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Czym jest Kościół Adwentystów
Odpocznienia Sabatu?
Jest to kościół chrześcijański sięgający korzeniami tradycji protestanckiej.
Kościół Adwentystów Odpocznienia Sabatu datuje swoje początki od lat pięćdziesiątych minionego stulecia. W tamtym to czasie pastor Frederic T. Wright zapoczątkował nauczanie w Nowej
Zelandii i Australii.
Obecnie kościół istnieje w ponad 30 krajach świata i liczy ponad
2000 wyznawców. Główna siedziba kościoła mieści się w Dickendorfie, małej miejscowości w Okręgu Nadrenia Palatynat, na terenie dawnej Republiki Federalnych Niemiec.
Adwentyści Odpocznienia Sabatu wierzą, że istnieje nierozłączne
powiązanie pomiędzy duchowym a umysłowym i fizycznym dobrem
ludzkości. Tak więc, oprócz nauczania Słowa Bożego, na działalność
kościoła składa się opieka nad chorymi fizycznie i umysłowo, opieka
nad starszymi i pomoc w rekonwalescencji.

Jakie są najważniejsze doktryny Kościoła
Adwentystów Odpocznienia Sabatu?
Kościół Adwentystów Odpocznienia Sabatu za swoje kredo uważa
całą Biblię czyli zarówno Stary jak i Nowy Testament.
Wierzymy, że prawdy Pisma Świętego zostały objawione przez
Boga (patrz: 2Tymoteusza 3,16), ale są one wyrażone w stylu i języku
poszczególnych pisarzy. Bóg sam sformułował dziesięć przykazań, ale
Biblia ze swoimi prawdami danymi przez Boga a wyrażonymi ludzkim językiem jest związkiem pomiędzy tym, co boskie i ludzkie. To
samo powiązanie istniało w naturze Chrystusa, który był jednocześnie Synem Bożym i Synem ludzkim. Tak więc, o Biblii można
powiedzieć, jak powiedziano o Chrystusie, że „Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami” Jan 1,14.
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Związek pomiędzy pojedynczym człowiekiem a
Bogiem
Dla członków Kościoła Adwentystów Odpocznienia Sabatu, osobisty
związek między człowiekiem a Bogiem jest najważniejszym związkiem
jaki istnieje. Wierzymy, że poprzez Chrystusa każdy człowiek może
go uzyskać bez udziału ludzkiego kapłana jako pośrednika (patrz:
Hebrajczyków 8,1). W pierwszej kolejności, związek z Bogiem jest
utrzymywany przez osobiste nabożeństwo, a w drugiej, przez wspólne nabożeństwa, w których uczestniczą inni wierzący.

