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O AUTORACH
Dr Balvin B. Braham i Anett Braham pochodzą z St. Eliz-
abeth — miasta znajdującego się na Jamajce. Anett jest 
z  wykształcenia pielęgniarką i nauczycielką młodzieży. 
Są rodzicami dwóch dorosłych córek, Shavannie i Julaine, 
dzięki którym wciąż aktywnie udzielają się wśród młodzieży.

Dr Braham służył w Kościele w Zachodniej Konferencji 
Jamajki jako dyrektor szkoły, nauczyciel, pastor okręgowy, 
dyrektor młodzieży, dyrektor edukacji, dyrektor komu-
nikacji oraz przewodniczący. Służył również jako dyrektor 
młodzieży Unii Karaibskiej i zastępca dyrektora młodzieży 
w Wydziale Ameryki Środkowej. Podsumowując, dr Bra-
ham ma ponad 27 lat doświadczenia w pracy z młodymi 
ludźmi.

Obecnie dr Braham służy w Wydziale Ameryki Środkowej 
jako dyrektor administracyjny, zastępca przewodniczące-
go, dyrektor działu kadr, koordynator kształcenia liderów, 

zastępca dyrektora do spraw ewangelizacji i rozwoju 
Kościoła. Przez prawie trzydzieści lat zajmował kierown-
icze stanowiska zarówno w Kościele Adwentystów Dnia 
Siódmego, jak i w innych instytucjach. Studiował w West 
Indies College (obecnie Northern Caribbean University), 
gdzie zdobył stopień licencjata z teologii, jak również dy-
plom w zakresie edukacji. Zdobył także stopień magistra 
religii oraz doktora z zakresu przywództwa organizacyjnego 
na Andrews University.

Ich wspólną pasją jest pomaganie młodym ludziom w zaan-
gażowaniu się dla Chrystusa, wyposażenie ich do pełnienia 
misji oraz życia w gotowości na bliski powrót Chrystusa.

GENERALNA KONFERENCJA KOŚCIOŁA ADWENTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO 
TYDZIEŃ MODLITWY MŁODZIEŻY 2015 r.
TEMATY ORAZ GŁÓWNE MOTYWY CZYTANEK NA KAŻDY DZIEŃ

DATA TYTUŁ IDEA

Sobota, 14 marca 2015 Trzymając się na dystans Młodzież i wiara

Niedziela, 15 marca 2015 Rozpocznijmy świętowanie Młodzież i pokusy

Poniedziałek, 16 marca 2015 Trzymaj się Jezusa Młodzież i dom

Wtorek, 17 marca 2015 Sam na sam z Nim Młodzież i moralność

Środa, 18 marca 2015 Walka o umysł Młodzież i tożsamość

Czwartek 19 marca 2015 Czy staniesz po Jego stronie? Młodzież i odwaga

Piątek, 20 marca 2015 Podążanie za wizją Młodzież i przebaczenie

Sobota, 21 marca 2015 Życie z łaski Młodzież i łaska
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[ ]WSTĘP
Gilbert Cangy

Autor:   Gilbert Cangy, dyrektor młodzieży  
przy Zarządzie Generalnej Konferencji. 
Możesz do niego pisać na adres e-mail: 
cangyg@gc.adventist.
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Esencja
Nie da się zaprzeczyć temu, że Jezus był jedną z najbardziej 
wpływowych postaci, które chodziły po tej planecie. Jako 
nauczyciel nie miał sobie równych. Nawet niechrześcijanie, 
na przykład Mahatma Gandhi, przyjęli Jego nauki na temat 
moralności i prowadzili swoje życie w świetle wyznaczonych 
przez Niego standardów etycznych.

Jako nauczyciel Jezus często posługiwał się przypowieściami 
i, ogólnie mówiąc, każda z nich zawierała ważną lekcję na 
temat Królestwa Bożego, na temat drogi życia zaplanowanej 
przez Boga dla Jego ludu. Pewnego razu Jezus zrobił coś na-
dzwyczajnego: wykorzystał trzy przypowieści, żeby udzielić 
jednej lekcji, ale lekcji niezwykle ważnej!

Ta lekcja jest tematem przewodnim tegorocznego tygod-
nia modlitwy – dotyczy tego, co Bóg czuje w stosunku do 
naszych braci, sióstr, przyjaciół, którzy są zagubieni (choć fi-
zycznie są w Kościele), dotyczy tych, którzy z biegiem czasu 
odeszli w wyniku pewnych zdarzeń, i  tych, którzy celowo 
odeszli w poszukiwaniu tego, co wydawało się świecić jaśniej.
Przypowieści o zagubionej monecie, zgubionej owcy i synu 
marnotrawnym mówią nam, co Chrystus czuje do nas i co 
zrobił, by przyprowadzić nas do domu. Jezus zajmuje się szu-
kaniem ludzi i ponownym łączeniem ich życia z przeznacze-
niem, jakie ma dla nich Bóg. Chrystus przyszedł, żeby 
znaleźć i uratować zgubionych, żeby ODZYSKAĆ to, co 
do Niego należy.

W wielkim skrócie:
1. Jesteśmy ważni dla Boga. 
2. On nie przestaje nas szukać, dopóki nas nie znajdzie. 
3. Nastaje wielka radość, kiedy zostajemy znalezieni.

W  tym tygodniu uczniowie Jezusa zostaną zainspirowani 
i  zachęceni do dołączenia do Niego w Jego misji odzyski-
wania, a ci, którzy nie są Jego uczniami, będą odbiorcami 

Jego miłości i łaski przekazywanych przez nas. Wierzymy, że 
doświadczymy ogromnej radości, witając wiele osób z pow-
rotem w domu.
Przyjmiemy tę nader ważną lekcję; w istocie, ODZYSKAMY!

Dr Balvin B. Braham i Anett Braham pochodzą z St. Eliza-
beth – miasta znajdującego się na Jamajce. Anett jest z wyksz-
tałcenia pielęgniarką i nauczycielką młodzieży. Są rodzicami 
dwóch dorosłych córek, Shavannie i Julaine, dzięki którym 
wciąż aktywnie udzielają się wśród młodzieży.

Dr Braham służył w Kościele w Zachodniej Konferencji Jam-
ajki jako dyrektor szkoły, nauczyciel, pastor okręgowy, dyrek-
tor młodzieży, dyrektor edukacji, dyrektor komunikacji oraz 
przewodniczący. Służył również jako dyrektor młodzieży 
Unii Karaibskiej i zastępca dyrektora młodzieży w Wydziale 
Ameryki Środkowej. Podsumowując, dr Braham ma ponad 
27 lat doświadczenia w pracy z młodymi ludźmi.

Obecnie dr Braham służy w Wydziale Ameryki Środkowej 
jako dyrektor administracyjny, zastępca przewodniczące-
go, dyrektor działu kadr, koordynator kształcenia lid-
erów, zastępca dyrektora do spraw ewangelizacji i rozwoju 
Kościoła. Przez prawie trzydzieści lat zajmował kierownicze 
stanowiska zarówno w Kościele Adwentystów Dnia Siód-
mego, jak i w innych instytucjach. Studiował w West Indies 
College (obecnie Northern Caribbean University), gdzie 
zdobył stopień licencjata z  teologii, jak również dyplom 
w  zakresie edukacji. Zdobył także stopień magistra religii 
oraz doktora z  zakresu przywództwa organizacyjnego na 
Andrews University.

Ich wspólną pasją jest pomaganie młodym ludziom w zaan-
gażowaniu się dla Chrystusa, wyposażenie ich do pełnienia 
misji oraz życia w gotowości na bliski powrót Chrystusa.
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[ ]PRZECZYTAJ, 
zanim zaczniesz
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1. Już teraz zacznij planować. Wiemy, że kierownictwo 
czasem zmienia się pod koniec roku, ale nawet jeże-
li w  przyszłym roku nie będziesz już kierownikiem 
młodzieży, proszę, nie pozwól, żeby to powstrzymało cię 
przed zaplanowaniem tego szczególnego tygodnia. Roz-
pocznij planowanie, postaw sobie cele, zbierz swój zespół 
współpracowników i upewnij się, że pastor jest jego częścią. 

2. Informacje na temat Światowego Dnia Młodzieży. 
Zbierz informacje na temat projektu zatytułowane-
go Światowy Dzień Młodzieży. Ten dzień rozpocznie 
Tydzień Modlitwy Młodzieży. Proszę, odwiedź naszą 
stronę, www.gcyouthministries.org lub skontaktuj się 
ze swoim lokalnym kierownikiem młodzieży, żeby dow-
iedzieć się, jak możesz wziąć udział w  tym projekcie. 

3. Znajdź swoich wojowników modlitwy. Zbierz grupę 
dorosłych, którzy zobowiążą się regularnie modlić się 
za ciebie i  twoją służbę. Upewnij się, że są to osoby, 
z którymi w zaufaniu możesz dzielić się zarówno swoimi 
osobistymi intencjami, jak i tymi związanymi ze służbą. 

4. Wybierz pieśń przewodnią. Zaangażuj chór. Jeże-
li w  twoim zborze nie ma chóru, to jest to świet-
na okazja, żeby go założyć. Wybierz pieśni, które 
lubisz i  które pasują do tematu każdego wiec-
zoru lub wybierz jedną pieśń na cały tydzień. 

5. Zacznij prowadzić dziennik modlitw. Nie ma nic 
lepszego dla twojego rozwoju duchowego niż czas 
spędzony na modlitwie. Twoja grupa młodzieżowa 
będzie wzrastać razem z  tobą. Prowadzenie dziennika 
modlitw pozwoli ci na spotykanie Boga w nowy i fas-
cynujący sposób. Będziesz w stanie śledzić swoją drogę 
z Bogiem, przeglądając wysłuchane modlitwy i obser-
wując, jak On prowadził cię krok po kroku każdego 
dnia. Nowe, świeże pomysły zaczną przychodzić ci do 

głowy, kiedy będziesz spędzał czas w  Jego obecności, 
spisując swoje modlitwy. Wiele pomysłów dotyczących 
zakładania i  prowadzenia dziennika modlitw możesz 
znaleźć w internecie. Wystarczy w wyszukiwarkę www.
google.com wpisać: zakładanie dziennika modlitw. 

6. Stwórz grupę rozwoju/rewizji tygodnia modlitwy. 
W zależności od wielkości twojego Kościoła, tę grupę 
mogą tworzyć cztery do ośmiu osób, z  którymi prze-
jrzysz wszystkie osiem czytanek. W tę grupę warto zaan-
gażować jedynie takie osoby spośród młodzieży i liderów 
młodzieży, które są aktywne i zainteresowane działaniem 
(np. liderów Pathfinders, nauczycieli szkoły sobotniej, 
pastora). Jest to ważne zadanie, ponieważ organizowanie 
tygodnia modlitwy spada wówczas na całą grupę, a nie 
tylko na ciebie i twojego pomocnika. Poproś tę grupę, 
żeby zobowiązała się spotykać przez przynajmniej trzy 
tygodnie lub jeden tydzień, omawiając minimum cztery 
czytanki oraz by spotykała się dodatkowo przez jeden ty-
dzień, by podsumować wszystkie ustalenia. Upewnij się, 
że określiłeś cel i kierunek, w którym chcesz zmierzać 
(najlepiej podczas pierwszego spotkania) i wybierz młodą 
osobę, która będzie prowadzić spotkanie każdego dnia. 

7. Połączcie Światowy Dzień Młodzieży z  planowan-
iem Tygodnia Modlitwy Młodzieży. Z  założenia 
Światowy Dzień Młodzieży ma być czasem, w którym 
młodzież może nauczyć się, dzięki możliwościom st-
worzonym w  Kościele i  w  społeczeństwie, jak bezin-
teresownie dawać coś od siebie. Jeżeli jesteście małą 
grupą młodzieży i  nie posiadacie środków, żeby zor-
ganizować społecznie zorientowany Światowy Dz-
ień Młodzieży, możecie wykorzystać tę okazję, żeby 
pokonać bariery denominacyjne i połączyć się z grupa-
mi młodzieżowymi z  innych lokalnych Kościołów, 
zbierając wspólnie pomysły i  środki na ich realizację.
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[ ]JAK KORZYSTAĆ 
z tego podręcznika

w małej i dużej grupie
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Miejsce na zapiski 
Ten podręcznik został stworzony po to, żeby zapełnić 
go swoimi myślami. Wykorzystaj dostępne miejsce, żeby 
utrwalić swoje przemyślenia na temat tego, o czym była 
mowa w czytance oraz na odpowiedzi do pytań znajdu-
jących się na końcu każdego dnia. Miejsce to może być 
również wykorzystane na zapisanie intencji modlitewnej 
lub wychwalanie Boga. Zachęć uczestników, by wyko-
rzystali je w taki sposób, jak chcą. To ich dziennik! Pow-
iedz im, że nie ma żadnych zasad, są tylko wskazówki. 
Najważniejsze jest słuchanie Pana i otworzenie swojego 
serca na Jego prowadzenie.

Liderzy, jeżeli poświęcicie czas każdego dnia, aby przec-
zytać czytankę z modlitwą i wyczekiwać nowych rzeczy, 
które Bóg chce wam objawić, będziecie zaskoczeni tym, 
co przeniesie na papier wasz ołówek czy długopis.

Załóż dziennik modlitw 
Nie ma nic lepszego dla twojego rozwoju duchowego niż 
czas spędzony na modlitwie. Twoja grupa młodzieżowa 
będzie wzrastać razem z  tobą. Prowadzenie dziennika 
modlitw pozwoli ci na spotykanie Boga w nowy i  fas-
cynujący sposób. Będziesz w stanie śledzić swoją drogę 
z  Bogiem, przeglądając wysłuchane modlitwy i  ob-
serwując, jak On prowadził cię krok po kroku każde-
go dnia. Nowe, świeże pomysły zaczną przychodzić ci 
do głowy, kiedy będziesz spędzał czas w Jego obecnoś-
ci, spisując swoje modlitwy. Możesz znaleźć wiele po-
mysłów w  internecie dotyczących zakładania i  prow-
adzenia dziennika modlitw. Wystarczy w wyszukiwarkę 
www.google.com wpisać: zakładanie dziennika modlitw.

Pytania na każdy dzień 
Na końcu każdej czytanki znajdują się pytania i  stwi-
erdzenia, które mają zachęcić cię do przemyśleń. St-
wórzcie małe grupy i porozmawiajcie o tych pytaniach. 
Zastanówcie się chwilę nad ich sednem. Słuchajcie Du-
cha Świętego, który uczy was poprzez Pismo Święte. 
Zachęć uczestników do zapisywania swoich myśli 
w przeznaczonych do tego miejscach czytanki.
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[ ]OD REDAKCJI 
Hiskia Missah

Autor:   Hiskia Missah, zastępca dyrektora młodzieży  
ds. Młodzieży Starszej przy Generalnej Konferencji
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Drodzy czytelnicy!
Mamy dzisiaj iPody, iPady, iPhony, iMac-i, laptopy, desk-
topy, netbooki, notebooki, palmtopy, PCty, przenośne 
PCty i… co tylko chcecie! Wszystkie są wspaniałymi 
urządzeniami wymyślonymi przez człowieka. Są wszędzie 
– ludzkość czerpie z  nich korzyści bezpośrednio lub 
pośrednio, a społeczeństwo opiera się na nich w zarządza-
niu światem.

W czasach mojej młodości, wiele lat temu, nie było tych 
zaawansowanych zdobyczy techniki. I  tak na przykład, 
jeśli chciałeś się z kimś skomunikować, mijały dni lub ty-
godnie, zanim list dotarł do adresata. Wraz z pojawieniem 
się komputerów wiadomości elektroniczne (e-mail), które 
są niezwykle szybkie, stały się codziennym sposobem ko-
munikacji. Wystarczy jedno kliknięcie, żeby twój list dot-
arł do odbiorcy. Ponadto wszystkie informacje, których 
potrzebujesz, możesz znaleźć, po prostu szperając w inter-
necie. Co za niesamowite błogosławieństwo dla nowocze-
snego świata!

Niestety, oprócz ogromu korzyści, który wniosły w nasze 
życie komputery, istnieje mnóstwo zwyrodniałych i  sz-
kodliwych skutków ubocznych. Zło i pokusy wiszą nad 
naszymi głowami. Wystarczy jedno kliknięcie, jedno dot-
knięcie elektronicznego gadżetu i to, co złe, już tu jest – 
pojawia się przed naszymi oczami nawet bez naszej zgody.
Boży posłaniec, Ellen G. White, w swojej książce „Chris-
tian Education” napisała: „Młodzież jest przedmiotem 
szczególnych ataków szatana”. W innej książce jej autorst-
wa, zatytułowanej „Child Guidance”, czytamy: „Zwłaszc-
za młodzież jest w ciągłym niebezpieczeństwie”. Autorka 
przypominała ojcom i matkom, że „powinni uważać na 
podstępy szatana. Gdy on próbuje doprowadzić ich dzieci 
do zguby, niech rodzice nie łudzą się, że nie ma realnego 
niebezpieczeństwa”.

Szatan naprawdę istnieje. Jest kimś (nie czymś), kto 
ma obsesję na punkcie kuszenia ludzkości, a  zwłaszcza 
młodzieży. Dlatego też nasza młodzież musi być chron-
iona i strzeżona przed złem. Powinno się im ciągle przy-
pominać, że są dziećmi Bożymi, obecnymi i przyszłymi 
liderami Bożego kościoła. Módlcie się za nich!

Młodym ludziom chciałbym powiedzieć następujące 
słowa: czytanki na Tydzień Modlitwy Młodzieży zostały 
przygotowane z modlitwą po to, żeby dodać wam odwagi 
i rozwagi w odpieraniu diabelskich ataków i aby pomóc 
wam zwycięsko wznieść się ponad grzechy i pokusy. Pro-
szę, przeczytajcie je, zastanówcie się nad nimi i zastosujcie 
je w życiu. A przede wszystkim módlcie się o siłę i moc 
do odpierania pokus. Bądźcie zwycięzcami i zdobywcami 
innowacji czasów końca!

Niech Bóg wam błogosławi!
 

1 E.G. White, Christian Education, s. 222.
2 Taż, Child Guidance, s. 471.
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[ ]TRZYMAJĄC SIĘ 
na dystans

Sobota, 14 marca 2015
Temat: Odzyskanie
Główna idea: Młodzież i wiara
Tekst: Łk 22 ,31–34
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Duron i Janet
Duron i Janet byli rodzeństwem i oboje mieli około 30 lat. 
Urodzili się w rodzinie należącej do Kościoła i w młodym 
wieku ochrzcili się. Ich rodzicie byli aktywnymi członka-
mi Kościoła, wzorami godnymi naśladowania. Dorasta-
jąc Duron z  wielką chęcią i  przyjemnością udzielał się 
w  Kościele. W  okresie nastoletnim jego pasją stały się 
komputery i  wszystko, co elektroniczne. Zanim stał się 
dorosły, był już geniuszem w  tworzeniu aplikacji uży-
wanych na portalach społecznościowych, a  jego po-
mysły odznaczały się innowacyjnością i  kreatywnością. 
Im bardziej pochłaniały go jego zainteresowania i  suk-
ces w dziedzinie komputerów i elektroniki, tym rzadziej 
pojawiał się w Kościele, aż w końcu praktycznie przestał 
się angażować. Nagła śmierć matki jedynie osłabiła jego 
wiarę i  podsyciła wątpliwości dotyczące Boga. Ostatec-
znie zakwestionował potrzebę i  sens istnienia Kościoła. 
Jednak zdecydował, że na wszelki wypadek nadal będzie 
uczęszczał do Kościoła, ale na swój sposób.
Janet natomiast lubiła przebywać z ludźmi. Zawsze była 
w grupie, prowadziła różne akcje w Kościele, była wesoła, 
troskliwa – zwłaszcza w  stosunku do tych posuniętych 
w  latach – i  bardzo lubiana przez członków Kościoła. 
Śmierć matki – odwrotnie niż na jej brata – na począt-
ku nie wpłynęła na jej zaangażowanie. Jednakże, z  bi-
egiem czasu, stawała się coraz bardziej oziębła, mniej 
zaangażowana i  coraz chętniej zwracała się w  kierunku 
przyjaciół spoza Kościoła oraz niechrześcijańskich roz-
rywek. Na zainteresowanie członków zboru jej wyraźnie 
słabnącą wiarą zwykle odpowiadała: „Nie martwcie się, 
wciąż jestem chrześcijanką”. Stała się bierna, podczas gdy 
jej brat zupełnie się wyłączył.

Przewidując burzę
Tak jak Janet apostoł Piotr zawsze przebywał w  tłumie. 
Miał zdolności przywódcze, był pomocny i troskliwy, pode-
jmował nowe wyzwania, szedł po wodzie do Jezusa, pełen 

energii i entuzjazmu dzielił się swoją wiarą. Podczas jednej 
z tych szczególnych rozmów, które Chrystus prowadził ze 
swoimi uczniami, Piotr z zapałem ogłosił: „Tyś jest Chrys-
tus, Syn Boga żywego” (Mt 16, 16). W Łk 22, 31-34 czy-
tamy o rozmowie Jezusa z Piotrem: „Szymonie, Szymonie, 
oto szatan wyprosił sobie, aby was przesiać jak pszenicę. Ja 
zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja, a ty, gdy 
się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. On zaś rzekł 
do niego: Panie, z tobą gotów jestem iść i do więzienia, i na 
śmierć. A On rzekł: Powiadam ci, Piotrze, nie zapieje dzi-
siaj kur, a ty się trzykroć zaprzesz, że mnie znasz”.
Wzrok Jezusa sięgał ponad emocje i chwilowe uniesienia. 
Widział On przyszłość, widział także pokusy, wyzwania, 
trudności i uroki, które będą dotykały uczniów i wpływały 
na ich oddanie. Z tego powodu rozpoczął z nimi dyskusję 
i poinformował ich o zbliżającej się zdradzie i o tym, jak 
wpłynie ona na Jego najbliższych. Wiedział, że opuszczą 
Go i zaprą się Go. Szczery Piotr gwałtownie i żarliwie za-
wołał: „Panie, z tobą gotów jestem iść i do więzienia, i na 
śmierć” (Łk 22, 33-34; Mt 26, 31-33). W odpowiedzi na 
emocjonalny wybuch Piotra Jezus wspomniał, że zanim 
kogut trzy razy zapieje, Piotr zdradzi Go. Apostoł był 
pewien, że nic – nawet groźba śmierci – nie jest w stanie 
zachwiać jego wiarą w Chrystusa i poskromić jego zapału. 
Jednak Jezus nalegał i powtórzył swoje słowa. Z doświ-
adczenia Piotra możemy nauczyć się, że w życiu mogą 
dotknąć nas takie rzeczy, które zachwieją naszą wi-
arą w  Boga, podsycą zniechęcenie i  popchną nas do 
duchowej obojętności i wycofania.

Przesiew
„Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, aby was 
przesiać jak pszenicę” (w. 31.) – taka była przepowiednia 
Jezusa skierowana do Piotra. W  niej Chrystus stworzył 
metaforyczny obraz przesiewu, by pokazać, że szatan 
chciał zachwiać wiarą uczniów. Chrystus posłużył się 
wcześniejszym, „przedchrześcijańskim” imieniem Piotra, 
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zamiast imieniem „Piotr”, które otrzymał on jako uczeń. 
Najprawdopodobniej Pan zrobił to celowo, skoro wied-
ział, że wkrótce Piotr wróci do swego starego sposobu 
życia i  zachowania, które poprzedzało podążanie za Je-
zusem (Łk 6, 13-14). By zinterpretować ten wiersz, moż-
na sięgnąć do analogii z Księgi Hioba 1-2, gdzie szatano-
wi pozwolono wystawić Hioba na próbę. Szatan szukał 
sposobu, by gwałtownie potrząsnąć uczniami, tak jak się 
potrząsa przesiewanym zbożem, i doprowadzić do ich up-
adku. Wykorzystanie tej metafory miało i  nadal ma na 
celu pokazanie nam, że nadchodzi czas, w  którym sza-
tan będzie próbował tak potrząsnąć uczniami i  ludźmi 
Bożymi, żeby doprowadzić ich do niewierności Bogu. 
Każda młoda osoba powinna być tego świadoma i powin-
na upewnić się, że jest pod osłoną modlitwy Jezusa.
Szatan, oskarżyciel, obwiniał uczniów, tak jak obwinia nas, 
wytykając grzechy i słabości przed Bogiem – tak samo zro-
bił w przypadku Hioba (Hi 1, 6-12). „Przesianie” Piotra 
było atakiem zarówno fizycznym, jak i duchowym, który 
miał doprowadzić do jego odstępstwa i utraty zbawienia. 
Jest to nie byle jaka strategia diabelska. Jezus, w  mocy 
swojego orędownictwa, stoi po jednej stronie i wstawia się 
za nami, podczas gdy oskarżyciel nami potrząsa. Wielu 
młodych ludzi, którzy są członkami Kościoła, jest ata-
kowanych przez szatana. Ich duchowe zainteresowania 
i zaangażowanie w Kościele słabną, a wiara w Boga jest 
zamieniana na tymczasowe przyjemności i zastępowa-
na przyziemnymi wymaganiami zsekularyzowanego 
i materialistycznego świata. Kiedy rozglądamy się wkoło, 
widzimy wielu ludzi przesiewanych lub potrząsanych 
przez sprytne zagrywki szatana. Powinno nas przerażać, 
że to samo może spotkać również nas. Właśnie w takich 
chwilach i  doświadczeniach młodzi ludzie potrzebują 
spędzać więcej czasu, koncentrując swą uwagę na Jezusie, 
orędowniku, i rozwijając z Nim bliższe relacje. Jego moc 
jest większa niż moc tego, który przesiewa. Szatańska moc 
przesiewania jest ograniczona i z góry skazana na porażkę!

Wypełnienie
„Pojmawszy go tedy, zawiedli go i wprowadzili do pałacu 
arcykapłana. Piotr zaś szedł za nim z daleka. A gdy roz-
palili ognisko na środku podwórza i usiedli wokoło, usi-
adł i Piotr wśród nich. Gdy zaś pewna służąca zobaczyła 
go siedzącego w blasku ognia, przyjrzawszy mu się, rzekła: 
I  ten był z nim. On zaś zaparł się, mówiąc: Niewiasto, 
nie znam go. A niedługo potem ktoś inny, zobaczywszy 
go, rzekł: I ty jesteś z nich. A Piotr rzekł: Człowieku, nie 
jestem. A  po upływie mniej więcej jednej godziny ktoś 
inny zapewniał, mówiąc: Doprawdy, i ten był z nim, jest 
przecież Galilejczykiem. Piotr zaś odrzekł: Człowieku, nie 
wiem, co mówisz. I w tej chwili, gdy on jeszcze mówił, 
zapiał kur. A Pan, obróciwszy się, spojrzał na Piotra; i przy-
pomniał sobie Piotr słowo Pana, jak do niego rzekł: Zanim 
kur dziś zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. I wyszedłszy 
na zewnątrz, gorzko zapłakał.” (Łk 22, 54-62)
Jezus powiedział Piotrowi, że diabeł ma go na muszce. 
Podobnie każdy młody człowiek, jak również dziecko 
czy dorosły w dzisiejszym Kościele jest na celowniku 
szatana. Diabeł wykorzystuje najbardziej przekonywające 
metody, żeby zwrócić uwagę i wpłynąć na naśladowców 
Chrystusa tak, aby odwrócili swój wzrok i  przestali in-
teresować się rzeczami duchowymi (1 P 5, 8). W przypad-
ku Piotra szatan odniósł sukces. Niegdyś pełen energii, 
gotów stanąć w obronie zawsze szczery Piotr teraz podążał 
za Jezusem „z daleka”, trzymając się w pewnej odległości 
(w. 54.). Ale na tym nie koniec – Piotr upadł tak nis-
ko w swojej wędrówce z Chrystusem, że zaparł się nawet 
znajomości z Nim. Stracił pewność siebie, zasnął, kiedy 
powinien się modlić (w. 45.), a na koniec usiadł razem 
z  oskarżycielami Chrystusa (w. 55.). Uważał, że jeśli 
będzie szedł w  bezpiecznej odległości, wtedy większość 
nie rozpozna w nim ucznia Chrystusa i dzięki temu uda 
mu się uniknąć krytyki oraz ewentualnych prześladowań. 
Nawet zaczął zachowywać się tak jak świecki tłum, żeby 
pokazać, że nie jest uczniem Jezusa. Piotr nie zrozumiał 
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stwierdzenia Jezusa: „Bo kto by chciał życie swoje zach-
ować, utraci je” (Mt 16, 25).
Szatan tak bardzo pragnął zniszczyć Jezusa, że każdy, kto 
w Niego wierzył i za Nim chodził, był jego celem. Kiedy 
służąca powiedziała: „I ten był z nim”, Piotr szybko odciął 
się: „Niewiasto, nie znam go”. Jezus szuka młodych 
ludzi, którzy będą się z Nim utożsamiać i nie zaprą się 
Go bez względu na konsekwencje. Pomaga takim ludzi-
om stać się Jego reprezentantami. Chce, żeby byli Jego 
wiernymi naśladowcami, Jego ustami głoszącymi innym 
Jego łaskę, tak aby wszyscy mogli przyjąć Go jako swo-
jego Zbawiciela. Jaki wpływ mógłby wywrzeć Piotr na 
tłum, gdyby stanął w obronie Chrystusa i odpowiedział 
twierdząco: „Tak, jestem Jego uczniem!”? Zamiast tego, 
zaparł się Go. Czy jesteś w grupie tych, którzy zapierają się 
Chrystusa? Czy może jesteś w licznej grupie młodych ludzi 
z całego świata, którzy stają w Jego obronie i rozgłaszają 
Jego chwałę? Czy znajdujesz się w globalnej społeczności 
młodych ludzi, którzy wychodzą ze swoich środowisk, ze 
swoich budynków, którzy opuszczają świeckie tłumy, żeby 
być Jego Kazaniem ogłaszającym w lokalnych społecznoś-
ciach, miastach i  miasteczkach, że Jezus Chrystus jest 
Mesjaszem i powróci lada dzień, i  zabierze Swój lud do 
domu, do chwały?
Mimo dobrych chęci Piotr odwrócił się w  kluczowym 
momencie, kiedy jego świadectwo było najbardziej potr-
zebne. Jego pełne pewności słowa „Panie, z  tobą gotów 
jestem iść i  do więzienia, i  na śmierć” (Łk 22, 33-34; 
Mt  26, 31-33) były jedynie wybuchem emocji. Biblia 
mówi: „I w tej chwili, gdy on jeszcze mówił, zapiał kur. 
A Pan, obróciwszy się, spojrzał na Piotra; i przypomniał 
sobie Piotr słowo Pana, jak do niego rzekł: Zanim kur dziś 
zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz” (Łk 22, 60-61). Pia-
nie koguta miało duże znaczenie w życiu przypatrującego 
się Piotra. Zwróciło jego uwagę i spowodowało, że jeszc-
ze raz spojrzał na Jezusa, który zawsze patrzył na Swo-
je dzieci, nawet na te, które nie widziały Go z powodu 

dzielącej ich odległości. Kiedy oczy Piotra i Chrystusa 
spotkały się, Piotr nie dostrzegł w nich gniewu, wyr-
zutu czy potępienia. Zamiast tego zobaczył smutek, 
łaskę, miłość, przebaczenie, współczucie, akcepta-
cję i  łagodność. Wtedy przypomniał sobie inne słowa 
Pana: „Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja, 
a  ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich” 
(Łk 22, 32). Ellen White powiedziała: „Zaparł się swojego 
Pana, przysięgając i przeklinając; ale to jedno spojrzenie 
Jezusa stopiło serce Piotra i uratowało go. Gorzko płakał 
i  żałował swojego wielkiego grzechu, nawrócił się, i  był 
gotowy wzmacniać swoich braci”3.

