut.
Cena 29 z³.
Przy wiêkszych iloœciach
cena do negocjacji.