Nowonarodzenie i reformacja
Biblijna definicja grzechu jest czymś więcej niż tylko czynem lub
brakiem jego dokonania. Grzech jest stanem uzależnienia. „Każdy
kto grzeszy jest niewolnikiem grzechu” Jan 8,34. Grzech jest naszą drugą naturą (patrz: Psalm 51,5, Rzymian 3,9-12; 5,12), ale my
sami nie możemy zmienić tej natury własną siłą. Jednak, Chrystus
przyszedł na tę ziemię by umrzeć za każdego, by złamać to uzależnienie i zaoferować go każdemu, kto przyjmie ten dar. (patrz: Rzymian 6,3-11, Ezechiel 36,26-27). Poprzez osobiste przyjęcie daru,
przez wiarę w ofiarę Chrystusa, ta druga natura jest wykorzeniona z nas, a w jej miejsce przyjęta nowa, która żyje w harmonii z Bożym prawem. Tę zmianę Biblia nazywa nowonarodzeniem. „Nikt
nie może zobaczyć królestwa Bożego, jeżeli się nie narodzi na nowo”
Jan 3,3.
Jednak doświadczenie nowonarodzenia jest tylko początkiem
chrześcijańskiego życia. W ślad za tym doświadczeniem musi iść
trwający całe życie proces reformacji naszej pierwszej ludzkiej natury. Celem nowonarodzenia i reformacji jest uzyskanie takiego
charakteru jaki posiadał Jezus gdy żył na ziemi.
Charakter Boży
Tylko wtedy, gdy posiadamy właściwe zrozumienie kochającego
charakteru Boga, możemy mieć bliski, bazujący na zaufaniu związek
z Nim. Bóg Ojciec, Chrystus Syn i Duch Święty są trzema Osobami
Bóstwa; stanowią Jedność w charakterze. Nie ma żadnej różnicy pomiędzy Bogiem Starego a Bogiem Nowego Testamentu. Jezus ukazał
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nam, że Bóg nie jest niszczycielem lecz kochającym Ojcem, który
zarówno daje jak i podtrzymuje życie. „Ja i mój Ojciec jedno jesteśmy” Jan 10,30. „Ten kto widzi mnie, widzi Ojca” Jan 14,9. Cierpienie i śmierć są nieuniknionym owocem łamania moralnego i naturalnego prawa – nie są nigdy dziełem Boga.
Odpocznienie Sabatu
Zachowanie osobistej łączności z Bogiem oznacza uznanie Boga za
Źródło życia, siebie zaś za potrzebującego odbiorcę, a Chrystusa za
łącznika pomiędzy wszechmocnym Bogiem a wierzącym. Bóg jest
Tym, który dźwiga nasze życiowe ciężary, Tym, który rozwiązuje nasze problemy, który planuje nasze życie i jest naszym Lekarzem.
Oczywiście, konieczna jest nasza z Nim kooperacja, inteligentna
i z całych sił, jednak gdy współpracujemy z Bogiem, główny ciężar odpowiedzialności spoczywa na Jego barkach. Rezultatem takiego
związku jest głęboki i trwały pokój. Biblia określa ten rodzaj pokoju jako odpocznienie Sabatu (patrz: Hebrajczyków 4,9). Sabat jest
nam danym przez Boga dniem odpoczynku, jest znakiem tego pokoju jak i środkiem, dzięki któremu pokój ten może być osiągnięty.
Powtórne przyjście Chrystusa
Jezus powiedział do swoich uczniów: „A jeśli pójdę i przygotuję
wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja
jestem i wy byli” Jan 14,3. W podobny sposób mówił o znakach wskazujących na Swoje bliskie przyjście (patrz: Mateusz 24). Prawdę
mówiąc, oczekiwanie powtórnego przyjścia Chrystusa było filarem
nadziei pierwszych chrześcijan. „Amen. Przyjdź Panie Jezu” Objawienie 22,20. Kto kocha Boga będzie wyczekiwał spotkania z Nim.
Oto powód, dla którego nadzieja rychłego powrotu Chrystusa jest
wiodącą doktryną Kościoła Adwentystów Odpocznienia Sabatu.
Jest to aktywna nadzieja (patrz: 2 Piotra 3,12), co oznacza, że nie
czekamy biernie aby wydarzenie to nastąpiło, ale rzeczywiście
przygotowujemy się na nie. Nasze życie pokazuje gdzie jest nasz
prawdziwy dom i gdzie jest nasze serce.
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Dziesięć przykazań