Czemu ludzie zachowują bezpieczną odległość?
Najwyraźniej oddalenie Piotra miało wymiar nie tylko 
fizyczny, ale i  duchowy. Było spowodowane instynktem 
samozachowawczym, słabością, ale też strachem, po-
nieważ jednocześnie Piotr odczuwał wewnętrzne pragnie-
nie, by być z Jezusem; pragnienie, które jest również w nas. 
W przypadku Piotra chodziło o życie w dwóch światach. 
Tak często tego próbujemy, ale to po prostu nie zadziała! 
Jezus chce, żebyśmy żyli w duchowym świecie z Nim 
i żebyśmy utożsamiali się z Nim w każdej chwili naszej 
wędrówki przez ten zsekularyzowany świat. Chce, 
abyśmy byli gotowi cierpieć dla Niego, a  On zapewni 
nam powody do radości. W ciele wiara Piotra była sła-
ba. Choć pragnął on mieć osobistą relację z Chrystusem, 
była to wada wynikająca ze słabości ciała. Chciał również 
zobaczyć na własne oczy, jaki los został zgotowany Jezuso-
wi i jak Zbawiciel na to zareaguje. Po Wieczerzy Pańskiej 
Jezus zaprowadził uczniów do ogrodu Getsemane i, ocze-
kując aresztowania, poprosił ich, żeby czuwali i modlili 
się, podczas gdy On będzie modlił się na osobności. Kiedy 
wrócił, zastał ich w głębokim śnie. Wtedy usilnie prosił 
Piotra, żeby nie spał i modlił się, bo, choć apostoł mógł 
się czuć silny, jego ciało było słabe. Mimo rady Jezusa 
Piotr znowu zasnął. Kiedy nadszedł tłum, żeby pojmać 

3 E.G. White, Early Writings, s. 169.
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Pana, było za późno na modlitwę o  siłę do przetrwania 
próby. Piotr, płacząc z powodu swojego zaparcia się, praw-
dopodobnie uświadomił sobie, że zabrakło mu właściwej 
modlitwy, która miała go wzmocnić. W końcu nauczył się 
lekcji danej przez Jezusa na temat czujności – i to do tego 
stopnia, że w 1 P 5, 8 nawołuje: „Bądźcie trzeźwi, czuwa-
jcie! Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ry-
czący, szukając kogo by pochłonąć”. Apostoł w pewnym 
sensie został „pochłonięty” z powodu swojej słabości, po-
nieważ kiedy powinien się modlić, spał i zlekceważył tym 
samym niebezpieczeństwo.
Piotrowi trzeba jednak przyznać, że kiedy wszyscy ucznio-
wie uciekli (Mk 14, 50), on pozostał w pobliżu i po aresz-
towaniu Jezusa podążał za nim w  bezpiecznej odległości 
(Mk 14, 54). Bał się konsekwencji, które musiałby ponieść, 
gdyby od razu przyznał się do bycia uczniem Jezusa. Owład-
nął nim strach. Widział, jak Jezus był fałszywie oskarżany, 
bity i  znieważany na dziedzińcu. Przejmował się losem 
Jezusa, ale jednocześnie obawiał się o własne życie. Wied-
ział, że Jezus był znienawidzony przez swoich oprawców, 
a on sam nie był gotowy na ośmieszenie i prześladowanie 
podobne do tych, jakie znosił Chrystus. Rada, którą Jezus 
dał uczniom, kiedy jeszcze był z nimi, dotyczy również nas: 
„Jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw niż 
was znienawidził” (J 15, 18; Mt 24, 9). Kiedy Piotr obser-
wował mękę Chrystusa, szybko zrozumiał, że daleko mu 
do bycia śmiałym i odważnym człowiekiem, za jakiego się 
uważał. Strach sprawił, że zaparł się Zbawiciela.
Gdy myślimy o młodych ludziach żyjących w XXI wieku, 
rodzi się pytanie: Czemu tak wielu z nich trzyma się na 
odległość? Jest dużo odpowiedzi: są przekonani, że niek-
tórzy członkowie Kościoła nie tolerują ich ciekawości; nie 
czują miłości członków swojego zboru; jest również zbyt 
wiele zasad, którym hołduje Kościół w kwestii tego, co 
powinno, a czego nie powinno się robić. Choć jest cząst-
ka prawdy w każdej z tych wymówek, to jednak instynkt 
samozachowawczy, ludzka słabość i  strach są głównymi 

powodami takiego sposobu działania. Modlitwa nadal 
jest sposobem na pokonanie ludzkich słabości.
Jezus wiedział, jak Piotr się zachowa, zanim znalazł się 
w tej sytuacji. Pan nie obwiniał tych, którzy stali się Jego 
oskarżycielami i  oszczercami Piotra. Nie usprawiedliwił 
przyszłej reakcji Piotra, ale też jej nie potępił. Zamiast tego 
wyciągnął do niego otwarte ramiona. Przyjął go i ob-
jął. Dzisiaj te otwarte ramiona i objęcie są kierowane 
do każdej młodej osoby, do każdego dziecka i każdego 
dorosłego. Bez względu na okoliczności te słowa powinny 
być jak muzyka dla naszych uszu: „Ja zaś prosiłem za tobą”.

Ja zaś prosiłem za tobą
Zapewnienie, które Jezus dał Piotrowi, brzmiało: „Ja zaś 
prosiłem za tobą”. W modlitwie Jezusa, zapisanej w J 17, 9, 
powiedział On do Ojca: „Ja za nimi proszę, nie za światem 
proszę, lecz za tymi, których mi dałeś, ponieważ oni są 
twoi”. W  wierszu 15. Chrystus sprecyzował: „Nie pro-
szę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od 
złego”. Słowa, które wypowiedział do Piotra, „Ja zaś 
prosiłem za tobą”, obrazują część jego natury – Jezus 
jest Tym, Który wspiera nas w modlitwie przed Ojcem. 
Jezus jest Adwokatem chrześcijan. On jest naszym wiel-
kim Obrońcą. Obecnie pełni wstawienniczą rolę wobec 
wszystkich Swoich dzieci (1 J 2, 1). Może oddaliliście się 
od Niego i dzisiaj czujecie się przygnębieni i zniechęceni. 
Piotr czuł się podobnie, ale Jezus był jego obrońcą – i jest 
również twoim. Apostoł Paweł w Hbr 7,25 mówi: „Dlat-
ego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez niego 
przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za 
nimi”. Natomiast w 1 Tm 2, 5 mówi: „Albowiem jeden jest 
Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człow-
iek Chrystus Jezus”.
Modlitwa została wypowiedziana przed przesiewem, 
a  w  trakcie przesiewu nadal była aktualna. Dla Piotra, 
jak i  dla każdej młodej osoby dzisiaj, jest to wielkim 
pocieszeniem – modlił się za ciebie sam Pan. Jezus jest 
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naszym Adwokatem i wspaniałym Najwyższym Kapłanem. 
Zapewnia nas, że modlił się za nas. Zanim stawiliśmy czoła 
jakiejkolwiek pokusie, On już modlił się za nas. W tej mod-
litwie, którą już wypowiedział, przygotował nas na wszyst-
kie przyszłe wyzwania, z którymi się spotkamy. Modlitwy 
naszych rodziców, pastorów, starszych zboru, przyjaciół 
i innych w tym tygodniu, jak również poprzednim i kole-
jnym są bardzo ważne. W rzeczy samej, Jezus zachęca nas 
do modlenia się za innych. Jest to jeden z powodów, dla 
których mamy ten szczególny czas co roku, w którym sk-
upiamy się na modlitwie – by modlić się za innych! Jed-
nakże, nic nie przynosi większej radości i  satysfakcji 
niż świadomość, że sam Jezus modlił się za nas. I choć 
będziemy miotani w czasie szatańskiego przesiewu, wiemy, 
że modlitwa Jezusa ma moc przeprowadzić nas przez te 
trudności. Jeżeli w międzyczasie stracimy życie, to nie jest 
to koniec, ponieważ nasz wspaniały Najwyższy Kapłan, Je-
zus, który modlił się za nas, zachowa nas w Swoim królest-
wie, jeżeli tylko poddamy Mu swoje życie i pozwolimy Mu 
kształtować swoją wiarę.
Głównym tematem modlitwy Jezusa jest to, żeby nasza 
wiara nie zawiodła. Charles Spurgeon powiedział: „Wiara 
jest tym, który nosi chorągiew podczas każdego duchowe-
go boju. A jeśli chorąży upadnie, to jest to zły dzień – tak 
więc nasz Pan modli się, żeby ci, którzy noszą chorągiew 
nigdy nie upadli i wysoko trzymali Jego sztandar w trak-
cie bojów”. Jeżeli nasza wiara w  Pana zawodzi, wtedy 
tracimy odwagę, cierpliwość, nadzieję, miłość i  radość. 
Jezus powiedział: „Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała 
wiara twoja”. To również pokazuje nam, o co mamy się 
modlić w tym tygodniu – o wiarę! Nie emocjonalną wi-
arę, ale prawdziwą wiarę.

Emocjonalna wiara
Emocjonalna wiara jest spontanicznym przypływem 
pewności, który nie ma solidnego fundamentu. Taką wi-
arę buduje otoczenie, poczucie bezpieczeństwa wynikające 

z braku doświadczenia oraz opieka rodzicielska. Na jed-
nym z  obozów przetrwania Pathfinder uczestników uc-
zono pływać. W obecności trenera radzili sobie dobrze, 
więc bardzo chcieli spróbować swoich sił bez instruktora 
pływania. Jeden z obozowiczów, który nie otrzymał pozw-
olenia na samotne wypływanie na głęboką wodę, był zbyt 
pewny swoich możliwości i nalegał, żeby pozwolono mu 
pływać bez nadzoru. W  końcu nadszedł ten moment, 
więc radośnie zaczął robić to, co podobno świetnie mu 
wychodziło pod okiem instruktora. Jednakże w  ciągu 
zaledwie dziesięciu minut stracił kontrolę i  zaczął się 
topić. Na szczęście działo się to w zasięgu wzroku doświ-
adczonych pływaków, którzy przyszli mu z pomocą i wy-
ciągnęli go na brzeg. Przez następnych 45 minut wyko-
nywali resuscytację, która w końcu przyniosła pozytywny 
skutek. W naszej wędrówce z Panem poryw emocji jest 
niewystarczający. Ellen White powiedziała: „Impuls, po-
budzenie emocji nie są wiarą ani uświęceniem”4. Autor-
ka napisała również: „Wszyscy powinni ciągle szukać 
prawdziwej wiary, która działa nie przez ziemskie 
czynniki pełne emocji, ale przez miłość, która oczyszc-
za duszę. Taka miłość oczyszcza świątynię ducha z dumy 
i  zrzuca wszystkie bożki z  tronu serca”5. Wiara w  Boga 
bez ciągłej, osobistej relacji z Nim jest emocjonalną wiarą, 
która nie może i nie będzie wystarczająca w czasach sztor-
mu, prób i niepokoju.

Prawdziwa wiara
Prawdziwa wiara rozwija się, gdy polegamy na Bogu. Nie 
można wytworzyć jej samemu – ludzie jej nie stwarzają. 
Nie jest ona też zależna od czasu w  tym sensie, że mu-
sisz być z  Jezusem przez ileś lat, żeby ją posiąść. Piotr 
i  jego towarzysze byli z  Jezusem przez trzy lata, jednak 
Pan powiedział do Piotra „gdy się kiedyś nawrócisz (…)”. 
Prawdziwa wiara jest darem, którego trzeba szukać u Pana. 
Modlimy się o  nią i  musimy cierpliwie na nią czekać. 
Jest ważnym składnikiem, który buduje silne i odważne 

4 E.G. White, Signs of Times, 24 marca 1890, akapit 3.
5 E.G. White, „Review and Herald”, 11 marca 1902, akapit 3.
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życie  chrześcijańskie. Wzmocnieni prawdziwą wiarą 
naśladowcy Chrystusa wiedzą, kiedy powiedzieć „nie”! 
I  kiedy powiedzieć „tak”! Przebywanie w  rzeczywistej 
obecności Chrystusa nie sprawia, że ktoś się nawróci, jak 
widać to na przykładzie uczniów. Jest to możliwe jedynie 
przez przyjęcie śmierci i zmartwychwstania Jezusa i wyla-
nia Jego Ducha. Jest to dar, który należy zaakceptować: 
„Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i  to nie 
z was: Boży to dar” (Ef 2, 8).
Jezus chce obdarzyć każdego młodego człowieka, jak 
również każde dziecko czy dorosłego, prawdziwą wi-
arą i umożliwić im wytrzymanie prób i doświadczeń, 
dodać im odwagi i  nauczyć ich, jak identyfikować 
się z  Nim jako Zbawicielem i  Panem. W  tym życiu 
stracimy ukochanych, będziemy zwodzeni przez osoby 
z autorytetem, zostaną nam odebrane rzeczy, na których 
nam zależy, możemy zostać porzuceni, a uroki tego świata 
będą nas zachęcać, by przyjąć i zaakceptować rzeczy, które 
nie pasują do wędrówki chrześcijanina lub ją profanują. 
Jednak prawdziwa wiara i poleganie na Duchu Świętym 
da nam moc do odważnej obrony tego, w co wierzymy, 
do pokonania pokus i bycia zwycięzcami. Jako zwycięska 
młoda osoba w Chrystusie, masz obowiązek wzmacniać 
tych, których wiara słabnie.

Utwierdzaj braci swoich
Jezus powiedział do Piotra: „gdy się kiedyś nawrócisz, utwi-
erdzaj braci swoich”. Mówiąc: „gdy się kiedyś nawrócisz”, 
Jezus w rzeczywistości mówił do Piotra: „kiedy wrócisz, do 
poprzedniego stanu chodzenia ze mną; kiedy wrócisz do 
momentu, w którym możesz się ze Mną utożsamić, wtedy 
spocznie na tobie obowiązek wzmocnienia braci”. Jezus 
chciał, żeby apostoł odegrał znaczącą rolę w odbudowan-
iu rozproszonej grupy uczniów, która wkrótce miała roz-
począć dzieło głoszenia ewangelii na całym świecie.
Nie żyjemy na bezludnej wyspie. Jezus emanował em-
patią, prowadząc dialog z Piotrem. Twoje rozmowy muszą 

pozytywnie wpływać na twoje otoczenie. Chrześcijanin nie 
jest posłany po to, żeby zasiewać niezgodę między braćmi 
(Prz 6, 19) – nie chodzi jedynie o głoszenie ewangelii bez-
bożnym i  czynienie cudów. Wzmacniamy innych przez 
kochanie i zachęcanie ich. Jezus wiedział, że Piotr wykaże 
się słabością wynikającą z jego ludzkiej natury, więc zach-
ęcał go, żeby nie pozwolił, by ta słabość doprowadziła 
do tragicznego końca. Zaszczepił w nim i widział w nim 
umiejętność bycia cenną pomocą dla innych. Przebacze-
nie i akceptacja skierowane do Piotra przez Jezusa są 
tym, co my mamy kierować do innych. W królestwie 
Bożym jest miejsce dla każdego. Dzisiaj Chrystus wzy-
wa dzieci, młodzież i dorosłych, wszystkich tych, którzy 
podążali za Nim w bezpiecznej odległości, żeby podeszli 
bliżej. Przyjmij Jego przebaczenie, miłość i łaskę i zacznij 
kierować to samo do innych.

Podsumowanie
Po wypełnieniu się proroctwa Jezusa Piotr, kiedy doznał 
nawrócenia, gorzko zapłakał (Łk 22, 62). Pan przebaczył 
mu i  odnowił go. Piotr stał się potężną siłą działającą 
przeciwko twierdzom diabła. Doprowadził tysiące osób 
do królestwa Bożego, głosząc i  żyjąc ewangelią Jezu-
sa, kierując zaproszenie do niezliczonych tłumów, żeby 
przyjęli ukrzyżowanego i  zmartwychwstałego Pana jako 
swojego Zbawiciela. Ty również możesz oddziaływać na 
innych, jeżeli wrócisz do Niego dzisiaj!
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Pytania do dyskusji
1. Jakie konkretne zdarzenia, których doświadczają 

młodzi adwentyści, moglibyśmy nazwać przesiewem?
2. Dlaczego Piotr przyłączył się do podekscytowanej 

grupy oskarżycieli i zdradził Jezusa – czy dlatego, 
że bardziej zależało mu na byciu akceptowanym niż 
na cierpieniu razem z Jezusem?

3. Jaką rolę odgrywała wiara w reakcji Piotra przedst-
awionej w tej historii?

4. Znajdźcie różnice między emocjonalną a prawdziwą 
wiarą. Czy w chrześcijańskim doświadczeniu jest 
miejsce na emocjonalną wiarę?

5. Jak młodzi adwentyści mogą zaangażować się we 
wzmacnianie innych – zarówno wierzących, jak 
i niewierzących?
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[ ]ROZPOCZNIJMY 
świętowanie

Niedziela, 15 marca 2015
Temat: Odzyskanie
Główna idea: Młodzież i pokusa
Tekst: Łk 15, 1-7
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Kilka miesięcy temu wygłosiłem kazanie zatytułowane 
„Intencjonalność Bożej łaski” i mówiłem o tym, czym ona 
jest dla ludzi. W  odpowiedzi na nie wiele osób oddało 
swoje życie Chrystusowi. Po nabożeństwie moja żona i ja 
staliśmy przy drzwiach i  razem żegnaliśmy tych, którzy 
wychodzili z  kościoła. Dwudziestoczteroletni Juan był 
jednym z tych, którzy odpowiedzieli na apel. Powiedział 
nam, że jest studentem II roku i że nie chodził do Kościoła 
przez wiele lat, ale ostatnio bardzo wyraźnie odczuwał, że 
musi wrócić do Pana. Obudził się tego ranka i po prostu 
poczuł, że powinien udać się do Kościoła. Jechał trzema 
autobusami. Po drodze minął wiele kościołów, ale dotarł 
tam, gdzie czuł, że prowadził go Duch Pański. Powiedział, 
że był szczęśliwy, iż przyszedł do właściwego Kościoła we 
właściwym czasie. Gdy podczas kazania dowiedział się, że 
łaska znalazła dla niego miejsce w Bożym planie, radość 
rozpromieniła jego oblicze. Na końcu przedstawiliśmy 
go pastorowi i jednemu ze starszych zboru. Został zapro-
szony na poczęstunek organizowany w Kościele i spędził 
tam resztę dnia. Wziął również udział w popołudniowym 
studium biblijnym prowadzonym przez pastora tego zboru 
i z chęcią skorzystał z późniejszego programu młodzieżo-
wego. Po zakończeniu programu jeden ze starszych zboru 
odwiózł go do domu.

Wstęp
„Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie po-
zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustkowiu i nie 
idzie za zagubioną, aż ją odnajdzie? A odnalazłszy, kładzie 
ją na ramiona swoje i raduje się. I przyszedłszy do domu, 
zwołuje przyjaciół i sąsiadów, mówiąc do nich: Weselcie się 
ze mną, gdyż odnalazłem moją zgubioną owcę! Powiadam 
wam: Większa będzie radość w niebie z jednego grzeszni-
ka, który się upamięta, niż z  dziewięćdziesięciu dziew-
ięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują upamiętania” 
(Łk 15, 4-7). Ta opowiedziana przez Jezusa przypowieść 
jest hipotetyczną historią, która wcale nie opisuje lekce-

ważącego podejścia do dziewięćdziesięciu dziewięciu ow-
iec, jakie zostały na pustkowiu. W  rzeczywistości tych 
dziewięćdziesiąt dziewięć owiec plus jedna tworzą całe 
stado i  symbolizują wszystkich członków Kościoła. Jezus 
posłużył się tą przypowieścią, ponieważ na wzgórzach 
Perea pasanie owiec było powszechnym zajęciem, a wielu 
z tych, którzy Go słuchali, było pasterzami, więc szybko 
chwytali przesłanie, jakie Pan chciał przekazać. Mimo że 
w tej przypowieści nacisk wydaje się być położony na zgu-
bioną owcę, nie możemy pominąć zawartego w niej prz-
esłania na temat a) dziewięćdziesięciu dziewięciu pasących 
się owiec; b) jednej zgubionej owcy, znajdującej się z dala 
od stada; c) pasterza i d) świętowania.

Dziewięćdziesiąt dziewięć pasących się owiec
Zanim przejdziemy do tej zagubionej owcy, skupmy się 
najpierw na dziewięćdziesięciu dziewięciu pasących się ow-
cach. Czytamy o nich: „Powiadam wam: Większa będzie 
radość w  niebie z  jednego grzesznika, który się upamię-
ta, niż z  dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, 
którzy nie potrzebują upamiętania” (Łk 15, 7). W  tym 
wierszu dziewięćdziesiąt dziewięć pasących się owiec skon-
trastowano z  jedną, która odłączyła się od stada. Można 
odnieść wrażenie, że nie przywiązuje się żadnej wagi do 
owiec, które są w zagrodzie i że większy nacisk położony 
jest na znalezienie zgubionej owcy i radowanie się z niej. 
Jeżeli Jezus wykorzystał tę przypowieść, żeby zilustrować 
Kościół, a  pośrednio także królestwo Boże, wówczas dz-
iewięćdziesiąt dziewięć owiec ma znaczenie, ponieważ 
powodują, że postać pasterza także staje się istotna. Jest to 
stado, którym On się chlubi i opiekuje. To one sprawiają, 
że pasterz jest z nich zadowolony. Są jego skarbem. Przecież 
Bóg również jest zadowolony z  powodu tych członków, 
którzy są w Kościele. On ma upodobanie w sprawiedliwych 
(Łk 1, 6), jak również w tych, którzy dążą do bycia spraw-
iedliwymi. Ellen White powiedziała: „Syn Boży pochylił 
się, aby podnieść upadłych. Po to zostawił bezgrzeszne 
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światy na niebiosach, dziewięćdziesiąt dziewięć tych, które 
Go kochały, i przyszedł na tę ziemię, aby być »zranionym 
za występki nasze« i »startym za winy nasze«”6.
Ta przypowieść skupia się raczej na radości Pana niż na 
postawie grzesznika. Gdy młody mężczyzna lub młoda 
kobieta, lub ktokolwiek inny, trwa swojej w  wierze 
i żyje skruszonym życiem na co dzień, wtedy w niebie 
panuje radość. Kiedy wszyscy członkowie Kościoła prow-
adzą uświęcone życie, radość w  niebie jest pomnażana 
każdego dnia. Każdy jest szczególny i znaczący dla Pana. 
Innymi słowy, przesłanie Jezusa przekazane w Ewangelii 
Łukasza głosi, że tylko ci, którzy okazują skruchę, zostaną 
zbawieni, a nie ci, którzy wydają się sprawiedliwi. Radość 
w  niebie z  powodu jednego skruszonego grzesznika nie 
zapanuje dopiero podczas sądu ostatecznego; ta radość 
panuje już teraz! Należy podkreślić, że pośród dziew-
ięćdziesięciu dziewięciu, którzy pozostali, są również tacy, 
którzy myślą, że są sprawiedliwi i nie potrzebują okazać 
skruchy. Są tak zadufani i  pewni siebie, że widzą błędy 
jedynie u innych; są w stanie wskazać, kto jest nawrócony, 
a kto tylko bawi się w Kościół oraz kogo Pan już „wypluł 
z ust” swoich.
Jest pewna opowieść związana z tym tematem. Mówi ona 
o  człowieku, który tak bardzo przywiązał się do owiec, 
że chciał stać się jedną z  nich. Poszedł więc do paster-
za i powiedział mu, że chce być owcą. Zadał mu szereg 
różnych pytań dotyczących czynności, które mogłyby do-
prowadzić do jego metamorfozy. Pasterz uznał, że człow-
iek ten naczytał się za dużo bajek i  bez słowa powrócił 
do swoich zajęć. Jednak, ponieważ tamten nalegał, pasterz 
w końcu powiedział mu, że musi wyglądać jak owca. Po-
szedł więc, ubrał się w owczą skórę i wszedł między owce. 
Gdy się do nich zbliżył, one zaczęły uciekać, więc wrócił 
do pasterza zawiedziony. Tym razem pasterz powiedział 
mu, że musi poruszać się jak owce. Tak więc człowiek ten 
podpatrywał owce, ćwiczył sposób poruszania i w końcu, 
gdy wszedł między nie, te znowu uciekły. Wrócił znów do 

pasterza, którego kolejną radą było to, by beczał jak one. 
Zaczął więc znowu ćwiczyć, ale kiedy po raz kolejny się 
do nich zbliżył, uciekły. Udał się znów do pasterza, który 
powiedział mu, że musi jeść jak one. Zrobił to, ale reak-
cja owiec na jego obecność pozostawała bez zmian. Wy-
czerpany i zawiedziony wrócił do pasterza, który w końcu 
powiedział mu: „Wyglądasz jak owca, chodzisz jak owca, 
mówisz jak owca, jesz jak owca, ale nie jesteś owcą. Dlat-
ego one cię odrzucają”.
Pośród dziewięćdziesięciu dziewięciu owiec, czyli członków 
Kościoła, są i tacy jak ten osobnik. Wszystko robią tak jak 
chrześcijanie. Czytają Pismo Święte, modlą się, biorą ud-
ział w  różnych akcjach ewangelizacyjnych; mogą nawet 
obejmować przywódcze stanowiska w Kościele i być we-
getarianami. Niektórzy z nich zawzięcie się modlą. Mogą 
wspierać Kościół finansowo, oddawać dziesięcinę, dawać 
dary i zawsze włączać się w różne działania Kościoła, więc 
we własnym mniemaniu, niczego nie potrzebują. Brak im 
jednak sedna nawrócenia – całkowitego oddania się Jezu-
sowi. Nie będą z Nim spędzać czasu sam na sam. Bardziej 
będzie im zależało na popularności, próżności i świeckich 
rzeczach. Fakt, że wychowaliśmy się w Kościele i  nigdy 
z niego nie odeszliśmy, nie oznacza jeszcze, że niebo radu-
je się z naszego powodu. Czy nasze życie jest świadectwem 
Bożej chwały? Czy w sensowny sposób dzielimy się naszą 
wiarą z  innymi? Czy jesteśmy autentyczni? Czy ludzie 
mogą wierzyć nam na słowo? Czy nasze słowa i czyny pa-
sują do siebie? Co dzieje się, gdy znikamy ludziom z oczu 
– jak zachowujemy się na osobności? W stadzie, wśród 
tych dziewięćdziesięciu dziewięciu, są też chore owce, 
które potrzebują opieki pasterza. On wzywa, nawołuje 
i przyciąga je przez działanie Ducha Świętego, ale one nie 
odpowiadają.
Są również i  tacy pośród dziewięćdziesięciu dziewięciu, 
którzy mają świadomość, że są obecni jedynie fizycznie, 
podczas gdy ich umysły i myśli wędrują z dala od stada. 
Pozostali muszą robić wszystko, co w  ich mocy, by ich 

6 E.G. White, The Acts of the Apostles, Mountain View, California, Pacific Press Publishing Association 1911, s. 432.
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nie  odepchnąć, lecz pielęgnować. Doświadczenie naw-
rócenia do każdego przychodzi w inny sposób i w in-
nym czasie. Z  tego też powodu doświadczenie 
uświęcenia tych, którzy trwają w  wierze, powinno 
być czynnikiem wspomagającym słabszych. To właśnie 
dlatego Jezus powiedział: „Pozwólcie obydwom róść 
razem aż do żniwa. A  w  czasie żniwa powiem żeńcom: 
Zbierzcie najpierw kąkol i powiążcie go w snopki na spal-
enie, a pszenicę zwieźcie do mojej stodoły” (Mt 13, 30). 
To, co odróżnia rzeczywistą pszenicę od ludzi, to fakt, że 
uświęcająca moc Ducha Świętego jest w  stanie przeksz-
tałcić nienawróconych ludzi w  pełnych mocy uczniów. 
Społeczność chrześcijańska jest przepełniona opowieścia-
mi o młodych ludziach, których duchowa wędrówka była 
płytka i frywolna, ale dzisiaj są bohaterami wiary, ponieważ 
pozostali w  towarzystwie dziewięćdziesięciu dziewięciu 
i pozwolili się zainspirować, napełnić i zmotywować przez 
Ducha Świętego, łaskę Chrystusa i  zachęcanie ze strony 
duchowej społeczności. On także chce widzieć, że w ży-
ciu tych dziewięćdziesięciu dziewięciu nastąpi prawdziwa 
skrucha prowadząca do radosnego świętowania zbawienia 
grzeszników.
W  tej przypowieści Jezus podkreślił również, że dziew-
ięćdziesięciu dziewięciu zadufanych w sobie ludzi, którzy 
przestrzegają wszystkich rytuałów, świąt i zasad, nie wy-
wołuje żadnej radości w  niebie, natomiast jeden grz-
esznik, który wyznaje swoje grzechy i  okazuje skruchę, 
powoduje, że w niebie rozpoczyna się czas uroczystości. 
Bóg troszczy się o zgubionych, którzy przyznają, że się 
zgubili i  dzięki pomocy Ducha Świętego wracają do 
Niego. On chce pomóc każdemu z nas zostawić za sobą 
grzeszne życie i podążać za Nim. Faryzeusze czy hipokryci 
nigdy tego nie zrobią, bo nie zdają sobie sprawy z tego, 
że się zgubili! Zawsze zaliczają siebie samych do grona 
zbawionych, mimo że nigdy nie odczuwali żalu z powodu 
swoich grzechów. Dzisiaj zadaniem dziewięćdziesięciu 
dziewięciu jest rozpoczęcie niebiańskiej uroczystości. 

Żałować za grzechy i  być zbawionym to pilna potrzeba 
nie tylko tej jednej owcy znajdującej się z daleka od sta-
da. Jezus chce całego stada, stu, a nie dziewięćdziesięciu 
dziewięciu, ani też tylko jednej. Tym niemniej, żeby dojść 
do stu, rozpoczyna się od jednej!

