
Młodzieżowy
Tydzień Modlitwy
12-19 marca 2016

Jezus – esencja naszej wiary



2

Youth Ministry Accent® to publikacja Departamentu Młodzieży przy 

Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Wszyst-

kie prawa zastrzeżone. Copyright © 2015, by the General Conference of 

Seventh-day Adventist Youth Ministries Department. Możliwa do pobra-

nia za darmo, na stronie www.gcyouthministries.org.

Pozwolenie na kopiowanie tego numeru Youth Ministry Accent® – czy-

tanek na Tydzień Modlitwy – udzielone na lokalny użytek zborów, grup 

młodzieży i innych chrześcijańskich aktywności edukacyjnych. 

Specjalne pozwolenie nie jest wymagane. Jednakże zawartość tego nume-

ru na Tydzień Modlitwy nie może być kopiowana w jakiejkolwiek innej 

formie bez pisemnej zgody wydawcy. Wszystkie prawa zastrzeżone. 

 

Autor: Ty Gibson

Kierownik projektu: Gilbert Cangy

Koordynator projektu: Maria Manderson

Przygotowanie do druku: Vanessa Correa

Wersja początkowa: Maria Manderson

Pytania do dyskusji: Debbonnaire Kovacs

Recenzowane przez Biblical Research Institute 

 

Przekłady Biblii:
Jeżeli nie podano inaczej to użyto tłumaczenia tzw. Biblii Warszawskiej 
-  Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Nowy Przekład 
z języków hebrajskiego i greckiego opracowany przez Komisję Przekładu 
Pisma Świętego, Warszawa 1989.



3

PRZEDMOWA
Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, nasz Kościół, powstał ofi cjalnie 

w 1863 roku w Battle Creek, w stanie Michigan, w północno-wschodniej 

części Stanów Zjednoczonych i w tamtym czasie liczył 3 500 wyznaw-

ców. Według danych z 2011 roku Kościół stanowi globalną społeczność 

wierzących liczącą 17,5 miliona członków obecnych w 208 z 232 krajów 

i obszarów świata. Już w 1890 roku byliśmy prekursorami w kwestii re-

formy zdrowia, posiadając największy instytut zdrowotny na świecie; dzi-

siaj zarządzamy globalnym systemem opieki zdrowotnej, na który składa 

się szereg instytucji. Przyjmując holistyczną fi lozofi ę edukacji, nasz Ko-

ściół kieruje drugim co do wielkości chrześcijańskim systemem oświaty 

na świecie. 

Zaangażowanie naszego Kościoła w światową misję i pasja w jej prowa-

dzeniu mają swoje korzenie w wyraźnej świadomości proroczej tożsamo-

ści. Chociaż dzielimy wspólny fundament z szerszą społecznością ewan-

geliczną, nigdy nie postrzegaliśmy siebie jedynie jako kolejnego wyznania 

Ponowne 
spojrzenie na 
fundamentalne 
zasady wiary
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chrześcijańskiego; naszą rolę rozumiemy jako głoszenie szczególnego po-

selstwa trzech aniołów z Księgi Objawienia 14, 6-12 – przekazanie światu 

ostatniego Bożego wezwania przed powrotem Chrystusa. 

To podstawowe założenie – połączone ze świadomością zbliżającego się 

końca czasu tego świata – sprawiło, że staliśmy się jednym z najbardziej 

dynamicznych ruchów misyjnych w historii. Chociaż wiele fundamen-

talnych zasad adwentyzmu wyznajmy wspólnie z innymi denominacjami 

religijnymi, podczas głoszenia skupiano się na wyróżniających nas na-

ukach biblijnych, które zaczęto określać mianem „fi larów” doktrynal-

nych. Zakładając, że ludzie byli już zaznajomieni z osobą Jezusa i tym, co 

sobą reprezentuje, zaniechaliśmy umieszczenia go w centrum wszystkich 

naszych „fi larów”. 

Na zebraniu przywódców Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Min-

neapolis w 1888 roku Ellen White zwróciła uwagę na to, że chociaż człon-

kowie i przywódcy gruntownie przyswoili sobie znamienne doktryny ad-

wentystyczne, nie rozumieli, co oznacza zbawienie dzięki sprawiedliwości 

Chrystusa i uświęcenie Jego poruszającą  miłością. Podczas konferencji 

zwróciła się do przywódców  w następujący sposób: 

 „Teraz, bracia, chcemy taką prawdę, jaka jest w Jezusie. (…) 

Widziałam, że drogocenne dusze, które przyjęłyby prawdę, zostały od niej 

odsunięte z powodu sposobu, w jaki była ona traktowana, ponieważ nie 

było w niej Jezusa. I to jest to, o co cały czas apeluję – chcemy Jezusa”1. 

Czy to możliwe, że apel Ellen White z 1888 roku: „Chcemy Je-

zusa” dziś nadal odbija się echem w naszym Kościele? Podczas tego Tygo-

dnia Modlitwy chcemy podjąć świadomą próbę odkrycia na nowo piękna 

naszych „fi larów” oraz wielu podstawowych wierzeń dzięki temu, że ich 

centralnym punktem i prawdziwym sednem stanie się Jezus. Życzę wam, 

1 Th e Ellen G. White 1888 Materials, s. 153.
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abyście w nowy, świeży sposób docenili to, co reprezentujemy jako Ko-

ściół. Gorąco modlę się o to, żebyśmy doświadczyli radości zbawienia 

i pokrzepiających powiewów Ducha, które będą nas umacniać w podąża-

niu za szczególnym wezwaniem, skierowanym do nas przez Boga. 

Dr Gilbert Cangy pełni funkcję 

Dyrektora ds. Młodzieży w głównej 

siedzibie Generalnej Konferencji. 

Można się z nim skontaktować, pi-

sząc na adres e-mail:  

cangyg@gc.adventist.org.
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PRZECZYTAJ, 
ZANIM 

ZACZNIESZ
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1. Już teraz rozpocznij planowanie. Wiemy, że czasami pod ko-

niec roku zmienia się kierownictwo zboru, nie pozwól jednak, 

aby świadomość, że w kolejnym roku być może nie będziesz kie-

rownikiem młodzieży, powstrzymał cię przed planowaniem te-

go szczególnego tygodnia. Rozpocznij planowanie, postaw sobie 

cele, zbierz swoją grupę i upewnij się, że należy do niej również 

pastor. 

2. Informacje na temat Światowego Dnia Młodzieży. Zbierz 

informacje na temat projektu Światowy Dzień Młodzieży. Ten 

dzień rozpocznie Młodzieżowy Tydzień Modlitwy. Odwiedź na-

szą stronę, www.gcyouthministries.org lub skontaktuj się z lokal-

nym dyrektorem ds. młodzieży, aby dowiedzieć się, w jaki sposób 

możesz wziąć udział w tym wydarzeniu. 

3. Zaangażuj swoich wojowników modlitwy. Zbierz grupę doro-

słych, którzy będą regularnie modlić się za ciebie i twoją służbę. 

Upewnij się, że są to ludzie, z którymi w zaufaniu możesz dzielić 

się zarówno swoimi osobistymi intencjami, jak i tymi związanymi 

ze swoją służbą. 

4. Wybierz pieśń przewodnią. Zaangażuj chór. Jeżeli w twoim zbo-

rze nie ma chóru, jest to świetna okazja, aby go założyć. Wybierz 

pieśni, które lubisz i które pasują do tematu każdego wieczoru 

albo 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. Pro-
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wadzenie dziennika modlitw pozwoli ci spotykać się z Bogiem 

w nowy i fascynujący sposób. Będziesz w stanie śledzić swoją dro-

gę z Bogiem, przeglądając wysłuchane modlitwy i obserwując, jak 

On prowadził cię krok po kroku każdego dnia. Kiedy będziesz 

spędzać czas w Jego obecności, spisując swoje modlitwy, do głowy 

zaczną przychodzić ci nowe, świeże pomysły. Wiele wskazówek 

dotyczących zakładania i prowadzenia dziennika modlitw mo-

żesz znaleźć w internecie. Wystarczy w wyszukiwarce internetowe 

www.google.com wpisać hasło ‘zakładanie dziennika modlitw’ 

(ang. ‘starting a prayer journal’).

6. Stwórz grupę organizacyjną. W zależności od wielkości twojego 

zboru mogą ją tworzyć cztery do ośmiu osób, z którymi przejrzysz 

wszystkie osiem czytanek. Dobrze by było, gdyby należały do niej 

tylko takie młode osoby, które są zaangażowane i zainteresowane 

działaniem (np. liderzy Pathfi nder, nauczyciele szkoły sobotniej, 

pastor). Jest to ważne zadanie, ponieważ organizowanie tygodnia 

modlitwy spada na całą grupę, a nie tylko na ciebie i twojego 

pomocnika. Spotykajcie się przynajmniej przez trzy tygodnie 

– omawiajcie co najmniej cztery czytanki w jednym tygodniu, 

trzeci tydzień przeznaczcie na podsumowanie. Upewnij się – naj-

lepiej podczas pierwszego spotkania – że określiłeś cel i kierunek, 

w jakim chcesz zmierzać i wybierz osobę, która będzie prowadzić 

spotkanie każdego dnia. 

7. Połączcie Światowy Dzień Młodzieży (ŚDM) z planowaniem 

tygodnia modlitwy. W swoich założeniach ŚDM to czas, w któ-

rym młodzież może nauczyć się, w jaki sposób – dzięki możli-

wościom stworzonym w Kościele i w społeczeństwie – bezintere-
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sownie dawać coś z siebie. Jeżeli jesteście małą grupą młodzieży 

i nie posiadacie środków na to, aby zorganizować społecznie zo-

rientowany ŚDM, możecie wykorzystać tę okazję, żeby pokonać 

bariery denominacyjne i połączyć się z grupami młodzieżowymi 

z innych Kościołów, zbierając do jednej puli pomysły i środki na 

ich realizację.
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Jak korzystać
 z tego 

podręcznika

w małej 
i dużej grupie
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1. Miejsce na zapiski. Ten podręcznik został stworzony po to, abyś zapełnił 

go swoimi myślami. Wykorzystaj dostępne miejsce, żeby utrwalić swoje 

przemyślenia w kontekście tego, o czym była mowa w czytance, a tak-

że odpowiedzi na pytania znajdujące się na końcu każdego dnia. Miej-

sce to może być również wykorzystane na zapisanie intencji modlitew-

nej lub uwielbienie Boga. Zachęć uczestników do wykorzystywania go 

w jak najlepszy dla nich sposób. To jest miejsce dla nich! Powiedz im, że 

w tej kwestii nie ma żadnych zasad, są tylko wskazówki. Najważniejsze 

jest słuchanie Pana i otworzenie swojego serca na Jego prowadzenie. Li-

derzy, jeżeli każdego dnia poświęcicie czas, aby z modlitwą przeczytać 

czytankę i wyczekiwać nowych rzeczy, które Bóg chce wam objawić, bę-

dziecie zaskoczeni tym, co przeniesie na papier wasz ołówek czy długopis. 

2. Załóż dziennik modlitw. Nie ma nic lepszego dla twojego rozwoju du-

chowego niż czas spędzony na modlitwie. Twoja grupa młodzieżowa bę-

dzie wzrastać razem z tobą. Prowadzenie dziennika modlitw pozwoli ci 

spotykać się z Bogiem w nowy i fascynujący sposób. Będziesz w stanie 

śledzić swoją drogę z Bogiem, przeglądając wysłuchane modlitwy i obser-

wując, jak On prowadził cię krok po kroku każdego dnia. Kiedy będziesz 

spędzać czas w Jego obecności, spisując swoje modlitwy, do głowy zaczną 

przychodzić ci nowe, świeże pomysły. Wiele wskazówek dotyczących za-

kładania i prowadzenia dziennika modlitw możesz znaleźć w internecie. 

Wystarczy w wyszukiwarce internetowe www.google.com wpisać hasło 

‘zakładanie dziennika modlitw’ (ang. ‘starting a prayer journal’).

3. Pytania na każdy dzień. Na końcu każdej czytanki znajdują się pyta-

nia i stwierdzenia, które mają zainspirować cię do myślenia. Stwórzcie 

małe grupy i dyskutujcie na temat zawartych w nich kwestii. Zastanów 

się chwilę nad ich sednem. Słuchaj Ducha Świętego, który uczy cię po-

przez Pismo Święte. Zachęcaj uczestników do zapisywania swoich myśli 

w przeznaczonych do tego miejscach. 
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DZIEŃ 1 :  Trójca
DZIEŃ  2 :  Wielki Bój 
DZIEŃ  3 :  Prawo Boże 
DZIEŃ  4 :  Sabat 
DZIEŃ  5 :  Świątynia 
DZIEŃ  6 :  Śmierć i piekło 
DZIEŃ  7 :  Czas końca 
DZIEŃ  8 :  Powtórne przyjście Chrystusa

Do przekazania grupie: 
W przyszłą sobotę odbędzie się szczególne spotkanie. Motywem przewodnim 

tego dnia będzie powtórne przyjście Chrystusa. Możemy wykorzystać tę okazję, 

aby zaprosić naszych przyjaciół, którzy kiedyś odłączyli się od zboru, do powro-

tu do naszej społeczności. Zachęcam was, abyście zaprosili waszych znajomych 

na każde spotkanie tego tygodnia, a potem na szczególne sobotnie spotkanie.

Pomysły na jego organizację znajdują się na naszej stronie: http://www.gcyouth-

ministries.org/MediaPublications/YouthWeekOfPrayer/tabid/100/Default.aspx

Tydzień 
Modlitwy

2016
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W tym tygodniu modlitwy przeanalizujemy osiem kluczowych doktryn bi-

blijnych Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Wielu wyznawców – być 

może również ty – wrzuca na intelektualny „luz” i wzdycha z nudą, spodzie-

wając się powtórki suchych teologicznych faktów, które słyszeli już wiele 

razy: 

● Sabat to siódmy, a nie pierwszy dzień tygodnia i istnieje milion tekstów 

biblijnych, które tego dowodzą.  

● Dekalog nie został zniesiony na krzyżu, więc nadal musisz przestrzegać 

przykazań, a to są wiersze, które o tym mówią. 

● Sąd śledczy rozpoczął się w 1844 roku, a twoje imię może pojawić się 

na nim w każdej chwili – oto wiersze i proroczy wykres, który o tym 

świadczy. 

● Gdy umieramy, jesteśmy naprawdę martwi, zupełnie martwi, martwi na 

amen, więc jeśli kiedykolwiek ukaże ci się zmarły członek rodziny lub 

przyjaciel, w rzeczywistości jest to demon, a to są fragmenty, z których 

możesz się tego dowiedzieć. 

● Wkrótce przyjdzie Jezus i to wydarzenie nie będzie tajemniczym po-

chwyceniem, które daje jeszcze jedną szansę na zbawienie po siedmio-

letnim utrapieniu, lepiej więc, żebyś był gotów już teraz, a tu są wiersze, 

które to opisują. 

DZIEŃ 1: 
TRÓJCA

Okna: 
Wstęp do cyklu
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● Poza tym powinieneś zostać wegetarianinem, oddawać dziesięcinę, 

przestać oglądać telewizję i zostać ochrzczony przez zanurzenie. 

Czy usłyszę amen? 

Nie? 

Czemu nie? 

Ponieważ wszyscy czujemy, że czegoś brakuje, gdy prawdę sprowadza się 

jedynie do serii intelektualnych faktów i wymogów dotyczących zacho-

wania. 

Oto fakt, z którym musimy się zmierzyć: żadna z tych doktryn – zarówno 

w pojedynkę, jak i razem z innymi – nie stanowi prawdy. Słuchacie mnie? 

Żadna z nich nie stanowi prawdy, dopóki nie są one skoncentrowane na 

Chrystusie, przedstawione w Jego miłości i przepełnione Jego obecno-

ścią. Właśnie dlatego apostoł Paweł mówi o prawdzie, „gdyż prawda jest 

w Jezusie” (Ef 4,21). 

Hmm…

Prawda, która jest w Jezusie. 

Co to dokładnie oznacza? 

Może przypominacie sobie, że pewnego razu Jezus powiedział: „I pozna-

cie prawdę, a prawda was wyswobodzi”, a chwilę później dodał: „Ja je-

stem (…) prawdą” (J 8,32; 14,6). 
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Zrozumieliście, o co w tym chodzi? 

Prawda nie jest po prostu zbiorem abstrakcyjnych informacji opartych 

na faktach, które trzeba zapamiętać, cytować i dyskutować na ich temat. 

Prawda to osoba, która ma na imię Jezus. W przyjaźni z Nim znajdziemy 

uwolnienie od wszystkiego, co nas zniewala – od złamanych serc, złama-

nych relacji i towarzyszącego im wstydu. 

Jak więc wygląda „prawda”, gdy jest głoszona poza Jezusem? 

Po pierwsze, prawda oddzielona od Jezusa to tylko suche informacje po-

zbawione osobowości i charakteru. Nie ma ona twarzy, serca ani osobi-

stego pragnienia przebywania z tobą. Po drugie, prawda oddzielona od 

Jezusa jest brutalna emocjonalnie, ponieważ jedyne, co może zrobić, to 

wywołać poczucie winy i wzbudzić strach. Nie może uratować, uzdrowić 

ani przekształcić ludzkiego serca. 

Nie byłoby przesadą stwierdzenie, że jest duchowym nadużyciem głosić 

listę prawd doktrynalnych i standardów zachowań, a jednocześnie zanie-

dbać głoszenia Jezusa jako Prawdy przez duże P. Paweł mówi: „litera zabi-

ja” (2 Kor 3,6), mając na myśli, że suche fakty na temat prawdy głoszone 

bez sedna, którym jest żywy, kochający i współczujący Jezus, skutkują 

mordowaniem ludzi na płaszczyźnie duchowej, emocjonalnej i społecz-

nej. „Prawda”, która nie wywyższa Jezusa, może jedynie odepchnąć ludzi 

od Boga i wywołać rozpacz lub wykształcić w nich potępiającego ducha 

faryzeizmu. Dla kontrastu, w Jezusie widzimy piękną równowagę pomię-

dzy dwoma kluczowymi i uzupełniającymi się czynnikami: Jan mówi, że 

przychodząc na nasz świat, Jezus był pełen „łaski i prawdy” (J 1,14). 
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Widzicie to? 

Łaska i prawda! 

Dlaczego to połączenie jest tak ważne? 

Pozbawiona łaski prawda może jedynie obarczyć grzesznika wstydem, na-

tomiast łaska połączona z prawdą przynosi uzdrowienie. 

Jest więc jasne, że nie potrzebujemy tylko prawdy – suchych kości dok-

trynalnych faktów. Potrzebujemy raczej prawdy, jaka jest w Jezusie – ży-

wego objawienia Bożej miłości. 

W tym miejscu posłużymy się prostą, ale skuteczną metaforą, która będzie 

prowadzić nas poprzez całe poselstwo tego tygodnia modlitwy. 

Spójrzmy na doktrynalne prawdy Pisma jako ciąg okien, przez które mo-

żemy oglądać Boży charakter z różnych stron. Dla naszych potrzeb wy-

obraźmy sobie, że prawda ma kształt ośmiokątnego budynku. Na każdej 

z ośmiu ścian tej konstrukcji znajduje się okno. Każde okno przedstawia 

jedną z naszych doktryn: 

1. Trójca 

2. Wielki bój 

3. Prawo Boże 

4. Sabat 

5. Świątynia 

6. Śmierć i piekło 

7. Czasy końca 

8. Powtórne przyjście Chrystusa
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Kiedy przez każde okno zaglądamy do wewnątrz, widzimy Jezusa, Jezusa 

i jeszcze raz Jezusa jako prawdziwe i dokładne objawienie Bożego charak-

teru. 

Osiem okien do oglądania jednej rzeczywistości! 

Okna służą do tego, aby patrzeć przez nie, a nie na nie. Spełniają swo-

je zadanie, kiedy stanowią ścieżkę dla wzroku. Żadna doktryna biblijna 

nie jest końcem sama w sobie: ani sabat, ani stan umarłych, ani sąd, ani 

proroctwa czasu ostatecznego. Żadna z tych prawd nie istnieje po to, że-

by wskazywać na siebie samą. Sabat prowadzi nas w głąb Bożego serca. 

Nauka o świątyni pokazuje kolejny wymiar Bożego piękna – i tak dalej 

z każdą doktryną biblijną. 

Pomyśl o tym właśnie w ten sposób. Jako adwentyści dnia siódmego ma-

my tak naprawdę tylko jedną doktrynę: 

„Bóg jest miłością” (1 J 4,16).

To wszystko. 

Nie wierzymy w wiele rzeczy – wierzymy w jedną, ale wielowymiarową. 

Zawsze możemy objaśniać i rozszerzać tę jedną kwestię, ale to ciągle ta 

sama rzecz, na którą patrzymy pod różnym kątem. Tak jak jedno drzewo, 

które ma wiele gałęzi. Jeden silnik, który składa się z wielu ruchomych 

części. Jedna rzeka z wieloma dopływami. 

Różne doktryny, które posiadamy, spełniają swoje zadanie tylko wte-

dy, gdy przedstawiamy je w sposób wywyższający piękno Bożej miłości. 
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Ellen White wyraźnie podkreśla, że na tym to właśnie polega: 

„Jest to ciemność wynikająca z odrzucenia Boga. Ludzie nie chcą po-

znać Jego charakteru, rozumieją Go opacznie, tłumaczą fałszywie. 

W tym czasie będzie ogłoszona wieść, którą posyła Bóg, poselstwo, 

którego wpływ będzie oświetlał, a siła zbawi. Światło dobroci, mi-

łosierdzia i prawdy ma przebić ciemności tego świata. (…)Ostatnie 

promienie łaski, ostatnie poselstwo miłosierdzia, dane światu, są obja-

wieniem Jego pełnego miłości charakteru. Dzieci Boże mają być ucie-

leśnieniem tego charakteru”.

Czyż to nie zdumiewające? 

W naszym świecie Bóg został fałszywie przedstawiony, zwłaszcza przez 

religię, która twierdzi, że Go reprezentuje. W jakiej formie istnieją te 

przekłamania Bożego charakteru? W formie doktryn! Systemów wierzeń! 

Wielu ludzi żyjących na tym świecie boi się Boga nie dlatego, że wie, jaki 

On jest naprawdę, ale z powodu oszczerstw, które słyszeli na Jego temat 

w formie religijnych nauk. 

Bóg powołał do istnienia Kościół Adwentystów Dnia Siódmego jako 

proroczy ruch mający głosić światu przesłanie, oczyszczające Boga z za-

rzutów i przedstawiające Go jako dobrego Boga, którym tak naprawdę 

jest. Nasza teologia, rozumiana we właściwy sposób, ma potencjał, aby 

pokazać światu piękny i zachęcający obraz Boga, zupełnie inny od tych, 

które znane były dotychczas. Adwentystyczna teologia – jeśli jest skon-

centrowana na Chrystusie – przypomina ciąg okien, przez które wyraźnie 

widać czysty charakter Boga. 

Zacznijmy więc od spojrzenia przez pierwsze z naszych ośmiu okien. 
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Odwieczna miłość 

Przeprowadź prosty eksperyment myślowy. Zamknij się w łazience na 

resztę swojego życia – ma to być eksperyment myślowy, więc nie ruszaj 

się z miejsca, ale użyj swojej wyobraźni – i zadaj sobie proste pytanie: czy 

kiedykolwiek doświadczę miłości? 

Oczywista odpowiedź brzmi: „nie” – nawet jeśli masz duże lustro, w któ-

rym możesz oglądać całą swoją postać! 

Dlaczego? 

Ponieważ miłości nie można doświadczyć, będąc odizolowanym. Miłość 

z defi nicji raczej skupia się na innych niż na sobie; żeby zaistniała, potrze-

ba więcej niż jednej osoby. Dzięki tej informacji doszliśmy do czegoś głę-

bokiego i niebywale istotnego w naszym zrozumieniu Boga. Przyjrzyjmy 

się temu bliżej. 

Pierwsza prawda, jaką odkrywamy po otworzeniu Biblii, głosi, że Bóg jest 

jednostką społeczną, a nie samotnym bytem. Zwróć uwagę na pierwszy 

werset Pisma Świętego: 

„Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię” (Rdz 1,1) .

Na pierwszy rzut oka dostrzegamy dwie podstawowe kategorie, które 

tworzą rzeczywistość: 

1. Bóg 

2. Wszystko inne 



20

Bóg jest Stwórcą i wszystko, co istnieje, zostało przez niego stworzone. 

Oznacza to, że Bóg poprzedza i przewyższa wszystkie rzeczy, które można 

zakwalifi kować do kategorii „stworzone” oraz że tylko On znajduje się 

w kategorii „nie stworzone”. Gdy apostoł Jan przedstawiał Jezusa, prze-

kazał tę wzniosłą myśl w następujących słowach: „Wszystko przez nie 

powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało” (J 1,3). Wiem, jest 

to dość głęboka myśl, ale poczekaj jeszcze chwilę, a wszystko stanie się 

bardzo jasne. 