Kościół Adwentystów Odpocznienia Sabatu wierzy, że dziesięć przykazań (patrz: 2Mojżeszowa 20) nie było nadanych jedynie Izraelitom,
ale obowiązują one wszystkich ludzi na przestrzeni wieków. W prosty
i jasny sposób opisuje nasze obowiązki wobec Stwórcy i naszych bliźnich. Podstawą jest fundamentalna zasada miłości. „Będziesz miłował
Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej
siły swojej, a bliźniego swego, jak siebie samego” Łukasz 10,27 (patrz
także: 5Mojżeszowa 6,5 oraz 4Mojżeszowa 19,18). „Wypełnieniem więc
zakonu jest miłość” Rzymian 13,10.
Pierwsze cztery przykazania (patrz: 2Mojżeszowa 20,3-11) opisują
nasz stosunek do Boga i służby, jakiej od nas oczekuje. Jednak Bóg
może zaakceptować tylko służbę dobrowolną (patrz 2Koryntian 9,7).
Nigdy nie zmuszał On nikogo do służby i nigdy zmuszać nie będzie
(patrz 2Koryntian 3,17). Oznacza to, że czczenie Boga nie może być
nakazane lub wymuszone przez kogokolwiek – ani przez państwo, ani
kościół lub jakąkolwiek inną grupę, jednostkę czy ich kombinację.
Druga część Dekalogu (patrz: 2Mojżeszowa 20,12-17) odnosi się do
naszych relacji z bliźnimi. By zachować porządek w społeczeństwie,
konieczne jest egzekwowanie posłuszeństwa tym zasadom. Zgodnie
z wolą Boga, odpowiedzialność ta spoczywa w rękach władzy, to znaczy państwa. Jednak ci, którzy służą bliźnim z miłości, nie potrzebują być do tego zmuszani; w naturalny sposób wypełniają te przykazania, ponieważ kochają swych bliźnich.
Bóg jest naszym lekarzem
„Bom ja Pan, twój lekarz” 2Mojżeszowa 15,26. Pocieszającą myślą dla Adwentystów Odpocznienia Sabatu jest to, że nasz Stworzyciel jest także naszym lekarzem. Co oznacza to w praktyce? - Bóg
nie tylko nas stworzył, ale także w każdej chwili podtrzymuje nas
przy życiu. Tak więc, każde uzdrowienie może być przypisane Jego
działaniu. W dziele uzdrawiania, lekarz jest tylko asystentem. Dlatego wiara w Boga i osobisty z Nim związek są głównymi czynnikami w uzdrowieniu z choroby i powrocie do zdrowia. W ciągu swej
działalności na ziemi, Jezus spędził wiele czasu na uzdrawianiu
chorych. Apostoł Paweł miał także lekarza za swego towarzysza; był
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nim Łukasz – autor Ewangelii i Dziejów Apostolskich. Także wyznawcy KAOS, pragną służyć swoim bliźnim w sferze ciała, duszy
i ducha i kierować ich do Tego, który jedynie może uzdrowić – Jezusa
Chrystusa.
Porządek Ewangelii
Struktura organizacyjna Adwentystów Odpocznienia Sabatu
może być określona mianem „porządku Ewangelii”. Innymi słowy,
Chrystus jest niewidzialną, ale prawdziwą Głową kościoła. Wszyscy
członkowie są braćmi i siostrami; posiadają równą pozycję. Hierarchia nie istnieje. Nikt nie może ani nie powinien umieszczać kogoś
na stanowisku lub z danego stanowiska odwoływać. To dzieło należy do Chrystusa. Oczywiście, wierzący muszą rozumieć wolę Chrystusa, co oznacza, że każdy członek potrzebuje być prowadzonym
przez Ducha Świętego. Dlatego, na kościele spoczywa obowiązek rozpoznania i akceptacji pozycji każdego pracownika, badanie i potwierdzanie każdego ubiegania się o funkcję lub odwołanie pracownika z funkcji, kościół musi być przekonany głosem Boga.
Ciągłe poznawanie
Nie jest możliwym, aby jakieś wyznanie wiary sformułowane przez
człowieka było dziełem zakończonym, ponieważ wiedza o dziele
Bożym ciągle się rozwija. Z tego powodu Kościół Adwentystów Odpocznienia Sabatu jest otwarty na przyjmowanie nowej wiedzy w przyszłości, która jest w harmonii ze Słowem Bożym.