Jedna zgubiona owca z daleka od stada
Opowiadając tę przypowieść, Jezus nie wyjaśnił, czy zagu-
bionym zwierzęciem znajdującym się z  daleka od stada 
była owca czy baran. Jednakże chciał podkreślić zaintere-
sowanie Pasterza tymi owcami, które schodzą na manowce 
– bez względu na to, jakiej są płci. Szczególnie zwrócił 
uwagę na tę, dla której trawa była bardziej zielona na 
innych pastwiskach, przez co nagle, lub powoli i stopnio-
wo, opuściła towarzystwo dziewięćdziesięciu dziewięciu 
innych owiec. Bowe Robert Bergdahl jest amerykańskim 
żołnierzem, który od czerwca 2009 r. aż do 31 maja 
2014 r., kiedy to został wypuszczony, przebywał w niewo-
li członków siatki Haqqani, grupy rebeliantów w Afgan-
istanie związanych z  Talibami. Okoliczności, w  jakich 
zaginął Bergdahl, i sposób, w jaki został złapany przez Tal-
ibów, były gorącymi tematami w mediach. Mimo wielu 
teorii na temat jego zniknięcia fakty sugerowały, że został 
schwytany poza bazą. Przebywając w talibańskiej niewoli 
Bergdahl wiedział, że został porwany, znał okoliczności 
tego porwania, był indoktrynowany, kontrolowany i ucis-
kany przez swoich oprawców do tego stopnia, że stracił 
zdolność płynnego posługiwania się swoim ojczystym 
językiem. Stany Zjednoczone nie chciały zgodzić się na 
opuszczenie jakiegokolwiek żołnierza, więc kontynuowa-
no poszukiwania do czasu, gdy udało się doprowadzić do 
wymiany i odzyskać porwanego. Jest to trafna ilustracja 
tego, co dzieje się w życiu wielu młodych ludzi w Kościele. 
Bóg nie negocjował, ale posłał swojego jedynego Syna, 
którego umiłował (J 3, 16), by walczył o odzyskanie 
wszystkich. Co za miłość! I jaka będzie radość, kiedy 
wszyscy powrócą!
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Wiele lat temu podczas jednej z  lekcji Szkoły Sobotniej 
wyjaśniono nam, że zazwyczaj każda z owiec przebywała 
w stadzie nawet osiem czy dziewięć lat, czyli wystarczają-
co długo, by pasterz nadał każdej z owiec imię, a one – by 
nauczyły się rozpoznawać charakterystyczne nawoływanie 
swego pasterza. Każdego wieczora, kiedy stado wchodziło 
do zagrody, pasterz trzymał swoją laskę kilkadziesiąt cen-
tymetrów nad ziemią. Gdy każda z owiec, wchodząc do 
zagrody, przeczołgiwała się pod laską, pasterz przyglądał 
się jej, szukając na jej ciele urazów lub śladów choroby. 
W ten sposób bardzo szybko rozpoznawał również swoje 
owce. Tekst z Ewangelii Jana 10, 3 nawiązuje właśnie do 
tej idei: „Temu odźwierny otwiera i  owce słuchają jego 
głosu, i po imieniu woła owce swoje, i wyprowadza je”.
Dalej wyjaśniono, że pasterz także liczył swoje owce, tak 
więc od razu wiedział, czy któraś zaginęła. Przekład Clear 
Word Devotional tłumaczy fragment z Łk 15, 4 w nas-
tępujący sposób: „Gdyby należało do ciebie sto owiec, czy 
nie martwiłbyś się, gdyby jedna z nich się zgubiła? Czy nie 
zostawiłbyś spokojnie pasących się dziewięćdziesięciu dz-
iewięciu pod opieką kogoś innego i nie szukałbyś tej jed-
nej zgubionej owcy, dopóki byś jej nie odnalazł?”. Jezus 
zna każdego członka Kościoła. Zna nas po imieniu. Zna 
nasze znamiona i  temperamenty. Zna nasze pragnienia 
i aspiracje. Zna nasze próby i doświadczenia. Zna nasze 
mocne oraz słabe strony. Wie, co nas rozwesela i co nas 
zasmuca. My należymy do Niego, a On jest naszym pas-
terzem. Gdy jedna osoba się zgubi, On nie zostawia po-
zostałych dziewięćdziesięciu dziewięciu bez opieki, żeby 
wyruszyć na poszukiwania tej jednej. Jednak wyrusza na 
poszukiwania! Pamiętajmy, że Jezus – Wspaniały Pasterz 
– jest wszechobecny. Może być wszędzie w  tym samym 
czasie. Jest wszechwiedzący – wie o  wszystkim, a  także 
wszechpotężny – jest w stanie zrobić wszystko. Nikt z nas 
nie musi myśleć, że skoro Jezus zajmuje się inną owcą, 
to nie ma dla nas czasu. „Gdyż tak mówi Pan Zastępów, 
którego chwała mnie posłała, o  narodach, które was 

złupiły, że kto was dotyka, dotyka źrenicy mojego oka” 
(Za 2, 12). Wszyscy członkowie Kościoła są pod czujną 
i  troskliwą opieką najlepszego pasterza i  to jest dobra 
wiadomość. Wszystko, co nas dotyka, dzieje się w  Jego 
obecności. On będzie nas bronił i oczyści z zarzutów Swo-
je imię i władzę.
W przypowieści Jezusa owca, która oddaliła się od stada, 
wiedziała, że się zgubiła. Wołała o pomoc. Najwyraźniej 
oddaliła się od stada i  zabłądziła. Prawdopodobnie, jak 
wielu młodych i  również starszych chrześcijan, szu-
kała trawy, która jest bardziej zielona. Możliwe, że była 
zmęczona codzienną rutyną i, jak powiedziała do nas 
pewna młoda osoba kilka lat temu, „potrzebowała cze-
goś nowego, bardziej ekscytującego i pociągającego”. Być 
może stresująca sytuacja w pracy, na studiach, zniechęce-
nie z  powodu braku aktywności lub problemy społec-
zne sprawiły, że pewnego sabatu zdecydowali się zostać 
w domu, pospać dłużej, a później nigdy nie byli w stanie 
oprzeć się tej odurzającej pokusie. Możliwe również, że 
doświadczenie seksualne sprawiło, że uwaga została skie-
rowana w niewłaściwą stronę. Niektórzy odeszli, ponieważ 
doznali poniżenia, zniewagi, niesprawiedliwego traktowa-
nia lub zaniedbania. Wielu młodych ludzi, którzy stygną 
i zaczynają oddalać się od zagrody, czyli Kościoła, nadal 
wierzy, że sabat jest siódmym dniem tygodnia i powin-
no się go święcić. Nadal wierzą, że Kościół Adwentystów 
Dnia Siódmego jest zagrodą, do której należą. Nadal są 
nakłaniani przez swoje sumienie, i to każdego dnia, żeby 
wrócić do zagrody. Jednakże manipulacje i ogłupienie, od 
których się uzależnili, sprawiają, że stają się duchowo obo-
jętni, nieostrożni i pochłonięci codziennymi troskami.
Owce mają silny instynkt podążania za tymi, którzy są 
przed nimi, podobnie jak młodzi ludzie – nawet jeśli 
nie jest to dobry wybór, Oni będą iść za kimś, choćby 
nawet na rzeź. Jeżeli jedna owca skoczy w przepaść, po-
zostałe najprawdopodobniej również skoczą. Często zda-
ją sobie sprawę z  tego, gdzie się znajdują, że są w  złym 
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miejscu, ale  powrót nie należy do najłatwiejszych rzec-
zy. Żeby wrócić, owca potrzebuje pomocy i  zachęty. 
Ci, którzy należą do dziewięćdziesięciu dziewięciu, 
muszą w  mądry sposób utrzymywać z  nią kontakt 
i nawoływać ją z powrotem do zagrody. Jako członkow-
ie Kościoła musimy udać się na poszukiwanie zagubion-
ych owiec znajdujących się daleko od zagrody. Możemy 
udać się tam w modlitwach. Możemy  także tam pójść, 
wykorzystując możliwości stwarzane przez media społec-
znościowe: przez portale społecznościowe, wysyłając im 
smsa, pisząc do nich na ich profilu, wspominając o nich 
w  tweet’cie, wysyłając im e-maila lub utrzymując kon-
takt przez aplikację WhatsApp! Musimy wyruszyć za 
tymi, którzy odeszli i powrozami miłości przyprowadzić 
ich z powrotem do Kościoła. Tu jest ich miejsce. Kościół 
musi być otwarty, przytulny, troszczący się i wybaczający, 
a  także akceptujący. Musimy rozmyślnie planować po-
szukiwanie i przyprowadzanie ich z powrotem. Co zrobił 
pasterz? Ellen White powiedziała: „Owca, która odeszła 
z zagrody, jest najbardziej bezbronną istotą. Musi zostać 
znaleziona przez pasterza, ponieważ sama nie odnajdzie 
drogi. Tak się ma sprawa z duszą, która odeszła od Boga 
– jest równie bezbronna jak zgubiona owca i jeżeli boska 
miłość nie przyjdzie jej na ratunek, nigdy nie będzie w st-
anie odnaleźć drogi do Boga”7.

Pasterz
Z pytania, które Jezus zadał w Łk 15, 4, wynika, że pasterz 
wyruszył na poszukiwanie jednej owcy. Stwierdzając, że 
pasterz pozostawił dziewięćdziesiąt dziewięć owiec, Jezus 
chciał podkreślić, że pasterz był pilny, dokładny, wytrwały 
i  nastawiony na cel – przyprowadzenie zgubionej owcy 
z powrotem. On nie chce, by ktokolwiek upadł lub zagu-
bił się po drodze. Pragnie, by wszyscy znaleźli się pod Jego 
troskliwą, serdeczną opieką. On chce wszystkich. W tej 
przypowieści postać troskliwego i  kochającego pasterza 
jest podkreślona bardziej niż cokolwiek innego.

Ciekawe jest to, że pasterz nie wynajął robotników, żeby 
udali się na poszukiwania zagubionej owcy. To była wypra-
wa, w  którą udał się osobiście i  nie poddał się, dopóki 
nie przyprowadził zgubionej owcy. Jaki wytrwały pasterz! 
Jezus jest wytrwały w swoich poszukiwaniach wszystkich 
młodych ludzi, którzy się od Niego oddalili. Niekoniec-
znie musi być tak, że opuszczamy sobotnie nabożeństwa 
lub nie angażujemy się w akcje ewangelizacyjne. Może-
my być nawet liderami klubów kościelnych, służyć jako 
doradcy i instruktorzy Pathfinder. Niektórzy z nas mogą 
być kierownikami młodzieży, wygrywać konkursy wiedzy 
biblijnej i  być gorliwymi pracownikami sprawy Bożej, 
robić nowe, kreatywne rzeczy, udzielać się w akcjach do-
cierania do społeczeństwa, ale w swoim osobistym kon-
takcie z Dobrym Pasterzem są właśnie tą zgubioną owcą. 
Nadszedł czas, by zrobić bilans, by zastanowić się nad sobą 
i relacją ze Zbawicielem. On pragnie świętować i będzie 
świętować z każdym, kto pozwoli mu przyprowadzić się 
z powrotem do zagrody.

Uroczystość
W Niebie zawsze trwa jakaś uroczystość! Jezus powiedział: 
„W Niebie jest tak. Kiedy jeden grzesznik zobaczy, że źle 
robi, wyznaje swoje grzechy i decyduje się na zmianę swo-
jego życia, świętowanie i radość z jego powodu są niewyo-
brażalne. Radość jest z  tego, który okazał skruchę, nie 
z  tych dziewięćdziesięciu dziewięciu, którzy są w domu 
i skruchy nie potrzebują” (Łk 15, 7; tłum. wg przekładu 
Clear Word). Dziewięćdziesiąt dziewięć owiec nie musi 
się tym martwić, ponieważ niebo już się radowało z  ich 
powodu, a teraz cieszy się z  ich wędrówki do Królestwa 
i towarzystwa innych w stadzie. Teraz jest czas, żeby rad-
ować się z tymi, którzy właśnie powrócili. Nie ma czasu 
na użalanie się nad sobą. Teraz jest czas na świętowan-
ie powrotu tych, którzy się oddalili. Młodzi ludzie, 
jesteście kimś szczególnym w Niebie i na ziemi. Kościół 
kocha was i potrzebuje. Przyjdźcie ze swoimi talentami. 

7 E.G. White, Christ’s Object Lessons, Review and Herald Publishing Association, s. 187.
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Macie do odegrania ważną rolę w ukończeniu ewangelii 
i troszczeniu się o innych domowników wiary.
Wy, którzy wróciliście do zagrody Chrystusa, witajcie na 
uroczystości! Ma ona dwa wymiary, choć jest również 
i  trzeci wymiar: ma on miejsce teraz w  Niebie (bo 
wróciliście), ma miejsce w Kościele, gdy każdy z członków 
cieszy się, widząc, że wróciliście, ale najwspanialsza część 
uroczystości jest jeszcze przed nami. Jezus wróci po was – 
po wszystkich. Nie przyjdzie sam, ale przyjdzie z zastępa-
mi aniołów. Wspólnie zostaniemy zabrani do królestwa 
i otrzymamy korony chwały podczas wielkiej uroczystości 
koronacji, która będzie miała miejsce w bramach miasta. 
Ellen White powiedziała, że otrzymamy również harfy 
z  rąk Zbawiciela i  dołączymy do niebiańskiego chóru 
śpiewającego pieśń odkupionych: „Nareszcie w  domu”! 
Tak, będziemy chodzili po złotych ulicach w  niebie 
i ponownie będziemy mogli spotkać się z rodziną, przyja-
ciółmi, ukochanymi. Będziemy patrzeć w kochaną twarz 
Jezusa i widzieć blizny na Jego dłoniach, które pojawiły 
się tam z powodu naszego zbawienia. Cóż to będzie za ra-
dość, gdy wprowadzimy się do naszych pałaców, które On 
nam teraz przygotowuje. Będzie to uroczystość na wieki!
Niech rozpocznie się uroczystość! Witajcie w  domu! 
Witajcie w domu! Witajcie!
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Rozpocznijmy świętowanie!

Pytania do dyskusji
1. Jakie, według ciebie, jest podejście istot niebiańs-

kich do tych, którzy pozostają poświęceni Jezusowi 
zarówno w kwestii swego stylu życia, jak również są 
Mu oddani sercem?

2. Wyjaśnij, jak to się dzieje, że młodzi ludzie, którzy 
aktywnie angażują się w misję Kościoła, mogą być 
między zagubionymi owcami ze stada?

3. Jakie pokusy, których doświadczają dzisiaj młodzi 
ludzie, powodują, że ewidentnie oddalają się od 
Chrystusa? Co można zrobić, żeby uratować ich, 
zanim upadną?

4. Zastanów się, jak członkowie Kościoła mogliby 
świętować duchowe narodziny i doświadczenia 
nowych, powracających i istniejących członków 
Kościoła.

5. Jak w dzisiejszych czasach dobrzy pasterze wyruszają 
na poszukiwania młodych ludzi, którzy oddalili się 
od stada?



#globalyouthday
#GYD15
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[ ]TRZYMAJ SIĘ 
Jezusa

Poniedziałek, 16 marca 2015
Temat: Odzyskanie
Główna idea: Młodzież i dom
Tekst: Łk 15, 11-32
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Razem z żoną poznaliśmy Orlando, kiedy rozpoczęliśmy 
służbę w naszym pierwszym okręgu. Zrobił na nas wiel-
kie wrażenie. Był w Kościele na każdym spotkaniu: nied-
zielnych spotkaniach ewangelizacyjnych, środowych 
wieczornych spotkaniach modlitewnych i  wszystkich 
częściach sobotniego nabożeństwa – od szkoły sobotniej 
aż do końca. Najbardziej udzielał się wśród młodzieży: 
był na zmianę kierownikiem młodzieży i  liderem Path-
finders. Wszyscy wiedzieli, że jest bardzo zaangażowanym 
członkiem Kościoła uwielbianym przez dzieci, młodzież 
i  dorosłych. Po opuszczeniu tego okręgu, widywaliśmy 
go od czasu do czasu, rozmawialiśmy z nim o jego wier-
ze i  innych jego zainteresowaniach oraz wzmacnialiśmy 
go duchowo. Minęły lata. Straciliśmy z nim kontakt, aż 
pewnego dnia, gdy odwiedzaliśmy pewne miasto, do-
szło do nieplanowanego spotkania. Tym razem Orlan-
do był ubrany inaczej niż zwykle, a butelka w jego ręce 
z pewnością nie odzwierciedlała duchowego dzieła, które 
niegdyś reprezentował. Kiedy zapytaliśmy, co się działo 
w jego życiu duchowym, jak i społecznym, odpowiedział, 
że stał się wypełnieniem proroctwa. Spytaliśmy, co ma na 
myśli, a jego odpowiedź była parafrazą 2 Listu do Tymo-
teusza 3, 2-4: „Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, 
chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, 
niewdzięczni, bezbożni, (…) niepowściągliwi, okrutni, 
nie miłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadę-
ci, miłujący więcej rozkosze niż Boga”. Powiedział, że już 
nie jest członkiem Kościoła. Chciał wrócić do Chrystusa 
i  swojej pierwszej miłości, ale było to jak wspinanie się 
na górę nie do zdobycia i często denerwował się sam na 
siebie z tego powodu.
To doświadczenie przypomina opowiadaną przez Jezu-
sa przypowieść o  synu marnotrawnym. Ewangelia Łu-
kasza 15, 11-32 wspomina o  więcej niż jednym synu 
marnotrawnym. Warto podkreślić, że w tej przypowieści 
występują przynajmniej trzy kluczowe postaci oraz rados-
na uczta. Te trzy postaci to syn marnotrawny znajdujący 

się daleko od domu, wspaniałomyślny ojciec i  zagubi-
ony syn w domu. Uroczystość jest wyrazem wielkiej ra-
dości, która ma miejsce, gdy błądzący wraca do miłości 
w domu.

Zagubiony syn z daleka od domu (Łk 15, 11–21)
W tej przypowieści Jezus nie wymienił żadnego imienia; 
powiedział tylko, że pewien mężczyzna miał dwóch syn-
ów. Jednemu z synów znudziła się domowa dyscyplina, 
zasady i wskazówki dotyczące tego, co robić, a czego nie. 
Zaczął zazdrościć swoim rówieśnikom. Pociągał go ich 
styl życia, który w postmodernistycznych realiach moż-
na porównać do kultury hipsterów – przelotnej mody, 
która kontroluje teraz dusze wielu młodych ludzi. Czuł, 
że niezależne myślenie, któremu przypisywali wielką 
wartość, było czymś w  sam raz dla niego. Ruch kon-
trkultury, który idealizował kreatywność, inteligenc-
ję i  dowcip, wypełnił go nienasyconym pragnieniem 
pobłażliwości, które chciał zaspokoić. Progresywna 
polityka, nadmierny zachwyt sztuką i  alternatywnym 
rock’iem, które pochłaniały uwagę jego przyjaciół, były 
właśnie tym, w co pragnął się zaangażować. Niezależność 
jego rówieśników oraz możliwość podejmowania decyz-
ji bez kontroli rodzicielskiej sprawiły, że zatęsknił za 
wolnością. Zewnętrzna otoczka, która sprawiała wraże-
nie, że czerpią z życia pełnymi garściami, zwróciła jego 
uwagę i wywołała w nim poczucie nudy, której dom nie 
był w stanie rozwiać. Jedynie niezależność woli, swobo-
da ruchu w każdym kierunku oraz nieskrępowana moż-
liwość podejmowania własnych decyzji mogła go usa-
tysfakcjonować. Ich ubiór zachwycił go, podobnie jak 
przyjemności, rozrywki i  modny styl życia, który wy-
dawał mu się „cool”.
Chciał być taki jak oni. Podobało mu się picie, muzy-
ka pop, taniec, palenie, filmy, seks, imprezowanie, różne 
kluby i bractwa, znajomości, dizajnerskie ciuchy i nazwy 
marek, takich jak Levi James, Michael Kors, Nike czy 
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perfumy Porsche – wszystko to owładnęło jego wyo-
braźnią. W tym umysłowym odurzeniu zażądał od swo-
jego ojca: „(…) daj mi część majętności” (w. 12.). To, co go 
interesowało, to nie emocjonalne, fizyczne czy duchowe 
zdrowie ojca, ale majątek ojca. Jego serdeczny, kochają-
cy, współczujący i chętny do pomocy ojciec bez walki czy 
kłótni dał mu część majętności, której tak się domagał. 
Cóż to było za przeżycie! Nareszcie wolny! „A po niewielu 
dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dale-
kiego kraju, i  tam roztrwonił swój majątek, prowadząc 
rozwiązłe życie” (w. 13.).
Żył na luzie, ale jednocześnie rozrzutnie i ekstrawagancko 
postępował z  tym, co otrzymał. Tekst mówi: „roztr-
wonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie”. Inne 
tłumaczenie mówi, że „zmarnował swój majątek, prow-
adząc marnotrawny styl życia”. Nierozsądnie wydawał 
swoje pieniądze i wkrótce stracił wszystko, co miał. Był 
nieodpowiedzialny, rozrzutny i  lekkomyślny. W  takim 
kierunku prowadzi droga tych, których szatańskie 
podszepty nakłaniają do bycia zniecierpliwionymi 
boską opieką, poszukiwania niezależności od Boga 
oraz do chęci bycia panem własnego losu – tego „grze-
chu nad grzechami”, w którym tkwi zalążek wszelkich 
innych grzechów.
Podobnie jak syn, który opuścił swój dom z majątkiem, 
wielu młodych ludzi żyje w swoim marnotrawnym świe-
cie. Podobnie krnąbrni chrześcijanie odsuwają się od 
Kościoła i układają sobie życie z dala od domu – w świe-
cie, w  którym próbują zagłuszyć swoje sumienie i  tr-
wonią moralne i  duchowe bogactwa oraz wartości, ja-
kich nauczyli się w domu i w Kościele. Są zainteresowani 
dobrami, które Bóg ma do zaoferowania, ale nie Nim 
samym. Są zainteresowani jedzeniem, które On kładzie na 
ich talerzu, ale nie Nim samym. Są zainteresowani pow-
ietrzem, które zapewnia im do oddychania, ale nie Nim 
samym. Są zainteresowani dobrym zdrowiem, które On 
daje, ale nie Nim samym. Chcą Bożych darów: chłopaka 

lub  dziewczyny, pieniędzy, zdolności i  talentów, ale nie 
interesują się ich Dawcą.
„A gdy wydał wszystko, nastał wielki głód w owym kraju 
i on zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł więc i przystał do 
jednego z obywateli owego kraju, a ten wysłał go do swej 
posiadłości wiejskiej, aby pasł świnie. I pragnął napełnić 
brzuch swój omłotem, którym karmiły się świnie, lecz 
nikt mu nie dawał. A wejrzawszy w siebie, rzekł: Iluż to 
najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja 
tu z głodu ginę. Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem 
mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko to-
bie, już nie jestem godzien nazywać się synem twoim, 
uczyń ze mnie jednego z najemników swoich. Wstał i po-
szedł do ojca swego.” (w. 14-20)
W tym dalekim kraju zagubiony syn znajdujący się z dala 
od zagrożenia wpływem rodzinnego domu, odurzony 
nowo odkrytymi dobrami i  chętnie korzystający z  ich 
możliwości, stracił cały swój majątek, swoją godność 
i wszystkich przyjaciół. Nie zdawał sobie sprawy z wartoś-
ci tego, co miał w domu – w domu swego ojca. Wydawało 
mu się, że omija go zabawa i gwar wielkomiejskich cen-
trów społecznych. Kiedy stracił pieniądze, stracił wszyst-
ko inne. Skończyło się dobre jedzenie i  czyste ubrania. 
Skończyły się przedstawienia na Broadway’u i szaleństwo 
zakupów. Skończyły się dni drogich perfum i  dezodor-
antów, a jedyną kąpielą, na jaką mógł sobie pozwolić, była 
kąpiel błotna ze świniami.
Althea była członkiem Kościoła – bez pracy i bez męża. 
Życie dawało się jej we znaki, a rzeczy nie miały się dobrze. 
Była zmęczona tym, co można, a czego nie można w tym 
nudnym Kościele, z nudnymi pastorami, nudnymi pro-
gramami i nudnymi członkami. Odeszła z Kościoła, żeby 
zaprzyjaźnić się z młodym mężczyzną, który żył bez Boga 
i nie był zainteresowany Kościołem. W niedługim czasie 
zaszła w ciążę, a młody mężczyzna się ulotnił. Znalazła się 
z dala od Kościoła, bez pracy, bez męża, z dzieckiem bez 
ojca, bez pieniędzy i  kogokolwiek, kto by  się nią zajął. 
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Korzystała z  zasiłków, aż wreszcie skończyła w  szpitalu 
psychiatrycznym.
Wielu młodych ludzi i dorosłych zadaje pytanie: „Po co 
nam dzisiaj Kościół? Jest wiele bardziej interesujących 
rzeczy, a Kościół jest po prostu nieciekawy. To moje ży-
cie – mówią niektórzy – i będę je prowadził tak, jak mi 
się podoba!”. To jakby powiedzieć: „Boże, chciałbym, 
żebyś był martwy! Tak naprawdę, dla mnie jesteś mar-
twy”. Znacie to skądś? Robiliście tak? Macie jakąś ko-
szulkę albo pamiątkę z tamtego okresu? Czy chodzi wam 
tylko o  bycie wysportowanym, pracowanie, jedzenie 
i  bawienie się? Brak czasu na życiodajne Słowo Boże? 
Brak wspólnoty z  Ojcem Niebieskim? Brak kontaktu 
z Bożą rodziną?
W pewnym sensie chyba wszyscy przez to przeszliśmy 
– może nie w  formie otwartego odstępstwa i  sproś-
nego życia, ale przynajmniej w postaci oddalenia się 
od Boga i  życia według własnych pragnień. To jest 
właśnie syn marnotrawny w każdym z nas – błąkający się 
i przepuszczający swoje dziedzictwo. Jednak i dla niego 
nastały trudne czasy. Jamieson i Brown w swojej książce 
Critical and Explanatory Commentary on the Whole 
Bible (Krytyczny i  wyjaśniający komentarz całej Bib-
lii) stwierdzili: „Wtedy właśnie dotknął dna. Odchodził 
pozbawiony współczucia, sam na świecie, pogodzony 
z tym, że nikt nie będzie za nim tęsknił! Ale to jest dopi-
ero błogosławiony punkt zwrotny; mrok przed świtem”8. 
Teraz zdecydował się wrócić do swojego ojca nie jako 
syn, ponieważ wiedział, że zakończył życie w tej relacji. 
Chciał wrócić do domu w poszukiwaniu płatnej pracy: 
nająć się jako sługa. Kiedyś mówił: „Wszędzie, tylko nie 
w domu”. Teraz myślał: „Ach, ten dom! Gdybym tylko 
mógł mieć nadzieję, że jego drzwi nie zostaną przede 
mną zamknięte, jakże byłbym zadowolony z  jakiejkol-
wiek pracy, jakiegokolwiek kąta, bylebym tylko mógł 
zostać w domu!”. Ellen White powiedziała: „Mimo swo-
jego opłakanego stanu syn marnotrawny znalazł swoją 

nadzieję w  ojcowskiej miłości. To miłość pociągała go 
w stronę domu”9.

Marnotrawny ojciec (Łk 15, 20-24) 
Często nazywamy historię zapisaną w Łk 15, 11-32 przy-
powieścią o synu marnotrawnym. Jednak słowo „marnot-
rawny” nie występuje w tekście tej historii ani razu. Słowo 
to można zastosować do opisania zarówno obu synów, jak 
i ojca. Według Free Online Bible angielskie słowo tłumac-
zone jako ‘marnotrawny’ („prodigal”) pochodzi z  łaciny 
i może być użyte jako przymiotnik i jako rzeczownik. Jako 
przymiotnik ma dwa podstawowe znaczenia:
1)  Lekkomyślny, rozrzutny i  ekstrawagancki: w  tym 

sensie można marnotrawnie wydawać pieniądze, na 
przykład na niepotrzebne zbrojenia, lub prowadzić 
marnotrawny tryb życia.

2)  Dający w  obfitości, nie szczędząc, sowicie i  obficie; 
w tym sensie, można nie szczędzić komuś pochwał.

Jako rzeczownik określenie to można zastosować, nazywa-
jąc zbędne luksusy i ekstrawagancję. Gdy opisujemy syna 
jako marnotrawnego to wyraz ten ma zabarwienie pejo-
ratywne. Ten syn prowadził rozrzutny i lekkomyślny styl 
życia. Tekst mówi: „roztrwonił swój majątek, prowadząc 
rozwiązłe życie”. Inne tłumaczenie podaje, że „zmar-
nował swój majątek prowadząc marnotrawne życie”. 
Takie jest właśnie znaczenie słowa marnotrawny (ang. 
„prodigal”) w negatywnym kontekście dotyczącym syna, 
który przepuścił swoje pieniądze. Był nieodpowiedzialny. 
Żył w  sposób lekkomyślny i  rozrzutny. Z drugiej stro-
ny ojciec również był „nieoszczędny” i  „rozrzutny”, 
jednak w bardziej neutralnym, a nawet pozytywnym 
sensie. Nie szczędził swojej miłości, swojej łaskawości 
w dawaniu. Obu synów obdarzył hojnie i obficie.
W czym ojciec był marnotrawny i  rozrzutny? Młodszy 
syn poprosił o  swoją część majątku. Zazwyczaj podział 
majątku następuje po śmierci rodzica, jednak ten ojciec 
żył, gdy jego syn zażądał tego, czego jeszcze nie powinien 

8 R. Jamieson, A. R. Fausset, D. Brown, Commentary Critical and Explanatory on the Whole Bible, Oak Harbor, Wayoming, Logos Research Systems Inc. 1997.
9 E.G. White, A Call To Stand Apart, Hagerstown, Review and Herald Publishing Association 2002, 12.6.
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żądać. To prawie tak, jakby powiedział: „Wiesz tato, 
skoro już umarłeś, a  przynajmniej dla mnie, chcę do-
stać swoją część”. Czy zauważacie tu brak emocjonalnej 
więzi? Dla wielu ludzi Bóg równie dobrze mógłby nie 
istnieć, o ile tylko dostaną to, czego chcą! Co za obraza, 
jaki policzek dla ojca usłyszeć: „Chcę swoją część mająt-
ku i chcę ją teraz!”.
W  naszych czasach zupełnie zrozumiałe byłoby, gdyby 
ojciec dał klapsa temu bezczelnemu synowi! Zamiast tego, 
on przystał na jego żądania. Ojciec okazał mu cierpliwość 
i wyrozumiałość, a jego kosztowna i niezmierzona miłość 
przeważyła. Minęły lata i sytuacja zmieniła się. Syn wra-
cał do domu bez prezentu, bez pieniędzy, bez ubrań na 
zmianę, bez tych tak pożądanych dóbr, markowych ci-
uchów i sławy, na których poszukiwanie wyruszył. Wracał 
do ojca, któremu wcześniej życzył śmierci, a  jedyne, co 
teraz miał, to przygotowana prośba o pozwolenie na obję-
cie poniżającego stanowiska.
Jakiej reakcji mógł się spodziewać? Spodziewał się odrzu-
cenia, gniewu i obelg. Zamiast tego, zanim mógł wyre-
cytować swoją przemowę, w oddali zobaczył ojca, który 
wyszedł mu naprzeciw. Nie był zły! Biegł mu na spotkanie 
z  radosnym uśmiechem na twarzy. Zanim zdołał cokol-
wiek powiedzieć, znalazł się w  czułych objęciach ojca, 
a na swojej szyi poczuł jego pocałunek. Gdy już miał wy-
powiedzieć to, co tak długo powtarzał w myślach, usłyszał 
słowa przepełnione beztroską, szczęśliwą, ekstrawagancką 
i szczodrą miłością ojca: „Przynieście szybko najlepszą sza-
tę i ubierzcie go; dajcie też pierścień na jego rękę i  san-
dały na nogi, i  przyprowadźcie tuczne cielę, zabijcie je, 
a jedzmy i weselmy się, dlatego, że ten syn mój był uma-
rły, a ożył, zaginął, a odnalazł się” (w. 22-24).
Tu właśnie widzimy prawdziwą rozrzutność ojca. To 
niezmierzona, nadmierna łaska ojca, na którą syn nie 
zasłużył! Syn mówi: „Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko nie-
bu i przeciwko tobie, już nie jestem godzien nazywać się 
synem twoim” (w. 21.). Kiedy dotarł do tego momentu, 

słowa zamieniły się w łzy radości. Zdał sobie sprawę, że 
jego pomysł nie zadziałał, że był lepszy plan. Ojciec nie 
chciał go mieć za najemnika – syn nie dostał tego, na 
co zasłużył. Ojciec pragnął odzyskać go jako swojego 
syna! Całkowite odnowienie! To była rozrzutna, obfita 
miłość tego marnotrawnego ojca! Kosztowna miłość! 
Obdarzająca miłość! Miłość pełna łaski i  łagodności, 
akceptacji i  przebaczenia. Ojciec pokazał swą miłość 
przez czyny. Zakrył upokorzenie i  nagość swojego syna 
najlepszym płaszczem, jaki posiadał; włożył na jego 
palec pierścień, a  na stopy sandały – były to symbole 
przynależności do rodziny. Młody człowiek był z powro-
tem witany w rodzinie, a na przypieczętowanie jego pow-
rotu wyprawiono huczną ucztę.
Jest to trafna ilustracja charakteru naszego niebieskiego 
Ojca! Bóg nie karze nas, gdy na to zasługujemy. On 
kocha nas tak bardzo, że posłał Swego jedynego Syna, 
Jezusa Chrystusa w ciele, by nam pokazać, jak bardzo 
nas kocha. Jezus przyszedł jako przyjaciel krnąbrnych, uc-
iekających z domu grzeszników. Przyszedł, żeby pokazać 
nam łaskę i miłosierdzie Ojca oraz przyjąć nas z powrotem 
do rodziny. Patrząc na krzyż widzimy, na jakie nieprawdo-
podobne poświęcenie Bóg jest gotów, żeby przyprowadzić 
nas z powrotem do rodzinnego domu. Przypuszczalnie ty 
nie opuściłeś domu. Być może fizycznie jesteś członkiem 
Bożej rodziny, jesteś aktywnie lub biernie zaangażowany, 
ale czujesz się zniechęcony. Również tobie szczodry ojciec 
oferuje swoją kosztowną miłość.