W tym samym fragmencie Jan powiedział: „Na początku było Słowo, 

a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku 

u Boga” (J 1,1-2). 

Kto był z kim na początku? 

„Na początku (…) Bóg (…) był u Boga”.

Wszystko w porządku, ale w jakim sensie jedna boska istota była „u” 

drugiej tak samo boskiej istoty? W wierszu 18 czytamy: „Boga nikt nigdy 

nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił go”. 

Wow, podoba mi się to zdanie! Jest takie osobowe! 

Jan chce, abyśmy zrozumieli, że Jezus, którego wcześniej określił mianem 

Boga, przybył na nasz świat z bardzo konkretnego i szczególnego miejsca: 

z łona Ojca. Łono to poetyckie słowo, które wyraża ideę bliskości; jedno 

z współczesnych, angielskich tłumaczeń (J.B. Philips) oddaje ten werset 

w słowach, które mówią, że Jezus „żyje z Ojcem w najściślejszej bliskości”. 

Mając to na uwadze, wróćmy do pierwszego rozdziału księgi Rodzaju: 
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„Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię”. 

Hebrajskie słowo, tłumaczone w tym wersecie jako Bóg, w języku orygi-

nalnym jest imieniem. Jest to bardzo znamienne imię, przepełnione zna-

czeniami. W rzeczy samej jest to najpiękniejsze imię, jakie kiedykolwiek 

wypowiedzą twoje usta: 

Elohim.

Jego doniosłe znaczenie wynika z tego, że pod względem gramatycz-

nym jest to rzeczownik w liczbie mnogiej. Innymi słowy, Bóg, którego 

spotykamy w pierwszym wersecie Biblii, jest w pewnym sensie jednym, 

a jednak więcej niż jednym. W dalszej części tego rozdziału ta idea staje się 

jeszcze bardziej wyraźna. Zwróć uwagę na wiersze 26 i 27: 

„Potem rzekł Bóg [Elohim]: Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podob-

nego do nas (…) I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga 

stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich”. 

Widzimy tutaj, że Elohim odnosi się do siebie w liczbie mnogiej. Nie 

powinniśmy myśleć o Bogu jako o pojedynczej istocie, ale bardziej jako 

o jednostce społecznej składającej się z kilku istot. Przypomnij sobie naszą 

początkową tezę: miłości nie można doświadczyć, będąc odizolowanym. 

Teraz, mając na uwadze ten prosty wniosek, możemy ze zrozumieniem 

przeczytać najbardziej doniosłą i donośną deklarację w Biblii: 

„Bóg jest miłością” (1 J 4,8). 
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Z tego prostego stwierdzenia możemy wywnioskować, że Bóg nigdy nie 

istniał w odosobnieniu. Bóg jest i zawsze składał się z kilku istot – inny-

mi słowy, był jednostką społeczną – ponieważ „Bóg jest miłością”. Nie 

ujmując tekstowi Słowa Bożego nic z jego właściwego znaczenia, mogli-

byśmy sparafrazować pierwsze zdanie Biblii w następujący sposób: 

„Na początku MIŁOŚĆ stworzyła niebo i ziemię”. 

Połącz to z pierwszym rozdziałem Ewangelii Jana, a zobaczysz jeszcze 

piękniejszy obraz: 

„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. 

Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego 

nic nie powstało, co powstało” (J 1,1-3). 

Fragment ten pokazuje, że zarówno Bóg Ojciec, jak i Bóg Syn, brali czyn-

ny udział w stwarzaniu naszego świata. Wróćmy jeszcze raz do pierwszego 

rozdziału Księgi Rodzaju, żeby uzupełnić nasz obraz: 

„A ziemia była pustkowiem i chaosem; ciemność była nad otchłanią, 

a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód” (Rdz 1,2). 

Widzimy, że Duch Święty również brał czynny udział w dziele stworzenia 

– razem z Ojcem i Synem. 

Niesamowite! 

Tak więc Bóg, którego spotykamy w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju, 

noszący imię Elohim (pod względem gramatycznym – rzeczownik w licz-

bie mnogiej) to Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty. Zgodnie z za-
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łożeniami boskiej rzeczywistości – niezależnie od wszelkich stworzonych 

istot – Bóg jest skoncentrowany na społeczności z innymi, dając im swoją 

przyjaźń. Gdy wyjdziemy z Księgi Rodzaju i udamy się do innych ksiąg 

Biblii, napotkamy coś, co Żydzi nazywają „shema” i po dziś dzień uważają 

za najważniejszą deklarację teologiczną: 

„Słuchajże Izraelu: Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest” (Pwt 6,4 BG). 

W zasięgu wzroku leży tutaj ukryte piękno, które możemy wydobyć na 

światło dzienne, zadając pytanie: w jakim sensie Pan, nasz Bóg, jest jeden? 

Odpowiedź znajdujemy w Jezusie, ponieważ celowo zastosował on język 

shemy, aby opisać związek między Nim a Ojcem: „Ja i Ojciec jedno jeste-

śmy” (J 10,30). 

Genialne! 

Po raz kolejny widzimy, że Bóg nie jest jeden w sensie bycia samotnym, 

ale raczej jest jeden w sensie społecznej jedności. Później, w siedemnastym 

rozdziale Ewangelii Jana, Jezus ponownie użył języka jedności i w tym 

przypadku sformułował zasady dynamiki miłości w relacji. Modlił się do 

Ojca za swoich uczniów: 

„(…) aby byli jedno, jak My jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we mnie, 

aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś 

i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. Ojcze! Chcę, aby ci, któ-

rych mi dałeś, byli ze mną, gdzie Ja jestem, aby oglądali chwałę moją, 

którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata” (w. 

22-24). 
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Zakończył swoją modlitwę, prosząc, „aby miłość, którą mnie umiłowałeś, 

w nich była, i Ja w nich” (w. 26). 

Przed naszymi oczyma maluje się więc następujący obraz: 

Ojciec jest Bogiem, ale nie jest całością Boga. 

Jezus Chrystus jest Bogiem, ale nie jest całością Boga. 

Duch Święty jest Bogiem, ale nie jest całością Boga. 

We trójkę, wspólnie, jako intymna społeczność, tworzą jedną boską rze-

czywistość. Dlatego, aby opisać Boga, używamy słowa Trójca, lub Trójje-

dyność. 

To nie jest suchy fakt doktrynalny. 

To nie jest puste równanie teologiczne. 

To nie jest złożona koncepcja fi lozofi czna. 

Nie. Doktryna o Trójcy jest krystalicznie czystym oknem pozwalającym 

ujrzeć otwarty, skierowany na potrzeby innych i poszukujący społeczności 

charakter Boga. 

Czy w takim Bogu jest coś, co mogłoby się nam nie podobać? 
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DZIEŃ 1: Pytania do dyskusji
1. Czy słyszałeś kiedyś „prawdę” przedstawianą jako szereg suchych 

faktów, jak zostało to opisane na początku czytanki? Jakie wywołało to 

w tobie odczucia? Jaka była twoja reakcja? 

2. Podziel się myślami, które pomogły tobie osobiście, gdy próbowałeś 

zrozumieć naukę o Trójcy. (Przyjmijmy, że jako ludzie nie jesteśmy w sta-

nie do końca pojąć tej kwestii). W jaki sposób przedstawiłbyś tę doktrynę 

koledze, który jest muzułmaninem lub Żydem i uważa, że czcisz wielu 

bogów. 

3. Co najbardziej przemawia do ciebie w stwierdzeniu „Bóg jest miło-

ścią”? W jaki sposób ta fundamentalna prawda wpłynęła na twoje życie? 

DZIEŃ 1: Zajęcia w grupie.
Potrzebujecie: 

 celofan w różnych kolorach, 

 klej, 

 nożyczki, 

 dwa kołki drewniane o długości 100 cm i średnicy 10-12 mm, po-

dzielone na 8 części po 12,5 cm, 

 mocna folia aluminiowa, 

 kawałek styropianu wyciętego w kształcie ośmiokąta, o przekątnej 

ok. 30 cm (prostsze) lub gruby kawałek sklejki (~12 mm) wycię-

ty w kształcie ośmiokąta z ośmioma dziurami (o średnicy kołków) 

wywierconymi w każdym narożniku (mocniejsze). 
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Jako grupa stwórzcie model ośmiokątnego budynku z ośmioma okna-

mi, które slużą nam jako ilustracja podczas tygodnia modlitwy. Użyjcie 

podwójnej warstwy folii, aby stworzyć dach. Alternatywa: przynieście 

różnego rodzaju przybory artystyczne, tablicę, itp. i niech każdy uczest-

nik spróbuje stworzyć rysunek, obraz lub kolaż ośmiokątnego budynku 

z ośmioma oknami. Możecie uzupełniać go każdego kolejnego dnia, gdy 

będziemy zaglądać przez kolejne „okno”. 
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Cóż, zaczynamy drugą część naszej serii. 

Czeka nas fascynująca przygoda, podobna do wycieczki po znanym i od-

wiedzanym wiele razy terenie, podczas której nagle znajdujesz się przed 

zapierającym dech w piersiach wodospadem, o którym wcześniej nie mia-

łeś zielonego pojęcia. 

Badamy coś, co dla wielu z nas jest dobrze znane: osiem podstawowych 

zasad wiary spośród systemu wierzeń adwentystów. Tak jak zwróciliśmy 

uwagę w pierwszej czytance, doktryny te wcale nie są suchymi, nudnymi, 

teologicznymi faktami, które należy cytować z pamięci. Bez wątpienia 

często były przez nas tak przedstawiane, ale to, że je spłyciliśmy i odar-

liśmy z ich piękna, wcale nie oznacza, że ono zniknęło i nie można na 

nowo go odkryć. 

Pamiętacie naszą przewodnią metaforę? 

Doktrynalne prawdy Pisma są jak okna, przez które możemy oglądać za-

chwycający charakter Boga objawiony w Chrystusie. Żadna doktryna nie 

jest prawdą samą w sobie. W sabacie nie chodzi dosłownie o sabat; cho-

dzi o Jezusa. Celem nauki o stanie umarłych nie jest udowodnienie, że 

DZIEŃ 2: 
WIELKI BÓJ

Zwyciężająca 
miłość
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po śmierci ludzie nie mają świadomości, ale wskazanie na Jezusa. Nauka 

o świątyni nie dotyczy namiotu, budynku, zasłon, procedur, czy ceremo-

nii – jej główne przesłanie stanowi Jezus. I tak dalej. Każda biblijna dok-

tryna, która jest rozumiana we właściwy sposób, spełnia funkcję wizjera, 

przez który możemy zobaczyć serce, dobroć i miłość Boga. 

Tak jak wszystkie pozostałe, doktryna, którą powszechnie określamy mia-

nem wielkiego boju, nie stanowi wyjątku. Zajrzyjmy przez kolejne okno 

i znajdźmy piękno, które tylko czeka, aby je odkryć. 

Wojna w niebie 

Pierwsza zasada logiki polega na tym, że zazwyczaj rzeczy są tym, czym 

wydają się być. Nasz świat przypomina strefę wojenną, ponieważ jest strefą 

wojenną. Druga zasada logiki brzmi: rzeczy nie zawsze są dokładnie tym, 

czym wydają się być. Charakter wojny, która toczy się w naszym świecie, 

sprawia, że przypadkowy obserwator nie jest w stanie od razu jej zauwa-

żyć. Na pierwszy rzut oka widzimy jedynie toczących walkę ludzi, ale za 

tym kryje się coś więcej. Według Biblii my, homo sapiens, nie jesteśmy 

sami we wszechświecie. Od Księgi Rodzaju do Księgi Objawienia napoty-

kamy istoty nazywane aniołami. Z Pisma Świętego wiemy, że istniały one 

wcześniej niż ludzie (Hi 38,4-7; Ap 1,20), jest ich mnóstwo (Hbr 12,22), 

są potężne i inteligentne (Ps 103,20; Dn 4,17), funkcjonują w hierar-

chicznym systemie (Ef 3,10; Dn 7,9-10), aktywnie biorą udział w życiu 

naszego świata – zazwyczaj robią to niepostrzeżenie, jednak czasem moż-

na je zauważyć (Hbr 1,14; 13,2); dowiadujemy się również, że zło, które 

dotyka nasz świat, rozpoczęło się od niektórych z nich (Ap 12,7.12). 
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Jeden z aniołów nazywał się „Lucyfer”, co oznacza noszący światło. Ta 

wywyższona istota została stworzona, aby objawiać Boży charakter swo-

im anielskim rówieśnikom, wybrała jednak inną ścieżkę. Biblia mówi 

o Lucyferze: „nienaganny byłeś w postępowaniu swoim” (myślach, uczu-

ciach i zachowaniu), „aż dotąd, gdy odkryto u ciebie niegodziwość” (Ez 

28,15). Wtedy stał się „szatanem”, co oznacza przeciwnik. Biblia mówi 

nam również, że upadek Lucyfera był spowodowany pragnieniem samo-

wywyższenia, które tak bardzo opanowało jego umysł, że zapragnął za-

stąpić Boga w sercach swych anielskich towarzyszy i przywłaszczyć sobie 

ich lojalność (Iz 14,12-14). Lucyfer pielęgnował egoizm w swoim sercu – 

z czasem przestał odbijać światło Bożego charakteru i zaczął przypisywać 

Bogu swoje własne samolubne motywy. Pragnienie: „wstąpię na niebio-

sa”, które pociągnęło za sobą: „zrównam się z Najwyższym”, wskazuje na 

fakt, że chcąc usprawiedliwić samego siebie, Lucyfer zaczął przypisywać 

Bożemu charakterowi samouwielbienie. Zaprzeczając dobroci wpisanej 

w Boży charakter, działał w taki sposób, aby podważyć zaufanie do Boga 

i wywołać bunt przeciwko Niemu. 

Właśnie w takim kontekście Biblia sprawozdaje: „I wybuchła walka 

w niebie” (Ap 12,7). 

Oznacza to, że wybuchła ona między aniołami! Słowo tłumaczone tutaj 

jako „wojna” w języku greckim brzmi polemos – od niego pochodzą słowa 

polemika i polityka. Daje nam to wgląd w istotę tej „wojny”. Jej główna 

idea nie dotyczyła typowego starcia fi zycznego czy konfl iktu zbrojnego. 

Była to wojna polityczna, kampania propagandowa, zamach na prawdę 

o Bożym charakterze. Szatan prowadził ją, rozsiewając kłamstwa doty-

czące charakteru Bożego. Z tego powodu został opisany jako ten, „któ-

ry zwodzi cały świat” i został nazwany „ojcem kłamstwa” (Ap 12,9; Jan 

8,44). 
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Spróbujcie podążyć za logiką biblijną: 

Ezechiel mówi, że Lucyfer został wyrzucony z nieba, ponieważ zgrzeszył 

(Ez 28,16). 

Jan nazywa grzech „przestępstwem zakonu” (1 J 3,4). 

Paweł określa Boże prawo słowem „miłość” (Rz 13,10). 

Widzimy więc, że Lucyfer zbuntował się przeciwko Bożemu prawu, czyli 

tak naprawdę przeciwko Bożej miłości. Oskarżył Boga i prawo miłości, 

według którego Bóg zarządza wszechświatem. Podczas gdy Biblia twier-

dzi, że „Bóg jest miłością”, a Jego prawo opiera się jedynie na zasadach 

wynikających z miłości (1 J 4,8; Mt 22,37-40), szatan postanowił żyć bez 

miłości i założyć królestwo, które funkcjonuje bez miłości. Nie zawaha 

się więc przedstawiać Boga jako samolubnego, a Jego prawo jako listę 

bezwzględnych zasad ustanowionych z egoistycznych pobudek. 

Ellen White opisuje sedno konfl iktu wielkiego boju w niesamowicie 

przejrzysty sposób: 

„Szatan najbardziej nienawidzi głównej zasady rządzącej w królestwie 

Bożym zasady absolutnego altruizmu. Szatan twierdzi, że nie istnieje 

uczucie pozbawione egoizmu. Od początku wielkiego boju stara się 

udowodnić, że działanie Boże jest oparte na samolubstwie, ponieważ 

on sam postępuje według tej metody wobec wszystkich ludzi odda-

nych Bogu. Zaprzeczeniem twierdzenia szatana jest dzieło Chrystusa 

i praca tych wszystkich, którzy Jego imię noszą w sercu”2. 

Teraz, kiedy rozumiemy już podstawową kwestię w wojnie między do-

brem a złem, jesteśmy gotowi na to, aby pozwolić Pismu Świętemu 

nakreślić bardziej szczegółowy obraz w siedmiu kolejnych scenach. 

2 Wychowanie, Warszawa 1992, s. 108.
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Scena pierwsza: Panowanie 

Zacznijmy od porównania dwóch biblijnych wypowiedzi, które wspólnie 

tworzą koncepcyjne ramy potrzebne do zrozumienia tego, co dzieje się w 

naszym świecie: 

„(…) stworzył Bóg człowieka na obraz swój” (Rdz 1,27). 

„Bóg jest miłością” (1 J 4,8).

Ponieważ miłość stanowi istotę Bożego charakteru, oczywiste jest, że Jego 

stworzenie zostało zaprojektowane, aby kochać. A ponieważ miłość z de-

fi nicji polega na dobrowolnym dawaniu siebie innym, wynika z tego, 

że wolna wola musiała zostać wbudowana w Boże stworzenie. Dlatego 

czytamy, że Bóg powierzył ludziom panowanie nad ziemią (Rdz 1,26). 

Panowanie to kluczowe pojęcie biblijne. Adam i Ewa – jako wolne istoty, 

obdarzone poczuciem moralności i stworzone, aby kochać – otrzymali 

przywilej decydowania o własnym losie. Ziemia miała być środowiskiem, 

przestrzenią materialną, w której ich miłość do Boga i siebie nawzajem 

mogła rozkwitać. Zgodnie z boskim zarządzeniem planeta należała do 

nich. Rozumiejąc to postanowienie, Dawid napisał bardzo głębokie 

słowa: „Niebiosa są niebiosami Pana, ale ziemię dał synom ludzkim” (Ps 

115,16). 

Jest to język upoważnienia, wolności i autonomiczności. Obdarzeni wolną 

wolą i ziemią jako swoim domem, mieli przed sobą perspektywę wieczne-

go szczęścia. Jednakże wolność niesie ze sobą ryzyko. Oprócz wszystkich 

wspaniałych możliwości, wolna wola wiąże się również z pewnym niebez-

pieczeństwem. Ludzkie „zwierzchnictwo” było uwarunkowane zarówno 

obietnicą, jak i przestrogą; do nich należała decyzja, którą drogę wybiorą. 
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Scena druga: Abdykacja 

Od momentu, w którym Bóg przekazał ziemię Adamowi i Ewie, mogli 

oni decydować, co chcą z nią zrobić. Oczywiście w zamierzeniu Stwór-

cy mieli wykorzystywać swoją wolną wolę, aby rozradzać się, rozmnażać 

i budować globalne społeczeństwo tryskające niesamolubną miłością. 

W tym miejscu historia weszła na niewłaściwy tor. Nasi pierwsi rodzice 

podjęli tragiczną decyzję o abdykacji ze swojej pozycji i rezygnacji z wła-

dzy nad ziemią – zawarli przymierze z obcym panem, upadłym aniołem, 

zwanym niegdyś Lucyferem, świetlistym, który w tamtym momencie 

znany był już jako szatan, przeciwnik. Tak, upadek ludzkości był upad-

kiem moralnym, ale pociągał za sobą również skutki prawne, ponieważ 

związany był z przekazaniem władzy. Adam i Ewa utracili swoje panowa-

nie, ponieważ zdecydowali się je oddać. Szatan jest określany jako „wład-

ca tego świata” (J 12,31) oraz „bóg świata tego” (2 Kor 4,4), ponieważ 

ludzie wykorzystali swoją wolną wolę.

Jednakże szatańskie panowanie nad światem nie stanowi legalnych rządów. 

To nie on jest prawowitym władcą. Jego zwycięstwo nad ludzkością było 

opartym na zwiedzeniu aktem wojennym. Zachęcił naszych pierwszych 

rodziców do buntu, wmawiając im, że w Bożym sercu nie ma dla nich 

miłości i w ten sposób niszcząc ich zaufanie do Boga. W związku z tym, 

od tamtego czasu aż do dzisiaj, cała nadzieja ludzkości opiera się na obja-

wieniu prawdziwego Bożego charakteru niesamolubnej miłości. 

W odpowiedzi na szatański zamach stanu Bóg natychmiast rozpoczął 

kontrofensywę, aby odzyskać świat dla ludzkości. Chociaż Bóg i Jego 

przeciwnik stanowią dwie strony w jednym konfl ikcie, Boża kontrofen-

sywa nie kieruje się tymi samymi zasadami, na których oparte jest króle-

stwo szatana – zwiedzeniem i siłą – a raczej prawdą i miłością. 
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Scena trzecia: Obiecany 

Wojownik  

W momencie rozpoczęcia kosmicznego konfl iktu obie strony natychmiast 

rozpoczęły mobilizację swoich sił i zaczęły wprowadzać swoje zamierzenia 

w życie. Stwórca rozpoczął realizację planu ataku, otwarcie wypowiadając 

wojnę i składając obietnicę. W obecności Adama i Ewy powiedział do 

szatana: „I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim 

potomstwem a jej potomstwem; ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je 

w piętę” (Rdz 3,15). W ten sposób Bóg oznajmił, że Wojownik przyjdzie 

na Ziemię właśnie po to, żeby zmiażdżyć głowę szatana. W procesie zdo-

bywania zwycięstwa zostanie również zraniony przez wroga. 

Bóg wyjaśnił tutaj ponadto, że obiecany Wyzwoliciel stanie się częścią 

rasy ludzkiej jako członek ustanowionej linii „potomstwa”. Innymi słowy, 

spośród narodów zostanie wybrana szczególna grupa ludzi, za pośrednic-

twem której Zbawiciel będzie mógł wkroczyć do walki jako człowiek. 

Najważniejsza myśl, którą należy zapamiętać mówi, że ta prorocza obiet-

nica zawczasu oznajmiła światu, że Bóg pokona królestwo ciemności, 

uniżając się w pokorze i poświęcając samego siebie z miłości. 

Scena czwarta: Mobilizacja sił 

Taktyczna odpowiedź Boga na przejęcie władzy przez wroga – szatana by-

ła niesamowita, genialna i konieczna. Mojżesz wyjaśnia to w następujący 

sposób: 

„Gdy Najwyższy przydzielał dziedzictwa narodom, gdy rozdzielał synów 

ludzkich, już ustalał granice ludów według liczby synów izraelskich. 
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Gdyż dziełem Pana jest lud jego, Jakub wyznaczonym mu dziedzictwem. 

Znalazł go w ziemi pustynnej i w bezludnym zawodzeniu pustyni. Oto-

czył go, doglądał go, strzegł go jak źrenicy oka. Jak orzeł pobudza do lotu 

swoje młode, unosi się nad swymi pisklętami, rozpościera swoje skrzy-

dła, bierze na nie młode i niesie je na lotkach swoich, tak Pan sam jeden 

prowadził go, nie było przy nim obcego boga” (Pwt 32,8-12). 

Wiersze 15-17 dodają do tego obrazu jeszcze więcej szczegółów: 

„I [Izrael] porzucił Boga, który go stworzył, znieważył skałę zbawienia 

swojego. Pobudzili jego zazdrość cudzymi bogami, podniecili go obrzy-

dliwościami, składali ofi ary demonom, które nie są bogami, bogom, któ-

rych ojcowie wasi nie znali, nowym, które niedawno się pojawiły” (Pwt 

32,15-17). Z powyższych wersetów wynika, że Bóg powołał wybrany lud 

spośród innych narodów. Izrael powstał, aby być „dziełem Pana” na ziemi 

i nie powinien oglądać się za „cudzymi bogami”. Warto zwrócić uwagę na 

kluczowy szczegół – według Mojżesza „bogami” pogańskich narodów by-

ły po prostu „demony” lub upadli aniołowie przybierający postać bóstw. 

Psalm 106. potwierdza, że za „bałwanami” pogańskich plemion kryły się 

„demony”: „Ofi arowali demonom synów swych i córki swoje. Wylewali 

krew niewinną, krew synów i córek swoich, które ofi arowali bałwanom 

Kanaanu, i skalana była ziemia krwią” (Ps 106,37.38). 