Co jest celem Kościoła Adwentystów
Odpocznienia Sabatu?
Najważniejszym celem kościoła jest przygotowanie na powtórne
przyjście Chrystusa. Co oznacza to w praktyce? Prawdziwy Boży
charakter objawiony w miłosiernej służbie innym. Tak jak Chrystus
objawił swojego niebiańskiego Ojca, tak też kościół pragnie objawić
Chrystusa światu. W taki sposób historia biblijna stanie się rze8

czywistością, czymś namacalnym, a nie tylko bezduszną teorią. To
jest środek, za pomocą, którego będzie wyjaśnionych wiele pytań
związanych z naturą Boga i Jego Syna Jezusa Chrystusa. Członkowie KAOS także oczekują specjalnego wylania Ducha Świętego, za
pomocą którego Bóg uczyni Ewangelię zrozumiałą dla wszystkich.
„A potem wyleję mojego Ducha na wszelkie ciało” Joel 3,1.

Jaka jest różnica pomiędzy Kościołem
Adwentystów Odpocznienia Sabatu a
innymi kościołami?
Kościół AOS nie przywiązuje wagi do różnic pomiędzy nim a innymi denominacjami. Celem Kościoła jest raczej głoszenie pozytywnego
poselstwa. Jednak istnieją pewne charakterystyczne różnice, które
odróżniają Kościół AOS od innych organizacji religijnych.
Sabat (Sobota) zamiast niedzieli
Zgodnie z Jego Słowem, Bóg dał i pobłogosławił jeden dzień tygodnia Sabat jako wieczną instutucję, boski dzień odpoczynku. Dzień
Sabatu wskazuje na Niego jako na Stwórcę i Zbawiciela (patrz:
1Mojż. 2,3; 2Mojż. 20,8-11, Ezechiel 20,12) Sabat, jako dzień odpoczynku jest potwierdzony w Biblii autorytetem Bożym. Stanowi część
Dekalogu, który utworzył sam Bóg. Niedziela zaś jako dzień odpoczynku, oparta jest na autorytecie ludzkim, kościelnym. Pytaniem,
jakie zadaje sobie Kościół Adwentystów Odpocznienia Sabatu jest:
Czyż nie powinniśmy słuchać Boga bardziej niż tradycji ludzkich?
Zdrowy tryb życia
Pismo Święte naucza, że „ciało jest świątynią Ducha Świętego”
1Koryntian 6,19, toteż członkowie Kościoła Adwentystów Odpocznienia Sabatu dążą do zdrowego trybu życia jak i do pozostawania
w czystości moralnej. Szczególnie podkreśla się zdrową dietę. W kontekście ubioru, podkreślana jest godność człowieka, poszanowanie
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inności płci, jak i aspekt zdrowotny. W zakresie zdrowia i choroby
zasadą przewodnią jest z jednej strony zaufanie Bogu, a z drugiej,
inteligentna z Nim współpraca.
Jak mogę stać się członkiem KAOS?
Inteligentna i osobista decyzja każdego jest decydującym czynnikiem dającym mu możliwość stania się członkiem Kościoła AOS.
Jest to także powód, dla którego chrzczone są tylko osoby dorosłe.
Jeśli człowiek osobiście doświadcza nowonarodzenia i wierzy, że
Kościół AOS jest kościołem Bożym, wtedy może przypieczętować
swoje przekonanie chrztem. Dla kościoła oczywistym jest, że
każdy staje się członkiem z własnej nieprzymuszonej woli. Ktokolwiek natomiast pragnie opuścić kościół, może to zrobić w każdym
momencie.
Pozyskiwanie członków
KAOS nie wymusza swojej wiary na nikim. Ponadto, przykłada
mniejszą wagę do liczby członków, natomiast większą na ukształtowanie charakteru. Dlatego Kościół Adwentystów Odpocznienia
Sabatu nie werbuje członków. Jego obowiązkiem jest głoszenie poselstwa Chrystusa: „Jeśli kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha!” Marek 4,23.
Finanse
Kościół jest finansowany jedynie poprzez dobrowolne datki, na
które składa się dziesięcina (dziesiąta część dochodów) i inne
dary. Nie apeluje do członków czy też do społeczeństwa o składanie ofiar. W tej kwestii liderzy kościoła są zależni od Bożego działania, ponieważ jedynie Bóg może pobudzić serca ludu do wsparcia finansowego.
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Forma nabożeństw
Chociaż Kościół Adwentystów Odpocznienia Sabatu dostrzega
ważność porządku na swoich nabożeństwach, nie uregulował specyficznej kolejności obrządków. Unika wszelkiego rodzaju formalizmu. Nabożeństwa są proste w swej formie; nie używa się krzyży,
kadzidła, szat liturgicznych, obrazów czy posągów.

Jaka jest relacja pomiędzy Kościołem
Adwentystów Odpocznienia Sabatu a
innymi kościołami?
Naszym obowiązkiem jest szanować każdą formę religii i odnosić się do inaczej wierzących bez uprzedzeń. Jesteśmy świadomi
tego, że w każdym kościele lub grupie religijnej znajdują się tacy,
którzy prawdziwie szukają Boga i prawdy.
Na pytanie czy tylko wyznawcy Kościoła Adwentystów Odpocznienia Sabatu będą zbawieni, wyraźnie odpowiadamy: Nie! Bóg
osądza ludzi według ich wiary i sumienia (patrz: Rzymian 14).
Za priorytet KAOS uważa osobiste doświadczenie każdego człowieka z Bogiem. Kwestia tego, do jakiego kościoła dana osoba należy jest sprawą drugorzędną, ponieważ nikt nie będzie zbawiony poprzez przynależność do instytucji, ale dzięki osobistemu związkowi
z Chrystusem. „I nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma
żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które
moglibyśmy być zbawieni” Dzieje Apost. 4,12.
Jednakże, inne religie oceniamy na podstawie ich doktryn.
„Wszystkiego doświadczajcie, co dobre, tego się trzymajcie” 1Tes. 5,21.
Efekt tych doktryn objawia się w praktycznym życiu i mówi sam za
siebie. „Po owocach poznacie ich” Mateusz 7,16.
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Zaproszenie
Nabożeństwa Kościoła Adwentystów Odpocznienia Sabatu są
otwarte dla każdego kto pragnie przybyć. Odbywają się one regularnie w sobotnie poranki.
Jeżeli masz jakieś dodatkowe pytania, z przyjemnością na nie
odpowiemy.
Kosciół Adwentystów Odpocznienia Sabatu

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o Kościele
Adwentystów Odpocznienia Sabatu, napisz do nas:
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