Zagubiony syn, który został w domu (Łk 15, 25-30)
„Starszy zaś syn jego był w polu. A gdy wracając zbliżył 
się do domu, usłyszał muzykę i  tańce. I  przywoławszy 
jednego ze sług, pytał, co to jest. Ten zaś rzekł do niego: 
Brat twój przyszedł i ojciec twój kazał zabić tuczne cielę, 
że go zdrowym odzyskał. Rozgniewał się więc i  nie ch-
ciał wejść. Tedy ojciec jego wyszedł i  prosił go. Ten zaś 
odrzekł ojcu: Oto tyle lat służę ci i nigdy nie przestąpiłem 
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rozkazu twego, a  mnie nigdy nie dałeś nawet koźlęcia, 
bym się mógł zabawić z przyjaciółmi mymi. Gdy zaś ten 
syn twój, który roztrwonił majętność twoją z  nierząd-
nicami, przyszedł, kazałeś dla niego zabić tuczne cielę.” 
(Łk 15, 25-30)
Gdy ojciec i  jego pracownicy cieszyli się i  świętowa-
li powrót zagubionego syna, jego brat, który pozos-
tał w domu, był smutny. Zdenerwował się i nie chciał 
przyłączyć się do biesiady. Sarkastycznie odniósł się do 
ojca, mówiąc: „ten syn twój” – odmówił w  ten sposób 
uznania swego brata. Zazdrość i  materializm odebrały 
mu radość, ponieważ jego serce było w złym miejscu. Był 
bezduszny i  zatwardziały. Był nadmiernie emocjonalny 
i duchowo odłączony. Był bardzo zawiedziony powrotem 
swojego brata. Bardzo jasno okazał swoje niezadowo-
lenie i  obrzydzenie. Był synem marnotrawnym, lub też 
zagubionym synem, który pozostał w domu. Jak smutne 
jest to, że wielu z nas może być w Kościele, jednocześnie 
będąc zagubionymi. Wielu może w domu dostawać szału 
– odmawiać świętowania, ponieważ uważają, że dusza, 
która wróciła do Pana, nie okazuje skruchy albo nie jest 
nawrócona.
Podobnie jak ten syn wielu ludzi prowadzi życie 
w domu Ojca, a mimo to cierpią z powodu duchowej 
suszy, bólu, rozczarowania i  niepowodzeń towarzys-
kich. Mogą nawet czuć się obrażeni, niedocenieni 
i pominięci. Nie widzą ani nie czują żadnego powodu do 
radości. Bardzo możliwe, że przerodzi się to w użalanie się 
nad sobą. Mogą być nawet kuszeni do odejścia z domu, 
zwłaszcza gdy zobaczą, jak traktowani są ci, którzy kiedyś 
odeszli.
Wtedy pojawia się ojciec. Podchodzi do tego, który po-
został w domu i użala się nad sobą, prosi go i zaprasza, 
mówiąc: „Synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje 
jest twoim. Należało zaś weselić się i radować, że ten brat 
twój był umarły, a  ożył, zaginął, a  odnalazł się”. Ellen 
White stwierdziła: „Starszy brat nie podzielał ojcowskiego 

niepokoju i  wyglądania tego, który się zagubił. Dlate-
go też nie uczestniczył w radości ojca z powodu powro-
tu wędrowca. (…) Jasno stwierdził, że jego służba miała 
bardziej charakter usługiwania niż synostwa. Zami-
ast cieszyć się na co dzień towarzystwem swojego ojca, 
zaprzątał swój umysł rozmyślaniem o zysku i o  tym, co 
mógł zdobyć w czasie swego roztropnego życia. Jego słowa 
pokazują, że to właśnie z  tego powodu odmawiał sobie 
przyjemności grzechu”10. Bóg chce intymnej relacji 
z każdym z nas a nie jedynie pozornego i emocjonalne-
go doświadczenia, które jest reakcją na mleko i miód, 
złote ulice i pałace.

Radosna uroczystość (Łk 15, 32) 
„Należało zaś weselić się i radować, że ten brat twój był 
umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się” (w. 32.). Wspan-
iałomyślny ojciec mówi do syna, który pozostał w domu 
„(…) powinniśmy się cieszyć i  świętować, bo twój brat 
był umarły, ale znowu zaczął żyć, był zagubiony, ale został 
znaleziony”.
Cóż za radość! Huczna uroczystość! Jesteśmy zdania, że 
kiedy jakaś osoba przychodzi do Jezusa, członkowie 
Kościoła powinni naprawdę zorganizować uroczystość. 
Chrzty powinny być głównym punktem nabożeństwa 
w Kościele i powinny przykuwać uwagę wszystkich zgro-
madzonych. Poza niektórymi szczególnymi przypadkami 
chrzty nie powinny być organizowane o zachodzie słońca, 
kiedy tylko dwóch lub trzech zbierze się spośród licznej 
grupy członków Kościoła. Trzeba „zabić tuczne cielę”. 
W Kościele niech zapanuje wielka radość – wielka radość 
na ziemi, bo ktoś wraca do Pana. Wszyscy jesteśmy zapro-
szeni na uroczystość z  jednego powodu – jedynie dzięki 
nieprawdopodobnej, niezmierzonej, obfitej, rozrzutnej, 
kosztownej miłości naszego Wspaniałomyślnego Ojca. 
W Niebie jest i będzie wielkie święto, więc niech rozpocznie 
się uroczystość! Powinniśmy organizować śniadania mod-
litewne, posiłki powitalne i przyjęcia dla nowych członków.

10 E.G. White, Christ’s Object Lessons, Review and Herald Publishing Association 1900, s. 207.3.
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Nasz szczodry ojciec przygotowuje i  będzie przygot-
owywał posiłki zarówno dla tych, którzy pozosta-
ją w  domu, jak i  dla tych, którzy powrócili. Święto, 
w którym bierzemy udział tutaj, jest jedynie przedsmak-
iem przyszłej uroczystości w  niebie. Nasz wspaniało-
myślny Ojciec przygotowuje dla nas pałace. Nasz hojny 
Ojciec chce nas obdarować życiem wiecznym. Jest to coś 
nieprawdopodobnego, niezmierzonego i  wspaniałego – 
właśnie tak! Dlatego, że taki jest nasz niebiański Ojciec… 
najlepsze jeszcze przed nami!
A już za chwilę Ojciec pośle Jezusa:
• Tego, który odłożył swoją niebiańską chwałę i wyszedł 

nam naprzeciw, On przyjdzie i  spotka się z  nami 
w obłokach!

• Tego, który przyjdzie wśród aniołów!
• Zwycięskiego Lwa, który przyjdzie by wyrwać nas 

z uścisku zwodniczych przyjemności.
• Skałę Wieczną!
• Tego, który zabierze nas na niebiańską uroczystość do 

swojego Królestwa!
Czy chcesz do Niego wrócić właśnie teraz?
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Trzymaj się Jezusa

Pytania do dyskusji
1. Jakie widoczne różnice można zauważyć między 

zagubionym synem, który był z dala od domu, 
a tym, który pozostał w domu?

2. Wymień niektóre postawy i zachowania członków 
Kościoła, które mogłyby wywołać u młodych ludzi 
chęć odejścia z Kościoła.

3. Wyjaśnij, jak młodzi ludzie mogą walczyć 
z negatywnymi emocjami wyrażanymi przez 
członków Kościoła i nadal wierzyć.

4. Które cechy wspaniałomyślnego ojca sprawiają, 
że dom staje się pociągający?

5. Podziel się swoim osobistym doświadczeniem 
dotyczącym pokus, które powodowały, że miałeś 
ochotę opuścić dom (Kościół) oraz opowiedz,  
jak je przezwyciężyłeś i pozostałeś przy swej wierze.
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Wstęp
Z  olbrzymią przyjemnością pił alkohol, palił to, co 
dało się palić i  chętnie pozwalał sobie na wszystko, 
co nieprzyzwoite. Żył lekkomyślnie. Rzadko zdarzało 
się, żeby był trzeźwy. Dwie młode kobiety, które były 
aktywnymi członkami małej grupy misyjnej w  swoim 
Kościele, stwierdziły, że chciałyby pomóc temu młodemu 
człowiekowi odmienić jego życie. Bardzo mu współczuły 
i chciały, żeby żył szczęśliwy i miał nadzieję na powtórne 
przyjście Chrystusa. Podczas jednej z tych rzadkich oka-
zji, kiedy był trzeźwy, odwiedziły go i zaczęły rozmawiać 
na temat miłości. Bardzo go to zainteresowało i poprosił, 
żeby wróciły i  szerzej rozwinęły to zagadnienie. Obiecał 
im, że w czasie ich odwiedzin będzie trzeźwy. Wizyty i roz-
mowy trwały; w końcu doszło do momentu, w którym 
zaczęli rozmawiać na temat miłości Boga. Zaczęli też 
razem studiować Biblię, a  wkrótce mężczyzna pojawił 
się w Kościele. Jego palenie, picie alkoholu i obsesja na 
punkcie nieprzyzwoitych rzeczy powoli słabły, aż zniknęły 
zupełnie. Rozkochał się w  Jezusie i  Kościele, w  którym 
znalazł przyjaciół i zaczął aktywnie brać udział w różnych 
programach. Noel w końcu zapragnął zostać ochrzczony, 
więc pastor przedstawił jego prośbę radzie zboru. Jedna 
z osób będących filarem Kościoła, siostra Lovington, nie 
chciała się na to zgodzić, ponieważ uważała, że ten człow-
iek nie był jeszcze nawrócony i że decyzja o chrzcie była 
zbyt pochopna. Jednakże większość członków rady wyr-
aziła zgodę na uroczystość i wkrótce pastor go ochrzcił.
Pewnego wieczoru, kilka tygodni po chrzcie, siostra Lov-
ington, która mieszkała naprzeciwko klubu nocnego, 
zauważyła, że samochód tego człowieka był zaparkowany 
przed klubem. Czuwała przy oknie tak długo, jak mogła, 
żeby zobaczyć, o której godzinie opuści on lokal. Oczy-
wiście nie zobaczyła Noela. Nie widziała również, kiedy 
jego samochód zniknął z tego miejsca. Następnego dnia 
wezwała pastora i innych członków Kościoła, żeby pow-
iedzieć im o tym, jak to rada nie liczyła się z jej zdaniem 

na temat Noela i jak Pan pozwolił jej dostrzec, że spędził 
on prawie całą noc w  klubie nocnym naprzeciwko jej 
mieszkania. Twierdziła, że zbyt szybko został ochrzczony 
i że zbór powinien udzielić mu nagany za kontynuowanie 
świeckiego stylu życia, który nie pasował ani do ewangelii, 
ani do Kościoła. Gdy wezwano Noela przed radę, siostra 
Lovington powiedziała jej członkom, że nowoochrzczony 
brat spędził wiele godzin w klubie nocnym, a dowodem 
na to był jego samochód zaparkowany przed lokalem. 
Zaskoczony Noel zapytał siostrę, którą – jako członka 
Kościoła – darzył szacunkiem i  uznaniem, czy widziała 
go w klubie. Odpowiedziała: „Nie, ale twój samochód był 
tam zaparkowany”. Następnej nocy, Noel poszedł i przest-
awił swój samochód pod bramę wjazdową jej mieszkania. 
Okazało się, że pojazd miał jakąś usterkę mechaniczną 
i nie mógł ruszyć, i dlatego stał nieopodal klubu nocnego.
„A Jezus udał się na Górę Oliwną. I znowu rano zjawił się 
w świątyni, a cały lud przyszedł do niego; i usiadłszy, uczył 
ich. Potem uczeni w Piśmie i  faryzeusze przyprowadzili 
kobietę przyłapaną na cudzołóstwie, postawili ją pośrodku 
i rzekli do niego: Nauczycielu, tę oto kobietę przyłapano 
na jawnym cudzołóstwie. A Mojżesz w zakonie kazał nam 
takie kamienować. Ty zaś co mówisz? A to mówili, kusząc 
go, by mieć powód do oskarżenia go. A Jezus, schyliwszy 
się, pisał palcem po ziemi. A gdy go nie przestawali pytać, 
podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, 
niech pierwszy rzuci na nią kamieniem. I znowu schyli-
wszy się, pisał po ziemi. A gdy oni to usłyszeli i sumienie 
ich ruszyło, wychodzili jeden za drugim, poczynając od 
najstarszych, i pozostał Jezus sam i owa kobieta pośrodku. 
A Jezus podniósłszy się i nie widząc nikogo, tylko kobietę, 
rzekł jej: Kobieto! Gdzież są ci, co cię oskarżali? Nikt cię 
nie potępił? A ona odpowiedziała: Nikt, Panie! Wtedy rze-
kł Jezus: I Ja cię nie potępiam: Idź i odtąd już nie grzesz.” 
(J 8, 1-11)
Presja i  pretensje, których doświadcza wielu młodych 
ludzi w Kościele, biorą się z domniemań innych na tem-
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at ich zachowania i  sposobu bycia, które są następnie 
rozgłaszane. Niektórzy, mimo urazy, pozostają w Kościele, 
ale inni odchodzą i podążają za Chrystusem z oddali. Niek-
tórzy nie potrafią przyjąć mieszanki miłości, sprawiedli-
wości i  łaski od tych, którzy powinni wybaczać i  służyć 
jako duchowi mentorzy, trenerzy i  przewodnicy. Histo-
ria, o której napisał apostoł Jan, zawiera wspaniałe lekc-
je praktycznego życia chrześcijańskiego, z których może 
skorzystać w tych postmodernistycznych czasach zarówno 
młodzież, jak i dorośli. Chciałbym zwrócić waszą uwagę 
na trzy główne postaci w tej historii biblijnej: a) oskarży-
cieli; b) kobietę, której postawiono zarzuty; c) Jezusa, Na-
jwyższego Sędziego. Reakcja oskarżycieli i ostatnie słowa 
Jezusa do obwinionej kobiety, mają nieocenioną wartość 
dla chrześcijan – i  to niezależnie od ich wieku. Każdy 
z nas musi coś zostawić i osobiście stanąć przed Jezusem, 
bo tam – i tylko tam – znajdujemy zbawienie oraz nadzie-
ję na wieczność.

Oskarżyciele
Tekst biblijny wyraźnie przedstawia oskarżycieli kobiety 
jako nauczycieli prawa i faryzeuszy. Oni byli oficjalnymi 
interpretatorami prawa Mojżeszowego. Zajmowali przy-
wódcze stanowiska w  sądach w  tamtym czasie. Uważa-
li się za lepszych od innych w  kwestiach duchowości 
i  standardów moralnych. Sądzili, że ich zadaniem było 
wprowadzanie prawa Mojżeszowego w  życie. Niewiele 
spraw umykało ich systemom radarowym, które były nas-
tawione na szeroki obszar geograficzny. To oni wezwali 
apostoła Pawła przed radę, oskarżając go o: a) naucza-
nie niezgodne z  prawem; b) wprowadzanie pogan do 
świątyni; c) zanieczyszczanie świątyni; d)  podżeganie 
do buntu i  e) bycie przywódcą religijnej sekty nazyre-
jczyków (Dz 21, 28; 24, 5.6). Apostoł Paweł przypom-
niał im: „Mężowie bracia, ja jestem faryzeuszem, sy-
nem faryzeuszów, jestem sądzony z  powodu nadziei 
i zmartwychwstania” (Dz23, 6).

Gdy Jan chrzcił, niektórzy chcieli być zanurzeni 
z niewłaściwych pobudek, więc Jan wykrzyknął: „Plemię 
żmijowe, kto was ostrzegł przed przyszłym gniewem?” 
(Mt 3, 7). W jednym ze swoich kazań Jezus powiedział do 
słuchaczy: „Albowiem powiadam wam: Jeśli sprawiedli-
wość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczon-
ych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa 
Niebios” (Mt 5, 20). Gdy Jezus wszedł do domu Ma-
teusza, poborcy podatków, i  jadł z wieloma, którzy żyli 
niezgodnie z prawem, faryzeusze byli oburzeni i zapytali: 
„Dlaczego Nauczyciel wasz jada z celnikami i grzesznika-
mi?” (Mat 9, 11). Byli takimi legalistami, że pewnego dnia 
faryzeusze, razem z innymi, udali się do Jezusa i zapytali 
go: „Dlaczego my i faryzeusze pościmy, a uczniowie twoi 
nie poszczą?” (Mat 9, 14).
Oskarżali Jezusa nawet o bycie opętanym i o stosowanie 
szatańskiej mocy do wypędzania demonów (Mt 9,  34). 
Innym razem, kierowani skrywanymi motywacjami, 
sprzeciwili się uzdrowieniu, którego Jezus dokonał w sabat 
(Mt 12, 10). Uczeni w Piśmie i faryzeusze byli tak doskon-
ali, a przy tym wrogo nastawieni, że zwołali nawet zebra-
nie, na którym omawiali plany zabicia Jezusa (Mt 12,14). 
Zamykali drzwi do królestwa przed tymi, którzy ich nie 
słuchali. Pod ich rządami nie było miejsca na błąd czy po-
myłkę. Nie było niczego poza zupełną doskonałością, co 
pozwalałoby na dołączenie do tej duchowej społeczności, 
a przebaczenie czy akceptacja nie wchodziły w grę. Tego 
typu ludzie przyprowadzili do Jezusa kobietę, przedstawi-
ając od razu zarzut, wyrok i sposób wykonania egzekuc-
ji: „tę oto kobietę przyłapano na jawnym cudzołóstwie. 
A Mojżesz w zakonie kazał nam takie kamienować. Ty zaś 
co mówisz?” (J 8, 4.5).
Czy kiedykolwiek zostałeś oskarżony? Czy spotkałeś 
się z kimś, kto czuł się wyrzutkiem w swojej chrześci-
jańskiej wędrówce? Czy dotykają cię problemy i trud-
ności w  twoim osobistym i  chrześcijańskim życiu, 
powodowane przez pokusy, presję i  domniemania 
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innych? Czy twoja chrześcijańska podróż stała się niebez-
pieczna? Czy twoje życie, a zwłaszcza twoje chrześcijańskie 
doświadczenia, zmierzają w złym kierunku? A może kari-
era prowadzi cię do decyzji, które inni mogą ci kiedyś 
wypomnieć? Jeżeli zostałeś kiedyś niesłusznie i niespraw-
iedliwie oskarżony, to nie jesteś sam. Jednak my również 
musimy być ostrożni, ponieważ łatwo jest widzieć sie-
bie jako oskarżanego, a jednocześnie nie zdawać sobie 
sprawy z tego, że oskarżamy innych. Musimy uważać, 
żeby nie robić innym tego, co dla nas jest niemiłe.
W Duchu Proroctwa jest napisane: „Ci, którzy robią na-
jwięcej zła, dostrzegają zło jako pierwsi; tak więc niech 
każdy członek Kościoła upewni się, że jego serce jest czys-
te przed Bogiem, że jego imię nie tylko znajduje się na liś-
cie zborowej, ale jest zapisane w księdze żywota Baranka. 
Wtedy nie będzie sędzią swoich braci, nie będzie potępiał 
tych, których uważa za ułomnych”11.

Oskarżona kobieta
Opisując historię tej kobiety, Jan zdecydował się na zataje-
nie większości informacji dotyczących jej osoby. Nie podał 
imienia, nawet jeśli je znał, a oskarżyciele nie wspominali 
o szczegółach jej sprawy poza jednym: że została przyłap-
ana na cudzołóstwie. Zgodnie z prawem Mojżeszowym, 
jak czytamy w Księdze Kapłańskiej 20, 10: „Mężczyzna, 
który cudzołoży z żoną swego bliźniego, poniesie śmierć, 
zarówno cudzołożnik jak i  cudzołożnica”. We wspom-
nianej historii o  mężczyźnie nic nie jest powiedziane. 
Gdzie on był? Dlaczego przed trybunał sprowadzono ty-
lko kobietę?
Prawo Mojżeszowe określało sposób uśmiercenia zarówno 
mężczyzny, jak i kobiety, którzy dopuścili się cudzołóst-
wa: „Jeśli znajdzie się wpośród was, w  jednym z  twoich 
osiedli, które ci daje Pan, Bóg twój, mężczyzna lub ko-
bieta, którzy uczynią coś złego w oczach Pana, Boga twe-
go, przekraczając jego przymierze, (…) ty wysłuchasz 
to i należycie zbadasz, a jeśli okaże się to prawdą, rzeczą 

dowiedzioną, że popełniona została ta obrzydliwość w Iz-
raelu, wyprowadzisz tego męża czy tę kobietę, którzy 
popełnili tę rzecz niegodziwą, do twoich bram, i będziesz 
kamienował tego męża czy tę kobietę, aż umrą. Na podst-
awie zeznania dwóch świadków lub trzech świadków ska-
zuje się na śmierć. Nie skazuje się na śmierć na podstawie 
zeznania jednego świadka. Świadkowie pierwsi podniosą 
przeciwko niemu swoją rękę, aby mu zadać śmierć, a po-
tem cały lud, i wyplenisz zło spośród siebie” (Pwt 17, 2-7).
Jest miejsce na wymierzenie kary w  przypadku jasnego 
pogwałcenia zasad moralnych klarownie przedstawion-
ych w Słowie Bożym. Jednakże Pismo wyraźnie stwierd-
za, że tego typu kara musi zostać wymierzona z absolut-
ną sprawiedliwością. Należy przeprowadzić gruntowne 
śledztwo, tak by podjęta decyzja była oparta na fak-
tach, natomiast wszyscy biorący w nim udział muszą 
postępować zgodnie z normami wymiaru sprawiedli-
wości. Podczas wymierzania kary nie ma miejsca na stron-
niczość. Uczeni w piśmie i  faryzeusze nie byli dokładni 
i bezstronni w swoim postępowaniu. Byli skorumpowani, 
nieobiektywni, kierowani złością, nienawiścią i  zaw-
iścią. Ich relacja z Panem pozostawiała wiele do życzenia, 
a zamiast trzymać się zasad prawości i prawdy, skupieni 
byli na realizacji swoich nikczemnych dążeń.
Podczas wymierzania sprawiedliwości zawsze jest miejsce 
dla Jezusa. Zawsze jest czas na wysłuchanie boskiej rady, 
dlatego sposób działania Jezusa w  tym przypadku jest 
wzorcowy.

Jezus Najwyższym Sędzią
W  Ewangelii Jana czytamy: „Jezus, schyliwszy się, pisał 
palcem po ziemi. A gdy go nie przestawali pytać, podniósł 
się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pier-
wszy rzuci na nią kamieniem. I znowu schyliwszy się, pisał 
po ziemi” (J 8, 6-8). Ciekawą rzeczą jest, że Jezus, jako 
Najwyższy Sędzia, nie powiedział, że nie należy wymier-
zyć sprawiedliwości. Jezus nie zaprzeczył ich zarzutom. 

11 E.G. White, „Review and Herald”, 10 stycznia 1893, par. 7.
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Chciał jedynie, żeby dokonali oceny własnego sumienia 
przed zrobieniem tego, co uważali za sprawiedliwe. Wielu 
zastanawia się, co Jezus napisał na ziemi i  jaki miało to 
wpływ zarówno na oskarżycieli, jak i na oskarżoną. Ellen 
White wspomniała: „Zniecierpliwieni jego zwłoką i po-
zorną obojętnością, oskarżyciele zbliżyli się, chcąc zwrócić 
na siebie Jego uwagę. Jednak kiedy, podążając za wzrok-
iem Jezusa, dostrzegli ziemię u Jego stóp, na ich twarzach 
nastąpiła zmiana. Tam wyrysowane przed nimi zostały grz-
eszne sekrety ich własnego życia”12. Pisanie na ziemi było 
sposobem na odwleczenie ich zamiarów i danie czasu na 
osobistą refleksję.
Kiedy na Niego nalegali, Jezus odpowiedział: „Kto nig-
dy nie zgrzeszył, niech pierwszy rzuci kamień!”. Jest to 
wyraźne odniesienie do Księgi Powtórzonego Prawa 13, 
9; 17,  7 (zob. Kpł 24,  14) – świadkowie przestępstwa 
musieli jako pierwsi rzucić kamień i  nie mogli jed-
nocześnie brać udziału w  przestępstwie. Według Ellen 
White „Kobieta stała przed Jezusem, drżąc ze strachu. 
Jego słowa: »Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy 
rzuci na nią kamieniem«, brzmiały dla niej jak wyrok 
śmierci. Nie śmiała zwrócić swojego wzroku na twarz 
Zbawcy, ale w  ciszy oczekiwała na swój koniec”. Jest 
oczywiste, że Jezus różnił się od przywódców religijnych 
i faryzeuszów swoich czasów. Wykazał umiejętność roz-
strzygnięcia sytuacji, w której nie tylko wina kobiety, ale 
również jej oskarżycieli, ujrzała światło dzienne. Tym 
zręcznym sposobem pokazał im, że byli równie winni 
i że istniały powody, dla których zasługiwali na równie 
surową karę. Zamiast ciskać kamieniami, Jezus rzu-
cał współczuciem, przebaczeniem, miłością, łaską, 
miłosierdziem, tolerancją i  akceptacją. Czy obecnie 
potrzebujesz czegoś podobnego?

Reakcja oskarżycieli
W Ewangelii Jana 8, 9 jest napisane: „A gdy oni to usłysze-
li i  sumienie ich ruszyło, wychodzili jeden za drugim, 

poczynając od najstarszych, i  pozostał Jezus sam i  owa 
kobieta pośrodku”. Wielu jest zdania, że oskarżyciele zos-
tali „skazani przez własne sumienie”, a ich milczące ode-
jście jest tego potwierdzeniem. Przyszli z ukrytym zam-
iarem zawstydzenia Jezusa, chcąc użyć tej kobiety jako 
kozła ofiarnego, jednak odeszli zawstydzeni, a  kobieta 
została sam na sam z Jezusem!
Przychodzi taki czas, kiedy młodzi ludzie, dzieci 
i dorośli muszą z czegoś zrezygnować, żeby być z Je-
zusem. Teraz jest ten czas. Oskarżyciele zostawili tę kobi-
etę na pastwę losu. Każdy ratował własną skórę. Czy naw-
rócili się, kiedy odeszli? Nie wiemy. Możliwe, że niektórzy 
z nich tak. Nie wszyscy, którzy porzucili swoje oskarżenia, 
doznali nawrócenia. Niektórzy nie zmienili swojego zda-
nia. Zostawiając ją, uznali, że nadszedł ich czas. Nie cho-
dziło o nią, tylko o nich.
Ten tydzień modlitwy jest czasem dla nas na rozmyślania 
i osobiste refleksje. Czasem, żeby skupić się nie na tych, 
którzy nas oskarżają, ale raczej na tym, czy zarzuty te są 
prawdziwe czy fałszywe? Czy mają rację czy nie? Czy daję 
im powód do oskarżeń? Jeżeli oskarżenia są zasadne, to 
co z tym zrobię? Jeżeli nie są, to jak mam postąpić? Os-
karżeni muszą się z  tym uporać. Oskarżyciele również. 
Jest to czas na osobistą refleksję. Ludzie w naszym życiu 
nie mogą mieć większego znaczenia niż osobista relacja 
z Jezusem! Co zrobiła kobieta, kiedy wszyscy oskarżyciele 
wrócili do swoich domów? Została sam na sam z Jezusem! 
Było to dla niej upokarzające doświadczenie, stać samot-
nie w obecności Jezusa, ale był to również zaszczyt. Krąg 
świadków wokoło znikł i została sama!