Za pośrednictwem Izraela Bóg wyznaczył na naszym zdominowanym 

przez demony świecie swoje terytorium i w ten sposób zgłosił swoje rosz-

czenia do rasy ludzkiej. Izrael został wybrany przez Boga, aby być „linią”, 

z której wywodzić się będzie obiecany Wojownik-Zbawiciel – przyjdzie 

On na świat, aby wyzwolić ludzkość z szatańskiej niewoli. Powołując Izra-

el spośród innych narodów, Bóg zademonstrował swój zamiar wyrwania 

świata spod demonicznego panowania. 
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Scena piąta: Wojownik bez broni 

Obiecany Wojownik pojawił się na ziemi jako bezbronne, zależne od in-

nych dziecko. Wychowywany przez pokornych izraelskich wieśniaków, 

osiągnąwszy dojrzałość, przypuścił atak na królestwo ciemności i syste-

matycznie dążył do zmiażdżenia głowy uzurpatora, ani razu nie korzy-

stając z narzędzi przemocy. Moglibyśmy nazwać Jezusa „Wojownikiem 

bez broni”, ponieważ przyszedł, aby odzyskać świat przy pomocy prawdy 

i miłości zamiast zwiedzenia i przemocy. Szatan od razu rozpoznał, kim 

naprawdę był Jezus. W końcu znali się już o wiele wcześniej. W swojej 

zuchwałości i arogancji, które rozwinęły się w nim przez tysiące lat pozor-

nego zwycięstwa, traktował ziemię jako swoje terytorium i zaproponował 

ją Jezusowi w zamian za oddawanie mu czci: 

„I wyprowadził go na górę, i pokazał mu wszystkie królestwa świata w 

mgnieniu oka. I rzekł do niego diabeł: Dam ci tę całą władzę i chwałę 

ich, ponieważ została mi przekazana, i daję ją, komu chcę. Jeśli więc 

Ty oddasz mi pokłon, cała ona twoja będzie” (Łk 4,5-7).

Oczywiście Jezus odmówił, wiedząc, że szatan nie zdaje sobie sprawy 

z tego, co go czeka. Zupełnie już nie dostrzegając Bożego charakteru, 

szatan po prostu nie był w stanie zrozumieć, że Jezus wkrótce uderzy w 

jego imperium ciemności z mocą, która przekracza jego pojęcie – mocą 

pełnej poświęcenia miłości. Odkrywając przed ludźmi swoją tożsamość i 

„wojowniczą” misję, Jezus wytłumaczył im, co dzieje się przed ich oczami: 

„Gdy zbrojny mocarz strzeże swego zamku, bezpieczne jest mienie jego. 

Lecz gdy mocniejszy od niego najdzie go i zwycięży, zabiera mu zbroję 

jego, na której polegał, i rozdaje jego łupy” (Łk 11,21-22). 
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W tej krótkiej przypowieści „zbrojny mocarz” to szatan. „Mocniejszy od 

niego” to Jezus. Jasne jest, że toczy się wojna, a jej punkt kulminacyj-

ny jest już blisko. I nikt nie spodziewa się posunięcia, które zaplanował 

i wykona Król nieba i ziemi. 

Nie wykorzysta żadnej fi zycznej broni. 

Nie obejmie dowództwa nad żadną brutalną armią. 

Jeden czyn będzie tak potężny, że pozwoli na odzyskanie utraconej ludz-

kości. 

Wskazując na ofi arę, którą już niedługo złoży na Golgocie, Jezus opisu-

je zwycięstwo, które odniesie nad wrogiem: „Teraz odbywa się sąd nad 

tym światem; teraz władca tego świata będzie wyrzucony. A gdy Ja będę 

wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę” (J 12,31-32). 

Dzięki pokornemu ucieleśnieniu, doskonałemu życiu miłości oraz pełnej 

poświęcenia śmierci na krzyżu, Jezus zabierze szatanowi „zbroję jego, na 

której polegał”. Objawienie Bożej miłości w Chrystusie obnażyło wszyst-

kie kłamstwa przeciwnika na temat Boga. Paweł wytłumaczył to w nastę-

pujący sposób: „Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności, i wystawił 

je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi” (Kol 2,15). 

Miłość, a nie siła, zwyciężyła zło. 

W zasadzie Chrystus odniósł triumf w wojnie między dobrem a złem 

poprzez jeden niezwykły akt pełnej poświęcenia miłości. Teraz jego zwy-

cięstwo musi zostać zaniesione „wszystkim narodom” (Mt 28,19). Wojna 

musi zostać wygrana we wnętrzu ludzkiego serca – osoba po osobie, dom 
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po domu, wioska po wiosce, obszar po obszarze i aż po krańce ziemi. 

I właśnie w tym momencie dochodzimy do sedna misji Kościoła. 

Scena szósta: Walczący/zwyciężający Kościół 

W wielkim boju między dobrem a złem nie chodzi tylko o ziemię pod 

naszymi stopami. Prawdziwa walka toczy się o półtorakilogramowy ob-

szar znajdujący się w naszych czaszkach. Bóg nie ukrywa tego, że chodzi 

mu o nasze „czoła” (Ap 14,1). Innymi słowy, On chce panować na tery-

torium naszego umysłu, emocji i decyzji. Apostoł Jan stwierdza, że wła-

śnie tam, na ludzkim czole, Bóg chce wypisać „Jego imię” potwierdzające 

Jego obecność w sferze naszych charakterów. Ludzki umysł jest podatny 

na zewnętrzne wpływy, które przenikają do naszego wnętrza. Jesteśmy 

przecież zaprojektowani, aby być zamieszkani – „by stanowić mieszkanie 

Boga przez Ducha” (Ef 2,22 BT). 

Każdy umysł ludzki jest: 

• królewską salą tronową, a Jezus – prawowitym królem; 

• obszarem wiecznej prawdy, a Jezus – prawdą; 

• komnatą świętego związku, a Jezus – naszą jedyną prawdziwą 

miłością.

Największy wróg Boga i ludzi również pragnie zasiąść na tronie ludzkie-

go serca. Jego celem jest zajęcie terytorium naszych umysłów i emocji. 

Z wściekłością próbuje wypełnić nasze serca i umysły zepsuciem tam, 

gdzie powinna być niewinność, zdeprawowaniem moralnym zastąpić czy-

stość, wrogością – miłość, a demonami przebierającymi się za bóstwa – 

obecność Ducha Świętego. 
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Język, jakiego używa Paweł, aby opisać naturę prowadzonych działań wo-

jennych, jest niezwykle sugestywny: 

„Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami. Gdyż 

oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia 

warowni dla sprawy Bożej; nim też unicestwiamy złe zamysły i wszel-

ką pychę, podnoszącą się przeciw poznaniu Boga, i zmuszamy wszelką 

myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi” (2 Kor 10,3-5).

Walka, którą prowadzimy, ma miejsce w sferze naszych umysłów, gdzie 

powstają myśli i uczucia, gdzie zamieszkuje mądrość. Wróg atakuje nas, 

tworząc „dowody”, które blokują prawdziwe „poznanie Boga”. Tak dłu-

go, jak jego teologiczne kłamstwa zajmują miejsce w naszych umysłach, 

posiada „warownie” w naszych wnętrzach. Z drugiej strony, gdy jego 

argumentacje są „unicestwiane” i zastępowane prawdą, ponosi porażkę, 

a ludzka dusza odzyskuje wolność. 

Misją Kościoła jest rozgłaszanie piękna Bożego charakteru pełnej poświę-

cenia miłości objawionej w Jezusie Chrystusie. Zostaliśmy powołani, aby 

zmobilizować nasze talenty, siły i zasoby w jednym celu – odzyskania 

dla Chrystusa terytorium w poszczególnych sercach i domach, w każ-

dym narodzie i w każdej miejscowości na ziemi. W sferze umysłowej, 

emocjonalnej i decyzyjnej każdej indywidualnej ludzkiej duszy Jezus rości 

sobie prawo do terytorium zawłaszczonego przez szatana. My, Jego Ko-

ściół, mamy robić to samo. Dzięki przebaczaniu, współczuciu, głoszeniu 

ewangelii, karmieniu i odziewaniu biednych, uwalnianiu zniewolonych, 

a zwłaszcza miłowaniu ludzi w taki sposób, jak kochał ich Jezus, mamy 

szerzyć Boże królestwo. 
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Scena siódma: Pierwsze królestwo odzyskane

„Potem nastanie koniec, gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu, gdy 

zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc” (1 Kor 15,24). 

Paweł chciał nam przekazać, że upadek wszelkich systemów dominacji, 

opresji, przymusu i wojny jest nieunikniony, a historia nieodwołalnie dą-

ży do powstania wiecznie obfi tującego, opartego na wolności królestwa 

wiecznej miłości. Prorok Micheasz opisał przyszłość w następujących sło-

wach: 

„I stanie się w dniach ostatecznych, że góra ze świątynią Pana będzie 

stać mocno jako najwyższa z gór i będzie wyniesiona ponad pagór-

ki, a ludy tłumnie będą do niej zdążać (…) I przekują swoje miecze 

na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Żaden naród nie podniesie 

miecza przeciwko drugiemu narodowi i nie będą się już uczyć sztuki 

wojennej (…) a Pan będzie nad nimi królował na górze Syjon, odtąd 

aż na wieki (…) do ciebie wróci i przyjdzie panowanie jak dawniej” 

(Mi 4,1-8). 

Niesamowity obraz!

 

Widzimy, że Bóg jest przeciwnikiem wojny i używania siły, jest natomiast 

zwolennikiem pokoju i miłości. Jego ostatecznym celem jest zniesienie 

wszystkich reżimów i ustanowienie wiecznych rządów wolności. „Pano-

wanie jak dawniej”, które utracili Adam i Ewa, zostanie przywrócone. 

Bóg mówi, że gdy to się stanie, „nie będą krzywdzić ani szkodzić na całej 

mojej świętej górze, bo ziemia będzie pełna poznania Pana jakby wód, 

które wypełniają morze” (Iz 11,9). Pierwsze terytorium, które zostanie 
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odzyskane dzięki Bożej zbawiennej łasce, leży w naszych sercach. W na-

stępnej kolejności cała ziemia zostanie odzyskana i odnowiona. „I rzekł 

Ten, który siedział na tronie: Oto wszystko nowym czynię” (Ap 21,5). 

Gdy ten dzień nadejdzie, Boże miasto, nowe Jeruzalem, zostanie przenie-

sione z przestrzeni niebiańskiej wprost do naszego świata. Planeta Ziemia 

stanie się nową stolicą wszechświata: 

„I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od 

Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swe-

go. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Bo-

ga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, 

a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już 

nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie; albo-

wiem pierwsze rzeczy przeminęły” (Ap 21,2-4). 

Ellen White opisuje tę piękną scenę w następujący sposób: 

„Na ziemi, tam gdzie panował grzech, ukaże się przewaga łaski Bożej. 

Sama ziemia, do której szatan rości sobie prawo, zostanie nie tylko 

uwolniona spod przemocy, ale i wywyższona. Nasz mały świat, nad 

którym ciąży ciemna plama przekleństwa grzechu, zostanie uhonoro-

wany przed innymi światami w Bożym wszechświecie. Tu, gdzie Syn 

Boży przebywał pod postacią ludzką, gdzie Król chwały żył, cierpiał 

i umarł, gdzie wszystko zostanie odnowione, świątynia Boga będzie 

wśród ludzi”3. 

Właśnie w tym kierunku zmierza historia. 

Dzięki Bożej łasce chcę zmierzać w tę samą stronę, mając pewność, że 

3  Życie Jezusa, Warszawa 2000, s. 16.
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Jezus bezpiecznie doprowadzi mnie do nowej ziemi jako wiecznego oby-

watela pierwotnego i w pełni odzyskanego królestwa. A ty? 

DZIEŃ 2: Pytania do dyskusji 
1. Nauka brzmi: „Każda rozumiana we właściwy sposób doktryna bi-

blijna spełnia funkcję wizjera, za pomocą którego możemy zobaczyć 

serce, dobroć i miłość Boga”. Porozmawiajcie na temat sytuacji z wa-

szego dotychczasowego życia i wychowania religijnego, w których do-

świadczyliście prawdziwości lub fałszu tego stwierdzenia. 

2. W jaki sposób bunt Lucyfera przeciwko Bogu pokazuje, że nie wierzył 

on, iż motywacją działania Boga była miłość? Jak jego wypowiedzi, 

znajdujące się w 14. rozdziale Księgi Izajasza, pokazują, że według 

niego Bóg jest samolubny i bezwzględny? 

3. Jaka jest różnica między przywództwem, które Bóg dał Adamowi 

i Ewie (a co za tym idzie również nam) a dowództwem, które szatan 

objął na ziemi? Czy uważasz, że jest czasem możliwe, iż dobrzy ludzie, 

nawet przywódcy Kościoła lub nauczyciele – a może nawet ty – nie-

świadomie próbują dowodzić zamiast przewodzić, aby szerzyć Boże 

królestwo? Porozmawiajcie o tym. 

4. Kilkukrotnie autor używa sformułowania „sfera umysłowa, emocjo-

nalna i decyzyjna”. Podzielcie się przemyśleniami na temat tego, jak 

postrzegacie walkę Boga z szatanem o te obszary waszego wnętrza. 

W jaki sposób możecie zdecydować, kto obejmie panowanie w waszej 

duszy? Używajcie konkretnych przykładów. 
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DZIEŃ 2: Zajęcia w grupie
1. Dodajcie lub udekorujcie swój ośmiokątny model. 

2. Całą grupą lub w parach odegrajcie każdą z siedmiu scen z czytan-

ki: Scena pierwsza: Panowanie, Scena druga: Abdykacja, Scena trze-

cia: Obiecany Wojownik, Scena czwarta: Mobilizacja sił, Scena piąta: 

Wojownik bez broni, Scena szósta: Walczący/zwyciężający Kościół, Sce-

na siódma: Pierwsze królestwo odzyskane. Na każdą scenę przeznaczcie 

jedną minutę. Mogą to być albo krótkie scenki (użyjcie swojej wy-

obraźni w kwestii tego co zrobić czy powiedzieć) albo pantomimy, 

prezentujące każdą fazę wielkiego boju. Jeśli nie chcecie czekać do 

końca czytanki, możecie odegrać każdą scenę na zakończenie poszcze-

gólnych sekcji. 
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Dekalog stanowi podstawę naszego systemu wierzeń jako adwentystów 

dnia siódmego. Podczas gdy duża część świata chrześcijańskiego głosi „an-

tynomizm” – koncepcję, według której Boże prawo zostało „zniesione” 

w momencie śmierci Jezusa na krzyżu – my wierzymy, że jest ono wieczne 

i niezmienne. Jak dotąd brzmi nieźle. 

Stajemy jednak przed poważnym problemem, ponieważ czasem w na-

szych wysiłkach w obronie prawa Bożego, sprowadzamy tę kwestię do 

zwykłego sporu z antynomizmem – sypiemy jak z rękawa tekstami biblij-

nymi, przy pomocy których chcemy udowodnić innym chrześcijanom, 

że powinni zachowywać prawo. I w ten sposób stworzyliśmy sobie wielki 

problem – zarówno teologiczny, jak i empiryczny. 

Pozwólcie, że to wyjaśnię. 

Odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie 

Ellen White miała wiele do powiedzenia na temat naszej skłonności – 

jako grupy – do złego postrzegania i nieprawidłowego używania prawa 

Bożego. Zwróćcie uwagę na jej wnikliwą i celną wypowiedź: 

 „Z jednej strony religijni ludzie ogólnie rzecz biorąc rozdzielili pra-

wo i ewangelię, podczas gdy my, z drugiej strony, uczyniliśmy prawie 

DZIEŃ 3: 
PRAWO BOŻE

Wyzwalająca 
miłość
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to samo z innego punktu widzenia. Nie wywyższaliśmy przed ludem 

sprawiedliwości Chrystusa i pełnej doniosłości Jego wielkiego pla-

nu odkupienia. Pomijaliśmy Chrystusa i Jego niezmierzoną miłość, 

wprowadzaliśmy teorie i rozumowanie, wygłaszając wzniecające spory 

przemówienia” 4.

Powyższe słowa powinny skłonić nas do poważnego zastanowienia się nad 

naszą postawą. 

Najwyraźniej nasza przygoda z prawem wcale nie zmierza we właściwym 

kierunku. Broniliśmy prawa, wygłaszając „pełne argumentów” kazania 

przeciwko tym, którzy je odrzucają, ale korygując ich herezje, wypraco-

waliśmy własne. Ellen White mówi: „Nie przedstawialiśmy ludziom spra-

wiedliwości Chrystusa i pełnego znaczenia Jego wielkiego planu odkupie-

nia. Zostawiliśmy Chrystusa i Jego niezrównaną miłość”.

Ludzie – to poważna sprawa, delikatnie mówiąc. 

Nie jest to jej jednostkowa wypowiedź. Wiele razy ostrzegała, że jako gru-

pa źle traktujemy Boże prawo. Pewnego razu była tak zmęczona słucha-

niem kaznodziejów, którzy nieustannie poruszali temat obrony prawa, że 

powiedziała: „Niech prawo samo się o siebie zatroszczy. Tak bardzo się 

na nim skoncentrowaliśmy, że staliśmy się jak suche wzgórza Gilboa, bez 

rosy i deszczu. Zaufajmy zasługom Jezusa Chrystusa z Nazaretu”5. Z tych 

słów wynika, że nie chodziło jej tylko o słuchanie zbyt wielu kazań wy-

głaszanych w obronie prawa. Nie chodziło o zbyt częste poruszanie tego 

tematu, ale raczej o to, że w ten sposób stworzyliśmy sami sobie poważny 

4 Ellen White, Wiara i uczynki, s. 15.
5 Sermons and Talks, Vol. 1, s. 137.
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problem teologiczny. Głosiliśmy prawo w taki sposób, że przestaliśmy 

rozumieć ewangelię, ponieważ straciliśmy z oczu zasługi Jezusa. 

Przechodząc do sedna, wyraziła swoje obawy w następujący sposób: 

„Wielokrotnie było mi ukazywane niebezpieczeństwo tkwiące w tym, że 

jako lud zabawiamy się fałszywymi ideami usprawiedliwienia przez wiarę. 

Pokazywano mi przez lata, że szatan będzie działał w szczególny sposób, 

aby w tym punkcie zaciemnić umysł. Zbyt często kładziono nacisk na Pra-

wo Boże i przedstawiano je zgromadzeniom w sposób niemal pozbawiony 

znajomości Jezusa Chrystusa i Jego związku z prawem, tak jak w przypadku 

ofi ary Kaina” 6. 

Och! Kazania adwentowe porównane do ofi ary Kaina! 

Innymi słowy, w naszej gorliwości w obronie prawa kryje się niebezpie-

czeństwo legalistycznego przedstawiania tego tematu. Zaniepokojona tą 

sytuacją wyjaśniła, w jakim kierunku powinno zdążać nasze nauczanie: 

Nie ma takiej kwestii, na którą trzeba kłaść większy nacisk, częściej po-

wtarzać czy też mocniej wpajać w umysły wszystkich, niż to, że rzeczą 

niemożliwą dla upadłego człowieka jest zasłużenie sobie na cokolwiek 

poprzez najlepsze dobre uczynki. Zbawienie jest jedynie przez wiarę 

w Jezusa Chrystusa”7. 

Wow! 

Wyobraźcie sobie taką serię wykładów ewangelizacyjnych. 

6 Wiara i uczynki, s. 18.
7  Wiara i uczynki, s. 19.
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Dalej Ellen White pisze: 

„Niech ten temat będzie wyraźny i jasny, że poprzez własne zasługi 

żadne stworzenie nigdy nie zdoła poprawić swej pozycji w oczach Bo-

żych ani skłonić Boga do udzielenia błogosławieństw. Gdyby wiara 

i uczynki mogły nabyć dla kogokolwiek dar zbawienia, wówczas 

Stwórca byłby zobowiązany wobec stworzenia. Istnieje tutaj możli-

wość potraktowania fałszu jako prawdy. Jeśliby jakikolwiek człowiek 

mógł zasłużyć na zbawienie przez coś, co może uczynić, wtedy znaj-

dowałby się on w tym samym położeniu, co katolik odprawiający po-

kutę za swe grzechy. Zbawienie stałoby się wtedy po części spłatą dłu-

gu, skoro można by je uzyskać tak jak wynagrodzenie. Jeśli człowiek 

nie może przez jakikolwiek ze swoich dobrych uczynków zasłużyć na 

zbawienie, to wtedy musi być ono całkowicie z łaski, przyjmowane 

przez człowieka jako grzesznika, ponieważ przyjmuje on i wierzy w 

Jezusa. Jest ono całkowicie dobrowolnym darem. Nie ma żadnych 

niejasności odnośnie usprawiedliwienia przez wiarę”8.

Rzeczywistość wygląda jednak następująco: nawet w obliczu takich wy-

powiedzi Ellen White mamy tendencję do unikania w naszych wystą-

pieniach ewangelizacyjnych mocnego podkreślania usprawiedliwienia 

z wiary ze strachu przed osłabieniem nakazu posłuszeństwa wobec prawa 

Bożego. Gdy funkcjonujemy w legalistycznych ramach, czysta ewangelia 

Bożej łaski wydaje się być niebezpieczna dla prawa. Legalistyczny umysł 

rozumuje, a przynajmniej czuje, w następujący sposób: 

8 Wiara i uczynki, s. 20.
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Jeżeli zbawienie jest bezpłatnym darem samej łaski Bożej, który można przy-

jąć jedynie przez wiarę, i jeżeli przestrzeganie prawa nie jest żadną zasługą, 

to po co w ogóle je przestrzegać? 

Boimy się, że jeśli dobra nowina będzie zbyt atrakcyjna, a zbawienie cał-

kowicie za darmo, ludzie nie będą widzieli żadnego powodu do przestrze-

gania prawa Bożego. W rzeczywistości jest zupełnie odwrotnie – dopóki 

jednak nie zrozumiemy ewangelii we właściwy sposób, wygodniej jest 

trzymać ją w ukryciu i powtarzać niepodważalne teksty, które dowodzą 

konieczności zachowywania prawa. Prawda jest taka, że posłuszeństwo, któ-

re wynika z poczucia obowiązku, które w najmniejszym stopniu wydaje się 

mieć udział w naszym zbawieniu, w rzeczywistości nie jest posłuszeństwem. 

Ponadto, jest to zniewaga dla Boga, ponieważ umniejsza Jego łaskę, suge-

rując, że w jakiś sposób możemy zaskarbić sobie Jego przychylność. Bóg 

nie jest niebiańskim automatem do sprzedaży, w który wystarczy włożyć 

właściwą monetę, żeby dostać od Niego to, co chcemy. Bóg nie jest tak-

że pogańskim bóstwem, którego przychylność można pozyskać dobrymi 

uczynkami. 

W żadnym wypadku!   

Niesamowite jest to, że nie możemy zrobić kompletnie nic, żeby zaskar-

bić sobie Bożą przychylność, nie dlatego, że jest to takie trudne, ale dlate-

go, że już ją mamy! Bóg wprost tryska ochoczą łaską, wspaniałą miłością 

oraz szczodrym miłosierdziem – a my w żaden sposób na to nie zapra-

cowaliśmy ani nie możemy zapracować. Dlatego właśnie Paweł głosił to, 

co nazywał „odkupieniem w Chrystusie Jezusie” (Rz 3,24). Niech głębia 

tego stwierdzenia mocno zakorzeni się w twoim sercu. Zbawienie już się 
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dokonało w osobie i działaniu Chrystusa, a my nic nie możemy do niego 

dodać. To wszystko jest już w Nim. 

Pełen pakiet! 

Sprawa załatwiona! 

Fakt dokonany! 

W Jego uniżonej inkarnacji, doskonałym życiu, pełnej poświęcenia śmierci 

na krzyżu, zwycięskim zmartwychwstaniu i wstąpieniu na miejsce chwały 

po prawicy Ojca oglądamy ukończone dzieło odkupienia. Jezus przyjął 

nasze człowieczeństwo, prowadził życie zupełnej niewinności i doskonałej 

sprawiedliwości, a kiedy dokonał tego niesamowitego wyczynu ze starego 

człowieczeństwa zostało wykute zupełnie nowe, właśnie dla nas. 

Zbawienie, całkowite i bezpłatne w Chrystusie! 

To jest ewangelia. 

Dobra nowina. 

Dobre wieści. 

Radosna wiadomość. 

Kiedy poprzez nasze przestrzeganie prawa próbujemy dodać cokolwiek do 

„odkupienia w Chrystusie Jezusie”, dobra nowina znika. 
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W takim razie, jakie znaczenie ma prawo? 

Cieszę się, że pytasz. Jak przystało na adwentystę. 

Litera zabija, duch zaś ożywia 

Przyjrzyj się trzeciemu rozdziałowi 2. Listu do Koryntian. Jeżeli jesteś 

adwentystą, najprawdopodobniej nigdy się nad nim poważnie nie zasta-

nawiałeś, ponieważ trochę nie pasuje on do naszego ogólnego zrozumie-

nia Bożego prawa. Jest prawie pewne, że nigdy nie słyszałeś tych frag-

mentów podczas akcji ewangelizacyjnych – może oprócz sytuacji, gdy 

trzeba było odpowiedzieć tym wersetem, aby uzasadnić swoje poglądy. 