Stojąc samotnie z Jezusem
Kiedy Jezus został sam na sam z kobietą, po raz pierwszy 
zwrócił się bezpośrednio do niej. Sposób, w  jaki pow-
iedział „Kobieto”, był przejawem szacunku i pozostawał 
w zgodzie ze zwyczajami panującymi w tamtych czasach. 
Nie pytał, czy była winna. Znał prawdę. W rzeczywistości 

12 E.G. White, The Desire of Ages, Mountain View, California, Pacific Press Publishing Association 1989, s. 461.2.
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Jego końcowe słowa zapisane w wierszu 11. potwierdzają 
tę tezę. Jego pytanie brzmiało: „Nikt cię nie potępił?”. 
Odpowiedziała prosto: „Nikt, Panie!” (z  gr. „Kyrie”). 
W tym momencie Jezus był gotów zareagować na pytanie, 
które zadano Mu na samym początku.
Pomimo wymagań prawa Mojżeszowego Jezus w  tym 
wypadku powiedział: „I Ja cię nie potępiam”. Ellen White 
napisała o tym wydarzeniu: „Z zaskoczeniem obserwowała, 
jak jej oskarżyciele odchodzą bez słów i z zakłopotaniem; 
wtedy te słowa nadziei wpadły jej do uszu: »I Ja cię nie 
potępiam: Idź i odtąd już nie grzesz«. Jej serce stopniało 
i rzuciła się do stóp Jezusa, płacząc z wdzięcznej miłości 
i  z  gorzkimi łzami wyznając swoje grzechy”13. Pewność 
i bezwarunkowość słów Jezusa nie tylko wskazują, że Je-
zus przyszedł nie po to, by potępić, lecz zbawić (J 3, 17; 
12, 47), ale również dowodzą, że Jezus – podobnie jak 
Bóg – ma prawo odpuszczać grzechy (Mt 9, 1-8). Właści-
wą odpowiedzią na łaskę otrzymaną w związku z grzecha-
mi przeszłości jest czystość w przyszłości. Jest miejsce na 
przebaczenie, przebaczenie winy, przebaczenie tym, 
którzy oskarżają, a  nawet przebaczenie, jeśli jest się 
niewinnym. Przebaczaj!
Młodzi ludzie, stańcie po stronie Jezusa. Zbawienia nie 
znajdziecie w  tłumie, ale w  relacji z  Nim sam na sam, 
w której rozmowa może być szczera i bezpośrednia, bez 
przerywających komentatorów. Tylko Jezus i  ty! Tego 
wszyscy potrzebujemy – bycia sam na sam z  Jezusem, 
naszym Zbawcą, Mesjaszem i  Odkupicielem. W  jaki 
sposób znaleźć się z  Nim w  pojedynkę? Znajdując czas 
na osobistą modlitwę, czytanie i studiowanie Jego Słowa, 
jak również pism Ducha Proroctwa i  innych inspirują-
cych publikacji, rozmyślając o nim i regularnie świadcząc 
o jego zbawiającej łasce w swoim życiu.

Ostatnie słowa Jezusa do kobiety
Ostatnie słowa Jezus wypowiedział do kobiety, kiedy zos-
tała z Nim sam na sam: „I Ja cię nie potępiam: Idź i odtąd 

już nie grzesz” (w. 11.). Przypomina to nam doświadczenie 
Józefa. Z  powodu urazy, zawiści, nienawiści i  zazdrości 
bracia sprzedali go jako niewolnika egipskim kupcom. 
Jego wierność Bogu w czasie, który spędzał z Bogiem sam 
na sam, przyniosła piękny owoc. Choć musiał przeżyć 
pobyt w  studni, został sprzedany i  był traktowany jak 
zwierzę, musiał doświadczyć terroryzowania i  kuszenia, 
wtrącenia do więzienia, w końcu został zarządcą Egiptu. 
Ku zaskoczeniu braci, których życie było w jego ręku, bra-
ci, którzy żałowali swoich czynów i byli zaskoczeni jego 
pozycją oraz autorytetem, powiedział: „Wy wprawdzie 
knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro, 
chcąc uczynić to, co się dziś dzieje: zachować przy życiu 
liczny lud” (Rdz 50, 20).
Oskarżyciele przyprowadzili kobietę do Jezusa. Knuli zło, 
ale przez to dali jej szansę zostać z Nim sam na sam i to 
przyniosło niesamowity rezultat. Werdykt Jezusa: „I  Ja 
cię nie potępiam”, nie był zwykłym uniewinnieniem czy 
brakiem potępienia. Było to poważne wezwanie, żeby 
od tej pory żyła innym życiem – by więcej nie grzeszyła. 
Oswobadzające dzieło Jezusa nie było uzasadnieniem dla 
grzechu. Postawił sprawę jasno, nawet jeśli to oznaczało, 
że użyte przez niego określenie będzie przedstawiało ko-
bietę jako notoryczną rozpustnicę. Powiedział jej: „Idź 
do domu; żyj, ale zostaw swoje grzeszne życie”. Spot-
kanie z Jezusem zawsze wymaga zmiany życia, odwróce-
nia się od grzechu. Paralityk wspomniany w  Ewangelii 
Jana 5, 14 otrzymał podobne ostrzeżenie: „już nigdy nie 
grzesz”. Jednak mężczyzna z tej historii strasznie cierpiał 
z powodu stanu, w jakim się znajdował. Jezus nie lekce-
waży grzechu, ale oferuje grzesznikom możliwość nowego 
startu w życie.
Młodzi ludzie, czy przyjmiecie teraz tę propozycję i zdecy-
dujecie się na nowo rozpocząć życie z Jezusem? Bóg posłał 
swojego Syna na świat nie po to, żeby potępić świat, ale 
żeby go przez Niego zbawić (J 3, 17). Czy przyjmiecie 
Go teraz? Czy w  tej chwili podejmiecie decyzję, żeby 

13 E.G. White, The Desire of Ages, Mountain View, California, Pacific Press Publishing Association 1989, s. 462.
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być z Nim sam na sam? On już wkrótce wróci po tych, 
którzy są Mu oddani. Nie zostanie zbawiony cały świat, 
ale jedynie ci, którzy podejmą taką decyzję. Ratunek jest 
dostępny również dla młodych ludzi. To jest twój czas, 
żeby przyjąć za darmo Boży dar zbawienia i  oddać się 
Jezusowi, swojemu Zbawicielowi.
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Sam na sam z Nim

Pytania do dyskusji 
1. Czy kiedykolwiek zostałaś/eś niesłusznie oskarżony? 

Jakie to uczucie?
2. Biorąc pod uwagę przykład kobiety przyłapanej na 

cudzołóstwie, jak powinna zachowywać się osoba 
niesłusznie oskarżona, kiedy występuje we własnej 
obronie?

3. Jakie są najlepsze sposoby, z jakich mogą korzystać 
młodzi ludzie, żeby uchronić się przed niszczącymi 
moralność zajęciami i sytuacjami?

4. Porozmawiajcie o tym, jak moglibyście wspierać 
młodą osobę, która została oskarżona, fałszywie lub 
nie, o niemoralne postępowanie i ma zostać wezwana 
przed radę zboru.

5. Wyjaśnijcie, co według was Jezus miał na myśli, 
mówiąc: „I Ja cię nie potępiam: Idź i odtąd już 
nie grzesz”.
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Verona była młodą, bardzo inteligentną dziewczyną i zdol-
nym partnerem w polemikach. Przepadała za dyskutowan-
iem, była uparta, przyjacielska i zawsze lubiła spędzać czas 
w towarzystwie innych, zwłaszcza tych, którzy uważali się za 
postmodernistów i luzaków. Uwielbiała kwestionować stan-
dardy i zwyczaje w Kościele i chciała być postrzegana jako 
głos milczących lub tych, którzy są zbyt nieśmiali, żeby coś 
powiedzieć. Była społecznie aktywna, zajmowała się utrzy-
mywaniem kontaktów z rówieśnikami, starała się, żeby byli 
zorientowani w  aktualnych wydarzeniach. Dokonywała 
tego, prowadząc blog internetowy, gdzie wyrażała swoje 
szczere opinie na różne tematy. Była na bieżąco z ważnymi 
informacjami i trendami, korzystając ze swojego konta na 
Twitterze. Jej obsesja związana komputerami, internetem 
i chęć zdobywania wiedzy doprowadziły ją do internetowej 
deski Ouija (lub Wee Gee), czyli płaskiej tablicy, na której 
znajdują się litery alfabetu, cyfry od 0 do 9, słowa „tak”, 
„nie”, „dzień dobry”, „do widzenia”, oraz różne symbole 
i grafiki. Jest ona określana również jako „deska duchów”, 
„diabelska deska” lub „mówiąca tablica”.
Do tej tablicy potrzebny jest mały kawałek drewna w ksz-
tałcie serca lub jakiś inny przenośny wskaźnik, za pomocą 
którego duch w czasie seansu spirytystycznego przekazuje 
wiadomość poprzez pokazywanie kolejnych liter tworzą-
cych jego odpowiedź. Uczestnicy kładą swoją rękę na 
kawałku drewna, którym – w ich zamyśle – powinien kie-
rować duch, żeby pokazywać kolejne litery słów. Ponieważ 
ta tablica ma związek z opętaniem demonami, ludzie są 
ostrzegani, żeby trzymali się od tego z daleka. Jednak Ve-
rona zaczęła się nią interesować i pewnej nocy zaprosiła 
swoją znajomą do gry. Podczas seansu nagle została opęta-
na przez demony. Zaczęła warczeć i rzucać się, jak gdyby 
była w transie. Stała się nieobliczalna, zdarzały się jej halu-
cynacje, miała skurcze mięśni i trudności w przełykaniu. 
Ciężko było sobie z nią poradzić z powodu jej nadludzkiej 
siły, ponadto zaczęła mówić niskim głosem, niższym niż 
głos dorosłego mężczyzny. Kilka razy próbowała znaleźć 

ostre przedmioty i wydawało się, że chce odebrać sobie 
życie i zranić tych, którzy byli w pobliżu.
W dzisiejszym świecie szatan wraz ze wszystkimi swo-
imi demonami próbuje złapać ludzi w  swoje sieci. 
Szuka w ludziach zarówno słabych, jak i mocnych stron 
i przypuszcza atak dokładnie w takiej chwili, kiedy są na 
to podatni. Jeżeli wśród młodych i dorosłych ludzi trwa 
zaangażowanie w  demoniczne sprawy, głównym celem 
szatana staje się zmienienie ich systemu wartości oraz 
zwrócenie ich przeciwko sobie nawzajem, jak również 
przeciwko swoim przekonaniom, rodzinie, Bogu i społec-
zeństwu. Demoniczne moce zachęcają ludzi do poszuki-
wania nieodkrytych informacji oraz wiedzy, którą można 
posiąść nie za pomocą pięciu zmysłów, ale dzięki nadnat-
uralnym wpływom i kontaktom.
W Ewangelii Łukasza 8, 26-29 znajduje się ważny frag-
ment, który dotyczy naszego tematu – walki o  umysł. 
„I  dopłynęli do krainy Gerazeńczyków, która leży 
naprzeciw Galilei. A gdy wyszedł na ląd, zabiegł mu drogę 
pewien mąż z miasta, który był opętany przez demony i od 
dłuższego czasu nie nosił odzienia i nie mieszkał w domu, 
lecz w grobowcach. A gdy ujrzał Jezusa, z krzykiem padł 
przed nim i donośnym głosem zawołał: Cóż ja mam z tobą, 
Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Proszę cię, nie dręcz 
mnie, gdyż nakazywał duchowi nieczystemu, by wyszedł 
z tego człowieka. Od dłuższego bowiem czasu szarpał nim, 
a choć go wiązano łańcuchami i  trzymano w pętach, on 
rwał te więzy, a demon pędził go na pustynię”.

Opętanie przez demony a choroba psychiczna
Od wieków panuje przekonanie, że choroba psychiczna jest 
demonicznym opętaniem. Chris Cook napisał artykuł14 
na temat opętania i  chorób psychicznych, który ukazał 
się jesienią 1997 roku w  Christian Medical Fellowship 
Journal. W artykule tym postulował, że można twierdzić, 
iż demoniczne opętanie może być czynnikiem etiologic-
znym (przyczynowym) w niektórych przypadkach chorób 

14  Chris Cook, Demon Possession and Mental Illness, „Christian Medical Fellowship” 1997, dostęp: 04.07.2014,   
http://www.cmf.org.uk/publications/content.asp?context=article&id=619.
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psychicznych, ale może być również czynnikiem etiolog-
icznym (przyczynowym) w  niektórych niepsychicznych 
schorzeniach, a  czasem jest obserwowane również przy 
zupełnym braku psychiatrycznych lub medycznych prob-
lemów. Ponadto opętanie jest z gruntu rzeczy problemem 
duchowym, natomiast choroba psychiczna jest sprawą 
wielowątkową, w której etiologiczną rolę mogą grać czyn-
niki zarówno duchowe, jak i społeczne, psychologiczne oraz 
fizyczne. Tak więc w rzeczywistości choroba psychiczna 
nie musi być spowodowana opętaniem przez demony.
W niektórych częściach świata opętania demoniczne mogą 
być częściej spotykane niż w innych. Zróżnicowane meto-
dy diagnostyczne są kluczowym elementem w udzielaniu 
pomocy tym, których problemy mogą mieć podłoże de-
moniczne lub medyczne/psychiatryczne. W  przypad-
ku opętania najważniejsze jest duchowe rozpoznanie. 
Z drugiej strony, jeśli mamy do czynienia z chorobą psy-
chiczną, opieka medyczna/psychiatryczna jest nieocenio-
na. Bez względu na to, czy chodzi o  opętanie, chorobę 
psychiczną, fizyczną, społeczną czy duchową, Jezus jest 
potężniejszy od tego wszystkiego, a  dzięki wytrwałości 
w modlitwie i poleganiu na Nim w wierze możliwe jest 
uzdrowienie i odnowienie. Ta historia mówiąca o opęta-
niu ma duchowe konsekwencje dla młodych ludzi, dla 
dzieci i dla dorosłych żyjących w obecnych czasach.
Są skrajności, których należy unikać, gdy chodzi o opęta-
nie lub ruchy satanistyczne. C.S. Lewis stwierdził: „Istnie-
ją dwie równie niebezpieczne skrajności, w które wpada 
nasza rasa w kwestii szatana. Jedna to niewiara w jego ist-
nienie. Druga to wiara i uczucie nadmiernego, niezdro-
wego zainteresowania jego osobą. On sam jest zadowol-
ony każdą z  tych skrajności, witając z  tą samą radością 
zarówno materialistę, jak i czarnoksiężnika”15.

Opętany
Według tekstu z Łk 8, 26-29 komitet powitalny, jaki spot-
kał Jezusa w krainie Gerazeńczyków, składał się z jednego 

mężczyzny, który był całkowicie owładnięty demonami. 
Najwyraźniej było to poważnym problemem w  czasach 
Łukasza, ponieważ ewangeliści wymienili wiele takich 
przypadków. Sposób, w jaki pojawił się ów Gerazeńczyk, 
można porównać do telewizyjnej postaci „Hulka”. Mimo 
że objawy sugerowały obłąkanie mentalne, poszczegól-
ni ewangeliści sprawozdają, że był to przypadek opęta-
nia. Z  powodu swojego tragicznego stanu człowiek ten 
opuścił swój dom, odseparował się od ludzi i utożsami-
ał się bardziej ze zmarłymi, pomieszkując na cmentarzu, 
czyli tam, gdzie nikt o  zdrowych zmysłach nie chciałby 
mieszkać. Nie nosił ubrań, chodził nago, a mieszkańców 
napawał strach, kiedy poruszał się w  społeczności pełen 
wściekłości i furii. Kiedy wpadał w szał, posiadał taką siłę, 
że był w stanie rozerwać łańcuchy, którymi był związany, 
i się uwolnić (w. 29.).
Opętanie było przyczyną przynajmniej sześciu zaburzeń 
u  tego człowieka: (1) zaburzenia osobowości, gdyż jego 
tożsamość i  indywidualność była we władaniu demonów; 
(2) antyspołecznego zachowania, którego wynikiem było 
wygnanie i  mieszkanie w  odosobnieniu w  grobowcach, 
z  dala od ludzkich osad; (3) niezwykle wyczulonego wz-
roku duchowego, który pozwolił mu rozpoznać w Jezusie 
Syna Bożego i dawał mu nieprzeciętną duchową inteligenc-
ję; (4) nadludzkiej siły, która sprawiała, że zwykłe metody 
obezwładnienia nie zdawały egzaminu – był w stanie uwolnić 
się ze wszystkich więzów; (5) wyrzutów z powodu ciągłego 
cierpienia tych, którzy stali się jego ofiarami i (6) skłonnoś-
ci autodestrukcyjnych, w tym ciągłych prób robienia sobie 
krzywdy kamieniami i innymi przedmiotami.

Ochrona umysłu przed demonicznym opętaniem 
Wpływ szatana na umysł może doprowadzić człowieka do 
robienia rzeczy nie do pomyślenia. Niektórzy opuszczają 
swoje domy, rodziny, przyjaciół i członków Kościoła, żeby 
żyć w samotności i odosobnieniu. Inni oddają się różnym 
niechrześcijańskim uciechom. Uzależniają się od różnych 

15 C. S. Lewis, The Screwtape Letters, New York, The Macmillan Co. 1971, s. 3.
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pewnych, między innymi alkoholu i  tytoniu. Wpadają 
w sidła pornografii, cudzołóstwa i w zniewieściałe zach-
owania. Niektóre osoby o  nieprzeciętnych zdolnościach 
intelektualnych rzucają szkołę, karierę, życiowe powołanie 
i poświęcają się pogoni za rzeczami bezwartościowymi.
Apostoł Paweł radzi, żebyśmy nie lekceważyli mocy szata-
na i uzbroili się przeciwko atakom duchowym i opętaniu: 
„W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej 
mocy jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli 
ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczy-
my nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, 
ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, 
ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weź-
cie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w  dniu 
złym i, dokonawszy wszystkiego, ostać się. Stójcie tedy, 
opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz 
sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwi-
astowania ewangelii pokoju, a przede wszystkim, weźcie 
tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie og-
niste pociski złego; weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz 
Ducha, którym jest Słowo Boże. W  każdej modlitwie 
i prośbie zanoście o każdym czasie modły w Duchu i tak 
czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich 
świętych” (Ef 6, 10-18).
Ellen White napisała: „Ci, którzy nie chcą wpaść w pułap-
ki szatana, muszą pilnie strzec zakamarków swej duszy; 
muszą unikać czytania, oglądania i słuchania tego, co wz-
budza nieczyste myśli. Umysł nie powinien zajmować się 
tym, co może podsunąć przeciwnik dusz. »Dlatego okiełz-
najcie umysły wasze – mówi apostoł Piotr – i trzeźwymi 
będąc, (…) nie kierujcie się pożądliwościami, jakie po-
przednio wami władały w czasie nieświadomości waszej, 
lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też 
bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym«. 
Paweł radzi: »Wreszcie, bracia, myślcie tylko o  tym, co 
prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co 
miłe, co chwalebne, co jest cnotą i  godne pochwały«. 

Będzie to wymagało gorącej modlitwy i ciągłej czujnoś-
ci. Musimy być wzmocnieni działaniem Ducha Świętego, 
który kieruje umysł w górę i przyzwyczaja go do myślenia 
o czystych i świętych rzeczach. Musimy również starannie 
studiować Słowo Boże”16.

Co oznacza przyjście do Jezusa 
„A  gdy ujrzał Jezusa, z  krzykiem padł przed nim 
i  donośnym głosem zawołał: Cóż ja mam z  tobą, Jezu-
sie, Synu Boga Najwyższego? Proszę cię, nie dręcz mnie, 
gdyż nakazywał duchowi nieczystemu, by wyszedł z tego 
człowieka. Od dłuższego bowiem czasu szarpał nim, 
a choć go wiązano łańcuchami i trzymano w pętach, on 
rwał te więzy, a demon pędził go na pustynię. Zapytał go 
więc Jezus: Jak ci na imię? A ten rzekł: Legion, gdyż wiele 
demonów weszło w niego.” (Łuk 8, 28-30)
Ellen White powiedziała: „Umysł tego biednego, cier-
piącego człowieka został zaćmiony przez szatana, ale 
w  obecności Zbawiciela promień światła rozświetlił 
mrok. Zaczął pragnąć wolności od szatańskiego panowa-
nia; ale demon opierał się mocy Chrystusa. Gdy człowiek 
próbował błagać Jezusa o pomoc, zły duch wkładał słowa 
w jego usta, a on krzyczał w męczarniach strachu. Opętany 
częściowo rozumiał, że był w obecności Tego, który mógł 
go uwolnić; ale kiedy próbował zbliżyć się na wyciągnięcie 
ręki, wola innego zatrzymywała go, słowa innego były wy-
powiadane przez niego. Straszna była walka między mocą 
szatana a jego własnym pragnieniem wolności”17.
Gdy przychodzisz do Jezusa, On zaczyna z  tobą roz-
mowę, która może nadać nowy kierunek twojemu ży-
ciu. Gdy masz Jezusa za przyjaciela, możliwości oczyszc-
zenia, uzdrowienia, odnowienia, rozwoju i  sukcesu są 
nieskończone. Często ludzie, którym na nas nie zależy, 
sprawiają, że czujemy się dobrze. Prawdziwi przyjaciele 
mają w zwyczaju zadawać trudne pytania i oczekiwać do-
jrzałych odpowiedzi. Wymagają od nas tego, co najlepsze. 
Czasami dalecy jesteśmy od wdzięczności. Podczas tego 

16 E. G. White, Messages to Young People, Hagerstown, Review and Herald Publishing Association 1930, s. 28.
17 E.G. White, Desire of Ages, Washington, Hagerstown, Review and Herald Publishing Association 1964, s. 255.
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spotkania opętany musiał czuć, że może ono doprowadzić 
do gruntownych zmian w  jego życiu. Podobnie jak ten 
opętany ludzie często są niezdecydowani, gdy stają przed 
radykalnymi zmianami.
W serii Preachers’ Commentary18 autorzy zwrócili uwagę, 
że gdy Jezus wypędzał demony, zapytał człowieka o jego 
imię, co było kluczowym pytaniem o  jego tożsamość 
podobnym do tego, czym zajmuje się współczesna psy-
chiatria. Mężczyzna odpowiedział Jezusowi z  wielką 
wnikliwością: „Na imię mam Legion”. W  tamtych cza-
sach legion składał się z 6000 żołnierzy. W czasach bib-
lijnych liczba demonów, które przebywały w człowieku, 
określała stopień jego choroby psychicznej (Maria Mag-
dalena była kontrolowana przez siedem demonów). Ger-
azeńczyk, twierdząc, że przebywa w nim 6000 demonów, 
tym samym mówił Jezusowi, jak bardzo jest chory. Był to 
schizofrenik, którego tożsamość zagubiła się i który miał 
wiele osobowości. Żył samotnie na marginesie społec-
zeństwa, na cmentarzu. Ten właśnie człowiek przybiegł do 
Jezusa i zaczął z nim rozmowę, która zakończyła się jego 
uzdrowieniem. Jaka jest twoja tożsamość? Kim jesteś? Jak 
przedstawiłbyś się Jezusowi?
Nawet najbardziej poważani spośród nas mają proble-
my z  kwestią tożsamości. Genialny twórca i  architekt 
rządu Stanów Zjednoczonych, Beniamin Franklin, 
był znany z  tego, że wobec własnej rodziny był bardzo 
złośliwy. Który z  nich był prawdziwym Beniaminem 
Franklinem? Tomasz Jefferson napisał, że „wszyscy ludzie 
zostali stworzeni równi”, jednak podobno aż do śmier-
ci miał niewolników. Który z nich był prawdziwym To-
maszem Jeffersonem? Tołstoj jest uznawany za jednego 
z największych chrześcijańskich autorów i mężów stanu 
swojego czasu, jednak jego żona powiedziała, że nigdy nie 
usłyszała od niego miłego słowa ani nie otrzymała nawet 
szklanki wody. Który Lew Tołstoj był prawdziwy? Nawet 
apostoł Paweł w Liście do Rzymian 7, 19.24 mówi o rozd-
wojonej tożsamości: „Albowiem nie czynię dobrego, które 

chcę, tylko złe, którego nie chcę, to czynię. (…) Nędzny 
ja człowiek!”. Wydaje się, że wszyscy jesteśmy potencjal-
nymi schizofrenikami.
A  teraz czas na dobrą wiadomość: jeśli przyjdziemy do 
Jezusa, nasza prawdziwa tożsamość może zostać obnażo-
na i nigdy nie będziemy zbyt pogmatwani, pokręceni czy 
obłąkani, żeby On nie mógł nas wyprostować, uzdrow-
ić i odnowić. Ellen White napisała: „Opętany w miejsce 
modlitwy mógł jedynie wypowiadać słowa szatana; jed-
nak niewypowiedziana prośba jego serca została usłyszana. 
Żaden krzyk duszy w  potrzebie, choć nigdy nie ubrany 
w słowa, nie zostanie bez odpowiedzi. Ci, którzy zechcą 
zawrzeć przymierze z  Bogiem niebios, nie będą pozost-
awieni na pastwę szatana lub słabości swej własnej natu-
ry”19. On był odpowiedzią na problemy opętanego. Ten 
sam Jezus, który uciszył sztorm, jest Tym, który może 
uzdrowić nasze umysły, zakończyć kryzys tożsamoś-
ci, poukładać nasze procesy myślowe i  wyprawić nas 
w  drogę z  uśmiechem na twarzy. On może wybawić 
nas ze wszystkich sytuacji, w które – nawet nieumyślnie 
– wplątaliśmy się. Ta Najwspanialsza Istota, Bóg we włas-
nej osobie, jest naszym przyjacielem. C. Raymond Beran 
przedstawia następujący opis przyjaciela: „Przyjaciel (…) 
jest osobą, z  którą ośmielasz się być sobą; twoja dusza 
może być zupełnie naga w  jego obecności. Wydaje się, 
że nie chce niczego innego, jak tylko żebyś był sobą. Nie 
chce, żebyś był lepszy lub gorszy. Gdy jesteś z nim, czujesz 
się jak więzień, który został wypuszczony na wolność. Nie 
musisz się pilnować. Możesz powiedzieć to, co myślisz, 
o  ile pochodzi to naprawdę od ciebie. Przy nim możesz 
swobodnie oddychać. Możesz przyznać się do małych 
próżności i nieprzyzwoitych nienawiści, swoich złośliwości 
i absurdów, a dzielenie się tym z nim sprawia, że te rzeczy 
gubią się, znikają w białym oceanie jego lojalności. On ro-
zumie. Nie musisz być ostrożny. Możesz go wykorzystać, 
zaniedbać, tolerować – to nie ma znaczenia. On cię lubi. 
Jest jak ogień, który trawi aż do kości. On rozumie!”

18 B. Larson, L. J. Ogilvie, Luke. The Preacher’s Commentary Series, vol. 26, Nashville, T. Nelson 1983, s. 152-153.
19 E.G. White, Desire of Ages, Washington, Hagerstown, Review and Herald Publishing Association 1964, s. 258.
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Gdy zastanowimy się nad sobą, możemy dojść do wnio-
sku, że nigdy nie mieliśmy takiego przyjaciela ani nie 
byliśmy takimi przyjaciółmi, i  właśnie z  tego powodu 
tutaj jesteśmy. Potrzebujemy przyjaciela, który pomoże 
nam stać się takimi jak On! Jezus jest takim przyja-
cielem! Kiedy mówi: „Powiedz mi o  tym!”, możesz się 
przed Nim otworzyć i  wylać swoje rozterki, możesz 
pokazać Mu, kim jesteś naprawdę. Możesz powiedzieć 
mu: „Zawiodłem w małżeństwie”; „Zraziłem do siebie 
dzieci”; „Zdradziłem swojego najlepszego przyjaciela”; 
„Cierpię na rozdwojenie osobowości”; „Jestem uzależni-
ony od pornografii”; „Jestem seksoholikiem”; „Zmagam 
się z  tendencjami homoseksualnymi”; „Staję się coraz 
bardziej obojętny na sprawy duchowe”; „Jestem nało-
gowym kłamcą”; „Jestem uzależniony od narkotyków”; 
„Mam fioła na punkcie mediów, filmów i  innej rozry-
wki, i nie mam czasu na studiowanie Biblii, modlitwę 
i  osobiste nabożeństwo”. Otwierając się przed Nim, 
możemy znaleźć spełnienie i stać się radosnymi oso-
bami, które mają kogo kochać, co robić i na co czekać 
z nadzieją.

Efekt przyjścia do Jezusa
„Pasterze zaś, zobaczywszy, co się stało, uciekli i donieśli 
o tym w mieście i po wioskach. Ludzie wyszli zobaczyć, 
co się stało, i przyszli do Jezusa, i zastali tego człowieka, 
z którego demony wyszły, przyodzianego i przy zdrowych 
zmysłach, siedzącego u stóp Jezusa, i zlękli się. A ci, którzy 
to widzieli, opowiedzieli im, jak został uzdrowiony ten 
opętany.” (Łk 8, 34-36)
Wieści rozniosły się po mieście jak burza i zaciekawieni 
Gerazeńczycy chcieli na własne oczy zobaczyć człowieka, 
który żył wśród nich przez te wszystkie lata jak obłąkany. 
Opis Łukasza wymienia trzy podstawowe składowe zdro-
wia i pełni, aktualne bez względu na wiek. Gerazeńczycy 
znaleźli człowieka, z  którego wyszły demony, siedzące-
go u  stóp Jezusa, ubranego i  o  zdrowych zmysłach. 