Wierzymy, że nasz Kościół został powołany przez Boga, aby głosić Jego 

prawo. Niezmienność Bożego prawa jest jedną z naszych fundamental-

nych zasad wiary. A jednak ten fragment – wybitna wypowiedź Pawła na 

temat prawa – praktycznie nie występuje w adwentystycznym naucza-

niu dotyczącym tej kwestii. Apostoł przedstawia tutaj najlepszy wykład 

swojego ewangelicznego myślenia, a jednak rzadko – jeśli w ogóle – jest 

on cytowany w adwentystycznych kazaniach. Po prostu nie wiemy, co 

z nim zrobić – mówimy o prawie jedno, a Paweł próbuje powiedzieć coś 

zupełnie innego. Ośmielę się twierdzić, że to, co apostoł pogan naucza o 

prawie w trzecim rozdziale 2. listu do Koryntian, jest niezbędne dla nas 

jako społeczności. 

Zacznijmy od wiersza szóstego. Ze świadomością wypełnioną światłem 

ewangelii Paweł jasno określił, jaka była jego misja ewangelizacyjna, 

a także jak powinna wyglądać nasza. Mówi o tym, że Bóg „uzdolnił nas, 

abyśmy byli sługami nowego przymierza, nie litery, lecz ducha, bo li-

tera zabija, duch zaś ożywia”. Słudzy Boga – słowa te odnoszą się nas 
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wszystkich, którzy wierzymy w Chrystusa – mają być rozważni w gło-

szeniu „nowego przymierza”. To jest poselstwo, które Bóg polecił nam 

głosić. Innymi słowy, mamy zajmować się prawem Bożym przez pryzmat 

nowego przymierza

Dlaczego jest to ważne? 

Ponieważ, jak mówi Paweł, „litera zabija”. Głoszenie prawa jedynie jako 

listy zasad moralnych, których należy przestrzegać, przy jednoczesnym 

pozostawieniu choćby cienia szansy na to, że przestrzeganie prawa zapew-

nia dostęp do Boga – do Jego przychylności, miłości i akceptacji – stano-

wi duchowe niebezpieczeństwo. 

„Litera zabija”. 

Poza donośnie ogłaszanym, niemożliwym do przeoczenia i zupełnie ja-

snym przesłaniem Bożej łaski litera prawa potrafi  jedynie niszczyć. 

„Litera zabija”. 

Prawo bez ewangelii miesza nam w głowach, ponieważ zaburza nasz ob-

raz Boga. Pozostawia nas z przygniatającym emocjonalnym poczuciem 

obowiązku, żeby robić rzeczy dla Boga zamiast poczuciem wdzięczności dla 

Boga za to, co On dla nas uczynił.

„Litera zabija”. 

W wierszu siódmym Paweł rozwija swoje zrozumienie tego zagadnienia, 

nazywając prawo „służbą śmierci”, a w wierszu dziewiątym – „służbą po-



51

tępienia”. Jasne jest więc, że mówi on przede wszystkim o śmierci ducho-

wej, a nie fi zycznej. Prawo doprowadza do śmierci przez „potępienie”, 

które wywołuje w sumieniu. W Rz 3,20 Paweł wyraża to w następujący 

sposób: 

„Przez zakon jest poznanie grzechu”. 

Prawo działa jak moralne lustro, które pokazuje nam grzech poprzez 

kontrast z doskonałym standardem bezinteresownej miłości. Patrzymy na 

prawo i mówimy: „O nie, już po mnie! Przecież wcale taki nie jestem. Je-

żeli tak wygląda standard, to jestem do niczego i nie ma we mnie ani tro-

chę moralnego dobra”. Oczywiście jest to prawda. Jesteśmy winni, a prawo 

mówi o tym jasno i wyraźnie. Ale w odkryciu naszej winy przez prawo nie 

ma życia, ponieważ wina nie jest wystarczającym motywatorem do prawdzi-

wej zmiany. Jeżeli będziemy tkwić w psychologicznym potrzasku poczucia 

winy i zwracać się do Boga po zbawienie na płaszczyźnie wymagań prawa, 

czeka nas duchowa śmierć. 

„Litera zabija”. 

Jeżeli sposób głoszenia prawa wzbudza w nas przekonanie, że jeśli będzie-

my się wystarczająco starać, uda nam się je przestrzegać, nieuchronnie 

podążymy jedną z dwóch dróg: 

1. Staniemy się zadufanymi w sobie faryzeuszami, którzy pilnują siebie 

nawzajem i żyją z krytykanckim nastawieniem w stosunku do tych, 

którzy nie dorastają do ich poziomu. 

2. Będziemy próbować, próbować i jeszcze raz próbować zachowywać 
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prawo, motywowani strachem i potępieniem, dopóki zrozpaczeni cał-

kowicie się nie poddamy. 

„Litera zabija”. 

W przeciwieństwie do tego, jak mówi Paweł, „duch ożywia”. Duch Świę-

ty działa szczególnie w sferze nauczania nowego przymierza, ponieważ to 

właśnie tam rodzi się i jest pielęgnowane prawdziwe życie duchowe. Staje 

się to jasne, gdy apostoł rozwija ten temat. Zwróćmy uwagę na wiersze 

7-11: 

„Jeśli tedy służba śmierci, wyryta literami na tablicach kamiennych 

taką miała chwałę, że synowie izraelscy nie mogli patrzeć na oblicze 

Mojżesza z powodu przemijającej wszak jasności oblicza jego, czy nie 

daleko więcej chwały mieć będzie służba ducha? Jeśli bowiem służba 

potępienia ma chwałę, daleko więcej obfi tuje w chwałę służba spra-

wiedliwości. Albowiem to, co niegdyś miało chwałę, teraz nie ma 

chwały z powodu chwały, która tamtą przewyższa. Jeśli bowiem chwa-

łę miało to, co przemija, daleko więcej jaśnieje w chwale to, co trwa”. 

Paweł wchodzi tutaj głęboko w temat, kiedy jednak zrozumiemy, o co 

chodzi, jego słowa staną się bardzo proste i niesamowicie wyzwalające. 

Rozłóżmy je na czynniki pierwsze.

Przede wszystkim, wiemy, że Paweł mówi tu o prawie moralnym, a nie 

ceremonialnym, ponieważ wyraźnie stwierdza, że to prawo było „wyryte 

literami na tablicach kamiennych”. Musimy więc być gotowi na to, że co-

kolwiek Paweł ma do powiedzenia, będzie to dotyczyło Dziesięciu Przy-
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kazań. Apostoł z genialną wnikliwością opisuje prawo dane Mojżeszowi 

na Górze Synaj, stwierdzając, że miało ono pewien rodzaj „chwały”. Było 

odkrywcze. Wydobyło na światło dzienne kluczową prawdę. Tak, prawo 

działa w pewnym wymiarze, ale jest ograniczone pod względem tego, co 

może ujawnić i osiągnąć. Paweł mówi więc, że jego „chwała” musiała być 

„przemijająca”. Musiała ustąpić miejsca czemuś innemu. 

Taki sposób opisywania Dziesięciu Przykazań nie bardzo nam się podo-

ba. Mierzenie się z takim opisem Bożego prawa znajdującym się w samej 

Biblii jest dla nas dziwne, a nawet problematyczne. Jako adwentyści odru-

chowo chcemy omijać takie fragmenty lub zupełnie ich unikać. Jednakże 

Paweł jest uparty i stanowczy – nie tylko tutaj, ale ogólnie w swoich pi-

smach – opisując prawo jako fazę przejściową do czegoś wspanialszego. 

W Rz 7,4 czytamy: „Przeto, bracia moi, i wy umarliście dla zakonu przez 

ciało Chrystusowe”. W wierszu 6. mówi: „Lecz teraz zostaliśmy uwolnie-

ni od zakonu, gdy umarliśmy temu, przez co byliśmy opanowani, tak iż 

służymy w nowości ducha, a nie według przestarzałej litery”. „Albowiem 

końcem zakonu jest Chrystus, aby był usprawiedliwiony każdy, kto wie-

rzy” (Rz 10,4). „Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystu-

sa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni” (Ga 3,24).

Bardzo ważne jest, że Chrystus stanowi koniec prawa dla tych, którzy wie-

rzą;  prawo jest nauczycielem, który prowadzi nas do Chrystusa; wierzący 

staje się martwy dla prawa przez śmierć Chrystusa i w ten sposób zostaje 

uwolniony od prawa. Jako adwentyści musimy dobrze przeanalizować 

nauczanie Pawła w tej kwestii, jeżeli mamy naprawdę głosić ewangelię 

w mocy głośnego krzyku i późnego deszczu. Większość chrześcijańskich 

denominacji nie zrozumiała tego, co Paweł mówił na temat prawa i poszła 

drogą antynomizmu. Odrzuciły one całe prawo. 
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Historycznie, adwentyzm pojawił się i na nowo odkrył zapomniane pra-

wo Boże. Jako społeczność we właściwy sposób wywyższyliśmy Dziesięć 

Przykazań, przypominając, że są niezmienne, wieczne i stałe. Jednakże, 

o ile udało nam się ominąć antynomizm, również rozminęliśmy się z tym, 

co na temat prawa mówił Paweł. W konsekwencji nasz własny prorok 

wielokrotnie karcił nas za przedstawianie prawa Bożego w złym świetle. 

Jeśli skonfrontujemy swoje podejście do kwestii prawa z tym, co Paweł 

mówi odnośnie Dziesięciu Przykazań, ominiemy manowce antynomizmu 

po lewej stronie i legalizmu po prawej oraz otrzymamy wgląd w ewan-

gelię, jakiej dotąd nie znaliśmy. Od czasu Chrystusa i apostołów antyno-

mizm i legalizm stanowiły jedyne dwa poglądy wyraźnie głoszone światu. 

W podejściu Pawła do prawa leży głęboki, piękny i potężny geniusz, któ-

ry nadal w dużym stopniu pozostaje w ukryciu i nie jest głoszony.  

Udajmy się więc z powrotem do trzeciego rozdziału 2. Listu do Koryn-

tian. 

Po tym, jak Paweł stwierdził, że prawo miało pewien rodzaj chwały, mówi 

dalej, że jego chwała musi ustąpić miejsca większej chwale. „Jeśli bowiem 

służba potępienia ma chwałę, daleko więcej obfi tuje w chwałę służba spra-

wiedliwości. Albowiem to, co niegdyś miało chwałę, teraz nie ma chwały 

z powodu chwały, która tamtą przewyższa. Jeśli bowiem chwałę miało to, 

co przemija, daleko więcej jaśnieje w chwale to, co trwa”. Apostoł jasno 

stwierdza: w osobie Chrystusa zstąpiła na świat chwała, która tak dalece 

„przewyższa” prawo wyryte na kamiennych tablicach, że w porównaniu 

z nią prawo „nie ma chwały”. Gdy aniołowie zobaczyli nowonarodzonego 

Mesjasza, zakrzyknęli z niebios: „Chwała na wysokościach Bogu, a na 

ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie” (Łk 2,14). Zbliżając 

się do krzyża, Jezus powiedział: „Nadeszła godzina, aby został uwielbiony 

Syn Człowieczy” (J 12,23). 
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To jest chwała, która „przewyższa”: chwała Góry Synaj zostaje zastąpiona 

chwałą Golgoty. 

W Chrystusie świat otrzymał coś, czego prawo nie może dać, a Paweł 

wyjaśnia, co to jest. Zwróć uwagę na słowa w wersecie 9: „Jeśli bowiem 

służba potępienia ma chwałę, daleko więcej obfi tuje w chwałę służba 

sprawiedliwości”. Bóg ratuje grzeszników przez służbę „sprawiedliwości” 

zamiast „potępienia”. Duch Święty, działający w ramach nowego przy-

mierza i uwypuklający zasługi Chrystusa, wkłada w nasze serca poczucie, 

że w oczach Boga jesteśmy sprawiedliwi. Jest to wielka prawda usprawie-

dliwienia z wiary, odpowiednika tego, co Paweł nazywa „nowym przy-

mierzem”. W Rz 4,17 przedstawia to w następujący sposób: Bóg „to, cze-

go nie ma, powołuje do bytu”. Bóg nazywa mnie sprawiedliwym, chociaż 

wie, że jestem grzeszny. Nazywa mnie niewinnym, chociaż wie, że jestem 

winny. To nie jest fi kcja prawna, ale geniusz postrzegania! Bóg postrzega 

mnie tak, jakbym nigdy nie zgrzeszył; dzieje się tak jednak nie po to, żeby 

wytłumaczyć mój grzech lub zostawić mnie w jego niewoli, ale po to, 

żeby wyzwolić mnie z niego na najgłębszym poziomie mojej tożsamości. 

W 2 Kor 5,19 Paweł przedstawia tę sama prawdę, ale w inny sposób: 

„Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków”. 

Tłumaczenie Biblii Tysiąclecia mówi, że Bóg zbawia grzeszników, „nie 

poczytując ludziom ich grzechów”. W Chrystusie objawia siebie jako już 

pojednanego z nami. W Jego sercu jest pełne i darmowe przebaczenie. 

Nie musimy nic robić, żeby Bóg taki był. On po prostu taki jest. Kocha 

każdego grzesznika na świecie doskonale pojednaną miłością, której nie 

można kupić. Jedyne, co pozostaje nam do zrobienia, to zobaczyć, uwie-

rzyć i doświadczyć pojednania z Nim. Innymi słowy, obiektywnie patrząc 
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na zbawienie, jest to sprawa już dokonana w osobie i dziele Chrystusa. 

Nie możemy nic do tego dodać. Subiektywne doświadczenie tego obiek-

tywnego faktu ma miejsce, gdy przyjmujemy go przez wiarę, gdy mó-

wimy Tak! Bożej miłości, Jego przebaczeniu oraz akceptacji objawionej 

w życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Wiara nie tworzy nowych 

faktów, ale wierzy faktom takim, jakie są w Jezusie. 

Wróćmy do trzeciego rozdziału 2. Listu do Koryntian i przeanalizujmy 

końcowe wyjaśnienia Pawła dotyczące dwóch spojrzeń na prawo: 

„Mając więc taką nadzieję, bardzo śmiało sobie poczynamy, a nie tak, 

jak Mojżesz, który kładł zasłonę na oblicze swoje, aby synowie izra-

elscy nie patrzyli na koniec tego, co miało ustać. Lecz umysły ich 

otępiały. Albowiem aż do dnia dzisiejszego przy czytaniu starego przy-

mierza ta sama zasłona pozostaje nie odsłonięta, gdyż w Chrystusie 

zostaje ona usunięta. Tak jest aż po dzień dzisiejszy, ilekroć czyta się 

Mojżesza, zasłona leży na ich sercu; lecz gdy się do Pana nawrócą, 

zasłona zostaje zdjęta. A Pan jest Duchem; gdzie zaś Duch Pański, 

tam wolność. My wszyscy tedy, z odsłoniętym obliczem, oglądając jak 

w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, 

z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem” (2 Kor 

3,12-18).

Paweł opisuje tutaj stan ludzi, którzy znają Biblię, ale jednocześnie jej nie 

znają. Potrafi ą czytać tekst, ale jednocześnie są duchowo nieoświeceni. Znają 

słowo, ale nie znają Słowa. Znają rozdziały, wersy i fakty, ale nie mają świa-

domości głębszej rzeczywistości, na którą one wskazują. „Ilekroć czyta się 

Mojżesza, zasłona leży na ich sercu”. Tak, Paweł mówi tu o starożytnym 
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Izraelu. Ale nie, nie mówi tylko do Izraela. Odnosi się również do ludzi 

obecnego wieku, którzy znają wiele „prawd” i nauczają prawa, a z powo-

du swojej wiedzy myślą o sobie w następujący sposób: „bogaty jestem 

i wzbogaciłem się (teologicznie), i niczego nie potrzebuję”, a w rzeczywi-

stości są „pożałowania godni nędzarze i biedacy, ślepi i goli” (Ap 3,17). 

Nauczanie prawdy bez nauczania Prawdy! W rzeczywistości – ślepota! 

Jednak, drodzy współwyznawcy, w Chrystusie można otrzymać oświece-

nie! „W Chrystusie zostaje ona [zasłona] usunięta” – mówi Paweł. „Lecz 

gdy się do Pana nawrócą, zasłona zostaje zdjęta”. „Oglądając jak w zwier-

ciadle chwałę Pana” – nie zwyczajnie patrząc, jak gdyby Jezus był jedną 

z doktryn w całej serii wykładów! Nie ma to być przelotne spojrzenie, jak 

gdyby Jezus był marginalnym tematem, jednym z wielu – na przykład 

szóstym w składającej się z dwudziestu czterech części serii! 

Nie! 

Paweł użył słowa „oglądając”. Chce, abyśmy patrzyli, rozważali, wpatry-

wali się w Chrystusa utkwionym w niego wzrokiem! Zachęca nas, abyśmy 

poświęcili Jezusowi naszą pełną, skupioną, niepodzielną intelektualnie, 

emocjonalnie i teologicznie uwagę. Dokładnie opisuje, co się stanie z na-

mi, w nas i dla nas, gdy to zrobimy: zostaniemy „przemienieni w ten sam 

obraz, z chwały w chwałę”. Wcześniej wytłumaczył już, że są przed nami 

dwa rodzaje chwały – chwała wydarzenia na górze Synaj i chwała wyda-

rzenia na Golgocie; chwała litery przynoszącej potępienie i chwała Ducha 

przynoszącego dar sprawiedliwości; chwała prawa przynoszącego śmierć 

i chwała nowego przymierza przynoszącego życie. Teraz mówi nam, że 

obserwując Jezusa, zostaniemy poddani fundamentalnej, zasadniczej, cał-
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kowitej przemianie z jednej chwały w inną – od zwracania się do Boga po 

zbawienie przez przestrzeganie prawa do zwracania się do Boga po zbawie-

nie przez Chrystusa i Jego zbawienie. 

Paweł postawił przed nami dwie różne opcje: 

1. Doświadczenie starego przymierza, które nigdy nie było Bożym 

zamiarem, jest kierowane emocjonalnym poczuciem potępienia, 

z którego wynika posłuszeństwo. Wytwarza ono zewnętrzne wrażenie 

posłuszeństwa – udawanego, powierzchownego, obłudnego, kryty-

kanckiego posłuszeństwa. Wiąże się także z narzuconym z zewnątrz 

poczuciem konieczności przestrzegania prawa jako sposobem na uzy-

skanie Bożej akceptacji. 

2. Doświadczenie nowego przymierza jest kierowane głęboką świado-

mością Bożej miłości, z której wynika posłuszeństwo. Wytwarza ono 

autentyczny wewnętrzny wzrost posłuszeństwa wobec prawa Bożego 

– prawdziwy, szczery, wolny od potępienia. Wiąże się z poczuciem 

wolności bieżącego odczuwania Bożej akceptacji, zanim jeszcze wy-

konam jakikolwiek krok w kierunku przestrzegania prawa, co stwarza 

we mnie nową moc do bycia posłusznym – moc, jakiej nigdy wcze-

śniej nie znałem. 

Paweł nie odrzucił prawa, a jedynie w prosty i konieczny sposób określił 

granice jego mocy i właściwy obszar jego działania. Nie negował prawa 

jako całości, ale zdecydowanie sprzeciwił się traktowaniu go jako środka 

zbawczego. Prawo ma tylko jeden cel i Biblia jasno go defi niuje: „Tak 

więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zo-

stali usprawiedliwieni” (Ga 3,24). Jako faryzeusz z faryzeuszy doświadczył 

przełomowego teologicznego objawienia: chwała prawa została zastąpio-
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na chwałą żyjącego Chrystusa! Paweł dokonał zmiany, do której zachęca 

również nas – „z chwały w chwałę”, z chwały prawa w chwałę ewangelii. 

Gdy dokonamy tej zmiany, adwentyzm w końcu stanie się potężną teolo-

giczną rewolucją, którą Bóg chce, aby był. Wszyscy zauważymy moment, 

kiedy zacznie się to dziać, bo wtedy „dominować będzie jedno zaintere-

sowanie, jeden temat pochłonie wszystkie inne – Chrystus naszą sprawie-

dliwością”9. 

 

DZIEŃ 3: Pytania do dyskusji 
1. Czytanka mówi, że ludzie na dwa sposoby radzą sobie z myślą, że 

aby zasłużyć na zbawienie, Bożą miłość czy przychylność, muszą być 

posłuszni: 

a. rygorystyczne „posłuszeństwo”, które prowadzi do faryzejstwa i kry-

tykanctwa;

b. próbowanie i próbowanie, upadanie i poddawanie się rozpaczy. 

Ku której z tych skrajności najczęściej skłania się twoje życie? Kiedy 

naprawdę zrozumiałeś zasadę, o której była mowa w czytance – że 

nasze zbawienie znajduje się jedynie w Chrystusie, niezależnie od pra-

wa, a nasze radosne posłuszeństwo jest możliwe dzięki akceptacji tej 

cudownej nowiny? Jeżeli miało to miejsce w przeszłości, podziel się 

szczegółową opowieścią o zmianie, jaka zaszła w twoim życiu. Jeżeli 

zaczyna to do ciebie docierać właśnie teraz, oddaj chwałę Bogu i zbie-

raj historie, którymi będziesz się dzielić. To na pewno zmieni twoje 

życie! 

9 Ellen White, Review and Herald, December  23, 1890.
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2. Paweł mówi, że prawo miało chwałę. Powiedz, jak rozumiesz i co 

oznacza dla ciebie osobiście cudowność Dziesięciu Przykazań. Apo-

stoł stwierdza także, że o wiele więcej chwały jest w Chrystusie i Jego 

doskonałym, darmowym darze zbawienia. W jaki sposób chwała tego 

bezpłatnego daru przewyższa według ciebie chwałę prawa? 

3. Czym, twoim zdaniem, jest „zasłona”, która sprawia, że naprawdę 

szczerzy chrześcijanie nie dostrzegają prawdy w kwestii łaski i prawa?

4. W jaki sposób możesz świadomie, ciągle obserwować Chrystusa 

w swoim codziennym życiu? Wymień trzy sposoby. Zacznij je sumien-

nie praktykować, żeby stale mieć przed sobą Jego kochające oblicze. 

DZIEŃ 3: Zajęcia w grupie
1. Dodajcie lub udekorujcie swój ośmiokątny model. 

2. W zależności od liczebności grupy możecie podzielić się na drużyny 

lub pary. Przepiszcie każde przykazanie, używając pozytywnych sfor-

mułowań. Gdy Bóg mówi „nie będziesz”, co chce, abyśmy czynili? 

Wypiszcie je w formie obietnic. 
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W poprzedniej czytance wnikliwie przeanalizowaliśmy spostrzeżenia 

i pouczenia apostoła Pawła na temat prawa Bożego. Po pierwsze, zoba-

czyliśmy, że jedynym słusznym sposobem głoszenia prawa jest głoszenie 

go w formie nowego przymierza. Każde kazanie, którego celem jest udo-

wodnienie konieczności przestrzegania prawa, bez zwracania uwagi na 

ewangelię łaski, zmierza w złym kierunku. Po drugie, zauważyliśmy, że 

zadaniem prawa jako nauczyciela jest prowadzenie nas do Chrystusa, 

abyśmy mogli zostać usprawiedliwieni przez wiarę, a nie przez przestrze-

ganie prawa. W sferze działania prawa znajduje się odkrywanie naszych 

grzechów, a co za tym idzie naszej potrzeby Zbawiciela, ale prawo nie ma 

żadnej mocy zbawczej. Wreszcie nauczyliśmy się, że prawo posiada pe-

wien rodzaj chwały. Paweł opisuje ją jako odkrywczą moc sprowadzającą 

potępienie lub świadomość naszych grzechów. Ale teraz – mówi Paweł 

– chwała prawa została zastąpiona przez większą chwałę sprawiedliwości 

Chrystusa, której udziela Duch Święty. 

Na etapie kształtowania się adwentystycznej teologii i podejścia ewange-

lizacyjnego nie do końca zrozumieliśmy tę kwestię jako społeczność. By-

liśmy mocno zaangażowani w defensywę i udowadnianie większej części 

świata chrześcijańskiego, że prawo Boże jest wieczne i jako takie powin-

no być przestrzegane przez wszystkich – całe prawo, łącznie z przykaza-

DZIEŃ 4: 
SABAT

Kojąca 
miłość
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niem o sabacie. Mieliśmy skłonność do postrzegania ludzi zachowują-

cych niedzielę jako teologicznych „rywali”, których należy przekonać do 

zachowywania prawa, a w konsekwencji nasza teologia zeszła w tej kwestii 

na niewłaściwe tory. Ellen White zauważyła, że z powodu zniekształcenia 

prawa jako adwentyści dnia siódmego wyrobiliśmy sobie niepomyślną 

opinię wśród innych chrześcijan. Wrażenie, które wywarliśmy przedsta-

wiła w następujący sposób: „(…) Adwentyści Dnia Siódmego głoszą pra-

wo i jeszcze raz prawo, ale nie głoszą, ani nie wierzą w Chrystusa”10. 