Właśnie  tego uczy nowa, postfreudowska psychiatria – 
trzech oznak pełni, czyli 1) poddanie się autorytetowi, 
2) ubranie, 3) zdrowe zmysły.
Po pierwsze człowiek ten siedział u stóp Jezusa. Zachowy-
wał się odpowiedzialnie w obecności władzy. Już nie mógł 
robić tego, co mu się podoba. Właśnie takie zachowanie 
było powodem jego choroby. Sam był sobie panem, gdy 
biegał oszalały, rozrywał swoje ubrania i  żył jak zwierzę. 
Teraz pozwolił Jezusowi rządzić swoim życiem. Chrześci-
jańska wolność jest paradoksem. Kiedy poddajesz się pod 
panowanie Chrystusa i Duch Święty zaczyna kierować 
twoim życiem, wtedy stajesz się zupełnie wolny. Kiedy 
Duch Boży mieszka w naszym wnętrzu, a Chrystus zasiada 
na tronie, dla demonów nie ma już miejsca. Marcin Luter 
powiedział: „Chrześcijanin jest zupełnie wolnym panem 
wszystkiego i niczyim poddanym. Chrześcijanin jest na-
jwierniejszym sługą wszystkich i poddanym wszystkich”. 
Tracimy naszą wolność, żeby znaleźć nową wolność.
Po drugie człowiek ten był ubrany, co jest oznaką dobrego 
stanu zdrowia. Już nie był bezwstydny. Jego nagość sym-
bolizowała bezwstyd, pozbycie się wszelkiej moralności 
i  absolutów. Jest to dzisiaj pospolita choroba. Są tacy, 
którzy mówią, że wszystko jest względne, a jeśli coś sprawi 
ci przyjemność, to zrób to. Ale pod panowaniem Jezusa, 
człowiek nakłada szaty z nowym zrozumieniem tego, co 
przyzwoite i właściwe.
Po trzecie, był przy zdrowych zmysłach. Widział świat 
takim, jakim jest. Już nie cierpiał na paranoję i nie myślał, 
że wszyscy są przeciwko niemu. Ci, którzy cierpią z powo-
du takich odczuć, powinni zawsze przekonywać się, z po-
mocą Ducha Świętego, że większość ludzi na świecie 
nawet nie wie o ich istnieniu. Z drugiej strony, posiadanie 
zdrowych zmysłów oznacza również zrozumienie, że nie 
wszyscy chcą i będą cię kochać. Nie będą. Możesz mieć 
wrogów. W pełni sił umysłowych człowiek, który kiedyś 
był opętany, widział życie takim, jakim jest.
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Opowiedz swoją historię
„A mąż ten, z którego wyszły demony, prosił go, by mógł 
być z nim. Lecz On odprawił go, mówiąc: Wróć do domu 
swojego i rozpowiadaj, jak wielkie rzeczy uczynił ci Bóg. 
I  odszedł, rozpowiadając po całym mieście, jak wielkie 
rzeczy uczynił mu Jezus.” (Łuk 8, 38.39)
Teraz człowiek ten był zafascynowany Jezusem, który go 
odnowił, do tego stopnia, że chciał zostać Jego uczniem 
i chodzić za Nim, ale Jezus miał dla niego inne zadanie. 
Posłał go z powrotem do domu, żeby pracował i  świad-
czył. Miał działać wśród ludzi. Usłyszał: „Wróć do domu. 
Opowiedz swojej rodzinie czego doświadczyłeś. Idź do 
swojego otoczenia i powiedz swoim przyjaciołom i  sąsi-
adom, co uczynił dla ciebie Pan. Idź i opowiedz swoją 
historię! Jest jeszcze wielu takich, którzy potrzebują 
spotkać Człowieka, który odmienił twoje życie!”.
Jezus chce, żebyśmy wzięli udział w procesie uzdrawian-
ia społeczeństwa, więc nas posyła. O  to właśnie chodzi 
w królestwie Bożym. Gdy zostajesz nawrócony, pomagaj 
trzymać stado razem. Wielu posłucha cię, gdy zobaczy 
zmianę, która zaszła w twoim życiu. Idź i opowiedz swoją 
historię, a dzieląc się nią, opowiesz o Jezusie! To właśnie 
Jezus zrobił dla mnie! Odnowił mnie i zrobi to również 
dla ciebie! To jest Ewangelia.
Młodzi Adwentyści Dnia Siódmego na całym świecie 
muszą razem dzielić się tą wspaniałą historią. Ponieważ 
już wkrótce On, Jezus, Ten, który uzdrawia, odnawia, 
odkupia i  zbawia, przyjdzie po to, żeby zabrać swoich 
wiernych wyznawców do domu, powinniście być pośród 
tych, którzy będą częścią tego wiecznego doświadczenia.
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Walka o umysł

Pytania do dyskusji
1. Wymień i omów sposoby, którymi szatan próbuje 

opanować dzisiaj umysły młodych ludzi.
2. Jak młodzi ludzie mogą strzec swoich umysłów przed 

diabelskimi atakami?
3. Jak to się dzieje, że ludzie, którzy działają na polu wiary, 

także padają ofiarą szatana?
4. W jaki sposób wpływ rówieśników i otoczenia sprawia, 

że młodzi ludzie stają się podatni na opętanie?
5. Wymień konkretne przypadki opętania demonicznego 

i powiedz, jak możesz pomóc opętanej osobie przezwy-
ciężyć tę sytuację. 



#globalyouthday
#GYD15
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[ ] CZY STANIESZ 
 po Jego stronie?

Czwartek, 19 marca 2015
Temat: Odzyskanie
Główna idea: Młodzież i odwaga
Tekst: Łuk 23, 32-43
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Kilka lat temu pewnego piątku wybraliśmy się na miejski ry-
nek i, idąc ulicą oraz kupując produkty spożywcze, których 
potrzebowaliśmy, usłyszeliśmy za nami kogoś, kto krzyczał: 
„Wyjdź z tłumu! Wyjdź z tłumu! Wyjdź z tłumu!”. Obejr-
zeliśmy się, żeby zobaczyć co się dzieje. Okazało się, że był 
to szalony młody człowiek, który gorączkowo zwracał się do 
mirażu. Najwyraźniej jego chory system nerwowy pokazy-
wał mu kogoś znajdującego się w niebezpieczeństwie. Chcąc 
pomóc osobie, która według niego znalazła się w wielkim za-
grożeniu, krzyczał z całych sił z nadzieją, że zorientuje się ona 
w sytuacji i natychmiast zareaguje. Gdy tak marnował swoją 
energię, próbując zwrócić uwagę widzianej osoby, pewien 
trzeźwo myślący człowiek zapytał: „Dlaczego krzyczysz wy-
jdź z tłumu? To nie tak! Powinniśmy wejść w tłum”. Szalo-
ny młody człowiek odpowiedział mu: „Nie, jeżeli wejdziesz 
w tłum, wtedy za nim podążysz! Musisz wyjść z tłumu!”.
Łukasz opowiada historię końcowych wydarzeń z życia Jezusa 
– tych przed Jego śmiercią, zmartwychwstaniem i wniebow-
stąpieniem. Pozwala nam zerknąć na tłum, zebrany po to, 
by wiwatować i świętować śmierć Tego, który przyszedł, aby 
dać Zbawienie umierającemu światu. Opowiada o Piłacie 
zasiadającym na krześle sędziowskim i jego roli w wydaniu 
wyroku odrzucenia. Podkreśla, jak dumnie rzymscy żołnier-
ze wykonywali swoje zadania oraz wspomina o poparciu, 
jakie otrzymali od przywódców ludu. Obrazowo przedsta-
wia zachowanie Jezusa w obliczu tych katuszy i nie opiera się 
pokusie, by podkreślić postawę dwóch złoczyńców, którzy 
wisieli obok Niego na krzyżu. Stara się, by jego czytelnicy 
poznali obietnicę Jezusa, jaką zaoferował On tym, którzy 
umierali na sąsiednich krzyżach, a  która jest aktualna 
również w postmodernistycznym świecie XXI wieku. Gdy 
zastanowimy się nad rezultatem tej obietnicy, zrozumiemy, 
że jest ona skierowana do młodzieży, dorosłych i dzieci nie 
tylko z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i jest w sta-
nie wzmocnić ich tak, by wytrwale stali przy Słowie Bożym 
i nie chwiali się pod wpływem szyderczego tłumu.
W  tym fragmencie Łukasz pisze: „A  prowadzono także 

dwóch innych złoczyńców, by ich razem z nim zgładzić. 
A gdy przyszli na miejsce, zwane Trupią Czaszką, ukrzyżow-
ali go tam, także i złoczyńców, jednego po prawicy, a dru-
giego po lewicy. A Jezus rzekł: Ojcze, odpuść im, bo nie 
wiedzą, co czynią. A przy dzieleniu się jego szatami rzucali 
losy. A lud stał i przyglądał się. Przełożeni zaś naśmiewali 
się, mówiąc: Innych ratował, niechże ratuje samego siebie, 
jeżeli jest Chrystusem Bożym, tym wybranym. Szydzili 
z  niego także i  żołnierze, podchodząc doń i  podając mu 
ocet, i  mówiąc: Jeżeli Ty jesteś królem żydowskim, ratuj 
samego siebie. Był też i  napis nad nim: Ten jest królem 
żydowskim. Tedy jeden z zawieszonych złoczyńców urągał 
mu, mówiąc: Czy nie Ty jesteś Chrystusem? Ratuj siebie 
i nas. Drugi natomiast, odezwawszy się, zgromił tamtego 
tymi słowy: Czy ty się Boga nie boisz, choć taki sam wy-
rok ciąży na tobie? Na nas co prawda sprawiedliwie, gdyż 
słuszną ponosimy karę za to, co uczyniliśmy, Ten zaś nic 
złego nie uczynił. I rzekł: Jezu, wspomnij na mnie, gdy we-
jdziesz do Królestwa swego. I rzekł mu: Zaprawdę, powiad-
am ci dziś, będziesz ze mną w raju” (Łk 23, 32-43).

Piłat
Zgodnie z prawem, zanim można było dokonać ukrzyżowa-
nia Chrystusa, albo Herod, który rządził w Galilei i Perei 
(I w.), albo Piłat, gubernator rzymskiej Judei, musieli wy-
dać wyrok. Łukasz sprawozdaje, że Piłat wysłał Jezusa do 
Heroda Antypasa, ponieważ Chrystus był Galilejczykiem 
podlegającym jurysdykcji Heroda, a Piłat nie miał Mu nic 
do zarzucenia. W podobny sposób Herod, który z zakło-
potaniem także stwierdził niewinność Jezusa, odesłał go 
z powrotem do Piłata. Łukasz podkreśla, że Piłat potró-
jnie potwierdził niewinność Jezusa, i w ten sposób bronił 
zarówno Jego, jak i  chrześcijan przed rzymskim rządem 
(Łk 23, 4.14.22). Udręka Piłata jedynie wzrosła, gdy po 
ogłoszeniu, że nie znalazł żadnej winy w Chrystusie, jego 
żona wysłała mu list, prosząc, by „nie wdawał się z tym 
sprawiedliwym”. Innymi słowy: „Nie podejmuj decyzji, 
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która Mu zaszkodzi”. Piłat wiedział, co miał zrobić. 
Wiedział, że powinien wypuścić Go na wolność, ale tłum 
był czujny i zdeterminowany, by Jezus zawisnął na krzyżu.
Co robisz, gdy wiesz, co jest właściwe i chcesz to zro-
bić, ale tłum – większość – wywiera na tobie presję, 
żeby zachować się zupełnie przeciwnie? Czy teraz stoisz 
przed takim problemem? Czy tłum jest dla ciebie wyz-
waniem? Jest taki utwór wykonywany przez Heritage 
Singers, który bardzo lubimy. Brzmi on tak:

Wypełnia mnie radość tak niewyjaśniona
Od dnia, kiedy wpadłem Jezusowi w ramiona,
Jego Święty Duch mnie prowadzi i naucza,
Bym na nim polegał i nieustannie Mu ufał.

Refren:
Uczę się polegać, uczę się polegać,
Uczę się polegać na Jezusie
I znajduję więcej siły, niż mógłbym marzyć.
Uczę się polegać na Jezusie.

Serce smutne i złamane złożyłem na ołtarzu,
Chrystus wlał w nie błogi pokój, o którym tak marzę.
Wszystko, o co poprosił, to dziecięce zaufanie
I serce, które uczy się polegać tylko na swym Panie.

Zwycięstwo codzienne nie pochodzi ode mnie.
Znalazłem pokój, On me serce przelewa,
Gdy Jezus w każdej sprawie. Jeśli Go wybieram,
Każdego dnia uczę się polegać.

Tak słaby był ten potężny gubernator, ten wpływowy 
i  szanowany człowiek, że poddał się populistycznym 
żądaniom tłumu, mówiąc: „Weźcie Go i ukrzyżujcie, oto 
wasz Król” (J 19, 13-16). Wydając Jezusa na ukrzyżowanie, 
Piłat nazwał Go królem, ale tłum odrzucił to określenie, 
mówiąc, że cesarz jest ich królem a nie Jezus. Wykonując 

napis „Jezus z Nazaretu, król żydowski” i umieszczając go 
na krzyżu, Piłat bronił pozycji Jezusa, co było i  jest zwy-
cięstwem dla Jezusa i dla wszystkich chrześcijan. Piłat nie 
tylko tak napisał, ale bronił tego przed żydowskimi protes-
tami (J 19, 19-21). W Ewangelii Łukasza 23, 38 czytamy: 
„Był też i  napis nad nim: Ten jest królem żydowskim”. 
Z  powodów politycznych i  tchórzostwa, Piłat wymienił 
ucieleśnionego Syna Bożego, który nie znał zła, za jednego 
ze znanych przestępców ówczesnego świata. Ta sytuacja 
powtarza się codziennie, gdy młodzi ludzie, dzieci i doroś-
li zamieniają Jezusa – Zbawiciela świata – na ograniczone 
zainteresowanie samym sobą. Młodzi ludzie, po czyjej 
stronie staniecie dzisiaj, Piłata, tłumu czy Jezusa?

Rzymscy żołnierze
„A  gdy przyszli na miejsce, zwane Trupią Czaszką, 
ukrzyżowali go tam, także i złoczyńców, jednego po prawi-
cy, a drugiego po lewicy. A Jezus rzekł: Ojcze, odpuść im, 
bo nie wiedzą, co czynią. A przy dzieleniu się jego szata-
mi rzucali losy. A lud stał i przyglądał się. Przełożeni zaś 
naśmiewali się, mówiąc: Innych ratował, niechże ratuje 
samego siebie, jeżeli jest Chrystusem Bożym, tym wybra-
nym. Szydzili z niego także i żołnierze, podchodząc doń 
i podając mu ocet, i mówiąc: Jeżeli Ty jesteś królem ży-
dowskim, ratuj samego siebie.” (Łk 23, 33-37)
W  Duchu Proroctwa jest napisane: „Rzymscy żołnierze 
dołączyli do urągania. Wszystko, co mogli wymyśleć ci 
źli, zepsuci żołnierze, wspierani przez Heroda i  żydows-
kich dygnitarzy, zostało wymierzone w  Zbawiciela. Jed-
nak Jego boska cierpliwość nie zawiodła”20. To rzymscy 
żołnierze wzięli młotek i wbili gwoździe w ręce i stopy Je-
zusa. To rzymscy żołnierze wzięli włócznię i przebili bok 
Jezusa. To rzymscy żołnierze pilnowali Jego ciała na krzyżu 
i nie dopuścili, żeby ktokolwiek Mu pomógł. To rzymscy 
żołnierze udali się, żeby sprawdzić, czy zmarł na krzyżu. 
Z  radością spełniali wolę ludu. Przybili Go, wyśmiewali 
Go, podzielili Jego szaty i rzucali o nie losy. Drwili z Niego 

20 E. G. White, The Desire of Ages, Mountain View, California, Pacific Press Publishing Association 1898, s. 731.
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podobnie jak drwili z Noego nawet ci, którzy pomagali 
mu budować arkę. To żołnierze podali Mu ocet do picia.
Gdy będziecie podróżować trasą I-10, która jest autostradą 
w Luizjanie w Stanach Zjednoczonych, zauważycie ogrom-
ny bilbord, którego nie sposób nie dostrzec. Znajduje się 
ponad miastem, tuż przed mostem nad rzeką Missisipi. Na 
tym szyldzie jest zdjęcie Jezusa Chrystusa, który wisi na 
krzyżu Golgoty ze spuszczoną głową. Poniżej widnieje na-
pis pogrubioną czcionką: „Teraz twój ruch!”. Czy można 
wyrazić to jeszcze bardziej dobitnie? Bóg przez Jezusa 
Chrystusa już podjął działanie w kwestii naszego zbaw-
ienia. Jezus za ciebie umarł. Teraz twój ruch!

Przywódcy i pospólstwo
W Duchu Proroctwa jest napisane: „Gdy sędziowie ogłosili 
wyrok skazujący Jezusa, ludzie wpadli w szatański szał. Ryk 
głosów brzmiał jak odgłosy dzikich zwierząt. Tłum rzucił 
się na Jezusa, krzycząc: Jest winny, zabijcie Go! Gdyby 
nie rzymscy żołnierze, Jezus nie dożyłby do momentu 
ukrzyżowania na krzyżu Golgoty. Zostałby rozerwany na 
strzępy w obecności sędziów, gdyby nie działanie rzymskiej 
władzy, która siłą powstrzymywała przemoc pospólstwa”21.
W czasach Chrystusa było w zwyczaju, że gubernator wy-
puszczał na święto Paschy jednego przestępcę wybranego 
przez lud. Mogli zażyczyć sobie kogokolwiek chcieli. Przy-
wódcy żydowscy przekonali tłum zgromadzony dookoła sali 
sądowej Piłata, żeby wołali o uwolnienie Barabasza, notory-
cznego przestępcy, a żądali ukrzyżowania Jezusa. Kiedy Piłat 
skierował do tłumu pytanie, kogo ma im uwolnić, Barabasza 
czy Jezusa, zaczęli wrzeszczeć: „Barabasza!”. Piłat zapytał, co 
ma zrobić z Jezusem, a tłum zaczął krzyczeć: „Ukrzyżuj Go! 
Ukrzyżuj Go!”. Na rozkaz Piłata Jezus został ukrzyżowany, 
a pospólstwo i rządzący weselili i radowali się.
Co za ironia, bo gdy przywódcy i  liczne grono obywateli 
razem cieszyli się i drwili, nad głową Jezusa widniały słowa 
zapisane wielkimi literami: „Król żydowski”. Był ich Królem, 
ale oni tego nie rozumieli. On ich zaopatrywał, ale oni tego 

nie rozumieli, On był ich Zbawicielem, ale oni tego nie ro-
zumieli. Był tym, który miał klucze do ich życia, dobrobytu, 
sukcesu i przyszłości, a jednak tego nie rozumieli i kpili. Ta 
zabawa trwa nadal. Ludzie obchodzą przyjście Jezusa na świ-
at w Święta Bożego Narodzenia w każdy możliwy sposób, 
tylko nie w taki, jaki Jemu sprawia przyjemność. Każde mie-
jsce przy stole jest zajęte, ale dla Niego nie ma miejsca, 
ponieważ nawet nie zaproszono Go na Jego uroczystość. 
Tłum i przywódcy odrzucili Go. A jaka jest twoja odpow-
iedź? Potrzeba odwagi, żeby stanąć po Jego stronie w czasach 
kulturowej apatii, gdzie wszystko jest względne, a moralność 
jest niczym innym jak osobistą decyzją.
 
Jezus ukrzyżowany
Na polecenie najwyższego kapłana Jezus miał zawisnąć 
między dwoma przestępcami. 
Ellen White powiedziała: „Pozycja Chrystusa między 
złodziejami miała pokazywać, że był najgorszym złoczyńcą 
z całej trójki. W ten sposób wypełniło się Pismo: »do prz-
estępców był zaliczony« (Iz 53, 12). Jednak kapłani nie 
dostrzegli prawdziwego znaczenia swoich czynów. Gdy 
ukrzyżowany między złodziejami Jezus znalazł się pośrod-
ku, Jego krzyż został postawiony w środku świata leżącego 
w grzechu”22. Co byś zrobił, gdybyś został niewinnie przy-
bity do krzyża tak jak Jezus – zwłaszcza gdybyś wiedział, 
że robisz to dla nich? Jak zachowałbyś się w stosunku do 
tych, którzy wykonywali wyrok? Tak wielu czekałoby na 
moment, w którym będą mogli odpłacić im pięknym za 
nadobne. Winni zostaliby surowo ukarani za bezduszne 
prześladowanie, odrzucenie i wywołane cierpienia.
Jaka była reakcja Jezusa? Swoim katom i  tym, którzy go 
wyśmiewali, powiedział: „Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, 
co czynią” (Łk 23, 34). Udzielenie przez Niego prze-
baczenia było wtedy właściwe, ponieważ w  tym celu 
przyszedł. Jednakże oprawcy nadal nie byli w stanie pojąć 
znaczenia Jego wypowiedzi. Było to w Jego stylu, ponieważ 
wiele razy podczas swojej służby uzdrawiania potwierdzał 

21 Tamże, s. 715.
22 Tamże, s. 751.
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swoją zdolność wybaczania grzechów. Uczył, że przebacze-
nie mogą otrzymać tylko ci, którzy odpuszczają innym 
(Łk 6, 37; 11, 4). Nauczał również, że przebaczenie nie ma 
granic (Łk 17, 4). W ten sposób przecież żył – nawołując 
do miłowania nieprzyjaciół (Łk 6, 27.28). Na krzyżu po-
kazał praktyczne zastosowanie swoich nauk. Obserwował 
ich, gdy Go wyśmiewali, bawili się Nim, biczowali Go 
i krzyżowali Go. Potem poprosił swojego Ojca, który jest 
również ich Ojcem, żeby im wybaczył.
Jego prośba o wybaczenie dla innych miała dwa powody. 
Po pierwsze, kochał swoich nieprzyjaciół, a po drugie, oni 
byli nieświadomi. Ani Żydzi, ani Rzymianie, którzy Go 
oskarżyli i ukrzyżowali, nie zdawali sobie w pełni sprawy 
ze swoich czynów. Żydzi chronili swoje wpływy religijne 
przed Tym, którego uważali za nieznośnego przybysza, 
a  który pociągał do siebie tłumy. Rzymianie natomiast, 
w  osobie Piłata, bronili swojego terytorium polityczne-
go przed tym, który głosił, że królestwo Boże jest bliskie. 
Obie grupy zachowywały się defensywnie, stawiając na 
pierwszym miejscu własne interesy oraz polityczne i  re-
ligijne wpływy zamiast sprawiedliwości. To zaślepiło ich 
oczy i umysły tak, że nie zdawali sobie sprawy z tego, że 
skazują na śmierć niewinnego Zbawiciela, Syna Bożego, 
który przyszedł, aby uwolnić ich od ich grzechów.
Tak jak prosił o  przebaczenie dla tych, którzy Go 
skazali, tak oferuje przebaczenie za darmo, właśnie 
teraz, każdej młodej osobie, dziecku i dorosłemu ży-
jącym w  XXI wieku. Jezus pokazał, że Bóg przebaczy 
nawet najstraszniejsze przestępstwo, jeżeli tylko grzesznik 
będzie chętny przyjąć Jego przebaczenie. Nic, co zro-
biliśmy, nie jest nam w stanie przeszkodzić w otrzymaniu 
Jego boskiego przebaczenia, jeżeli przyjdziemy do Niego 
pokornie i ze skruszonym sercem.

Krzyż
Podróżujemy po całym świecie, do lokalnych społec-
zności, małych i  średnich miast oraz wielkich aglomer-

acji miejskich. Jedną ze wspólnych cech, jakie w  nich 
dostrzegamy, są pomniki ku czci poległych. Te pomniki 
lub grobowce są pamiątką wolności, wyzwolenia, swo-
body, emancypacji, zwycięstwa, zwierzchności, podboju, 
triumfu, sukcesu, aktów heroizmu, symbolami jedności, 
wspólnoty i  siły. Żydzi i  Rzymianie rozpoczęli przyjaźń 
i współpracę, żeby przygotować Jezusowi jedną z najbardziej 
podrzędnych, haniebnych i poniżających śmierci – śmierć 
przez ukrzyżowanie. Ale On zwyciężył i zmienił obraz ws-
tydu, porażki i śmierci w symbol zwycięstwa i odkupienia.
Niczym nadzwyczajnym nie jest również widok młodych 
ludzi, dzieci i dorosłych noszących krzyżyki ze złota, sre-
bra, brązu, drewna i różnych metali, które zawieszane są 
na szyi lub innych częściach ciała. Dla wielu z nich nie jest 
to pamiątka zwycięstwa, które mają w Chrystusie, a  je-
dynie amulet na szczęście lub pamiątka ziemskich osób, 
zdarzeń, pragnień i doświadczeń.
Na całym świecie stawiane są krzyże mówiące o pamięci, 
szacunku i chwale tego Chrystusa, który zniósł wszelkie 
upokorzenie, umarł śmiercią, na którą my zasługiwaliśmy, 
abyśmy mogli żyć. Na krzyżu drwili z niego i wyśmiewali 
Go, cierpiał potworny ból fizyczny i doświadczył emoc-
jonalnej rozłąki z  Ojcem, gdy krzyknął: „Ojcze mój, 
Ojcze mój, czemuś mnie opuścił?”. Dzisiaj, krzyż nad-
al jest symbolem tego wszystkiego, ale, co najważnie-
jsze, reprezentuje wyzwolenie z grzechu i zwycięstwo 
nad śmiercią, cierpieniem i  porażką, które Chrystus 
odniósł dla młodzieży i wszystkich innych na świecie.

Przestępcy na krzyżu 
Obaj przestępcy, którzy wisieli na krzyżach, zgrzeszyli i zosta-
li sprawiedliwie osądzeni. Jeden z nich dołączył do drwiące-
go tłumu. Tak naprawdę był jego częścią i chciał pokazać, 
że nie ma nic wspólnego z Jezusem. Tak jak wielu z nas nie 
odpowiedział na Bożą miłość, nie żałował i nie zaakceptował 
zmiany. Jednak ten drugi zastanowił się nad sobą. Nie 
pozwolił, żeby wpłynęła na niego chęć zyskania poklasku 
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i presja tłumu. Dla niego śmierć była nieuchronna, ale, jeśli 
istniało jakieś prawdopodobieństwo, że Jezus mówił prawdę, 
to był raczej gotów podjąć ryzyko, niż stracić szansę na życie 
wieczne. Wymagało to od niego wiele odwagi.
Dante twierdził, że najgorętsze miejsca w piekle są zarezer-
wowane dla tych, którzy okazują obojętność w  trakcie 
moralnego kryzysu. Robert Kennedy powiedział: „Niewielu 
ludzi jest w  stanie znieść dezaprobatę znajomych, krytykę 
kolegów, gniew społeczeństwa. Odwaga moralna jest rza-
dziej spotykana niż męstwo podczas wojny lub wielka in-
teligencja, a jednak jest to kluczowa, niezbędna cecha tych, 
którzy chcą zmienić świat, jaki bardzo niechętnie poddaje się 
zmianom”. Złodziej po prawej stronie Jezusa okazał odwagę, 
zganił swojego towarzysza, odciął się od niego. Przyznał się 
do złego: „A drugi karcąc go rzekł: Czy ty nie boisz się Boga, 
kiedy cierpisz tę samą karę? My cierpimy sprawiedliwie, do-
stajemy to, na cośmy sami zasłużyli, lecz On nic złego nie 
uczynił. I mówił: Jezusie, pamiętaj o mnie, kiedy przyjdziesz 
do swego królestwa” (Łk 23, 40-42, Biblia poznańska).

Obietnica
„I rzekł mu: Zaprawdę, powiadam ci dziś, będziesz ze mną 
w raju” (Łk 23, 43). Nie ma czasu na obojętność, gdy cho-
dzi o odpowiedź na obietnicę Zbawiciela. Jest ona dana nie 
tylko złodziejowi, ale również tobie i nam. Obietnica, jaką 
Jezus dał na krzyżu temu, który żałował, dotyczyła triumfu 
i zwycięstwa. On je odniósł! Obietnica była dokumentem 
jego wykupu ze szponów szatana. Wszystkich, którzy staną 
po jego stronie, obiecał wykupić i  dać im kod dostępu, 
który otwiera bramę chwały, przez którą mogą dostać się do 
zwycięskiej wieczności. Jest to radosna wiadomość dla ludzi 
młodych, ludzi w średnim wieku, dla dzieci i dla dorosłych 
– oni też mogą zwyciężyć w Jezusie, jeśli tylko staną po jego 
stronie i wyjdą z  tłumu. Zwycięstwo nad każdym rodza-
jem zła, nad każdą pokusą, zagrożeniem i doświadczeniem, 
jak również nad ludzką słabością, jest już zagwarantowane 
w Chrystusie, a jego obietnica jest twoim dowodem wyku-
pu. Czy staniesz po Jego stronie?

Proponowana pieśń na zakończenie: 
They Are Nailed To The Cross
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Czy staniesz po Jego stronie?

Pytania do dyskusji
1. Podziel się swoimi pomysłami na temat tego, 

jak młodzi ludzie mogą odważnie przeciwstawić się 
wpływom tłumu i świadczyć o wierze w Chrystusa.

2. W jaki sposób Kościół może pomóc młodzieży jeszcze 
odważniej identyfikować się z misją Chrystusa?

3. Omów, dlaczego młodzi ludzie dzisiaj przypominają 
Piłata w reakcji na władzę, politykę i naciski.

4. Porozmawiajcie o tym, na ile poważnie młodzi ludzie 
traktują życie wieczne w Królestwie i czy to wpływa 
na ich styl życia i ich zachowanie.
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Piątek, 20 marca 2015 
Temat: Odzyskanie
Główna idea: Młodzież i przebaczenie
Tekst: Rdz 45, 1-12; 50, 15-22
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Wstęp 
Orville był ambitnym członkiem Kościoła, który kochał 
muzykę. Świetnie grał na gitarze i organach, a także bardzo 
interesował się perkusją. Niestety, należał do konserwaty-
wnego zboru, który uważał, że perkusja nie powinna być 
używana podczas nabożeństw, więc nie był w stanie wyko-
rzystywać swoich zdolności w  lokalnym Kościele. Jednak 
z  uwagi na to, że potrafił grać na perkusji z  wyczuciem, 
sąsiedni Kościół zapraszał go od czasu do czasu do ucze-
stnictwa w  nabożeństwach. W  jego zborze było wielu 
młodych ludzi, którzy mocno angażowali się w takie przed-
sięwzięcia jak zbiórki Harcerstwa Adwentystycznego Path-
finder oraz zajęcia dla starszej młodzieży. Orville należał do 
kadry prowadzącej wiele z tych spotkania.
Wyróżniał się również w  środowisku akademickim, po-
nieważ był bardzo inteligentny, zaangażowany i dążył do 
sukcesu. Z powodu jego zalet wielu rówieśników uważało 
go za dumnego i przeszkadzali mu, jak tylko mogli, w tym, 
co próbował robić. Szukali dziury w całym, narzekali na 
to, że gra na perkusji, próbowali również zwrócić innych 
przeciwko niemu. Również rodzice wielu z tych, którzy go 
krytykowali, byli przeciwko niemu. Zawsze były na niego 
skargi. Jednocześnie wszystko, co robił w  Kościele, było 
na wysokim poziomie. Z powodu skarg Orville był coraz 
mniej aktywny, ponieważ ludzie na przywódczych stanow-
iskach w Kościele coraz mniej chętnie korzystali z jego tal-
entów. W końcu przestał się udzielać, a ludzie dużo mniej 
kompetentni, zwłaszcza ci, którzy byli przeciwko niemu, 
objęli stanowiska, na których sprawdzali się dużo gorzej 
niż on. Widząc wyraźne odrzucenie, Orville nadal chodził 
do Kościoła, ale zaczął się bardziej angażować w zborze, do 
którego był zapraszany, żeby grać na perkusji. Z czasem ob-
jął tam pozycję starszego zboru. Później zainteresował się 
służbą pastorską. Dzisiaj Orville skutecznie działa jako pas-
tor i pracuje jako dyrektor młodzieży w swojej konferencji.
Doświadczenia podobne do doświadczeń Orville’a  spo-
tykają ludzi na całym świecie, zarówno w organizacjach 

religijnych, jak i świeckich. Rezultaty są różne, niektórzy 
odchodzą i uciekają, a inni płyną pod prąd i odnoszą suk-
ces. Podobno nauczyciele Tomasza Edisona powiedzieli 
mu, że „jest za głupi, żeby się czegokolwiek nauczyć”. Jed-
nakże Edison stał się właścicielem ponad 1000 patentów 
i stworzył wynalazki, które zmieniły świat, jak fonograf, 
lampa elektryczna i  kamera. Dzisiaj tysiące młodych 
ludzi odchodzi z Kościoła z powodu odrzucenia, zazdroś-
ci, zniechęcenia, ale są również tacy, którzy mimo tych 
wszystkich negatywów nadal pozostają. Są tacy, którzy 
borykają się z decyzjami, jakie już podjęli i jakie jeszcze są 
przed nimi. Niestety, niektórzy czekają tylko na dogodny 
moment, żeby odejść z Kościoła.
Niektórzy młodzi ludzie znajdują się dzisiaj tam, gdzie 
nigdy by nie dotarli, gdyby spotkali się z cieplejszym przy-
jęciem. Ci, którzy dzisiaj mają problem z uzależnieniem 
od seksu, pornografii, alkoholu, palenia, narkotyków, 
kłamania, a  nawet kradzieży, obwiniają innych za to, 
że popchnęli ich w  tym kierunku. Rywalizacja między 
rodzeństwem oraz niezadowolenie rodziców również 
mogą doprowadzić do wielu złych decyzji i negatywnych 
skutków, z którymi boryka się dzisiejsza młodzież.
W  ubiegłym roku przeprowadzono badanie dotyczące 
największych wyzwań, które stoją dzisiaj przed młodymi 
ludźmi. Spośród ankietowanej młodzieży 24% uważało 
rozpad rodziny za najpoważniejszy problem swojego pok-
olenia. Presja rówieśników i  rodzeństwa spowodowała, 
że wielu zaczęło poważnie rozważać samobójstwo, a nie-
zliczona rzesza ludzi popadła w  depresję. Brak pewnoś-
ci siebie i  niska samoocena spowodowana negatywnym 
zachowaniem innych sprawia, że mnóstwo młodych ludzi 
uważa się za bezwartościowych, beznadziejnych, zagubi-
onych i niemających zdania w kwestiach moralnych oraz 
w odpowiedzi na pytanie „Co jest dobre, a co złe?”.
Niektórzy uważają, że często jesteśmy zbyt sceptyczni. 
Faktem jest, że nie można pominąć realiów, w jakich ży-
jemy. Choć jesteśmy świadomi wielu negatywów, wciąż 
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istnieje mnóstwo pozytywów, z których się cieszymy i za 
które dziękujemy Panu. Wielu młodych ludzi, podob-
nie jak Orville, przetrwało próbę i może dzielić się his-
torią swojego życia oraz zachęcać innych, żeby nie god-
zili się na porażkę. Młodzi ludzie, gdy stajecie w obliczu 
problemu w rodzinie, Kościele czy szerszym kręgu społec-
znym, nigdy nie zapominajcie, żeby kochać Pana, kochać 
Kościół i  angażować się w  misję Kościoła. Jakiekolwiek 
napotkacie przeszkody i  pokusy, jeśli to tylko możliwe, 
kochajcie swoją rodzinę, kochajcie członków Kościoła, 
i  kochajcie ludzi. Zawsze pamiętajcie, że wiara, odwa-
ga, modlitwa, studium Słowa i silny związek z Panem są 
potężną pomocą w przetrwaniu w świecie, Kościele, rodz-
inie i  społeczeństwie, które jest naszpikowane kompro-
misem, nienawiścią i zazdrością.
Co byście zrobili, gdybyście znaleźli się na miejscu Józefa?