Niedługo wrócimy do tej wypowiedzi i przeanalizujemy ją w kontekście 

historycznym. Teraz jednak zastanówmy się nad jej znaczeniem. Jeżeli 

istnieje jakakolwiek opinia, której Kościół nie chciałby na siebie sprowa-

dzić, to jest nią właśnie to stwierdzenie. Zostaliśmy przecież powołani po 

to, aby głosić światu ewangelię wieczną, czyli dobrą nowinę o zbawieniu 

tylko z łaski, tylko przez wiarę, tylko w Chrystusie, a nie z uczynków pra-

wa. A jednak, nasz własny prorok, Ellen G. White, mówi, że zrobiliśmy 

dokładnie to, czego nie powinniśmy: stworzyliśmy wrażenie, że w zasięgu 

naszego wzroku w ogóle nie ma Jezusa. 

A ta zła prasa trwa do dzisiaj. 

Każdy adwentystyczny ewangelista czy pastor musi stawiać czoła oskarże-

niom o to, że jesteśmy legalistami. Sztandarowa odpowiedź w tej kwestii 

polegała na zaprzeczaniu tym zarzutom, zgodnie z głęboko zakorzenionym 

w nas laodycejskim postrzeganiem siebie jako bogatych, wyposażonych w 

doktrynalne dobra i mających wszystko, czego potrzebujemy. Ale Ellen 

White im nie zaprzeczała. W rzeczy samej spędziła większą część swojej 

służby proroczej, konfrontując nas z faktem, że przedstawialiśmy prawo 

10 Ellen White, Świadectwa dla kaznodziejów, s. 82.
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w złym świetle i nie udało nam się głosić ewangelii w przejrzysty sposób. 

Odeszła z tego świata, nalegając, żebyśmy jako Kościół zmienili swoją 

postawę. Napisała następujące słowa: 

„Wiele razy przedstawiano mi niebezpieczeństwo polegające na tym, 

że jako lud przyjmujemy fałszywe koncepcje usprawiedliwienia przez 

wiarę. Od lat otrzymywałam poselstwo, które mówiło o tym, że szatan 

działa w szczególny sposób, aby skomplikować ten temat. Prawo Bo-

że było dogłębnie rozważane i przedstawiane wielu zgromadzeniom 

w sposób niemalże zupełnie pozbawiony znajomości Jezusa Chrystusa 

i Jego związku z prawem, tak jak to było w przypadku ofi ary Kaina”11.

„Głoszenie Chrystusa ukrzyżowanego zostało dziwnie zaniedbane 

przez nasz lud. Wielu z tych, którzy twierdzą, że wierzą w prawdę, nie 

zna wiary w Chrystusa z własnego doświadczenia (…) W tej służbie 

musi być ożywiająca moc. Misjonarze na każdym miejscu muszą zo-

stać napełnieni życiem, żeby mogli kroczyć i trąbić w zdecydowany 

sposób, z niebiańską, przebudzającą mocą, która znajduje się jedynie 

w głoszeniu Jezusa Chrystusa – Jego miłości, przebaczenia i łaski”12. 

Wypowiedzi te, jak i wiele im podobnych, płynęły prosto z sesji General-

nej Konferencji w 1888 roku, podczas której Bóg próbował wprowadzić 

ewangelię do adwentystycznej teologii przez dwóch młodych ludzi; byli 

Ellet Joseph „E.J.”  Waggoner i Alonzo T. Jones. W jednej z najbardziej 

wyczerpujących i głębokich wypowiedzi Ellen White przedstawiła ich po-

selstwo w następujący sposób: 

11 1888 Materials, s. 810.
12 1888 Materials, s. 842, 844-855.
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„Pan w swej wielkiej łasce posłał swojemu ludowi najdrogocenniejsze 

poselstwo przez starszych Waggonera i Jonesa. [Patrz dodatek.] To po-

selstwo miało wyeksponować przed światem wywyższonego Zbawi-

ciela, ofi arę za grzechy całego świata. Przedstawiało usprawiedliwienie 

przez wiarę w Pewność; zachęcało ludzi do przyjęcia sprawiedliwo-

ści Chrystusa, która okazuje się w posłuszeństwie wszystkim Bożym 

przykazaniom. Wielu straciło Jezusa z oczu. Konieczne było skierowa-

nie ich wzroku na Jego boską istotę, Jego zasługi i niezmienną miłość 

dla ludzkiej rodziny. Wszelka moc dana jest w Jego ręce, aby udzielał 

bogatych darów ludziom, udzielając bezcennego daru Jego własnej 

sprawiedliwości bezradnym istotom ludzkim. To jest wieść, którą Bóg 

nakazał głosić światu. To jest poselstwo trzeciego anioła, które ma być 

zwiastowane donośnym głosem, któremu towarzyszyć będzie wylanie 

Jego ducha w wielkiej obfi tości”13.

W tym kontekście powiedziała również: „Poselstwo ewangelii Jego łaski 

miało zostać przekazane Kościołowi w jasny i wyraźny sposób tak, żeby 

świat już więcej nie mówił, że adwentyści dnia siódmego głoszą prawo 

i tylko prawo, ale nie uczą ani nie wierzą w Chrystusa”14. Niesamowity 

zarys tego, czym adwentyzm mógł i nadal może się stać! Wyobraźcie so-

bie, jaką miałoby to moc ewangelizacyjną, gdyby słysząc o adwentystach 

dnia siódmego, ludzie myśleli: „A tak, to jest ten Kościół, w którym bez 

przerwy mówią o Bożej miłości do każdego człowieka”. 

Wow, to byłoby niesamowite – nieprawdaż? 

13 Świadectwa dla kaznodziejów, s. 91.2.
14 Świadectwa dla kaznodziejów, s. 91-92.
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Ludzie tłumnie gromadziliby się w naszych kościołach. Głośny krzyk 

i późny deszcz nadszedłby bez naszych nieustannych odwiecznych wysił-

ków, ponieważ głosilibyśmy dokładnie to, co Duch Święty ochoczo po-

twierdziłby swoją mocą. W dzisiejszej czytance odkryjemy, w jaki sposób 

jedna z naszych nauk może otworzyć nam oczy i rozpocząć wśród nas 

prawdziwe ożywienie, oparte na jedynej prawdzie, na której może ono 

bazować – wielkiej prawdzie usprawiedliwienia przez wiarę, zwanej rów-

nież ewangelią. 

Nauka, którą mam na myśli, to biblijna prawda o sabacie. 

Jako społeczność zwykle sprowadzaliśmy tę kwestię do debaty na temat 

właściwy kontra fałszywy dzień. Zapytajcie przeciętne zgromadzenie ad-

wentystów: „Czy mamy prawdę na temat sabatu?”. W odpowiedzi usły-

szycie entuzjastyczne gromkie „Amen!”. 

Następnie zapytajcie: „Co jest prawdą o sabacie?”. Ludzie będą odpowiadać: 

„Sabat jest siódmym, a nie pierwszym dniem!” 

„To sobota, nie niedziela!” 

„Kościół rzymskokatolicki zmienił dzień święty z soboty na niedzielę!” 

To wszystko jest prawdziwe i ważne, ale nie jest to prawda, która mieści 

się w samym sabacie. Gdy ograniczymy tę naukę do wysiłku udowodnie-

nia ludziom, że powinni zachowywać czwarte przykazanie, miniemy się 

z istotą tego, co reprezentuje sabat. W tej czytance spróbujemy odkryć, 

o co naprawdę w tym wszystkim chodzi, a to co odkryjemy jest napraw-

dę niesamowite. Przyjrzyjmy się więc sabatowi i zobaczmy, jaką kopalnię 

skarbów mamy tuż pod naszymi adwentystycznymi nosami. 
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Odpoczynek wpleciony w historię 

Zacznijmy od świeżego spojrzenia na pochodzenie sabatu w Księdze Ro-

dzaju. Tym razem jednak – zamiast jedynie cytować fragment z 2,1-3 

jako odosobniony dowód na to, że sabat został dany w Edenie i dlatego 

powinien być przestrzegany przez wszystkich ludzi, a nie tylko Żydów 

– zatrzymamy się na chwilę, żeby wziąć pod uwagę kontekst, w którym 

został on dany. Patrząc całościowo na historię, w której pojawia się sa-

bat, odkryjemy przedstawiane przezeń piękno. W pierwszym i drugim 

rozdziale Księgi Rodzaju widzimy, że Bóg podczas stwarzania postępuje 

według rozmyślnego artystycznego wzoru: kształtuje materialne przestrze-

nie, a następnie wypełnia je życiem. Przez pierwsze trzy dni Stworzyciel 

kształtuje przestrzenie, dzieląc materialne składniki stworzenia. W ciągu 

kolejnych trzech dni wypełnia je istotami żyjącymi. 

Pierwszego dnia Bóg ukształtował niebiosa i ziemię oraz oddzielił świa-

tłość od ciemności, a czwartego dnia wypełnił tę przestrzeń słońcem, księ-

życem i gwiazdami. Drugiego dnia ukształtował akweny wodne i nie-

bo, a piątego dnia wypełnił je rybami i ptactwem. Trzeciego dnia Bóg 

ukształtował przestrzeń suchego lądu, a szóstego dnia wypełnił ziemię 

zwierzętami i ludźmi. Następnie obserwujemy punkt kulminacyjny całe-

go procesu: Bóg stwarza sabat i wypełnia go samym sobą. Siódmy dzień 

stanowi wyjątkową przestrzeń, ponieważ nie jest to przestrzeń material-

na, a raczej społeczna – nie jest wypełniona rzeczami materialnymi, ale 

błogosławieństwem społeczności w Bożej obecności. 

„Tak zostały ukończone niebo i ziemia oraz cały ich zastęp. I ukończył 

Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił, i odpoczął dnia 

siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił. I pobłogosławił Bóg 
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dzień siódmy, i poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła 

swego, którego Bóg dokonał w stworzeniu” (Rdz 2,1-3). 

Nie znajdujemy tutaj opisu odpoczynku od fi zycznego wycieńczenia, 

w którym konieczny jest sen, ale odpoczynek w znaczeniu satysfakcji, 

w którym konieczne jest odczuwanie przyjemności. Bóg nie jest zmęczony, 

ale szczęśliwy, zadowolony i spełniony. Przez cały tydzień dawał, dawał 

i jeszcze raz dawał; wylewał swoją energię, aby tworzyć. Teraz zakończył 

swoje dzieło i czerpie przyjemność z przyjmowania odwzajemnionej 

miłości swojego stworzenia. Na tym właśnie polega Jego plan dla nas 

– żebyśmy byli „błogosławieni” najpierw przez przyjęcie Go z punktu 

widzenia odpoczynku, a następnie abyśmy zaangażowali się w ukierun-

kowanie naszej energii z powrotem do Niego, a także do siebie nawzajem. 

Bóg „uświęcił” siódmy dzień. Słowo to oznacza wyjątkowy lub wyraźny. 

Bóg dał nam sabat jako wyjątkową cząstkę czasu dla naszej przyjemności 

społeczności z Nim, jako stałą powtarzającą się pamiątkę tego, że istota 

naszego związku z Nim opiera się na wzajemnej miłości. 

Ale to nie wszystko. Ta historia jest jeszcze piękniejsza. 

Zwróć uwagę na to, że ludzie zostali stworzeni w drugiej części szóstego 

dnia, gdy Boże „dzieło” stworzenia zostało już „ukończone”. W związku 

z tym nie mieli udziału w dziele stwarzania, nie byli też świadkami tego, 

jak Bóg stwarzał. Wyobraźcie sobie tę scenę. Adam budzi się do życia, 

dosłownie kilka centymetrów od twarzy swojego Stwórcy. Nawiązują 

kontakt wzrokowy. Cóż za wspaniała chwila! Bóg mówi coś w stylu: Cześć! 

Witaj w świecie żywych! Jestem twoim Stwórcą i całe to piękno stworzyłem 

dla ciebie. W tym momencie, aby związek mógł się rozwijać, potrzeba 



68

czegoś jeszcze: wiary, przekonania, zaufania, że to co mówi Bóg jest praw-

dą. Paweł nawiązuje do tego w Liście do Hebrajczyków 11,1: „A wiara 

jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, 

czego nie widzimy”. W wierszu trzecim dodaje: „Przez wiarę poznajemy, 

że światy zostały ukształtowane słowem Boga, tak iż to, co widzialne, nie 

powstało ze świata zjawisk”. 

Adam nie widział Boga w trakcie stwarzania, ale znajduje w sobie pew-

ność i zaufanie, a także rozkoszny odpoczynek w Tym, który do niego 

mówi. Wiara stanowi część jego natury. Wyczuwa, że jest kochany, a Boża 

miłość wzbudza zaufanie w jego sercu. Następnie Bóg stwarza Ewę. Nie 

robi tego jednak na jego oczach. Nie. Usypia go, a potem stwarza kobietę. 

Podobnie jak Adam budzi się ona do życia w wierze; Adam również po 

raz drugi otwiera oczy, aby uwierzyć słowu swojego Stwórcy, że stoją-

ca przed nim najpiękniejsza ze wszystkich istot została stworzona mocą 

Bożą. Tam właśnie stali – mężczyzna i kobieta – w pięknym ogrodzie, 

w którym przyjmowali przez wiarę, jako bezpłatny dar, wszystko, co ich 

otaczało. Uświadomcie sobie, że sabat był pierwszym pełnym dniem ich 

życia. Najpierw odpoczęli, rozmyślając nad całkowitą zależnością od swo-

jego Stwórcy, a następnie, napełnieni Jego miłością, w pierwszym dniu 

tygodnia przystąpili do opieki nad ogrodem. 

Historia stworzenia, stawiająca Adama i Ewę w roli odbiorców ukoń-

czonego dzieła, przekazuje potężne przesłanie: Jako ludzie jesteśmy stwo-

rzeniami odpoczynku bardziej niż stworzeniami pracy. Mentalnie, emo-

cjonalnie i społecznie jesteśmy zaprojektowani do odbierania od Boga, 

zanim będziemy zdolni dawać Bogu i innym. „Miłujmy więc, gdyż On 

nas przedtem umiłował” (1 J 4,19). Na tym polega istota relacji pomiędzy 

Stwórca i stworzeniem.
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Stwórczo-zbawcze continuum

Nasze pierwsze odkrycie w kwestii sabatu polega na tym, że jest on pa-

miątką ukończonego przez Boga dzieła stworzenia, przypominającą nam 

o naszym miejscu w stworzeniu jako ufających odbiorców Jego miłości. 

Teraz spróbujemy dowieść, że stanowi on również pamiątkę odkupienia. 

Jeśli tylko dostrzeżemy związek pomiędzy tymi dwoma aspektami, stanie 

się on oczywisty. Istnieje bardzo logiczny powód, dla którego sabat ma 

przypominać nam o tych dwóch wydarzeniach: zarówno stworzenie, jak 

i odkupienie zostało dokonane jedynie dzięki stwórczej mocy Boga. 

W rzeczywistości zbawienie jest Bożym aktem stworzenia na nowo. 

W fabule Pisma Świętego znajdujemy coś, co moglibyśmy nazwać stwór-

czo-zbawczym continuum. Zobaczcie, jak pięknie odkrywa się ono przed 

nami. 

Stary Testament zaczyna się słowami: „Na początku stworzył Bóg niebo 

i ziemię” (Rdz 1,1), a dalej historia stworzenia mówi: „Niech stanie się 

światłość” – i tak dalej. Nowotestamentowa Ewangelia Jana zaczyna się 

słowami: „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było 

Słowo” (J 1,1), a potem toczy się historia odkupienia. W pierwszym roz-

dziale Księgi Rodzaju pierwszą deklarację akcji stwórczej stanowi zdanie: 

„Niech stanie się światłość. I stała się światłość” (Rdz 1,3). W pierwszym 

rozdziale Ewangelii Jana początkowa deklaracja akcji zbawczej brzmi: 

„W nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość świeci 

w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła” (J 1,4-5). 

W Księdze Rodzaju pierwszy człowiek został stworzony, aby przedstawiać ob-

raz Boga: „Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas” (Rdz 1,26).
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W Ewangelii Jana Jezus staje się nowym człowiekiem, aby odkupić upa-

dek Adama i bezbłędnie sposób objawić Bożą chwałę/obraz: „A Słowo 

ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę, 

jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy” (J 1,14). 

W Księdze Rodzaju czytamy: „(…) ukończył Bóg w siódmym dniu dzie-

ło swoje, które uczynił, i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, 

które uczynił” (Rdz 2,2). Gdy w Ewangelii Jana Jezus dochodzi do końca 

swojej służby odkupienia, używa języka z drugiego rozdziału Księgi Ro-

dzaiju i mówi do Ojca: „(…) dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, abym 

je wykonał” (J 17,4). Gdy wisi na krzyżu, wydaje okrzyk: „Wykonało 

się!” (J 19,30). Następny wiersz mówi nam, że Jezus ogłosił „ukończenie” 

dzieła zbawienia w „dniu przygotowania”, w piątek, a następnie w sabat 

odpoczął w grobie. 

Widzimy więc, że Biblia płynnie opowiada dwie nierozerwalnie zwią-

zane ze sobą historie – historię stworzenia i historię stworzenia na no-

wo, a sabat stanowi ich punkt kulminacyjny. Jest to niesamowite i niesie 

w sobie wielką moc, ponieważ takie spojrzenie na siódmy dzień wyklucza 

legalizm. Podkreślając nie tylko ukończone dzieło stworzenia, ale rów-

nież ukończone dzieło zbawienia, sabat całkowicie przeczy idei zbawienia 

z uczynków i koncentruje nasze zaufanie na Chrystusie. To smutne, że 

porzuciliśmy ten sposób przedstawiania prawdy o sobocie i zadowolili-

śmy się podejściem, polegającym na przedstawianiu jednoznacznych tek-

stów biblijnych w debacie: właściwy kontra niewłaściwy dzień. Gdybyśmy 

traktowali siódmy dzień jako pamiątkę Bożej zbawiającej łaski, uodporni-

libyśmy się na legalizm, a nasze świadczenie przynosiłoby więcej owoców. 

Faryzeusze za czasów Jezusa przekształcili Boży sabat w legalistyczną za-

sadę, którą okładali, osądzali i wiązali ludzi. Na swój sposób i ze swojego 
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punktu widzenia powtórzyliśmy ich historię. Kilka lat temu słyszałem, 

jak pastor zadał młodemu adwentyście następujące pytanie: „Co znaczy 

dla ciebie sabat?”. Chłopiec przez chwilę zastanowił się, po czym od-

powiedział: „Usiądź, bądź cicho, i zajmij się kolorowaniem, bo inaczej 

skończysz ze znamieniem zwierzęcia”. Niektórych może to śmieszyć, ale 

dla wielu adwentystów ta odpowiedź wyraża ich ogólne podejście do so-

botniego odpoczynku. Ellen White próbowała skłonić nas, abyśmy pa-

trzyli na sabat w świetle ewangelii. Pewnego razu powiedziała: „Na prawo 

dziesięciu przykazań nie należy patrzeć z punktu widzenia zakazów, ale 

z punktu widzenia miłosierdzia”15. 

Innym razem napisała: „Dziesięć przykazań: «Będziesz» i «Nie będziesz» 

to dziesięć obietnic”16. Sprawdza się to w przypadku czwartego przyka-

zania. Nie chodzi w nim o to, czego nie możemy robić co tydzień przez 

dwadzieścia cztery godziny. Chodzi o to, co Bóg dla nas uczynił i co jesz-

cze uczyni poprzez swą miłosierną łaskę. Jeśli patrzymy na siódmy dzień 

w kontekście całej historii biblijnej, staje się on ciągłym przypomnieniem 

naszego całkowitego polegania na Jezusie w kwestii zbawienia, a tym sa-

mym jest największą antytezą legalizmu.

Niewymuszone rytmy łaski

Nie jest niczym zaskakującym, że Jezus zdefi niował zbawienie jako odpo-

czynek od troski o pracę i czerpanie z Bożych błogosławieństw: „Pójdź-

cie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam 

dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że 

15 Ellen White, Wybrane poselstwa, tom. 1, s. 235.
16 Bible Echo, June 17, 1901.
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jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. 

Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie” (Mt 11,28-30). 

Praca, od której Jezus oferuje „odpocznienie”, nie jest pracą fi zyczną, ale 

raczej emocjonalną troską o pracę dla Boga, którą wykonujemy w per-

spektywie fałszywego obrazu Jego charakteru sprawiającego, że wierzymy, 

iż na Jego akceptację należy zasłużyć. Wiemy, że takie jest przesłanie sa-

batu, ponieważ On oferuje odpoczynek dla naszych „dusz”, czyli psyche 

w oryginalnym tekście greckim. Dosłownie mówi: Chcę uwolnić wasz 

umysł od jego pracy. To jest ten głębszy odpoczynek, którego naprawdę 

potrzebujemy: odpoczynek w świadomości, że Bóg nas kocha i zbawia 

nas dzięki swojej łasce, a nie dlatego, że wykonaliśmy wystarczającą ilość 

pracy, aby w Jego oczach stać się godnymi Jego miłości. 

Gdy wchodzimy w oferowany przez Niego odpoczynek, odkrywamy, że 

tak naprawdę Bóg nie jest twardym i wymagającym nadzorcą. Gdy docie-

ramy do wnętrza Jego serca, dowiadujemy się, że służenie Mu jest „miłe” 

i „lekkie”. Dlaczego? Ponieważ tak właśnie działa miłość. Całkowicie zmienia 

ona perspektywę tego, co jest ciężkie i trudne. Dla zakochanej osoby słowa 

ciężki i trudny nie istnieją. Ellen White mówi o tym w następujący sposób: 

„W ogóle nie możemy ufać sobie lub naszym dobrym uczynkom, 

lecz gdy jako błądzące, grzeszne istoty przychodzimy do Chrystusa, 

możemy znaleźć odpoczynek w Jego miłości. Bóg przyjmie każdego, 

kto przychodzi do Niego całkowicie ufając zasługom ukrzyżowanego 

Zbawiciela. Miłość rodzi się w sercu. Może obyć się bez ekstazy uczuć, 

bo ważne jest trwałe, spokojne zaufanie. Wtedy każdy ciężar jest lek-

ki, ponieważ jarzmo, które Chrystus nakłada, jest lekkie. Obowiązek 

staje się radością, a ofi ara przyjemnością”17.

17 Wiara i uczynki, s. 40.
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Wow! To niesamowite! 

Czy potrafi sz wyobrazić sobie coś piękniejszego? 

Oczywiście, że nie! 

Gdy Jezus mówi: „Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowa-

ni i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie”, oferuje życie pełne trudnej do 

wyobrażenia wolności. Inne tłumaczenie Biblii ubiera tą myśl w genialne 

słowa: „Nauczcie się niewymuszonych rytmów łaski”. (Th e Message – 

współczesna parafraza Pisma Świętego w jęz. angielskim). 

Niewymuszone…

 Odpoczywam. 

Rytmy…

 a jednak się ruszam. 

Łaski…

 ponieważ Boża niezasłużona przeze mnie miłość porusza mnie od 

środka. 

Niewymuszona miłość stanowi podstawową zasadę, która przenika cha-

rakter Boga i na której oparte jest Jego królestwo. Za pośrednictwem 

proroka Jeremiasza Bóg obiecał nam zarówno swoje serce, jak i sposób 

zbawienia nas: „Miłością wieczną umiłowałem cię, dlatego tak długo oka-

zywałem ci łaskę” (Jr 31,3). 
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To jest naprawdę niesamowite. Istnieje logiczny związek pomiędzy tym, 

co Bóg do nas czuje, a tym, jakie ma do nas podejście. Ponieważ On nas 

kocha, chce przyciągnąć nas do siebie ujmującym wpływem swego miło-

sierdzia, a nie zmuszać nas swoją potężną mocą lub manipulować nami 

dzięki swojej ogromnej mądrości. Jedynym celem Boga jest przyciągnąć 

nas do siebie i wzmocnić. 

To wszystko. 

A to naprawdę wiele. 

I jest to naprawdę wspaniałe. 

Nawet Wszechmogący Bóg nie mógłby osiągnąć więcej, ponieważ – 

niezależnie od tego, jak szokująco to zabrzmi – ty i ja możemy powiedzieć 

Bogu nie. On podjął się delikatnego zadania zbawienia nas od grzechu, 

jednocześnie pozostawiając naszą wolną wolę nienaruszoną, nietkniętą 

i w pełni sprawną. 

Co za wspaniały Bóg! 