Józef i jego sny
Biblia udziela nam kilku informacji dotyczących czyn-
ników w nastoletnim życiu Józefa, które miały wpływ na 
jego rozwój i sukces. Jego bracia nienawidzili go z powodu 
szczególnej miłości, jaką darzył go ojciec. Oczywiście, wi-
elobarwna szata przelała czarę goryczy (Rdz 37, 3). „Bra-
cia jego widzieli, że ojciec kochał go więcej niż wszystkich 
jego braci, nienawidzili go więc i  nie umieli się zdobyć 
na dobre słowo dla niego. Pewnego razu miał Józef sen 
i opowiedział go braciom swoim, oni zaś jeszcze bardziej 
go znienawidzili” (Rdz 37, 4.5). Ze snu, który im opow-
iedział, wywnioskowali, że będzie nad nimi panował, 
a oni nie mogli pogodzić się z myślą, że mieliby pod-
dać się panowaniu młodszego brata. Nie rozpoznali 
w nim narzędzia Pańskiego, które było przygotowywane 
do wielkiego dzieła, ani nie zdawali sobie sprawy, że to, 
kim Józef się stanie, w dużym stopniu zależy od tego, jak 
oni go potraktują.
Józef już w  wieku siedemnastu lat był poświęcony 
i  głęboko ugruntowany w  zasadach prawości, prawdy, 

dobrej służby i  wiary. W  dniu, w  którym opowiedział 
swój sen o  snopach, które się kłaniały, przebrała się 
miarka – bracia bardzo się na niego rozzłościli i zaczę-
li drążyć w  temat. Zapytali wprost: „Czy chciałbyś 
naprawdę królować nad nami? Czy chciałbyś naprawdę 
nami rządzić?” (w. 8.). Jego kolejny sen ani trochę nie 
uśmierzył ich gniewu, a nawet obraził ojca, który zapy-
tał: „Cóż to za sen, który ci się śnił? Czyż więc ja, matka 
twoja i bracia twoi mielibyśmy przyjść i pokłonić ci się 
do ziemi?” (w. 10.). W wieku siedemnastu lat Józefowi 
mogło brakować taktu, ale nie była mu obca prawda. 
Nie szedł na kompromis z zasadami i nie milczał na tem-
at swoich przekonań i spostrzeżeń.
Istnieje pięć powodów, dla których bracia go znienawidzi-
li: 1) donosił ojcu o ich niegodnym zachowaniu w czasie 
pracy; 2) ojciec kochał go bardziej niż ich; 3) otrzymał od 
ojca wyjątkowy płaszcz; 4) powiedział im o dwóch szcze-
gólnych snach, które miał; 5) ich interpretacja jego snów 
sugerowała, że będzie nimi rządził. Twoje doświadczenie 
może nie jest tak dramatyczne jak w  przypadek Józefa, 
ale czy członkowie twojej rodziny, ludzie w szkole, pracy, 
społeczeństwie lub twoim zborze nie nienawidzą lub nie 
znoszą cię? Czy jesteś w stanie utożsamić się z  Józefem? 
Czy masz wizję? Odrzucenie przez rówieśników i innych 
członków rodziny oraz Kościoła może spowodować, że 
porzucisz swoje cele. Wielu młodych ludzi woli ryzykow-
ać wypalenie sobie mózgu narkotykami, mimo że są świ-
adomi niebezpieczeństwa, niż narazić się na dezaprobatę 
otoczenia. Józef był w  wieku, w  którym również po-
trzebował akceptacji. Jednakże popularność, przyjaźń 
czy nawet presja braci nie mogła nim zachwiać.

Skutki odrzucenia przez rówieśników
Gdy Józef udał się do Dotanu, gdzie na prośbę ojca miał 
spotkać się z braćmi, rozdźwięk między nim a rodzeńst-
wem stał się bardzo wyraźny. „I ujrzeli go z daleka; lecz za-
nim się do nich zbliżył, zmówili się, że go zabiją” (w. 18.). 
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Nienawiść i zazdrość, które do niego żywili, w końcu do-
jrzały, przynosząc zimny i obsesyjny owoc. Zaczęli real-
izować swój plan morderstwa z premedytacją. W Duchu 
Proroctwa jest napisane: „Bracia zobaczyli, że nadchodzi; 
ale żadna myśl o jego długiej podróży, którą odbył, żeby 
się z nimi spotkać, o jego zmęczeniu i głodzie, o prawie 
do gościnności i braterskiej miłości, nie zmiękczyła zat-
wardziałości ich serc. Widok płaszcza – znaku ojcowskiej 
miłości – napełnił ich szaleństwem”23.
Ubrany we wspaniałą „tunikę”, która była symbolem fawo-
ryzowania i prowokowała wrogość, Józef rozpoczął w Dot-
anie swoją niesamowicie stresującą przygodę. Niezdrowa 
presja rówieśników i  rywalizacja wśród rodzeństwa, jak 
również niemądra presja ze strony rodziców, miały swój 
wpływ na to nieprzyjemne doświadczenie. Józef uszedł 
z życiem tylko dlatego, że jeden z jego braci, Ruben, zdecy-
dował się ocalić młodszego brata. Jego życie zostało oszczęd-
zone, a plany braci uległy zmianie. Tym niemniej zerwali 
z niego szatę i wrzucili go do pustej studni. Niesamowite, 
że po czymś takim zasiedli do jedzenia, jak gdyby nic się 
nie stało. Ból porzucenia i bezlitosne okrucieństwo jedynie 
spotęgowały cierpienie z powodu odrzucenia i nienawiści. 
Wkrótce Józef stał się towarem, jaki przyniósł sławę mid-
iańskim kupcom, którzy kupili go, a później sprzedali jako 
jeden ze swoich „towarów” w Egipcie.
Nie tylko Józef cierpiał – jego ojciec również bardzo 
ubolewał, gdy usłyszał tę rozdzierającą serce nowinę: 
„Wtedy wzięli szatę Józefa, zabili kozła i umoczyli szatę 
we krwi. Potem posłali (…) do ojca i kazali powiedzieć: 
Znaleźliśmy to! Rozpoznajże, czy to szata syna twego 
czy nie?” (w. 31-32). Starzec, zgodnie z oczekiwaniami, 
rozpoznał tunikę, przyjął najczarniejszy z  możliwych 
scenariuszy i  „przez długi czas opłakiwał syna swego 
(…) i mówił: W żałobie zejdę do syna mego do grobu” 
(w. 34-35). W międzyczasie Józef był w drodze do Egiptu, 
gdzie później został sprzedany „Potyfarowi, dworzaninowi 
faraona, dowódcy straży przybocznej” (w. 36.).

Teraz, kiedy wielu z was cierpi i spotyka się z odrzuce-
niem, okrucieństwem, nienawiścią, żalem, wasz Ojciec 
Niebieski czuje wasz ból i zna wasze udręki. Tak jak Józef 
trzymał się swojej wizji w najtrudniejszym i najcięższym 
okresie swojego życia, tak i  wy trzymajcie się swoich! 
Ręce Opatrzności, które oszczędziły jego życie i zaprow-
adziły go ze studni na rynek niewolników w  Egipcie, 
a  później do lochu więziennego, również ciebie będą 
prowadzić bezpiecznie.

Boskie ręce za kulisami
Młodzi ludzie, gdy borykacie się z problemami dnia codzi-
ennego, bądźcie pewni, że Pan widzi wszystko, co was 
dotyka. Briscoe i  Ogilvie powiedzieli: „Bóg nie zwolnił 
swych ludzi od życia na tym grzesznym świecie. Ale 
również nie opuścił ich w cierpieniu”24. We wszystkich 
trudnościach, jakie napotykacie w życiu, On ma dla was 
cel i  jeśli pozostaniecie Mu wierni, w końcu zabierze was 
tam, gdzie chce. Jesteśmy obcymi przybyszami i pielgrzy-
mami na tym świecie. To nie jest nasz dom, ale do domu 
już niedaleko! Niech waszym marzeniem będzie to, żeby 
spotkać się z Chrystusem w obłokach chwały, skąd zabi-
erze nas do naszych pałaców, które dla nas przygotowuje. 
Podążajcie za wizją! Kiedy Abrahamowi obiecano ziemię 
kananejską, Bóg powiedział: „Wiedz dobrze, że potomst-
wo twoje przebywać będzie jako przychodnie w  ziemi, 
która do nich należeć nie będzie i będą tam niewolnikami, 
i będą ich ciemiężyć przez czterysta lat” (Rdz 15, 13). Egipt 
był tą ziemią, która do nich nie należała, a historia o tym, 
jak byli niewolnikami i  cierpieli w  tym kraju, często jest 
powtarzana. Boża opatrzność zamieniła przeciwności losu 
w wypełnienie obietnicy. Doświadczenia Józefa w Egipcie 
były Bożym sposobem na wypełnienie wielkiej obietnicy.
Bóg wiedział, że znalezienie się w  Egipcie nie położy 
kresu cierpieniom Józefa. Jednak miał przygotowa-
ny plan wyzwolenia nie tylko dla niego, ale również 
dla wszystkich potomków Abrahama. Bóg wie także, 

23 E. G. White, From Eternity Past, Pacific Press Publishing Association 1983, s. 138.
24 D. S. Briscoe, L. J. Ogilvie, The Preacher’s Commentary Series. Genesis, vol. 1, Nashville, Tennessee Thomas Nelson Inc. 1987, s. 293.
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że dołączenie do Kościoła Adwentystów Dnia Siód-
mego nie zakończy wszystkich naszych problemów oraz 
poczucia odrzucenia i  opuszczenia. Nie staniemy się 
nagle doskonali, a wszystkie nasze wątpliwości, pokusy, 
trudności, lęki i  troski nie zostaną na zawsze wyelimi-
nowane. Młodzi ludzie, nie możecie stracić z oczu świ-
adomości, że to, gdzie się znajdujecie, niekoniecznie 
wskazuje na to, dokąd zmierzacie. Musicie podążać za 
waszą wizją. Historia Józefa ukazuje niesamowite sposo-
by Bożego działania, które przeplatają się z ludzkimi pla-
nami i działaniami. Ostatecznie to On zwycięży, a jego 
plany w stosunku do nas zostaną urzeczywistnione. Józef 
dobrze to rozumiał, nawet jako nastolatek, i dzięki temu 
był w stanie wytrwać aż do końca.

Józef w Egipcie
Historia Józefa jest jednym z tych wielkich klasyków, które 
mają na celu motywować młodych ludzi na całym świecie 
do opowiedzenia się po stronie Pana i podążania za wiz-
ją. Bezdusznie zdradzony, porzucony i  sprzedany przez 
swoich braci jak żywy inwentarz dotarł do Egiptu w wieku 
siedemnastu lat. Nie miał krewnych, przyjaciół, członków 
Kościoła ani żadnej możliwości godnego życia. „A Potyfar, 
dworzanin faraona, dowódca straży przybocznej, Egipcj-
anin, kupił go od Ismaelitów, którzy go tam przywiedli” 
(Rdz 39, 1). Wielu na miejscu Józefa zaczęłoby rozpaczać 
i  mieć myśli samobójcze, ale nie on! On nie zapomniał 
o swojej wizji. Głęboka świadomość swoich celów połąc-
zona z  odczuciem bliskiego związku z  Panem to główne 
czynniki rozwoju jego zdolności radzenia sobie w każdej sy-
tuacji. Ellen White napisała: „Przez dziesięć lat był wystaw-
iony na pokusy, otoczony bałwochwalstwem, przepychem 
i dostojeństwem, bogactwem i kulturą najbardziej rozwin-
iętego kraju w tamtym czasie. Jednak Józef pozostał wierny 
Bogu”25. „A Pan był z Józefem, tak że wiodło mu się dobrze 
(…). Pan jego widział, iż Bóg jest z nim i sprawia, iż we 
wszystkim, co czyni, ma powodzenie” (w. 2-3).

Potyfar szybko zauważył, że jego interes zaczął kwitnąć 
w  momencie, gdy ustanowił tego młodego człowieka 
swoim zarządcą. Był pod tak wielkim wrażeniem zdol-
ności Józefa, że przekazał mu kierowanie całym swoim 
majątkiem. Z biegiem czasu Boża opatrzność sprawiła, że 
Józef stał się doradcą najważniejszej osobistości w Egipcie 
– faraona. Powiedział do niego: „Niech więc faraon upa-
trzy teraz męża rozsądnego i mądrego i niech ustanowi go 
zarządcą całej ziemi egipskiej” (Rdz 41 ,33). Pytanie fara-
ona brzmiało: „Gdzie moglibyśmy znaleźć tak uczciwego 
i odważnego człowieka?”. Władca nie wahał się – wiedział, 
kogo potrzebuje i powiedział: „Czy moglibyśmy znaleźć 
innego męża, który miałby ducha Bożego tak jak ten?” 
(w. 38.). Józef był takim człowiekiem i został mianowa-
ny zarządcą Egiptu. Miało to miejsce 13 lat po tym, jak 
opuścił dom. Doświadczył niepokoju, zdrady, trudnoś-
ci i  frustracji. Jednakże nic nie mogło się równać z  jego 
błyskawicznym przeniesieniem z  więzienia na stanowis-
ko „wielkorządcy w kraju” (Rdz 42, 6). Jakże olbrzymia 
odpowiedzialność spoczęła na barkach tego trzydziesto-
letniego przywódcy! Klucz do jego sukcesu znajduje się 
w rozdziale 42. i wierszu 18.: „ja boję się Boga”.

Wypełnienie wizji
Klęska głodu, która nastała w Egipcie i okolicznych państ-
wach, przyprowadziła mieszkańców różnych narodów 
do Egiptu w celu zakupienia żywności pod okiem rząd-
cy Józefa. Jego bracia byli pośród tych, którzy do niego 
przyszli. Przez dwa lata nie dał się im poznać i  udawał 
nieznajomego. Jednak przyszedł taki moment, w którym 
to Józef rozdawał karty i mógł zrobić, co chciał. Bracia byli 
zupełnie zdani na jego łaskę i – na ich szczęście – właśnie 
łaska została im zaoferowana. „Józef zaś rzekł do braci 
swoich: Zbliżcie się, proszę, do mnie! A gdy się zbliżyli, 
rzekł: (…). Lecz teraz nie trapcie się ani nie róbcie sobie 
wyrzutów, żeście mnie tu sprzedali, gdyż Bóg wysłał mnie 
przed wami, aby was zachować przy życiu” (Rdz 45, 4.5). 

25 E. G. White, From Eternity Past, Pacific Press Publishing Association 1983, s. 142.
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W  jego zachowaniu najbardziej zaskakujące było to, że 
nie zrzucał winy na nich, a jedynie pragnął im pokazać, 
że ręka Pana nieustannie mu towarzyszyła.
Chciał, żeby zrozumieli, że Bóg wysłał go do Egiptu, 
ponieważ mogło to zaowocować wielkim błogosław-
ieństwem. Jeżeli bracia mieli problem ze zrozumieniem 
tych nowo poznanych faktów, to jest to jak najbardziej 
zrozumiałe. Nie tylko pojawił się ich dawno utracony 
brat, a ich długo skrywany sekret został ujawniony, ale 
spełniły się również jego wizje: „Potem przyszli bracia 
jego, upadli przed nim i  rzekli: Sługami twoimi jest-
eśmy” (Rdz 50, 18).

Przebaczenie
Józef przebaczył swoim braciom i  zachęcił ich, żeby nie 
smucili się i  nie byli na siebie źli. Zrobił to, ponieważ 
wiedział, że najwyższy Władca panował nad wszystkim. 
Powiedział braciom: „sprzedaliście mnie”, ale zaraz przy-
pomniał im: „Bóg mnie posłał”. W żadnym wypadku nie 
umniejszało to ich winy, ale też nie oznaczało to, że sytu-
acja wymknęła się spod Bożej kontroli. Musimy nauczyć 
się z  doświadczenia Józefa, że ignorowanie boskiego 
panowania jest arogancją, ale pominięcie ludzkiej 
odpowiedzialności jest wielką lekkomyślnością. 
Józef kontynuował rozmowę ze swoimi braćmi: „Bóg 
posłał mnie przed wami, aby zapewnić wam przetrwan-
ie na ziemi i aby wielu zostało zachowanych przy życiu” 
(Rdz 45, 7). Chciał, żeby zwrócili oni uwagę na wspaniały 
sposób, w jaki Bóg działa, i na to, że zrozumienie Pana jest 
w stanie zamienić gorycz w słodycz.
Józef podsumował swą myśl tymi słowami: „Tak więc 
nie wyście mnie tu posłali, ale Bóg” (w. 8.). Jest rzec-
zą wątpliwą, czy jakikolwiek winowajca usłyszał kiedyś 
przyjemniejsze słowa. Ofiara ich niewymownej nie-
godziwości, która teraz trzymała ich życie w swoich dło-
niach, proponowała im pełne i darmowe przebaczenie. 
Jeżeli mieli jeszcze jakieś wątpliwości, to zniknęły one, 

gdy Józef „ucałował wszystkich braci swoich i  płakał 
obejmując ich, po czym rozmawiali z nim bracia jego” 
(w. 15.). Nie znamy szczegółów ich rozmowy, ale odro-
bina wyobraźni pozwala domyślać się, że na początku 
wyznali swoją winę, a gdy pojęli przebaczającego ducha 
swojego brata, wylali przed nim swoją wdzięczność za 
jego łaskę i miłosierdzie.
Jakie piękne zakończenie – Józef powiedział do swoich 
braci: „Przyprowadźcie ojca”. Z  całym swoim mająt-
kiem i dobytkiem mieli przyjść i zamieszkać w ziemi Go-
szen. On przedstawił ich faraonowi i  wszystkim swoim 
pomocnikom, a  potem wysłał ich do domu z  zapasem 
jedzenia, ubrań i pieniędzy (Rdz 45, 22). Kiedy w końcu 
ich ojciec zmarł i martwili się, że Józef będzie się mścił, 
powiedział im: „Nie bójcie się! Czyż ja jestem na miejscu 
Boga? Wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, ale 
Bóg obrócił to w dobro, chcąc uczynić to, co się dziś dz-
ieje: zachować przy życiu liczny lud. Nie bójcie się więc. 
Ja będę utrzymywał was i dzieci wasze. Tak pocieszał ich 
i przyjaźnie z nimi rozmawiał” (Rdz 50, 19-21).
Młodzi ludzie, czy właśnie cierpicie? Być może cierpic-
ie z powodu pastora lub starszego zboru? Albo z powo-
du jakiegoś członka Kościoła lub jednego ze swych 
rówieśników? O kogo chodzi? Waszych rodziców, a może 
rodzeństwo? A może małżonka lub kogoś spoza Kościoła, 
albo może krewnego?
On był odrzucony, opuszczony i wygnany przez swoich 
braci. Począwszy od domu ojca, a skończywszy na lochu 
więziennym w  Egipcie, Józef cierpiał z  powodu swojej 
prawości. Jednakże wybaczał, bo Pan był z nim! Gdybyś-
cie mogli zajrzeć do miasta w  niebie, zobaczylibyście 
otwarte ramiona Jezusa, który razem z  aniołami zachę-
ca: „Przebaczajcie! Przebaczajcie! Przebaczajcie!”. Z  wiz-
ją w  głowach, przebaczeniem w  sercu i  z  Panem jako 
Dowódcą, możecie mieć odwagę. Zróbcie wszystko, co 
konieczne, zawsze pamiętając, że płacz będzie trwał przez 
noc, ale rankiem nastanie radość!
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Podążanie za wizją

Pytania do dyskusji
1. Skrucha, wyznanie, nawrócenie, przebaczenie 

i przyjęcie Chrystusa są konieczne do zbawienia. 
Czy są one istotne w słownictwie czynnym młodych 
ludzi XXI wieku?

2. Co takiego szczególnego było w Józefie, czego nie 
posiadali jego bracia, a co spowodowało między nimi 
rozdźwięk?

3. Józef donosił o poczynaniach swoich braci, co 
sprawiło, że go znienawidzili. Czy są takie sytuacje, 
w których chrześcijanin może być donosicielem?

4. Józef został zarządcą Egiptu. Czy chrześcijanie 
w dzisiejszych czasach powinni zajmować stanowiska 
państwowe?

5. Jaki powinien być stosunek członków Kościoła do 
osoby, która została wybrana do objęcia stanowiska 
w Kościele, instytucji społecznej lub państwowej?
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[ ] ŻYCIE 
 z łaski

Sobota, 21 marca 2015 
Temat: Odzyskanie
Główna idea: Młodzież i łaska
Tekst: Tyt 2, 11–15



67

Opowieść o społeczności, która dawała pluszaki
Jest taka opowieść o  społeczeństwie szczęśliwych ludzi, 
w którym nie znano przemocy. Panowały w nim miłość, ra-
dość, szczęście i pokój. Każdy miał małą, miękką Pluszową 
Torbę, którą otrzymywał w  dniu narodzin. Gdy do niej 
sięgał, mógł wyjąć milutkiego pluszaka, który – podarow-
any komuś, kogo spotkało jakieś niemiłe doświadczenie – 
sprawiał, że obdarowany czuł się ciepło, przyjemnie i  ra-
dośnie. Ludzie nieustannie obdarowywali się nawzajem, 
a ponieważ zawsze dawali pluszaki za darmo, otrzymanie 
dużej ich liczby nie było jakimś problemem. Zawsze było 
ich pod dostatkiem, więc zazwyczaj wszyscy czuli się za-
dowoleni. Nadszedł dzień, gdy zła wiedźma, która za-
jmowała się wytwarzaniem maści i  syropów dla chorych 
ludzi, zdenerwowana, że nikt już nie kupował jej produk-
tów, wpadła na nikczemny pomysł. Pewnego ranka, kiedy 
dwoje młodych ludzi ją mijało, udała omdlenie, a gdy otr-
zymała od nich pluszaka, powiedziała: „Jeżeli będziecie je 
tak rozdawać, to wkrótce wam się skończą i  nic dla was 
nie zostanie!”. Młodzi ludzie, zaskoczeni, zapytali ją: „Ch-
cesz nam powiedzieć, że w naszej torbie nie ma pluszaka 
za każdym razem, gdy do niej sięgamy?”. Odpowiedziała: 
„Dokładnie tak, a kiedy wam się skończą, to nic nie będzie 
można na to poradzić. Więcej ich już nie będzie”.
Po tych słowach wiedźma odleciała, głośno rechocząc. 
Młodzi ludzie wzięli to sobie do serca i przestali dawać 
oraz przyjmować pluszaki. Narzekali i dąsali się, gdy wid-
zieli, jak ktoś dawał maskotkę. Wkrótce pluszaki były 
jedynie gromadzone. Na twarzach ludzi pojawiły się 
zmarszczki, a od czasu do czasu ktoś umierał z powodu 
braku „pluszowego ciepła”. Społeczeństwo stało się bru-
talne, a wynikające z  tego kradzieże i  inne przestępstwa 
były coraz częstszym zjawiskiem. Spokojna, serdeczna 
wspólnota umarła. Coraz więcej ludzi kupowało produkty 
wiedźmy, które jednak nie dawały miłości, radości, pokoju 
ani dobroci. Mijały lata i społeczeństwo stawało się coraz 
bardziej okrutne. Gdy Tim i  Maggie, dwoje młodych 

ludzi, pojechali na wakacje do dziadków, przypadkiem 
zobaczyli całe mnóstwo pluszaków schowanych w szafie. 
Gdy zapytali, co to jest, dziadkowie opowiedzieli im his-
torię z czasów, gdy wszyscy dawali i otrzymywali pluszaki. 
Mówili też o  tym, że kiedyś społeczeństwo było serdec-
zne, spokojne i radosne – w przeciwieństwie do tego, co 
działo się teraz. Dowiedzieli się, że przyczyną przemocy 
i okrucieństwa w tej wspólnocie było gromadzenie przy-
tulanek i  zaprzestanie obdarowywania się nimi. Młodzi 
ludzie zdecydowali się zebrać tyle pluszaków, ile tylko 
mogli, i  zaczęli rozdawać je ludziom w  potrzebie. Inni, 
widząc to, podchwycili tę ideę i  wkrótce znowu wszy-
scy dawali i  otrzymywali pluszaki, a  po pewnym czasie 
miłość, radość, pokój, dobroć i szczęście znowu powróciły 
do tej społeczności.
Jest to ilustracja tego, co stało się w pierwszej wspólno-
cie, po stworzeniu której Bóg, który stworzył wszechś-
wiat, ocenił ją, mówiąc, że było to „bardzo dobre”. Tam 
również panowały pełnia pokoju, niezmierzona miłość, 
nieograniczona radość, nieskończone szczęście, doskonałe 
zdrowie, rozsądne wykorzystywanie czasu oraz łączność 
twarzą w  twarz zarówno z  Bogiem, jak i  ze sobą naw-
zajem. Jednak szatan i  zastępy demonów zaatakowały 
„bardzo dobre” społeczeństwo i w efekcie nagość stała się 
czymś wstydliwym, słodkie sny zamieniły się w koszmary, 
zrzucanie winy stało się sportem narodowym, wystawne 
posiłki były przygotowywane w pocie czoła, rodzenie dz-
ieci stało się bolesne i męczące, na roślinach pojawiły się 
kolce i ciernie, przemoc w domu stała się codziennością, 
pojawiło się porzucenie, powstały trójkąty miłosne, zaczę-
to pić alkohol, palić tytoń, marihuanę, stosować kokainę, 
crack, heroinę, klubowe narkotyki, a wszelkiego rodzaju 
uzależnienia stały się normalnością. Objawy powodowane 
brakiem dostępu do używek stały się bardzo poważnymi 
problemami. Powstała nienawiść, złość, walki wewnętrze 
i tajne stowarzyszenia oraz wszelkiego rodzaju zachowania 
antyspołeczne.
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Przeciwdziałanie pandemii
Stwórca postanowił nie pozostać obojętny i nie pozwolić 
beznadziei, rozpaczy i zniszczeniu rozprzestrzeniać się bez 
ograniczeń. Apostoł Paweł przedstawia opis Bożej odpow-
iedzi na atak. Znajdujemy go w Liście do Tytusa 2, 11-15: 
„Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszyst-
kich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożnoś-
ci i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie 
wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, oczekując 
błogosławionej nadziei i  objawienia chwały wielkiego 
Boga i  Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa, który dał 
samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej niepra-
wości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych 
uczynkach. To mów i tak napominaj, i tak strofuj z całą 
powagą. Niechaj cię nikt nie lekceważy”.
Drugi rozdział Listu do Tytusa można podzielić na dwie 
główne części: (1) wiersze 1-10 są zbiorem nakazów sfor-
mułowanych jako seria nawoływań chrześcijan do zach-
owywania Bożych standardów; (2) wiersze 11-15 opisują 
Realia Teologiczne. W  tej części wiersz 11. za pomocą 
greckiego słowa „dla” (γάρ) rozpoczyna fragment mówią-
cy o doktrynach i prawdach teologicznych. Słowo to po-
kazuje związek między tym, co ma nastąpić, a  tym, co 
ten wers poprzedzało, czyli nakazami w wierszach 1-10. 
W wierszu 11. Paweł zwraca uwagę na objawienie wiel-
kiego dzieła Bożej łaski (ἐπεφάνη) i na to, że umożliwiła 
ona zbawienie wszystkich ludzi. Aż 15 razy w swoich pis-
mach apostoł używa zwrotu „łaska Boża” (ἡ χάρις τοῦ 
θεοῦ): Rz 5, 15; 1 Kor 1, 4; 3, 10; 15, 10; 2 Kor 1, 12; 6, 
1; 8, 1; 9, 14; Ga 2, 21; Ef 3, 2.7; Kol 1, 6; 2 Tes 1, 12.

Czym jest Łaska?
Boża Łaska jest zawsze definiowana jako przychyl-
ność, uprzejmość i  dobre intencje Boga względem 
Jego stworzeń. George W. Knight w New International 
Greek Commentary powiedział: „Łaska jest tym aspek-
tem Bożego działania, który pozwala Mu zderzyć ludzką 

obojętność i bunt z niewyczerpywalnymi zasobami Jego 
łaski i  błogosławieństw”26. SDA Bible Commentary 
definiuje łaskę jako: „Obfitą zbawiającą miłość Bożą oka-
zywaną grzesznikom”. Ellen White napisała: „Łaska jest 
cechą Boga okazaną niezasługującym na nią istotom ludz-
kim. Nie szukaliśmy jej. To ona została wysłana na po-
szukiwanie nas”27. Paweł posługuje się terminem „łas-
ka” oznaczającym „miłościwy zamiar Boga w stosunku 
do ludzkości, zgodnie z którym a) On zbawia, b) On 
poucza i  c) On uzdalnia”. W  swoim rozważaniu na 
temat Łaski w  wierszu 11. apostoł formułuje trzy tezy 
na temat związku zbawienia z Łaską: 1) Łaska Boża jest 
źródłem zbawienia człowieka; 2) zbawienie umożliwione 
przez Łaskę jest faktem historycznym; 3) Łaska sprawiła, 
że zbawienie jest dostępne dla wszystkich istot ludzkich. 
Chcemy teraz rozważyć te trzy tezy dotyczące Łaski.

I. Łaska źródłem naszego zbawienia
Paweł mówi: „(…) łaska Boża, [jest] zbawienna dla wszyst-
kich ludzi”. Fragment ten dotyczy źródła naszego zbawie-
nia. Bez łaski nie mamy szansy na zbawienie. W Liście do 
Efezjan 2, 8 apostoł napisał: „Albowiem łaską zbawieni jest-
eście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar”. Kiedy Adam 
i Ewa zgrzeszyli w ogrodzie Eden, łaska udała się za nimi: 
„A gdy usłyszeli szelest Pana Boga przechadzającego się po 
ogrodzie w  powiewie dziennym, skrył się Adam z  żoną 
swoją przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Lecz Pan 
Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego: Gdzie jesteś? A on 
odpowiedział: Usłyszałem szelest twój w ogrodzie i zląkłem 
się, gdyż jestem nagi, dlatego skryłem się. Wtedy rzekł 
Bóg: Kto ci powiedział, że jesteś nagi? Czy jadłeś z drzewa, 
z którego zakazałem ci jeść?” (Rdz 3, 8-11). Ten fragment 
jasno pokazuje, że po grzechu Adam i Ewa uciekli i chcieli 
ukryć się przed Bogiem. Takie zachowanie jest naturalną 
konsekwencją grzechu.
Kiedy członkowie Kościoła zaczynają zajmować 
się czymś, co odwraca ich uwagę od duchowych 

26  G. W. Knight, The Pastoral Epistles: A commentary on the Greek text, Grand Rapids, Michigan, Carlisle, England, W.B. Eerdmans,   
Paternoster Press 1992, s. 318-331.

27 E. G. White, My Life Today. Washington D.C., Review and Herald Publishing Association 1952.
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standardów i praktyk, zazwyczaj się gubią. Obecność 
w  Kościele zaczyna być sporadyczna, aktywne zaan-
gażowanie w  zbiórki Pathfinders lub inne programy 
młodzieżowe w Kościele zaczyna tracić dla nich znaczenie. 
Coraz rzadziej biorą w nich udział, a z czasem zupełnie 
z nich rezygnują. Podobnie jak Adam i Ewa zaczynają się 
ukrywać. Fragment mówi: „(…) usłyszałem szelest twój 
w ogrodzie”. Sytuacja się zmieniła – Adam i Ewa zazwy-
czaj kontaktowali się z  Bogiem twarzą w  twarz, a  teraz 
jedynie „usłyszeli szelest”. Bóg się nie zmienił. Pojawił się 
w taki sam sposób, jak robił to wcześniej – bez pośpiechu, 
nie jak ktoś zagniewany lub zawiedziony. Jego postać na-
dal emanowała ciepłem i dobrocią.
Ludzie ukryli się pośród drzew ogrodu ponieważ, wstyd, 
żal, strach i  wina, których wcześniej nie doświadczyli 
i które były im obce, opanowały ich myśli. Doprowadziło 
to do pragnienia uniknięcia spotkania z Panem, którego 
przyjścia zwykle oczekiwali. Jakie to dziwne, że w obec-
ności Boga winni próbowali przed Nim umykać! Ale 
On ich nie zostawił. Gdy uciekli, On – w  charakterys-
tyczny dla siebie sposób – szedł za nimi, pytając: „Gdzie 
jesteś?”. Nie poddał się, dopóki nie odpowiedzieli. To 
jest Łaska! Można więc zauważyć, że Łaska zaczęła się od 
pokazania parze z  Edenu, że potrzebują Zbawiciela. To 
samo dzieje się w stosunku do młodych ludzi na całym 
świecie. Kiedy uciekamy, Łaska nas szuka. Łaska jest up-
arta! Musimy albo ją przyjąć, albo odrzucić, ale Łaska nie 
zostawi nas samych sobie. By móc uratować nas od grze-
chu i winy, Łaska wymaga, żebyśmy uznali najpierw naszą 
słabość, bezradność i potrzebę Zbawiciela. Tak, musimy 
przyznać się do swego upadłego stanu. Propozycja Łas-
ki nie czeka na to, by ludzie najpierw rozpoznali swoje 
potrzeby. Łaska przedstawia swoją unikalną, niestrud-
zoną miłość i nieupadły charakter. Zachęca ludzi do we-
jrzenia w  siebie przed podjęciem decyzji. Gdy zdajemy 
sobie sprawę z tego, kim jesteśmy, w porównaniu do 
tego, kim moglibyśmy być, gdyby nie nasz upór, wtedy 

przyjmujemy ten nieoceniony dar, który zwie się 
Zbawieniem. Dzisiaj Łaska zwraca się do młodych ludzi, 
którzy uciekają, są obojętni duchowo, skupiają się na uc-
iechach i przyjemnościach życia oraz unikają poświęceń, 
których wymaga podążanie za Chrystusem wzywającym: 
„Idź za mną, bo istnieje o wiele większa radość!”.
Wielu młodych ludzi ucieka przed Panem z  powodu 
muzyki, przyjemności seksualnej, rozrywki, trudności 
finansowych, osiągnięć intelektualnych i  akademickich, 
jak również presji rodziców, rówieśników i innych. Niek-
tórzy uciekają z powodu zachowań niektórych członków 
Kościoła. Pan nie powiedział, żebyśmy szli za tłumem, 
ale wzywał: „Podążaj za mną!”. To właśnie z  tego 
powodu Jezus przybył – aby nas odnaleźć. Ratownik 
stracił pracę, ponieważ wszedł w  strefę objętą zakazem 
pływania, żeby uratować tonącego człowieka. Wiedział, 
że ratowanie osób, które znajdują się poza wyznaczoną 
strefą, nie należy do jego obowiązków, jednak widząc 
człowieka w  tarapatach, w  niedozwolonej strefie, ruszył 
mu na ratunek. Hans LaRondell powiedział: „Ludzie 
stali się ofiarami zwiedzenia, ale kiedy to nastąpiło, Bóg 
już był w  pogotowiu”. Jezus przyszedł i  stał się dla nas 
dostępny, by nas uratować. Teraz mówi: „Oddaj Mi swo-
je serce, ręce, pragnienia, całego siebie, a Ja cię uratuję”. 
To właśnie sprawia Łaska. Ona jest źródłem zbawienia!

II. Łaska jako historyczny fakt
Paweł mówi w  Liście do Tytusa 2, 11: „Albowiem ob-
jawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi”. 
Apostoł odnosi się do tego, że w  historii w  szczególny 
sposób łaska objawiła się w  Chrystusie, o  czym mówi 
nam ewangelia. W Liście do Tytusa 3, 3-6 jest napisane: 
„Bo i my byliśmy niegdyś nierozumni, niesforni, błądzą-
cy, poddani pożądliwości i rozmaitym rozkoszom, żyjący 
w złości i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący siebie 
nawzajem. Ale gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi 
Zbawiciela naszego, Boga, zbawił nas nie dla uczynków 
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sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia 
swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez 
Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa 
Chrystusa, Zbawiciela naszego”. Jezus jest ucieleśnieniem 
Bożej łaski!
W Ewangelii Jana 1, 14 apostoł Jan zgadza się z Pawłem 
i stwierdza: „A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród 
nas, i ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn 
od Ojca, pełne łaski i prawdy”. Kilka lat temu udaliśmy 
się do Izraela i  kiedy dotarliśmy na miejsce, nasz prze-
wodnik, który był Żydem, zaprowadził nas na pewne 
miejsce i powiedział, że tu urodził się Jezus. Zabrał nas 
nad rzekę Jordan i powiedział: „Tutaj został ochrzczony”. 
Pokazał nam dom w Kanie i poinformował, że tutaj Jezus 
zamienił wodę w  wino. Nad jeziorem Galilejskim po-
kazał nam miejsce, w którym Piotr szedł po wodzie do 
Jezusa. W ogrodzie Getsemane wskazał nam, gdzie Jego 
pot zamienił się w  krew. Zabierał nas w  różne miejsca, 
również do grobowca, zwracając uwagę, że jest pusty, 
i  zaznaczył, że tutaj miało miejsce Jego zmartwychwsta-
nie. Kiedy wycieczka dobiegła końca, powiedział nam, że 
nie wierzy w to, że ten Jezus, o którym nam opowiadał, 
jest Mesjaszem! Jakie to smutne!
Jako chrześcijanie ufamy Pismu. Wierzymy, że pierwsze 
przyjście Mesjasza i Łaska, którą obdarza, nie są czymś, 
co nastąpi w  przyszłości. Pierwsze przyjście Chrystu-
sa i  Jego ofiara, która umożliwiła nam zbawienie, to 
historyczny fakt. W dzisiejszych czasach oczekujemy po-
jawienia się Chrystusa w podobny sposób, w jaki wstąpił 
do nieba. Będzie to końcowy akt tej części naszego życia. 
Billy Graham i  Charles Templeton byli ewangelistami 
i przyjaciółmi, którzy stali się sławni w latach 40. dziew-
iętnastego wieku. Ci dwaj przyjaciele w końcu się rozsta-
li – Templeton zmarł w  2001 r., wkrótce po napisaniu 
książki „Farewell to God” („Do widzenia Bogu”). Nied-
ługo przed swą śmiercią Templeton powiedział Billy’emu: 
„Nie możemy nadal wierzyć w to, że Bóg stworzył świat 

w 6 dniach. Trwało to miliony lat”. Powiedział również: 
„Wierzę, że Jezus żył. Był dobrym i prawym człowiekiem, 
wspaniałym przykładem, ale nie był Synem Bożym. Był 
synem człowieka”. Templeton szukał dowodów intelek-
tualnych. Billy przyjął historię biblijną przez wiarę. Tem-
pleton umarł jako ateista; Billy wzywał świat do pójścia za 
Chrystusem. Młodzi ludzie, jako adwentyści wierzymy 
w historyczność Jezusa – On nie jest mitem! Chodził 
po Palestynie. Poszedł na krzyż. Umarł za ciebie i za mnie! 
Chrystus przyszedł do strefy wojennej, stawił czoło ata-
kom i pociskom szatana. Przechwycił i przezwyciężył je 
wszystkie. Tak, przyszedł na świat, w którym roiło się od 
gangów, bandytów i uciekinierów. Stoczył z nimi walkę 
i ogłosił, że się zakończyła: wojna została wygrana! Zde-
cydował się złożyć swoje życie w pozornym akcie porażki, 
jednakże dzięki temu odniósł zwycięstwo i zdobył odkupi-
enie dla ludzkości oraz nadzieję na wieczne odnowienie 
dla wszystkich, którzy uznają go za swojego Zbawiciela.

III. Łaska sprawiająca, że zbawienie jest dostępne dla 
wszystkich
W  Liście do Tytusa 2, 11 czytamy: „Albowiem objaw-
iła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi”. El-
len White napisała: „Szatan cieszył się ze zniekształcenia 
obrazu Boga w  ludziach. Wtedy przyszedł Jezus, żeby 
odnowić w  człowieku obraz jego Twórcy. Nikt prócz 
Chrystusa nie może na nowo ukształtować w człowieku 
charakteru zniszczonego przez grzech. On przyszedł, aby 
wypędzać demony, które kontrolowały wolę. Przyszedł, 
żeby podnieść nas z prochu, przekształcić nasz oszpeco-
ny charakter na obraz swojego boskiego charakteru, i up-
iększyć go swoją własną chwałą”28. W ewangelii Jana 3, 16 
Jezus określił cele swojej misji ratunkowej: „(…) każdy 
(…)”. Nikt nie został pominięty w Jego planie. Ci, którzy 
się nie zaliczają do tego grona, sami wybierają odejście 
lub ucieczkę przed Jego zbawiającą łaską, która jest darmo 
dawana wszystkim.

28 E. G. White, The Desire of Ages, Mountain View, California, Pacific Press Publishing Association 1898, s. 37.
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Jego wielkie zlecenie dla uczniów znajduje się w Ewangelii 
Mateusza 28, 19.20: „Idźcie tedy i  czyńcie uczniami 
wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha 
Świętego”. W ubiegłym miała miejsce uroczystość Laikatu, 
w której brało udział ponad 1500 laickich pracowników 
Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Podczas trwan-
ia programu nagle pojawił się pastor innej denominacji. 
Powiedział nam, że studiował Słowo Boże i  doszedł do 
wniosku, że siódmy dzień tygodnia jest sabatem Pana i że 
powinien go zachowywać. Powiedział, że już od dwóch 
tygodni on i  wszyscy członkowie jego Kościoła zach-
owywali sabat i  spotykali się na nabożeństwie siódmego 
dnia tygodnia. Byli gotowi na przyjęcie chrztu i stanie się 
członkami Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Jakiś 
czas temu odwiedziliśmy Indonezję i dowiedzieliśmy się, 
że w  odpowiedzi na rozpowszechnianie książek „Wielki 
Bój” ponad 100 pastorów różnych denominacji przy-
jęło poselstwo powtórnego przyjścia i stało się członkami 
Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego oraz starało się 
przyprowadzić do Boga swoich zborowników. W  niek-
tórych przypadkach całe zgromadzenia przyszły razem 
z nimi. Jest mnóstwo opowieści o tym, jak Bóg przyprow-
adza ludzi do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. 
Nasze ogólnoświatowe przesłanie prowadzi ludzi na 
różnych stanowiskach i o różnych statusach do przy-
jęcia Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela. 
Niesamowite jest to, że w Kościele każdego roku pojawia 
się więcej młodych niż starszych ludzi. Dziękujemy Bogu 
za otwartość tych, którzy przyjmują ewangelię Jezusa.
W  Ewangelii Jana 10, 10 czytamy, że Jezus powiedział: 
„Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wy-
tracać”, ale Jego – Chrystusa – zamiarem jest danie pełne-
go i satysfakcjonującego życia wszystkim. Łaska, która się 
pojawiła, przynosi zbawienie „wszystkim ludom” i  jest to 
dzisiejsza rzeczywistość. Dociera ona do wszystkich osób, 
pozwalając im prowadzić naprawdę prawe i szczęśliwe ży-
cie. Każdy ma możliwość radowania się wiarą i spełnionym 

życiem z  Chrystusem. Rasa, język, kultura, narodowość, 
status społeczny, wykształcenie, kolor skóry, tożsamość 
narodowa czy jakakolwiek ludzka klasyfikacja nikomu nie 
może odebrać możliwości bycia zbawionym w Chrystusie. 
Dzieci, młodzież i dorośli mogą razem cieszyć się, ponieważ 
wszyscy mają swoje miejsce w planie zbawienia.

Łaska uczy
„Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla 
wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bez-
bożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym 
świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i  pobożnie żyli” 
(Tt 2, 11). W  tym wierszu Paweł personifikuje łaskę. 
Przypisuje jej zdolność intelektualną, mądrość, doświad-
czenie, autorytet, profil akademicki i  status zawodowy. 
Moglibyśmy powiedzieć, że przychodzi ona z tytułem pro-
fesora Boskości z Uniwersytetu Wieczności. Paweł przyz-
naje łasce przywileje nauczycielskie i konkretny program 
nauczania – ma ona ograniczyć pewne zachowania, a wz-
mocnić inne. Apostoł zaznacza, że Łaska uczy nas mówić 
„nie” bezbożności poprzez konkretne działanie: „wyrzec 
się”, „odrzucić”, „zaprzestać”. Konstrukcja zdań sugeru-
je, że mamy ciągle wyrzekać się (lub już się wyrzekliśmy) 
„bezbożności i  światowych pożądliwości”, ponieważ 
jest to warunek, by osiągnąć cel, do którego zostaliśmy 
powołani – chrześcijańskie życie. Według tekstu zapisa-
nego w Rz 1, 18; 11, 26 i Jud 1, 15.18 musimy wyrzec 
się „bezbożności i nieprawości” zarówno w myślach, jak 
i  czynach. Apostoł Jan w 1 J 2, 16.17 mówi o pożądli-
wościach, które charakteryzują świat. W tym kontekście 
„świat” oznacza obszar nieposłuszeństwa wobec Boga oraz 
grzech (Ga 6, 14). Według apostoła Pawła Łaska uczy 
nas odrzucenia podstawowych zasad „bezbożności 
i nieprawości” oraz ich różnych przejawów – „pożąd-
liwości świata”. W  Liście do Tytusa 1, 1-10 apostoł 
rozpoczyna od omówienia tego, czym jest bezbożność: 
okazywaniem braku miłości wobec innych, bezpodstawną 
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doktryną, brakiem umiaru, fałszywymi oskarżeniami 
i  zachowaniami, przez które bezczeszczone jest Słowo 
Boże, między innymi takimi jak korupcja i potępianie.
Celem łaski jest stworzenie świętego, Bożego ludu, który 
żyje polegając na Bogu pośród sił szatana, jakie z  Nim 
walczą. Łaska udziela konstruktywnych nauk na temat 
tego, jak powinniśmy prowadzić rozsądne i  opanowane 
życie. Oznacza to, że powinniśmy żyć sprawiedliwie, 
prowadzić „życie nienaganne”, pobożne i być świadomi, 
że nasze czyny świadczą o  wiarygodności ewangelii. 
Musimy mieć na celu wcielanie w życie wymagań i ws-
kazówek łaski. To, że się modlimy, nie oznacza, że na tym 
koniec. Łaska uczy nas i  zachęca do zainteresowania się 
trzema ważnymi kwestiami, które są wspomniane w Liś-
cie do Tytusa 1, 1: (1) uczciwym życiem i panowaniem 
nad sobą; (2) posiadaniem dobrych relacji z innymi; (3) 
posiadaniem bliskiego kontaktu z Bogiem, relacji opartej 
na prawdziwej pobożności. W kontekście relacji z innymi 
osobami – pamiętaj o obdarowywaniu ludzi pluszakami 
i dzieleniu się z nimi ewangelią. Ellen White powiedziała: 
„Każdy uczeń, który narodzi się do królestwa Bożego, 
rodzi się jako misjonarz”29. W innej swej książce autorka 
wspomniała: „Bóg mógł osiągnąć swój cel, czyli zbaw-
ienie grzeszników, bez naszej pomocy; jednak, żebyśmy 
mogli rozwinąć charakter podobny do Chrystusa, mu-
simy mieć udział w  Jego dziele. Żeby wejść do Jego ra-
dości – radości z powodu dusz odkupionych dzięki Jego 
ofierze – musimy wziąć udział w Jego pracy na rzecz ich 
zbawienia”30. W kontekście bliskiej relacji z Bogiem po-
winniśmy znaleźć czas zarówno na osobiste, jak i wspólne 
nabożeństwo, na studiowanie Słowa oraz modlitwę.

Najważniejszy cel łaski
„Oczekując błogosławionej nadziei i  objawienia chwały 
wielkiego Boga i  Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezu-
sa” (Tt 2, 13). Imiesłów znajdujący się w tym fragmen-
cie wzywa nas do życia w postawie ciągłego oczekiwania 

i wyglądania nadchodzącego Chrystusa. To właśnie naz-
wane jest błogosławioną nadzieją. Jest to życie w  ocze-
kiwaniu na pewne, ale jeszcze niewidzialne i  niespełni-
one błogosławieństwa duchowe, które otrzymamy 
w przyszłości. To jest ta nadzieja – nadzieja, która jest „pr-
zygotowana” w niebie dla chrześcijan (Kol 1, 5), wspan-
iałe dziedzictwo życia wiecznego (Tt 1, 2; 3, 7). Ta łaska 
obejmuje powtórne przyjście Chrystusa, zmartwychwsta-
nie i przemienienie wierzących oraz wywyższenie świętych 
królestwa Bożego.
Kończąc ten tydzień modlitwy, nie straćmy z oczu tego, 
że oczekujemy dnia, w  którym Pan powie: „To są moi 
ludzie – witajcie w radości mego domu”. Żyjmy w got-
owości, oczekując zwycięstwa, gdy Jezus przyjdzie jako 
Król Królów, aby wyzwolić nas z więzienia tego świa-
ta – Łaska zabierze nas do domu chwały... Łaska, tak, 
cudowna Łaska kochającego Pana!

29  E. G. White, The Acts of the Apostles, Mountain View, California, Pacific Press Publishing Association 1911, s. 9.
30 E. G. White, The Desire of Ages, Mountain View, California, Pacific Press Publishing Association 1898, s. 142.
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Życie z łaski

Pytania do dyskusji
1. Podziel się swoim świadectwem. Jaki wpływ na twoje 

osobiste życie i zachowanie ma łaska?
2. Jak próbowałbyś przekonać swoich rówieśników, 

członków rodziny i przyjaciół, że łaska Boża może 
dokonać przełomu w ich życiu?

3. Apostoł Paweł personifikuje łaskę. O jakich 
konkretnych rzeczach łaska mówi dziecku Bożemu, że 
powinno je robić, a o jakich, że nie może ich robić?

4. Jakie działania możesz podjąć razem z młodzieżą 
w twoim zborze, żeby wspólnie głosić ewangelię 
Chrystusa?



[ ]W PRAKTYCE
wskazówki i pomysły

Autor:   Maria Manderson, asystent redaktora  
w Departamencie Działalności Młodzieży  
przy Generalnej Konferencji
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Aby małe grupy żyły

W  tym zeszycie znajduje się osiem niesamowitych prz-
esłań opartych na przypowieściach Jezusa. Zostały one 
napisane przez dr. Balvina Brahama i  jego żonę – Anett 
Braham. W trakcie czytania będziecie mieli możliwość dz-
ielenia się z innymi opowieściami z waszego życia. Pozwo-
li to wam pokazać, że to, o czym mówicie, nie jest tylko 
teorią zawartą w Piśmie, ale jest prawdziwe i osobiste.

Żeby zachęcić do interakcji, na końcu każdej czytanki 
zamieściliśmy pytania do dyskusji. Te pytania są bardzo 
ważne w procesie przyswajania i  stosowania w  codzien-
nym życiu przedstawionych nauk. Można je znaleźć na 
stronie ________. Dyskusję można prowadzić w  dużej 
grupie albo podzielić się na mniejsze, kilku- lub kilkunas-
toosobowe. Jednak radzimy podzielić się na małe zespoły 
składające się z trzech do pięciu osób i spotykać się każ-
dego wieczora w tej samej grupie. Pamiętajcie, że każda 
grupa będzie inna, będzie posiadała swój dynamiczny 
charakter odzwierciedlający cechy charakterystyczne dla 
jej członków. Elementem wspólnym całej grupy będzie 
Jezus Chrystus i to w Jego imieniu będziecie się spotykać 
każdego wieczoru tego szczególnego tygodnia.

Unikajcie „chrześcijańskiego”, typowo teologicznego 
sposobu wyrażania myśli. Wypowiadajcie się w  sposób 
zrozumiały dla młodych ludzi. Pamiętajcie: cały ten ty-
dzień, w tym wszystkie dyskusje, pozostanie dla nich bez-
wartościowy, jeśli nie zrozumieją co mówicie.

Ten tydzień przygotuje was na następny.

Już teraz rozpocznij planowanie!

Światowy Dzień Młodzieży ma zapoczątkować Tydzień 
Modlitwy Młodzieży. Proszę, żebyście zawczasu skontak-
towali się ze swoim pastorem lub kierownikiem młodzieży, 
żeby dowiedzieć się, jakie projekty będzie realizował wasz 
zbór 15 marca. Po Światowym Dniu Młodzieży, pierwsze-
go dnia wspólnych spotkań, możecie chcieć poświęcić 
trochę czasu na rozmowy i  dyskusję o  wydarzeniach, 
w których właśnie wzięliście udział.

Czym jest Porozumienie Małej Grupy (PMG)? 
Porozumienie Małej Grupy jest zbiorem obietnic doty-
czących zachowania, których celem jest stworzenie bez-
piecznego środowiska do duchowych rozważań oraz 
określenie pewnych podstawowych zasad. Jest to bardzo 
dobry sposób, żeby pomóc grupom zatwierdzić i mieć na 
uwadze wspólne cele. Żeby zawiązać porozumienie jako 
grupa, jej członkowie muszą świadomie i  celowo zde-
cydować się na wspólny chrześcijański rozwój i  pomoc 
w utrzymaniu grupy w zdrowiu i koncentracji.

Wskazówki dotyczące tworzenia porozumienia małej 
grupy można znaleźć na następnej stronie. 

Podczas tworzenia małej grupy pamiętajcie, że zbory są 
różne i to, co może działać w jednym zborze, niekoniec-
znie musi zdać egzamin w  waszym Kościele lub waszej 
grupie młodzieżowej. Być może niektóre zespoły będą 
chciały wydrukować porozumienie i dać je do podpisa-
nia wszystkim członkom osobiście. Możliwe jednak, że 
będziecie chcieli skorzystać z  nieformalnego sposobu, 
czyli zawrzeć umowę ustną, z którą będziecie zapoznawać 
nowych członków, jeśli do was dołączą.
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Wskazówki dotyczące Porozumienia Małej Grupy 
(PMG), które należy wziąć pod uwagę podczas tworzenia 
Porozumienia Małej Grupy w gronie waszej młodzieży:
Cel grupy: Stworzenie bezpiecznego miejsca, w którym 
możesz być sobą, zmierzyć się z pytaniami dotyczącymi 
twojej wiary, gdzie będziesz wspierany i zachęcany pod-
czas swojej drogi z Bogiem, jak również okazywanie sobie 
nawzajem wsparcia w modlitwie i wspólnym wielbieniu 
po to, żeby członkowie grupy mogli chwalić i czcić Boga 
swoim życiem.
Czas trwania spotkań.
Godzina i częstotliwość spotkań, którą ustala kierownik 
młodzieży.
Miejsce: Czy spotkania będą odbywać się w  Kościele, 
w czyimś domu czy zamiennie?
Misja i  służba: Będziemy służyć Kościołowi i  społec-
zeństwu poprzez zachęcanie się zarówno do odkrywania, 
jak i używania swoich talentów i darów tak, żeby wspier-
ać członków swoich rodzin, małych grup, szkół, zborów 
i otoczenia. Angażowanie się w służbę jest sposobem ucze-
nia się, jak również dawania.
Wzrost i rozwój: „Będziemy się rozwijać i wzrastać po-
przez…”.
Uczestnictwo: Nie ma „głupich pytań”. Każdy ma prawo 
do własnego zdania, a jego komentarze są mile widziane 
i szanowane.
Wzrost duchowy: Mamy na celu wzrost zarówno w pod-
daniu się Duchowi Świętemu, jak i  stosowaniu prawd 
duchowych po to, żebyśmy jako grupa i  jako jednostka 
stawali się bardziej podobni do Jezusa w podejściu i zach-
owaniu.
Poufność: Nic osobistego, o czym mowa na spotkaniach 
grupy, nie może być powtarzane na zewnątrz.
Otwartość: Tak, jak możemy, będziemy szczerzy i otwarci 
wobec siebie. Bez osądzania!
Odpowiedzialność: Dajemy sobie prawo rozlicza-
nia się z  celów, które wyznaczyliśmy sobie jako grupa 

lub jednostka (możecie chcieć dokumentować osobiste 
deklaracje w zeszycie).
Taktowność: Nie będziemy rozmawiać o  osobie, która 
jest nieobecna.
Grzeczność: Gdy grupa się spotyka, będziemy przycho-
dzić na czas.
Budowanie relacji: Będziemy szczerzy i otwarci ze sobą 
nawzajem, a także będziemy modlić się za siebie między 
spotkaniami.
Społeczność: Decydujemy się z głębi serca przyłączyć się 
do misji światowego Kościoła, jaką jest docieranie do ludzi 
tam, gdzie są (w zależności od waszych projektów, może-
cie wykorzystać ten czas, żeby porozmawiać o akcji, która 
miała miejsce podczas Światowego Dnia Młodzieży).
Zadnia i  obowiązki: Chcemy rozdzielić następujące 
zadania i  obowiązki: lider, zastępca, liderzy podgrup 
(w zależności od wielkości grupy/zboru), gospodarz/gos-
podyni, koordynator modlitw, koordynator projektu Świ-
atowego Dnia Młodzieży (będzie to wam potrzebne, jeżeli 
będziecie chcieli tym dniem rozpocząć Tydzień Modlitwy 
Młodzieży).
 

 

Niektóre informacje dotyczące tworzenie Porozumienia Małej Grupy 
pochodzą ze strony internetowej Menlo Park Presbyterian Church Small 
Group Ministry: http://data.mppc.org/files/communitylife/Sample%20
Small%20Group%20Covenants.pdf

Przykładowe Porozumienie Małej Grupy można znaleźć na następnej 
stronie. Zróbcie kopie dla swojego zboru, lub stwórzcie własną wersję na 
podstawie wskazówek znajdujących się powyżej.
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  NASZE POROZUMIENIE MAŁEJ GRUPY
  Zgadzam się, że ta grupa jest bezpiecznym miejscem, w którym mogę być sobą,   

zmierzyć się z pytaniami dotyczącymi mojej wiary oraz otrzymać wsparcie i zachętę   
na mojej drodze z Bogiem.

  Zgadzam się:
1. Wspierać członków mojej grupy w modlitwie i wspólnym wielbieniu,   

żebyśmy naszym życiem mogli chwalić i czcić Boga.

2. Uczestniczyć w każdym spotkaniu małej grupy, a w razie   
szczególnej sytuacji poinformować wcześniej o swej nieobecności.

3. Być wrażliwym na prywatność członków grupy. Nie wymagam od innych,   
ale też i od siebie, by mówić o bardzo osobistych sprawach.   
Rozmawiając z innymi o tym, co robimy podczas spotkań modlitewnych,   
zachowam dla siebie to, czym ktoś podzielił się z nami w zaufaniu.

4. Regularnie modlić się za członków mojej grupy.

5. Szanować opinie innych – wszystkie pytania będą mile widziane   
i respektowane.

6. Ograniczyć udzielanie rad do minimum; otwarcie i szczerze uczestniczyć   
w spotkaniach grupy i dawać wszystkim członkom przestrzeń do dzielenia się.

7. Nie mówić o tych, których nie ma na spotkaniu.

8. Zrobić wszystko, co w mojej mocy, żeby wspierać globalny Kościół   
w prowadzeniu misji na świecie.

     __________________   __________________
      Podpis      Data

Porozumienie Małej Grupy Młodzieży