Ellen White ujęła to w bardzo celnych słowach: „Miłość jest czynnikiem, 

którego On używa, aby pozbyć się grzechu z serca”18. W odniesieniu do 

grzeszników Boża miłość przybiera postać łaski. Jej geniusz polega na 

tym, że jednocześnie mnie uwalnia i zniewala. W chwili, w której zdam 

sobie sprawę, że absolutnie nic nie mogę zrobić, żeby zasłużyć na Bożą 

przychylność, mam prawo powiedzieć Nie Jego woli, a jednak ochoczo 

18  Ellen White, Nauki z Góry Błogosławienia, s. 76.
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mówię Tak. Jeśli jednak wierzę, intelektualnie lub nawet emocjonalnie, 

w najmniejsze nawet kłamstwo o zbawieniu z uczynków, oznacza to, że 

jestem moralnie upośledzony, unieruchomiony i pokonany. Pracuję dla 

Boga z poczucia winy, które raczej osłabia niż wzmacnia moją wolę. Ellen 

White udziela następującego ostrzeżenia i zachęty: 

„Nie możemy koncentrować się na sobie i żyć w ciągłej niepewności 

i strachu o nasze zbawienie. To wszystko odwraca duszę od źródła mo-

cy. Powierz zbawienie Bogu i niezachwianie Mu zaufaj. Rozmawiaj 

i rozmyślaj o Jezusie. Niech twoje „ja” zniknie w Chrystusie. Odrzuć 

wszystkie obawy i wątpliwości. Powiedz za apostołem Pawłem: «Teraz 

zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę 

życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bo-

żego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie» (Ga 2,20). 

Odpocznij w Bogu”19. 

W świadomości, że moje zbawienie jest Jego dziełem, a nie moim, znaj-

dujemy poczucie bezpieczeństwa. Właśnie taki odpoczynek oferuje Jezus. 

Jednak On proponuje coś więcej niż tylko odpoczynek, ponieważ wraz 

z odpoczynkiem przychodzi energia! Jeśli w kwestii zbawienia polegam 

jedynie na Chrystusie, Jego łaska pobudza mnie, ożywia i motywuje czy-

stą i potężną miłością jako jedyną prawdziwą podstawą posłuszeństwa. 

Od środka napędzają mnie niewymuszone rytmy miłości. Nagle sabat 

nabiera większego sensu niż kiedykolwiek wcześniej. 

Teologicznego sensu, oczywiście. 

19  Droga do Chrystusa, Warszawa 1998, s. 89.
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Ale również emocjonalnego. 

A także społecznego. 

Znajduję się twarzą w twarz, sercem w serce z Bogiem, który już mnie 

kocha, już mnie lubi, już mnie akceptuje, nie dlatego, że zrobiłem coś, 

żeby na to zasłużyć, ale po prostu dlatego, że On jest dobry. I właśnie 

tu, właśnie teraz, w tej świadomości, odpoczywam. Na tym polega istota 

prawdy o sabacie. 

 

DZIEŃ 4: Pytania do dyskusji
Niestety wszyscy znamy historie adwentystów dnia siódmego (nas sa-

mych?), którzy postępowali krytycznie i bez miłości. Poświęćcie trochę 

czasu, żeby podzielić się opowieściami o adwentystach, których znacie 

osobiście, a którzy swoim zachowaniem pokazywali chwałę Bożej bezwa-

runkowej miłości. 

Czytanka mówi, że Bóg stworzył siódmy dzień i wypełnił go samym so-

bą. Ale przecież Bóg jest obecny w każdym dniu, prawda? W jaki sposób 

Boża obecność w sabat jest inna? Jak to odczuwasz? 

Czy uważasz, że najpierw odpoczywasz, aby potem pracować, czy od-

poczywasz, żeby się „podładować” i wypocząć od pracy? Co by się stało 

w twoim życiu, gdybyś żył według pierwszej idei zamiast drugiej? 

Co myślisz o koncepcji, która sugeruje, że historia stworzenia i historia 

odkupienia przeplatają się, a sabat znajduje się w centrum każdej z nich? 

W jaki sposób wpływa to na ciebie i twoje życie? 
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W jaki sposób możesz zacząć odprężać się w „niewymuszonych rytmach 

łaski”? Bądź szczegółowy. 

DZIEŃ 4: Zajęcia w grupie
1. Dodajcie lub udekorujcie swój ośmiokątny model.

2. Podzielcie swoją grupę na trzy równe drużyny. Niech jedna drużyna 

wysuwa argumenty przeciwko sabatowi, a druga dowodzi słuszności 

sabatu. Zadanie trzeciej grupy polega na znalezieniu sposobów zasto-

sowania reguł zawartych w tej czytance i zachęcenia pierwszej grupy 

do doświadczenia odpoczynku, relaksacji (niezależnie od tego, czy 

uważają, że na to zasłużyli czy też nie), a także do doświadczenia „nie-

wymuszonych rytmów” wiecznej Bożej łaski i miłości. 

 Oto jeden ze sposobów na organizację tego zadania (jeśli macie czas): 

jedna osoba z grupy pierwszej i jedna osoba z grupy drugiej dysku-

tują ze sobą przez 30 sekund, maksymalnie przez minutę. Następnie 

zapytaj osobę pierwszą, czy jej podejście się zmieniło. Potem wskaż 

jedną osobę z grupy trzeciej, aby zachęciła osobę z grupy pierwszej, po 

czym powtórz pytanie. Możecie także pracować całymi grupami naraz 

w tej samej kolejności: grupy pierwsza i druga dyskutują, potem gru-

pa trzecia próbuje zachęcać, ofi arowując pozostałym prezent niezbęd-

nego odpoczynku. 
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Kiedy Ellen White była nastolatką, miała zadziwiający sen o ogromnej 

świątyni. Napisała: „Widziałam świątynię, w której gromadziło się wie-

lu ludzi. Jedynie ci, którzy się w niej schronili, zostaną zbawieni, kiedy 

zakończy się czas”. W śnie czuła naglącą potrzebę, aby schronić się w tej 

budowli, ale bała się, że zostanie wyśmiana przez szyderczy tłum. Skrępo-

wana i przestraszona powoli skierowała swoje kroki w jej stronę. Przy wej-

ściu od razu zauważyła, że budynek został zaprojektowany w niezwykły 

sposób. „Wchodząc do budynku, zauważyłam, że ta ogromna świątynia 

wspierała się na jednym wielkim fi larze”. 

Ciekawe!

Potężny budynek, który wspiera się „na jednym wielkim fi larze”! Kiedy 

Ellen zastanawiała się, co to oznacza, zauważyła coś jeszcze: „do fi laru 

przywiązany był Baranek, cały pokaleczony i krwawiący. My, którzy by-

liśmy tam obecni, mieliśmy świadomość, że Baranek ten został zraniony 

i starty z naszego powodu”20. 

Teraz dostrzegamy sens tej wizji. 

20 Wczesne Pisma, str. 67.

Dzień 5: 
Świątynia 

Łaskawa 
miłość
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Bóg objawił młodej Ellen White, że cała świątynia prawdy, którą pokazał 

adwentystom, opiera się na  „jednym wielkim fi larze”, a jest nim krzyż 

Chrystusa. Aby prawidłowo zrozumieć te teologiczną strukturę, należy 

skoncentrować się na krzyżu. Musimy jasno i wyraźnie wskazywać na Jezu-

sa jako prawdziwe sedno każdej nauki. Odnosząc się do symbolu „fi laru”, 

Ellen White napisała później, że krzyż „jest centralnym fi larem, na którym 

spoczywa nadzwyczajna i wieczna chwała, przeznaczona dla tych, którzy 

przyjmą krzyż. Pod i dookoła krzyża Chrystusa, nieśmiertelnego fi laru, już 

nigdy nie powstanie grzech, ani nie będzie panował żaden błąd”21. 

Przy innej okazji napisała jeszcze mocniejsze słowa: „Istnieje jedna zasad-

nicza prawda, która powinna kierować każdym badającym Pismo umy-

słem – Chrystus i to ukrzyżowany. Każda inna prawda zostaje napełniona 

wpływem i mocą wynikającą z jej związku z tym tematem”22. Ellen White 

jasno, zdecydowanie i gorliwie podkreślała konieczność patrzenia na każ-

dą prawdę przez pryzmat światła padającego z Golgoty. Krzyż Chrystu-

sa, na którym Jezus cierpiał i umarł w doskonałej miłości do ludzkości, 

stanowi centralny fi lar, na którym wspiera się cały obiekt doktrynalnej 

prawdy. Jeżeli sprowadzamy prawdę do listy zagadnień, o których się dys-

kutuje i których należy dowieść, odzieramy ją z jej zbawczej mocy. Gdy 

jednak zdajemy sobie sprawę z tego, że każda nauka jest oknem na Bo-

żą miłość, zaczyna ona błyszczeć swoim prawdziwym pięknem i działać 

z realną mocą. 

Po tym krótkim wprowadzeniu jesteśmy gotowi do badania nauki, którą 

zazwyczaj nazywamy Świątynią. 

21 SDA Bible Commentary, Vol. 7A, s. 457.
22 Th e Faith I Live By, s. 50.
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Droga przed nami 

Gdy król Dawid patrzył na świątynię, widział drogę. W Psalmie 77 powie-

dział: „Twoja droga, o Boże, jest w świątyni” (w. 13; przekład King James 

Version). To niesamowite i potężne spostrzeżenie, więc przyjrzyjmy mu 

się dokładniej. W oryginale zostało użyte słowo derek, oznaczające drogę 

lub podróż. Jego znaczenie wiąże się z ideą podróżowania w wyznaczonym 

celu, poruszania się z jednego miejsca do drugiego. Powstaje więc do-

syć oczywiste pytanie: skąd i dokąd? Jeśli przyjrzymy się podstawowemu 

układowi świątyni, z całą pewnością dostrzeżemy w niej ścieżkę. Udajmy 

się na szybką wycieczkę, żeby przygotować się do podróży, a potem przej-

dziemy do szczegółów. 

(NOTKA: w tym momencie prowadzący powinien wyświetlić slajd lub 

narysować na tablicy podstawowy schemat świątyni.) W celu pobrania pre-

zentacji PowerPoint do tej czytanki, odwiedź www.gcyouthministries.org.)

Na początku widzimy obóz izraelski. Tutaj ludzie żyją w namiotach ota-

czających świątynię, po trzy plemiona z każdej strony – północy, południa, 

wschodu i zachodu – a ona sama znajduje się w centrum obozu. Bóg po-

wiedział do Mojżesza: „I wystawią mi świątynię, abym zamieszkał pośród 

nich” (Wj 25,8). Każdy może zobaczyć ją z oddali, tak jakby ze swoje-

go „podwórka”. Znajduje się ona dosłownie „pośród nich”. Chodzi tu-

taj jednak nie tylko o sam budynek. W świątyni mieszka obecność Boża 

w formie chwały Szekiny. Wrócimy do tego za chwilę. Teraz chciałbym 

zwrócić uwagę na to, że Bóg chce przebywać ze swoim ludem i umożliwić 

mu bycie z Nim, nawet jeśli dla ich bezpieczeństwa oddziela ich od Niego 

szereg zasłon. 
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Gdy zbliżamy się do budynku, zauważamy, że świątynia jest otoczona 

wysoką białą lnianą ścianą. Biały kolor symbolizuje moralną czystość, 

sprawiedliwość i niewinność. Przesłanie wysokiej białej ściany jest jasne: 

znajdujemy się po drugiej stronie niewinności, na zewnątrz sprawiedli-

wości. Jesteśmy grzesznikami oddzielonymi od Boga naszym brakiem 

podobieństwa do Jego charakteru, czyli brakiem miłości. Zauważamy, 

że Bóg zadbał o drzwi nadziei, punkt dostępu, ponieważ po wschodniej 

stronie w białej ścianie znajduje się przejście w postaci pięknej kotary, 

która oprócz bieli posiada dodatki w kolorze niebieskim, fi oletowym 

i czerwonym. Gdy wchodzimy przez tę zasłonę, stajemy przed dużym 

miedzianym ołtarzem. Jest tam również kapłan, który prowadzi uroczy-

stość. Widzimy klęczącego mężczyznę, którego ręce spoczywają na gło-

wie małego baranka, niemalże miażdżąc posłuszne zwierzę. Człowiek ten 

wyznaje swoje grzechy, symbolicznie przenosząc swoją winę na niewinną 

ofi arę. Następnie kapłan wkłada mu do ręki nóż. Jeden nagły ruch, gar-

dło zostaje poderżnięte, a krew baranka wypływa z jego ciała. Część krwi 

kapłan nalewa do miski. Nieżywa ofi ara zostaje następnie umieszczona na 

ołtarzu i spalona na popiół. 

Poruszamy się dalej po tej symbolicznej ścieżce i obserwujemy, jak kapłan 

umywa swe ręce i nogi w drugim miedzianym naczyniu, znajdującym 

się na dziedzińcu i nazywanym umywalnią. Następnie przechodzi razem 

z miską z krwią do pierwszego pomieszczenia świątyni, zwanego miej-

scem świętym. Stojąc w miejscu świętym, po prawej stronie widzimy zło-

ty stół, na którym leżą dwa stosy świeżo upieczonych podpłomyków. Gdy 

odwracamy się i patrzymy w lewo, widzimy siedmioramienny świecznik, 

a na każdym z ramion jasny, migoczący płomień. Obracając się w kie-

runku, w którym prowadzi ścieżka, dostrzegamy złoty ołtarz, na któ-
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rym pali się kadzidło, wypełniające pomieszczenie słodkim aromatem. 

Zauważamy wtedy, że kapłan wykonuje czynności, które wydają się być 

zaplanowane i przemyślane: zanurza swoje palce w misce z krwią i kropi 

czerwonym płynem zasłonę, która znajduje się za ołtarzem kadzenia. Po 

cichu odlicza: raz, dwa, trzy… Zanurza i kropi dokładnie siedem razy. 

Ciekawi tego, co jest za zasłoną, odsuwamy ją i wchodzimy do drugiego 

pomieszczenia świątyni, zwanego miejscem najświętszym lub „Świętym 

Świętych” (BT). Znajduje się w nim jeden imponujący przedmiot. Jest to 

ozdobnie zaprojektowana prostopadłościenna skrzynia, zwana Skrzynią 

Przymierza. W środku umieszczone są dwie kamienne tablice, na których 

Bóg swoim palcem wypisał dziesięć przykazań. Na jej wierzchu widzimy 

szczerozłote wieko zwane ubłagalnią. Po obu stronach skrzyni stoją dwie 

fi gury aniołów również wykonane ze szczerego złota i nazywane dwoma 

cherubami nakrywającymi. Gdy rozglądamy się dookoła, zauważamy, że 

na zasłonie i sufi cie wyhaftowani są złoci aniołowie. Największe wrażenie 

robi na nas jasne światło promieniujące spomiędzy dwóch cherubów. To 

jest właśnie chwała Szekina, widzialna obecność Boga. 

Na ścieżce świątynnej wyraźnie rysują się trzy podstawowe etapy lub do-

świadczenia: 

1. Dziedziniec 

2. Miejsce święte

3. Miejsce najświętsze 

Podsumujmy to, czego dowiedzieliśmy się dotychczas. 
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W świątyni znajduje się droga, ścieżka oraz doświadczenie podróży, które 

pozwala ludziom na powrót do bezpośredniego, nieoddzielonego żadną 

zasłoną przebywania w Bożym towarzystwie. Na tym polega Boży plan 

odnowienia intymności między Nim a nami!

Jezus jest podróżą 

W Nowym Testamencie dowiadujemy się, że każdy symbol w świątyni 

wskazywał na Jezusa, obrazował różne aspekty Jego zbawczej służby dla 

grzeszników. Po pierwsze, gdy otwieramy Ewangelię Jana, widzimy, że Je-

zus opisywany jest językiem świątynnym. Zwróćcie uwagę na Ewangelię 

Jana 1,14: „A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy 

chwałę jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy”. 

Słowo tłumaczone jako „zamieszkało” dosłownie oznacza przybytek lub 

świątynię. Dlatego też w Nowej Biblii Gdańskiej ten werset brzmi: „Sło-

wo pełne łaski i prawdy stało się cielesną naturą oraz rozbiło wśród nas 

namiot”. Inny przekład Biblii zawiera jeszcze bardziej osobisty opis: „Sło-

wo stało się ciałem i krwią, i zamieszkało w sąsiedztwie” (Th e Message). 

Jan mówi nam, po co przyszedł Jezus: abyśmy mogli oglądać „chwałę” 

Bożą. Jest to wyraźne odniesienie do chwały Szekiny, która znajdowała 

się w miejscu najświętszym starotestamentowej świątyni. Tłumacze Th e 

Complete Jewish Bible (Kompletnej Biblii Żydowskiej) zauważyli tę zależ-

ność. Zwróćcie uwagę, w jaki sposób przetłumaczyli ten tekst: „Słowo sta-

ło się człowiekiem i zamieszkało z nami, i zobaczyliśmy jego Sh’khinah, 

Sh’khinah jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełną łaski i prawdy”. Zamiar 

Jana jest oczywisty. Jezus jest rzeczywistością, na którą wskazywała sym-

boliczna świątynia. Jak już zauważyliśmy, Bóg powiedział do Mojżesza 
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w Starym Testamencie: „I wystawią mi świątynię, abym zamieszkał pośród 

nich” (Wj 25,8). Teraz ten sam Bóg pojawił się na świecie i zamieszkał 

z nami w przybytku z ciała i krwi. Dzięki Niemu ludzie są wprowadzani 

do „Świętego Świętych” w bezpośrednią obecność chwały Szekina. 

Kiedy głębiej wchodzimy z tekst Ewangelii Jana, zauważamy, że całą 

ta kwestia zaczyna się rozjaśniać i staje się coraz bardziej niesamowita. 

W rozdziale 2. czytamy: „Jezus, odpowiadając, rzekł im: Zburzcie tę świą-

tynię, a Ja w trzy dni ją odbuduję. Na to rzekli Żydzi: Czterdzieści sześć 

lat budowano tę świątynię, a Ty w trzy dni chcesz ją odbudować? Ale 

On mówił o świątyni ciała swego” (w. 19-21). Widzimy tutaj, że Jezus 

wyraźnie określił siebie jako „świątynię”, na którą wskazywała starożytny 

przybytek. Przyszedł na świat, aby urzeczywistnić to, czego świątynia była 

symbolem. 

Pamiętasz co czytaliśmy w Psalmie 77,13? „Twoja droga, o Boże, jest 

w świątyni” (KJV). 

Zwróć uwagę na to, co Jezus powiedział o sobie w Ewangelii Jana 14,6: 

„Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko 

przeze mnie”.

Jezus twierdzi, że jest „drogą” lub też ścieżką, którą przedstawiała świą-

tynia. Istota tej kwestii polega na tym,  że cel ścieżki wskazywanej przez 

świątynię, cel, do którego prowadzi nas Jezus, to nie zwykłe miejsce, ale 

raczej osoba. Jezus mówi, że On jest drogą „do Ojca”. Świątynia nie prze-

kazuje suchych teologicznych faktów. Prowadzi nas w podróży doświad-

czenia głębiej i głębiej do serca Boga. I to właśnie Jezus jest tą podróżą. 

Dosłownie każdy symbol świątyni wskazywał na Niego i Jego wielkie 
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dzieło zbawienia, które podjął, aby sprowadzić nas z powrotem do in-

tymności z Bogiem w wymiarze miejsca najświętszego. 

Teraz uważajcie, ponieważ zaczynamy łączyć wątki. 

Do każdej z trzech części świątyni można było wejść jedynie przez zasło-

nę. Jezus powiedział o sobie: „Ja jestem drzwiami; jeśli kto przeze Mnie 

wejdzie, zbawiony będzie” (J 10,9). Natomiast apostoł Paweł stwierdził, 

że dzięki Jezusowi mamy „drogę nową i żywą, którą otworzył dla nas po-

przez zasłonę, to jest przez ciało swoje” (Hbr 10,20). 

● Głównym obrzędem w świątyni było złożenie w baranka w ofi erze na 

miedzianym ołtarzu. Wskazując na Jezusa, jako ofi arę za nasze grze-

chy, Jan Chrzcicieł głosił: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech 

świata” (J 1,29). 

● Umywalnia, której używano do ceremonialnych obmywań, wskazy-

wała na Jezusa jako na „wodę żywą” (J 4,11), a także na „kąpiel odro-

dzenia oraz odnowienia przez Ducha Świętego” (Tt 3,5). 

● Chleb na stole w miejscu świętym wskazywał na Jezusa, który powie-

dział: „Kto do Mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy 

we mnie, nigdy pragnąć nie będzie” (J 6,35). 

● Ogień siedmioramiennego świecznika był stale podtrzymywany, aby 

oświetlać świątynię. Jezus powiedział o sobie, ofi erze za nasz grzech: 

„Ja jestem światłością świata; kto idzie za Mną, nie będzie chodził 

w ciemności, ale będzie miał światłość żywota” (J 8,12). 

● Ołtarz kadzenia wskazywał na szczególny aspekt chrześcijańskiego 

doświadczenia: „(…) dano mu wiele kadzidła, aby je ofi arował wraz 

z modlitwami wszystkich świętych” (Ap 8,3). Aromatyczne kadzidło 
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spalane w świątyni symbolizowało nasze modlitwy wznoszące się do 

Boga przez Jezusa. 

● Dziesięć przykazań, Boże prawo poświęcającej się miłości, trzymano 

wewnątrz Skrzyni Przymierza, pokazując w ten sposób Boże pragnie-

nie wypisania zasad Jego miłości w naszych sercach i umysłach: „Pra-

wa moje włożę w ich serca i na umysłach ich wypiszę je” (Hbr 10,16). 

Opisując swoją drogę tam i z powrotem, od Ojca na nasz świat, a potem 

znowu do Ojca, Jezus powiedział: „Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na 

świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca” (J 16,28). Jezus przyszedł 

z miejsca najświętszego do naszego grzesznego, oddzielonego obozowiska 

tutaj na ziemi. Następnie zawładnął naszymi krnąbrnymi sercami i udał 

się z powrotem do miejsca najświętszego, zapraszając nas, abyśmy poszli 

za Nim drogą, którą nam pokazał. 

O co więc chodzi w świątyni? 

Chodzi o Jezusa! 

Jezusa, który wypełnia różne aspekty swojej misji dla naszego zbawienia!

Jezusa, który wprowadza nas krok po kroku w zupełnie odnowiony zwią-

zek z Ojcem!

Historia zbawienia 

Cofnijmy się teraz, weźmy głęboki oddech i spójrzmy na świątynię tro-

chę pod innym kątem. Do tej pory zauważyliśmy, że symbolizuje ona 
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osobistą podróż osoby wierzącej w Chrystusa. Ale świątynia przedstawia 

również całą historię zbawienia. Dziedziniec, razem z ołtarzem całopale-

nia, kieruje naszą uwagę na rok 31 n.e., gdy – zamiast nas –ukrzyżowany 

został Jezus. Po zmartwychwstaniu wstąpił do nieba, gdzie przyjął rolę 

naszego niebiańskiego najwyższego kapłana w miejscu świętym „praw-

dziwego przybytku” w niebie. Ten etap Jego służby rozpoczął się w 31 r. 

n.e. i trwał aż do 1844 roku, w którym przeszedł do miejsca najświętszego 

niebiańskiej świątyni, gdzie rozpoczął ostatni etap swojej służby w roli 

najwyższego kapłana. 

Podczas rocznego kalendarza żydowskiego miały miejsce dwie podstawo-

we służby przedstawiające historię odkupienia: służba codzienna i roczna. 

Służba codzienna, która została nam przedstawiona w Księdze Kapłań-

skiej (rozdziały 1-4), była prostym, ale bardzo znaczącym zbiorem obrzę-

dów ceremonialnych. Polegała ona na tym, że kapłan regularnie składał 

ofi ary za grzechy ludzi i symbolicznie przenosił je na świątynię, kropiąc 

krwią zasłonę przed miejscem najświętszym. Wskazywało to na doskona-

łą ofi arę za grzech, która miała zostać złożona przez Chrystusa, gdy umrze 

na krzyżu. Z tej codziennej symbolicznej służby wypływała wprost genial-

na lekcja. Podczas gdy okoliczne narody pogańskie – zachęcane do tego 

przez demony przybierające postać bóstw (Pwt 32,16-17; Ps 106,37) – 

praktykowały makabryczne ofi ary z ludzi, Hebrajczycy za pośrednictwem 

świątyni uczyli się, że Bóg odda siebie samego, aby cierpieć i umrzeć za 

ludzkość. 

Bóg oznajmiał tę niesamowitą prawdę, że na nasze zbawienie nie możemy 

zarobić, składając jakąkolwiek ofi arę. Boga nie można przebłagać, ponie-

waż On już nas kocha. Nie musimy naszymi uczynkami przekonywać 
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Go, aby nas zbawił, ponieważ On już zdecydował się nas uratować za 

cenę, którą sam zapłacił. W ciągu całego roku każdego dnia powtarzano 

ten obrzęd, utwierdzając w umysłach ludzi przekonanie, że Bóg poniesie 

wszelkie ofi ary potrzebne dla naszego zbawienia. Ten obrządek był stałą, 

otwartą deklaracją Boga, który mówi: „Kocham cię tak bardzo, że aby ura-

tować cię od grzechu i śmierci, jestem gotów na cierpieć i umrzeć”. 

Służba roczna została opisana w 16. rozdziale Księgi Kapłańskiej. Ostat-

niego dnia rocznego cyklu ofi arniczego w symbolice świątyni następował 

wielki fi nał. Wydarzenie to nosiło nazwę Yom Kippur, Dzień Pojednania. 

W tym kulminacyjnym punkcie miała miejsce szczególna ceremonia 

symbolizująca ostateczne rozwiązanie problemu grzechu – zupełne za-

dośćuczynienie i całkowite unicestwienie zła. Gdy cały Izrael był zebra-

ny przed świątynią, przyprowadzano do najwyższego kapłana dwa ko-

zły. Jeden był przeznaczony „dla Pana”, a drugi jakom kozioł ofi arny dla 

„Azazela” (określenie z języka hebrajskiego). Kozioł dla Pana był zabijany, 

ponownie wskazując na ofi arę Chrystusa na krzyżu jako jedyny sposób 

zbawienia. Po raz kolejny Bóg mówił: „Ja – nie ty! Ja złożę ofi arę za two-

je zbawienie, nie ty”. Część krwi kozła dla Pana wnoszono do miejsca 

najświętszego i siedem razy kropiono nią ubłagalnię znajdującą się nad 

prawem Bożym, co wskazywało, że dokonano ostatecznego i pełnego za-

dośćuczynienia za wszystkie grzechy, które naród izraelski wyznawał przez 

cały rok podczas służby codziennej. W ten sposób Dzień Pojednania był 

równoznaczny z ostatecznym, nieodwracalnym wyrokiem na korzyść lu-

dzi, ich zbawienia oraz ich doskonałej opinii w oczach Bożych. 

Następnie najwyższy kapłan kładł obie ręce na głowie kozła dla Azazela 

i wyznawał nad nim grzechy całego ludu. Kozioł dla Azazela nie był za-
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bijany. Wręcz przeciwnie, wyprowadzano go na „pustkowie”, aby w sa-

motności zginął „na pustyni”. Ponieważ kozioł ofi arny wyraźnie nie był 

„kozłem dla Pana”, a jego krew nie była przelana na ofi arę, Azazel mu-

si symbolizować inną postać, która poniesie konsekwencje istnienia zła 

i upadku ludzkości. Starożytni Hebrajczycy rozumieli, że Azazel symboli-

zował szatana, autora zła i kusiciela ludzkości – żydowscy uczeni do dzisiaj 

nauczają  w ten sposób. Widzimy więc, że Dzień Pojednania wskazywał 

na dzień ostatecznego rozrachunku lub sądu, podczas którego los każdego 

zostanie przypieczętowany, a szatan poniesie odpowiedzialność za zło jako 

jego autor. Wizja sądu sprawia, że niektórym ludziom śnią się koszmary. 

A jednak, właśnie tutaj możemy zobaczyć jeden z najpiękniejszych obra-

zów Boga, jaki możemy sobie wyobrazić. 

Sąd

Jan przedstawia sąd za pomocą serii wnikliwych obrazów. Spróbujmy po-

dążyć za jego nakierowaną na ewangelię logiką. W 1 J 3,20-21 mówi: 

„(…) jeśliby oskarżało nas serce nasze, Bóg jest większy niż serce nasze 

i wie wszystko. Umiłowani, jeżeli nas serce nie oskarża, możemy śmiało 

stanąć przed Bogiem”. Po pierwsze, Jan chce abyśmy wiedzieli, że we-

wnętrzne poczucie potępienia stanowi naturalną odpowiedź na problem 

grzechu. Tak, nasze serce nas potępia i słusznie. Przecież jesteśmy grzesz-

nikami. Na naszych sumieniach ciąży poczucie winy na zło, które popeł-

niliśmy. Ale chwilę później Jan mówi: „Bóg jest większy niż serce nasze”. 

Oznacza to, że Boża miłość jest potężniejsza niż odczuwane przez nas 

potępienie. On wie wszystko o mnie i o tobie, a mimo to nas kocha. Gdy 

w to uwierzymy, nasze serca przestana nas potępiać i będziemy mogli 

„śmiało stanąć przed Bogiem”. 
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W rozdziale czwartym Jan rozwija tą myśl. Postarajcie się zrozumieć każ-

dą linijkę: 

„Kto tedy wyzna, iż Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, 

a on w Bogu. A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma 

do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, 

a Bóg w nim. W tym miłość do nas doszła do doskonałości, że mo-

żemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż jaki On jest, tacy 

i my jesteśmy na tym świecie. W miłości nie ma bojaźni, wszak do-

skonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą; kto się 

więc boi, nie jest doskonały w miłości. Miłujmy więc, gdyż On nas 

przedtem umiłował” (1 J 4,15-19). 

Ale niesamowity obraz! 

Niezachwiana ufność w dzień sądu – bez strachu i niepewności! 

Po prostu niezachwiana ufność! 

Ale jak to możliwe? 

Jan uczy nas tutaj czegoś, co jest absolutnie nieodzowne, aby we właści-

wy sposób zrozumieć kwestię sądu. Chce, abyśmy uświadomili sobie, że 

gdy jesteśmy ugruntowani w Bożej miłości – gdy „poznamy i uwierzymy 

w miłość, którą Bóg ma do nas” – mamy „niezachwianą ufność w dzień 

sądu”. Boża miłość „usuwa bojaźń” z naszych serc i zajmuje całą wewnętrz-

ną przestrzeń emocjonalną. Nie przychodzę na sąd z pewnością własnej 
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sprawiedliwości, ale całkowicie polegając na Jego sprawiedliwości. Na tym 

polega cudowny sekret miejsca najświętszego, rozkoszna prawda o Dniu 

Pojednania. Gdy wchodzimy na sąd do tego najskrytszego pomieszczenia, 

widzimy, że nad prawem Bożym – które stanowi najwyższy standard sądu 

i sprawiedliwości – znajduje się pokryta krwią ubłagania.

Właśnie tutaj, w tej symbolice, zawarta została wielka prawda o „Chry-

stusie naszej sprawiedliwości”. Łaska Boga stanowi odpowiedź na prawo, 

które wytyka nasz grzech i określa naszą winę. Jezus żył życiem doskonałej 

sprawiedliwości i Bóg postrzega mnie jako sprawiedliwego w Nim. Jezus 

umarł za mnie. Jego krew została za mnie przelana, pokazując, że Boża 

miłość usuwa mój grzech i winę. Paweł przedstawia to w następujący spo-

sób: „(…) gdzie zaś grzech się rozmnożył, tam łaska bardziej obfi towała” 

(Rz 5,20). Tak brzmi dobra nowina, która zapiera dech w piersiach!

Jednak w całym tym jasnym świetle na temat Bożego miłosierdzia kryje 

się niebezpieczeństwo i ostrzeżenie. Jakub mówi, że istnieje jeden sposób, 

aby zniweczyć moc Bożej łaski dla nas podczas sądu, a jest to brak miło-

sierdzia wobec  innych: „Nad tym, który nie okazał miłosierdzia, odbywa 

się sąd bez miłosierdzia, miłosierdzie góruje nad sądem” (Jk 2,13). Jeżeli 

potępiam innych za ich grzechy, pokazuję, że tak naprawdę nie przyjąłem 

Bożego miłosierdzia w stosunku do moich grzechów. Boże miłosierdzie dla 

mnie jest obecne na sądzie, ale nie będę w stanie go dostrzec, jeśli od-

wrócę od niego swój wzrok i nie okaże miłosierdzia innym. Traktując 

ludzi w niewłaściwy sposób, buduję umysłowe i emocjonalne mury, które 

przesłaniają mi widok na Bożą miłość do mnie. Potępianie innych za ich 

występki wytwarza w psychice wąskie korytarze, zbyt wąskie, żeby do-

strzec lub przyjąć Bożoe miłosierdzie. Jest więc oczywiste, że krytykanc-
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kie nastawienie do innych  najbardziej niebezpieczna postawa, jaką może 

przyjąć człowiek. 

Prawda o sądzie stanowi wezwanie do przyjmowania i okazywania mi-

łosierdzia. I to czyni ją bardzo dobrą nowiną, chyba że zdecyduję się na 

życie wypełnione potępianiem innych. Po co jednak iść w tym kierunku? 

Istnieje przecież piękna, uzdrawiająca ścieżka, która znajduje się tuż przed 

każdym z nas w Chrystusie: 

• rozpoczyna się od wejścia przez drzwi Jego zapraszającej miłości, 

• następnie prowadzi do ołtarza ofi arniczego, przy którym czeka całko-

wite przebaczenie wszystkich naszych grzechów, 

• później do umywalni, w której nasze sumienie może zostać oczysz-

czone z winy, 

• do miejsca świętego, gdzie możemy nakarmić się chlebem życia, zna-

leźć się w promieniującym świetle Bożej dobroci emanującej z Jezusa 

i wznieść do Boga nasze wdzięczne modlitwy przesiąknięte aromatem 

sprawiedliwości Chrystusa, 

• aż w końcu dotrzemy do miejsca najświętszego, gdzie zostaniemy osą-

dzeni przez Boga i ułaskawieni na wieki, a Jego prawo miłości zostanie 

wypisane w naszych sercach. 

Chodźcie! Rozpocznijmy podróż, którą proponuje nam Boża łaskawa mi-

łość. 
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DZIEŃ 5: Pytania do dyskusji
1. Czytanka mówi, że krytykanctwo i osądzanie innych to „najbardziej 

niebezpieczna postawa, jaką może przyjąć człowiek”. A co, jeśli pod-

chodzisz w ten sposób do siebie, a nie do innych? Czy jesteś w lepszej 

sytuacji? Dlaczego tak lub nie?

2. Podziel się historiami z twojego życia obrazującymi moment, w któ-

rym: 

a) wszedłeś na dziedziniec Bożej miłości; 

b) wszedłeś do miejsca świętego, miejsca modlitwy i społeczności 

z Nim; 

c) wszedłeś do miejsca najświętszego, gdzie twój związek z Bogiem 

wszechświata stał się już w pełni rozwinięty. 

3. Jeśli to możliwe, stwórzcie w pokoju sześć stanowisk (jeżeli może-

cie, oznaczcie je w taki sposób, żeby kojarzyły się z tym, co przedsta-

wiają): kurtyna, ołtarz z umywalnią, druga zasłona, za którą znajduje 

się chleb, świecznik i kadzidło oraz trzecia zasłona, która prowadzi 

do Skrzyni Przymierza. W ciszy i modlitwie wspólnie przejdźcie tę 

ścieżkę. Wejdźcie przez drzwi Jego zapraszającej miłości, zatrzymajcie 

się na chwilę przy ołtarzu ofi arnym, aby tam przyjąć całkowite prze-

baczenie wszystkich waszych grzechów. Następnie skierujcie się do 

umywalni, aby obmyć wasze nieczyste sumienia, później do miejsca 

świętego, gdzie posilicie się chlebem życia i znajdziecie się w promie-

niującym świetle Bożej dobroci emanującej z Jezusa. Wznieście do 
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Boga swoje wdzięczne modlitwy przesiąknięte aromatem sprawie-

dliwości Chrystusa. Na końcu, przejdźcie do miejsca najświętszego, 

w którym zostaniecie osądzeni przez Boga i ułaskawieni na wieki, 

a Jego prawo miłości zostanie wypisane w waszych sercach. 

DZIEŃ 5: Zajęcia w grupie
1. Dodajcie lub udekorujcie swój ośmiokątny model.

2. Dzisiejsze zadanie polega jedynie na aktywności fi zycznej. Zbuduj-

cie świątynię z papieru lub klocków lub odtwórzcie ją w pokoju 

z wykorzystaniem mebli lub (w ostateczności) po prostu ją narysujcie. 

Jeżeli wybierzecie ostatnią opcję, niech każdy narysuje swoją świąty-

nię i zabierze ją do domu, żeby służyła jako pomoc w nabożeństwach; 

następnym razem podzielcie się swoimi przemyśleniami. 
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Podczas tego tygodnia modlitwy okrążaliśmy świątynię prawdy, zaglą-

daliśmy przez kilka doktrynalnych okien, które składają się na system 

wierzeń adwentystów dnia siódmego. Raz po raz odkrywaliśmy, że każda 

kolejna prawda biblijna wskazuje na jedną wielką Prawdę Bożej miłości 

uosobionej w Jezusie Chrystusie. Każda prawdziwa nauka biblijna spełnia 

funkcję wizjera, przez który wyraźniej widać Boży charakter obdarowu-

jącej miłości. Ellen White fantastycznie podsumowała całą Biblię jako 

„księgę, która odkrywa charakter Boga”23. Zgodnie z tym poglądem na 

Pismo Święte podsumowała również adwentowe poselstwo jako „objawy 

Jego pełnego miłości charakteru”24. Wartość każdej nauki mierzona jest 

jej zdolnością do przekazania czegoś na temat istoty Boga. Każde stwier-

dzenie pretendujące do miana prawdy, które przeczy fundamentalnemu 

założeniu, że „Bóg jest miłością” (1 J 4,8), dowodzi w ten sposób swojej 

fałszywości. 

Zwróćcie uwagę na to, w jaki sposób Ellen White opisuje istotę studio-

wania Biblii: „Powinniście wertować Biblię, ponieważ ona mówi wam 

o Jezusie. Czytając ją, zobaczycie niezrównany urok Jezusa. Zakochacie 

się w Człowieku z Golgoty i na każdym kroku będziecie mogli powiedzieć 

23 Signs of the Times, March 3, 1898. 
24 E. G. White, Przypowieści Chrystusa, s. 239.

DZIEŃ 6: 
ŚMIERĆ I PIEKŁO 

Bezinteresowna 
miłość
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światu: «Jego drogi są drogami rozkoszy, a wszystkie Jego ścieżki wiodą do 

pokoju»”25. Niesamowite! 

Zachęca nas, abyśmy studiowali Biblię. 

Ale po co? 

Ponieważ odkrywa ona niezrównane uroki Jezusa! 

Co się stanie, gdy w Piśmie Świętym spotkacie Jezusa? 

Zakochacie się w Nim!  

Niestety, często studiujemy i głosimy Biblię, ale Jezusa nie ma w pobliżu, 

a nawet jeśli jest, to jedynie jako dodatek. Powinniśmy uświadomić sobie 

jedną rzecz: Jezus nie jest częścią naszego poselstwa. Jezus jest całym na-

szym poselstwem. Dopóki nim nie jest, nie głosimy „Prawdy”, bez względu 

na nasze własne wyobrażenia. Nauka o stanie umarłych stanowi przy-

kład prawdy biblijnej, która posiada niesamowity potencjał objawienia 

w Chrystusie wspaniałej Bożej miłości. Smutne jest jednak to, jak często 

spłycano ją do zwykłej walki na teksty, mającej na celu udowodnić, że 

w momencie śmierci ludzie nie mają żadnej świadomości; ponadto stano-

wi koronny dowód na to, że nikt po śmierci nie idzie prosto do nieba lub 

do piekła. Ustalmy fakty: ta porcja informacji jest niezbędna, ale dlaczego? 

Czy tylko po to, aby udowodnić, że umarli naprawdę są martwi? Nie! 

Jest niezbędna, ponieważ biblijna prawda o śmierci otwiera okno zrozu-

25  E. G. White, Life Sketches, Pacifi c Press Publishing Association, Mountain View 

1915,  s. 293.
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mienia istoty cierpienia i śmierci Chrystusa na Golgocie, która następnie 

z zapierającą dech w piersiach przejrzystością objawia prawdziwą naturę 

Bożej miłości. 

Zanurzmy się więc w ten niezwykły temat i zobaczmy, co uda nam się 

odkryć. 

Śmierć według Biblii 

Pierwsza rzecz, jaką musimy zrozumieć na temat śmierci, jest taka, że 

Biblia naucza o dwóch rodzajach śmierci. Z Księgi Objawienia dowia-

dujemy się, że istnieje „druga śmierć” (Ap 2,11; 20,6.14; 21,8). Na tej 

podstawie możemy logicznie wydedukować, że z racji istnienia drugiej 

śmierci wynika konieczność istnienia pierwszej śmierci. W Mt 10,28 Je-

zus wyjaśnia podstawową różnicę między nimi: „Nie bójcie się tych, któ-

rzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą; bójcie się raczej Tego, który 

może i duszę i ciało zniszczyć w piekle”. Pierwsza śmierć oznacza po pro-

stu zabicie ciała. Jest to zwykła śmierć, którą umierają ludzie i którą zna 

cała ludzkość. Jako adwentyści dnia siódmego wiemy, że oznacza ona dla 

człowieka podobny do snu stan nieświadomości. Kiedy człowiek umiera 

pierwszą śmiercią, nie udaje się natychmiast do nieba lub piekła. 

Jednakże na tym historia się nie kończy, ponieważ kiedy człowiek umiera 

pierwszą śmiercią, nie oznacza to jego całkowitego końca. Z pierwszej 

śmierci zmartwychwstaną zarówno zbawienie, jak i zgubieni. Jezus wyraź-

nie o tym mówił: „Nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą 

głos jego; I wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia; a inni, któ-

rzy źle czynili, by powstać na sąd” (J 5,28.29). Ludzie umierają pierwszą 
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śmiercią, a potem są wskrzeszani, ale istnieje powód, dla którego mogą 

doświadczyć zmartwychwstania. Kiedy człowiek umiera pierwszą śmier-

cią, w jakiś sposób Bóg przechowuje jego osobowość i charakter, chociaż 

ciało znajduje się w całkowicie nieświadomym, nieżywym stanie. Biblia 

mówi o tym w następujący sposób: „Wróci się proch do ziemi, tak jak 

nim był, duch zaś wróci do Boga, który go dał” (Koh 12,7). 

Oczywiście „proch” odnosi się do ciała, które w wyniku pierwszej śmierci 

wraca do ziemi jako materia organiczna. „Duch”, który wraca do Boga, 

to osobowość, myśli, uczucia, motywacje jednostki – wszystko, co składa 

się na niepowtarzalną tożsamość i charakter moralny osoby. „Duch”, któ-

ry „wraca” do Boga, gdy ktoś umiera pierwszą śmiercią, jest przez Niego 

przechowywany w stanie nieświadomości i oczekuje na zmartwychwsta-

nie, gdy Bóg połączy go w jedno z fi zycznym ciałem, a życie będzie mogło 

toczyć się dalej. Ellen White wyjaśnia to w następujący sposób: 

„Nasza osobista tożsamość zostanie zachowana podczas zmartwych-

wstania, chociaż nie w postaci tych samych cząstek materii lub sub-

stancji, które zostały złożone do grobu. Cudowne działania Boga są 

dla człowieka tajemnicą. Duch, charakter człowieka, wraca do Boga, 

gdzie jest przechowywany. Podczas zmartwychwstania, każdy dosta-

nie z powrotem miał swój własny charakter. Bóg w swoim czasie za-

wezwie umarłych, ponownie dając im dech życia, nakazując suchym 

kościom, aby ożyły”26. 

Wygląda to trochę tak, jakby wyjąć z komputera twardy dysk, na którym 

zapisane są wszystkie niepowtarzalne informacje zbierane i zapisywane 

26 Heaven, p. 40.
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przez właściciela, odłożyć go na jakiś czas na półkę, a później umieścić te 

wszystkie informacje w nowym komputerze. Kiedy ktoś umiera pierwszą 

śmiercią, ciało rozkłada się w ziemi, a Bóg przechowuje na czas zmar-

twychwstania wszystkie szczegóły stanowiące o nim jako o człowieku. 

W tym czasie każdy stoi na jednej z dwóch dróg: otrzymania daru nie-

śmiertelności lub doświadczenia drugiej śmierci. 

O co więc chodzi w drugiej śmierci? Co to jest? Jak to się dzieje? 

Wróćmy do Mt 10,28, gdzie Jezus czyni rozróżnienie pomiędzy pierwszą 

i drugą śmiercią: „Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy za-

bić nie mogą; bójcie się raczej Tego, który może i duszę i ciało zniszczyć 

w piekle”. Słowo tłumaczone tu jako „dusza” to greckie psyche. W za-

sadzie odnosi się do umysłu i całej jego zawartości, czyli tego, co wcze-

śniej określiliśmy mianem charakteru jednostki lub całkowitej tożsamości 

człowieka. Podczas gdy pierwsza śmierć oznacza po prostu zabicie ciała, 

czyli biologicznego aspektu człowieka, druga śmierć wiąże się z całkowi-

tym unicestwieniem jego ciała i duszy. Stanowi ostateczne unicestwienie 

bezbożnych, „tak, jak gdyby ich nigdy nie było” (Ab 16). 

Zrozumienie tego, w jaki sposób dochodzi do drugiej śmierci i co jest 

jej przyczyną, jest naprawdę ważne. Jezus dał nam dość jasną wskazówkę 

w Ewangelii Jana 5,29. Bezbożni zmartwychwstają po pierwszej śmier-

ci podczas tego, co On nazwał „zmartwychwstaniem potępienia” (BT). 

Potępienie to zjawisko psychologiczne. Zachodzi w umysłowym i emo-

cjonalnym procesie, gdy osoba stawia czoła poczuciu winy za przewinie-

nia, które popełniła w relacjach międzyludzkich. Gdy bezbożni zostaną 

wskrzeszeni, nie doświadczą po raz drugi jedynie fi zycznego zniszczenia. 
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Z pełną i niezakłóconą przejrzystością zobaczą retrospekcję swego życia; 

ujrzą ją w świetle kontrastującej z ich życiem Bożej poświęconej miłości. 

Dwudziesty rozdział Księgi Objawienia barwnie opisuje tę scenę: 

„I widziałem wielki, biały tron i tego, który na nim siedzi, przed któ-

rego obliczem pierzchła ziemia i niebo, i miejsca dla nich nie było. 

I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem; 

i księgi zostały otwarte; również inna księga, księga żywota została 

otwarta; i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich 

uczynkami było napisane w księgach. I wydało morze umarłych, któ-

rzy w nim się znajdowali, również śmierć i piekło wydały umarłych, 

którzy w nich się znajdowali, i byli osądzeni, każdy według uczynków 

swoich. I śmierć, i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego; owo 

jezioro ogniste, to druga śmierć. I jeżeli ktoś nie był zapisany w księ-

dze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego” (Ap 20,11-15) 

Jest to bardzo przytłaczający i niezwykle smutny fragment Pisma Święte-

go, ponieważ opisuje ostateczne zniszczenie bezbożnych, a przecież Bóg 

bardzo kochał każdego z nich; każdemu z nich z osobna został zaoferowa-

ny dar wiecznego życia w Chrystusie; każdy z nich uparcie odrzucał Bożą 

miłość, aż doprowadziło ich to do wewnętrznej ruiny. W tym fragmencie 

należy zwrócić uwagę na sposób, w jaki bezbożni doświadczają drugiej 

śmierci. Możemy tutaj wyróżnić cztery podstawowe elementy. 

Po pierwsze

Druga śmierć zostaje zainicjowana przez pełne objawienie Wszechmogą-

cego Boga, siedzącego na „wielkim, białym tronie”, na którego „oblicze” 



101

mogą zdumionym wzrokiem spoglądać wszyscy. Paweł nazywa to wyda-

rzenie „dniem gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga” (Rz 2,5). 

Gniew pojawia się w świetle objawienia, które pochodzi od Boga i przy-

biera formę samoświadomości w tych, którzy na nią patrzą. 

Po drugie 

Gdy bezbożni staną przed Bogiem, „nie będzie tam dla nich miejsca”. Bez 

wątpienia są to najsmutniejsze słowa w całej literaturze ludzkości. Druga 

śmierć jest absolutną samotnością, głębokim wewnętrznym przeświad-

czeniem braku przynależności. Bezbożni, stojąc przed Bożym tronem 

i spoglądając na Jego oblicze, intensywnie odczuwają swój brak harmonii 

z Bożym królestwem, w którym „miejsca dla nich nie ma”. Ci, którzy de-

fi nitywnie wybrali egoizm, wykluczyli się z wszechświata rządzonego re-

gułą niesamolubnej miłości. Nie mogą funkcjonować ani współdziałać ze 

społeczeństwem istot, które żyją dla siebie nawzajem. Nie potrafi ą nawet 

zrozumieć takiego społeczeństwa. Piękne odpływy i przypływy dawania 

i otrzymywania znajdują się poza granicami ich zaangażowania, a nawet 

możliwości docenienia. Grzech ogołocił ich serca z samej zdolności do 

kochania. Bunt pozbawił ich delikatnych odruchów duszy. Samolubstwo 

wykorzeniło ich ludzką wrażliwość. 

Druga śmierć stawia bezbożnych wobec ponurej rzeczywistości ostatecz-

nej bezsensowności, ponieważ życie nie ma sensu w odłączeniu od jego 

Autora. Jedyne, co czują, to całkowita samotność, gdyż nie ma żadne-

go satysfakcjonującego związku poza Tym, z którym jesteśmy najbliżej 

związani. Poczucie zupełnej bezwartościowości przenika ich dusze, po-

nieważ nie może istnieć żadne prawdziwe poczucie własnej wartości bez 
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Tego, który ukształtował naszą wartość na swoje podobieństwo. Życie dla 

siebie ostatecznie prowadzi do nienawiści wobec siebie. Egoizm polega 

na odizolowaniu się od innych, pozbawieniu duszy wrażliwości i emocji, 

które są niezbędne do dawania i odczuwania miłości. We wszechświecie 

– w którym niezbędną, podtrzymującą życie zasadę stanowi niesamolub-

na miłość – „miejsca dla nich nie było”. Pełni żalu i obrzydzenia do siebie 

samych toną w przeszywającym poczuciu zupełnego osamotnienia. 

Po trzecie

Gdy bezbożni staną przed Bogiem, „księgi” zostaną „otwarte” i „osądzeni 

zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napi-

sane w księgach”. Innymi słowy, stają w obliczu całkowitej świadomości 

swoich grzechów i są świadomi związanego z nimi ogromu poczucia winy. 

O tym właśnie mówił Jezus, gdy powiedział, że zmartwychwstali na „po-

tępienie”. Każdy samolubny uczynek bardzo wyraźnie przewija się przed 

ich oczyma. Druga śmierć stawia duszę twarzą w twarz z zupełną, obrzy-

dliwą rzeczywistością osobistego grzechu, całkowicie pozbawioną wpły-

wu boskiego miłosierdzia. Raz popełniony grzech staje się istniejącym 

w umyśle faktem. Znajduje się w rejestrze sumienia i musi zostać rozliczo-

ny albo przez przebaczenie albo przez cierpienie. Przebaczenie możliwe 

jest jedynie dzięki przyjęciu Bożej łaskawej miłości. Cierpienie stanowi 

jedyną alternatywę dla przebaczenia, dlatego Bóg może przebaczyć je-

dynie poprzez przyjęcie na siebie nierozerwalnie związanego z grzechem 

cierpienia. 

Ciężar strasznego potępienia związanego z grzechem wysysa siły wital-

ne duszy. Wszyscy ludzie są grzesznikami, więc wszyscy podlegają po-
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tępieniu, które w ostatecznym rozrachunku wywoła nieznośny wstyd 

w tych, którzy nie przyjmują uzdrawiającego działania Bożej wybacza-

jącej miłości. Świadomość Bożej miłości i akceptacji to jedyną siła, któ-

ra może zneutralizować moc grzechu i zapobiec zniszczeniu duszy. Żeby 

zrozumieć, co oznacza biblijne stwierdzenie: „księgi zostały otwarte (…) 

i osądzeni zostali umarli”, spróbuj wyobrazić sobie, co by było, gdybyś 

miał doskonałą świadomość każdego grzechu, który kiedykolwiek popeł-

niłeś – każdej złej myśli, uczucia czy zachowania. Doskonałą świadomość 

wszystkiego –  wszelkich obrzydliwych szczegółów przeszywających duszę 

– bez możliwości ucieczki. Bez poczucia akceptacji. Bez obecności Boga, 

który chętnie i za darmo przebacza każdy grzech. 

Czym ta chwila byłaby dla ciebie? Wiem, czym byłaby dla mnie. Nie 

ma słów, które mogłyby opisać tę druzgocącą mękę psychiczną. Jedynym 

powodem, dzięki któremu nigdy nie musieliśmy doświadczyć pełnego 

poczucia winy, jest fakt, że plan zbawienia, wcielony w życie przez ko-

chającego Stworzyciela, wzniósł w ludzkim sumieniu zasłonę łaski, która 

działa jak bufor chroniący nas przed doświadczeniem pełnych konse-

kwencji grzechu. 

Po czwarte

Kiedy przed bezbożnymi staje cały rejestr ich życia i doświadczają pełne-

go ciężaru swojej winy, zostają zniszczeni przez ogień. W całej Biblii Bóg 

związany jest z ogniem. 

● Mojżesz spotkał się z Bogiem w płonącym krzewie (Wj 3,2).

● Boże prawo jest nazwane „zakonem ognistym” (Pwt 33,2 PBG).
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● Boża „chwała” jest nazwana „ogniem” (Wj 24,17). 

● Boży tron jest otoczony ogniem, a z niego wychodzi ognista rzeka 

(Dn 7,9.10). 

● Boża miłość została nazwana płomieniem ognia (PnP 8,6 Biblia 

Poznańska). 

● Paweł mówi, że „Bóg nasz jest ogniem trawiącym” (Hbr 12,29). 

Istota Boga została przedstawiona jako ogień trawiący z jednego prostego 

powodu: ponieważ czystość i prawdziwość Jego bezinteresownej miłości 

wyraźnie odróżnia się od wszystkiego, co jest jej przeciwne. To, jaki i kim 

jest Bóg, sprawia, że skoncentrowane na sobie istoty nie mogą znieść Jego 

obecności bez doświadczenia całkowitej umysłowej i emocjonalnej dez-

integracji pod miażdżącym ciężarem wstydu. Ellen White trafi ła w samo 

sedno: 

„Słowa Boga do Izraela brzmiały: «I zwrócę swoją rękę przeciwko to-

bie, i wytopię w tyglu twój żużel, i usunę wszystkie twoje przymiesz-

ki» (Iz 4,4; 1,25). Dla grzechu, gdziekolwiek on jest, «Bóg nasz jest 

ogniem trawiącym» (Hbr 12,29). Duch Boży zniszczy grzech tkwiący 

w tych wszystkich, którzy poddali się Jego mocy. Jeśli jednak człowiek 

przylgnie do grzechu, wówczas identyfi kuje się z nim. Wtedy potęga 

Boga, która niszczy grzech, musi zniszczyć również grzesznika”27.

27 E. G. White, Życie Jezusa, s. 84.
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Pierwotnie ludzie zostali stworzeni w stanie doskonałej niewinności 

i przeznaczeni do przebywania w bezpośredniej obecności Boga w cał-

kowitym pokoju i przyjemności (Rdz 1-2). Gdy grzech zmienił naszą 

psychikę, w Bożej obecności mogliśmy doświadczyć jedynie powodowa-

nej wstydem męki (Rdz 3,7-10). Bóg wyjaśnił Mojżeszowi: „Nie możesz 

oglądać oblicza mojego, gdyż nie może mnie człowiek oglądać i pozostać 

przy życiu” (Wj 33,20). Dynamika tej wypowiedzi nie oznacza: „Jeśli 

mnie zobaczysz, to cię zabiję”, ale raczej: „Jeśli mnie zobaczysz, umrzesz 

z powodu kontrastu mojej świętości z twoją grzesznością”. Grzech nie 

może przetrwać w Bożej obecności. Jeśli jednak przeskoczymy na koniec 

tej historii, dowiemy się, że Pismo Święte mówi o odkupionych: „I oglą-

dać będą Jego oblicze, a imię Jego będzie na ich czołach” (Ap 22,4). Dzię-

ki mocy Bożej łaski nastąpiło odnowienie niewinności „na ich czołach”, 

w ich umysłach. Dzięki temu odkupieni będą żyli w Bożej obecności bez 

doświadczania wstydu. 

Nie tak wygląda sprawa z bezbożnymi. Biblia mówi, że wszyscy lu-

dzie, zarówno sprawiedliwi, jak i bezbożni, staną w obliczu ognia Bo-

żej obecności, ale doświadczenie obu grup nie będzie takie same. 

Podczas gdy ci, których niewinność została odnowiona, w końcu 

znajdą się w Bożej obecności i będą czuli się jak w domu, dla bezboż-

nych Boża obecność będzie „ogniem trawiącym”. Opisując ostatecz-

ne zniszczenie bezbożnych, Ellen White używa następujących słów: 

„Nie jest to samowolny akt władzy ze strony Boga. Odrzucający Jego 

miłosierdzie, będą zbierać plon swego siewu. Bóg jest źródłem życia 

i każdy, kto wybiera służbę na rzecz grzechu, odchodzi od Boga, a tym 

samym odcina się od życia. Jest on «daleki od życia Bożego» (Ef 4,18). 
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Chrystus mówi: «Wszyscy, którzy mnie nienawidzą, miłują śmierć» 

(Pnp 8,36). Przez pewien czas Bóg zezwala na ich istnienie, aby mieli 

możliwość rozwinięcia charakteru i objawienia swoich zasad. Po wy-

konaniu tego, otrzymają wyniki swojego wyboru. Wskutek buntow-

niczego życia szatan i wszyscy jego naśladowcy stawiają się tak dale-

ko od zgodności z Bogiem, że sama Jego obecność staje się dla nich 

ogniem trawiącym. Chwała Tego, który jest miłością, zniszczy ich”28.

To, co odkryliśmy, stanowi prawdziwą istotę piekła, które jest odpo-

wiednikiem drugiej śmierci. Bóg nie skaże bezbożnych na wieczne męki 

w płomieniach jakiegoś podziemia lub odległego obszaru wszechświata. 

Zostaną oni wskrzeszeni, aby w ostatecznym rozrachunku stanąć w obli-

czu historii swojego życia, a potem zostaną na zawsze unicestwieni, „jak 

gdyby ich nigdy nie było” (Ab 16). A teraz najbardziej zaskakujący fakt: 

ani jedna osoba nie musi doświadczyć drugiej śmierci, ponieważ Jezus 

poniósł ją za nas wszystkich – i odniósł nad nią zwycięstwo. On jeden 

doświadczył drugiej śmierci za każdego człowieka i On jeden nie mógł 

być przez nią zatrzymany, ponieważ tylko On był bezgrzeszny. 

Ach, co za miłość! 

Ponieważ zrozumieliśmy już istotę drugiej śmierci i to, czym różni się 

ona od pierwszej, jesteśmy gotowi, aby pojąć, przez co przeszedł dla nas 

Jezus, gdy cierpiał w Getsemane i umierał na krzyżu. Zarówno pierwsza, 

jak i druga śmierć, są wynikiem grzechu, ale pierwsza jest tymczasowa 

i zachodzi z przyczyn fi zycznych, takich jak choroba, wypadek czy starość. 

Natomiast druga śmierć nie zachodzi jedynie na poziomie fi zycznym, ale 

28  E. G. White, Życie Jezusa, s. 695.
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również psychicznym – z powodu śmiertelnej mocy poczucia własnej 

winy. W pewnym sensie pierwsza śmierć w ogóle nie jest śmiercią. Jezus 

nazwał ją snem. Zwróćcie, na przykład, uwagę na młodą dziewczynę, któ-

rą wskrzesił. Gdy zbliżył się do jej domu – po tym jak został poproszony, 

aby ją uzdrowił – powiedział do żałobników: „Nie płaczcie, nie umarła, 

lecz śpi” (Łk 8,52). Zauważcie, że Jezus nie tylko powiedział, że dziew-

czynka śpi, ale poszedł krok dalej. „Nie umarła” – stwierdził otwarcie. Nie 

rozumiejąc, o co Mu chodzi, „wyśmiewali go, bo wiedzieli, że umarła” 

(Łk 8,53), ale Jezus się nie pomylił. Wiedział, że dziewczynka umarła 

w wymiarze pierwszej śmierci, ale również wiedział, że nie umarła na za-

wsze, w wymiarze drugiej śmierci. Aby wyjaśnić, o co Mu chodzi, obudził 

dziewczynkę ze snu pierwszej śmierci. 

Gdy Biblia mówi: „zapłatą za grzech jest śmierć” (Rz 6,23), nie ozna-

cza to jedynie pierwszej śmierci. Gdy Biblia mówi o Jezusie: „Chrystus 

umarł za grzechy nasze” (1 Kor 15,3) oraz, że poszedł na krzyż po to, aby 

„zakosztował śmierci za każdego” (Hbr 2,9), nie mówi tylko o pierwszej 

śmierci. Oczywiste jest, że Jezus może nas zbawić jedynie od tego, co sam 

przeszedł i zwyciężył dla nas. Jeżeli doświadczył tylko pierwszej śmierci, 

może nas zbawić jedynie od niej, a z drugą śmiercią musimy zmagać się 

samotnie. Jednakże, wspaniała dobra nowina głosi, że stawił On czoła 

rzeczywistości drugiej śmierci. Zwróćcie uwagę na to, jak Jezus i Jego 

uczniowie wchodzą do ogrodu Getsemane. Za chwilę wydarzy się coś 

zdumiewającego. 

Nie jest to niedopowiedzenie. 

Zaraz wydarzy się coś daleko więcej niż zdumiewającego. Za chwilę cała 

historia dotrze do punktu kulminacyjnego, do którego nieustannie pro-
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wadził każdy dzień i wydarzenie. Właśnie teraz, w przeciągu względnie 

krótkiego okresu czasu, nastąpi szczyt objawienia Bożej miłości w cier-

pieniu i śmierci Jezusa, a świat, a w zasadzie wszechświat, już nigdy nie 

będzie taki sam. 

Spójrzcie.

Jezus ugina się pod ciężarem niewidzialnego brzemienia. Uczniowie 

widzą, że coś jest nie w porządku. Jezus wyjaśnia, co się z Nim dzieje: 

„Smętna jest dusza moja aż do śmierci” (Mt 26,38). Pozwala nam zrozu-

mieć naturę swego cierpienia. Zauważcie, że używa tutaj tego samego sło-

wa, które wykorzystał wcześniej do opisania różnicy pomiędzy pierwsza 

a drugą śmiercią: „Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy za-

bić nie mogą; bójcie się raczej Tego, który może i duszę i ciało zniszczyć 

w piekle”. Jeszcze raz zwróćmy uwagę na to, że słowo tłumaczone tu-

taj jako „dusza”, to greckie psyche – jest to dokładnie to samo określe-

nie, którego użył Jezus, opisując swoje przeżycia. W Getsemane umiera 

w psychicznym wymiarze swego jestestwa. Umiera od środka, z powodu 

śmiercionośnej mocy naszego grzechu i winy. 

Nie zadano Mu jeszcze żadnego fi zycznego cierpienia. A jednak umiera! 

Nie polała się krew z obrażeń, które jeszcze nie powstały na Jego ciele. 

A jednak krwawi! Łukasz mówi nam: „I w śmiertelnym boju jeszcze gor-

liwiej się modlił; i był pot jego jak krople krwi, spływające na ziemię” (Łk 

22,44). Krew wydostaje się przez pory w Jego ciele w wyniku silnego we-

wnętrznego stresu, wywołanego przez wstyd naszego grzechu. W 53. roz-

dziale Księgi Izajasza znajduje się niesamowicie wnikliwy opis cierpienia 

Jezusa. Zwróć uwagę na wiersz 6: „Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy 
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z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszyst-

kich”. W wierszu 10 jest czytamy, że „duszę swą” (BG) uczynił „ofi arą za 

grzech” (BG). I w końcu wiersz 12 mówi: „(…) wylał na śmierć duszę 

swoją, a z przestępcami policzon będąc, On sam grzech wielu odniósł, 

i za przestępców się modlił” (BG). 

Jest to naprawdę zdumiewające, ponieważ oznacza, że Jezus wkroczył 

w mroczną sferę naszego grzechu i wstydu. Przyjął to wszystko na swoje 

własne sumienie tak, jakby to On był winny, a nie my. Z Getsemane został 

wzięty na krzyż. W Jego ręce i stopy wbito gwoździe. Torturowano Jego 

ciało. A jednak nigdy nie wyrwało mu się nawet jedno słowo narzekania 

z powodu fi zycznego bólu, ponieważ Jego psychiczne cierpienie było tak 

dotkliwe, że niemalże zagłuszało ból fi zyczny. Głęboko przemyślcie każdą 

linijkę niesamowitego komentarza Ellen White: 

„Wielu poniosło śmierć w długich torturach; inni umarli ma krzy-

żu. Czym różni się śmierć ukochanego Syna Bożego od ich śmier-

ci? Prawdą jest, że On umarł na krzyżu najokrutniejszą śmiercią, ale 

i inni w Jego imieniu  podobnie cierpieli pod względem tortur cie-

lesnych. Dlaczego zatem cierpienie Chrystusa było straszniejsze od 

innych, którzy oddali swoje życie w Jego imieniu? Gdyby cierpienia 

Chrystusa składały się tylko z bólu fi zycznego, to Jego śmierć nie była 

bardziej bolesna od śmierci niektórych Jego męczenników.

Ale ból cielesny był tylko małą przyczyną agonii drogiego Syna Bo-

żego. Na Nim spoczywały grzechy całego świata i odczucie gniewu 

Bożego, kiedy cierpiał karę za złamanie prawa. To były te rzeczy, które 

przygniotły Jego świętą duszę. To ukrycie oblicza Jego Ojca, na myśl, 
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że Jego Ojciec Go opuścił, przyniosło Mu rozpacz. Odseparowanie się 

Boga od ludzi, przez grzechy, było tak ostro odczuwalne przez niewin-

nego i cierpiącego Syna Człowieczego z Golgoty. Gnębiony był moca-

mi ciemności. Nie widział ani jednego promienia, który by rozświecił 

Jego przyszłość”29. 

Wow! 

„Cielesny ból był jedynie małą cząstką agonii drogiego Syna Bożego”? 

„Nawet jeden promień światła nie rozjaśniał przyszłości”? Co to oznacza? 

Co rzeczywiście wycierpiał Jezus za ciebie i za mnie? Ellen White zaska-

kuje nas jeszcze głębszym obrazem sytuacji: „Zbawiciel nie mógł przebić 

się wzrokiem przez bramy grobu. Nadzieja nie przedstawiała Mu Jego 

wyjścia  z grobu jako zwycięzcy ani nie mówiła o przyjęciu ofi ary przez 

Ojca. Obawiał się, że grzech był tak wielką obrazą dla Boga, że Jego roz-

dzielenie będzie wieczne”30. Zdumiewające! Przez kilka chwil, gdy nasza 

wina spowiła Jego serce nieprzeniknioną emocjonalną ciemnością, Jezus 

nie widział dla siebie życia poza grobem. Ale w tym momencie stało się 

coś niesamowitego: nie wpadł w pułapkę. Nie został przyparty do muru 

bez możliwości ucieczki. Słowa, które wypowiedział przed ukrzyżowa-

niem dowodzą, że nie znalazł się w potrzasku:

 „Dlatego Ojciec miłuje mnie, iż Ja kładę życie swoje, aby je znowu wziąć. 

Nikt mi go nie odbiera, ale Ja kładę je z własnej woli. Mam moc dać 

je i mam moc znowu je odzyskać; taki rozkaz wziąłem od Ojca mego” 

(J 10,17-18).

29 E. G. White, Świadectwa dla zboru, tom 2, s. 214.
30 E. G. White, Życie Jezusa, s. 683.
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A w Getsemane powiedział do Piotra: 

„Czy myślisz, że nie mógłbym prosić Ojca mego, a On wystawiłby mi 

teraz więcej niż dwanaście legionów aniołów?” (Mt 26,53).

Nie bagatelizuj znaczenia tych wypowiedzi. Jezus stanął w obliczu wiecz-

nej śmierci, a jednak z miłości do twojej i mojej duszy nie wycofał się. Był 

gotów umrzeć na zawsze i nigdy nie połączyć się ze swoim Ojcem po to, 

żeby nas zbawić. Nic dziwnego, że Paweł określa to, co wydarzyło się na 

Golgocie, “miłością Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie” 

(Ef 3,19). Gdy Jezus oddał swoje życie na krzyżu, z szokującą przejrzysto-

ścią i pięknem objawił, że Bóg kocha wszystkich bardziej niż samego sie-

bie. Właśnie tę niesamowitą prawdę odkrywa zrozumienie tematu śmier-

ci i piekła w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego. To jest ta właściwa 

nauka, którą przesłaniają fałszywe doktryny o nieśmiertelności duszy 

i wiecznych mękach. Być może niektórzy powiedzą: „Jezus nie mógł do-

świadczyć drugiej śmierci, ponieważ druga śmierć jest zniszczeniem na 

wieki, z której nie ma zmartwychwstania”. Mamy jednak wspaniałą dobrą 

nowinę: Jezus nie tylko doświadczył drugiej śmierci. On doświadczył jej 

i odniósł nad nią zwycięstwo. 

Piotr oświadczył: „Ale Bóg go wzbudził, rozwiązawszy więzy śmierci, 

gdyż było rzeczą niemożliwą, aby przez nią był pokonany” (Dz 2,24). 

Zwróć uwagę na użyty tu język. „Było rzeczą niemożliwą”, aby śmierć 

mogła powstrzymać Jezusa. Dlaczego? Z jednego prostego i podniosłe-

go powodu: „A żądłem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest zakon” 

(1 Kor 15,56)... ale Jezus nigdy nie zgrzeszył. Pośród największych po-

kus, aby ratować samego siebie, bez względu na koszty nadal kochał nas 
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wszystkich. Ta bezinteresowna miłość, zachowując niezachwianą kon-

sekwencję w Getsemane i na Golgocie, tworzyła doskonałą harmonię 

z prawem Bożym. Jezus odniósł zwycięstwo nad drugą śmiercią tylko 

i wyłącznie poprze miłość. Było więc niemożliwe, aby druga śmierć mo-

gła go powstrzymać. Jego zmartwychwstanie stanowi dowód Jego zwycię-

stwa nad naszym grzechem, winą i śmiercią.  

Łzy napływają mi do oczu, a w moim sercu wzbiera uwielbienie, gdy 

zdaję sobie sprawę z prawdziwej doniosłości ofi ary Zbawiciela. 

Jak On mógł kochać mnie tak głęboko, z taką pasją, tak bezinteresownie? 

Czy taki naprawdę jest Bóg? 

Czy to prawda, że Wszechmogący Bóg wszechświata jest tak niesamowi-

cie piękny? 

Golgota stanowi wyraźną odpowiedź tak! 

DZIEŃ 6: Pytania do dyskusji
1. Jaka jest twoja wewnętrzna reakcja na tę czytankę? Czy twoje zrozu-

mienie śmierci i sądu było podobne? Wyjaśnij. 

2. Autor mówi o winnych stawiających czoła „przewinieniom, które 

popełnili w relacjach międzyludzkich”. Co, według ciebie, ma na my-

śli? Czy mogą to być te najważniejsze grzechy? Dlaczego tak lub nie? 
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3. Czy tak naprawdę z serca wyznałeś Bogu grzechy, które popełniłeś? 

Jeśli nie, nadal możesz to zrobić. Jeśli tak, czy rzeczywiście przyjąłeś 

fakt, że Jezus całkowicie przykrył te grzechy, a Jego przebaczenie jest 

zupełne, jak gdybyś nigdy nie zgrzeszył? Co pomogłoby ci w to uwie-

rzyć? 

4. Wymień jakieś konkretne sposoby dzielenia się wspaniałym darem 

całkowitego przebaczenia. 

DZIEŃ 6: Zajęcia w grupie
1. Dodajcie lub udekorujcie swój ośmiokątny model.

2. Potrzebne: kilka pendrive’ów, dysków twardych, napędów DVD itp. 

Porozmawiajcie o ich przydatności. Czy one cokolwiek „wiedzą”? Czy 

mogą coś zrobić? Czego potrzeba, by znów były przydatne? Jaki ma to 

związek ze śmiercią? 

3. Potrzebne: fi lm o życiu Jezusa zatrzymany na scenie z ogrodu Getse-

mane. Obejrzyjcie ją wspólnie, a potem porozmawiajcie o waszych 

emocjonalnych (nie intelektualnych!) reakcjach. 
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Jako adwentyści dnia siódmego jesteśmy ludem z biblijnego proroctwa 

o czasach końca lub tego, co teologowie nazywają „eschatologią”. Po 

pierwsze, wierzymy, że ruch, którego jesteśmy częścią, został przepowie-

dziany w Piśmie Świętym. Po drugie, wierzymy, że żyjemy w ostatniej 

fazie historii ludzkości. Są to poważne stwierdzenia, które – w zależności 

od sposobu ich przekazywania – mogą rozjaśnić lub zaciemnić ludzkie 

umysły. Ellen White dostrzegała potencjalne niebezpieczeństwo, którego 

powinniśmy świadomie się wystrzegać, głosząc wydarzenia czasów końca: 

„Świadomość krótkiego czasu, jaki nam pozostał, często staje się bodź-

cem do poszukiwania sprawiedliwości i przyjaźni z Chrystusem. Nie 

powinno być to naszą motywacją, ponieważ jest w tym cień samolub-

stwa. Czy to wizja strasznych wydarzeń dnia Boga ma pobudzać nas 

do właściwych działań?  Nie powinno tak być. Jezus jest atrakcyjny. 

Jest pełen miłości, miłosierdzia i współczucia. On chce zostać naszym 

przyjacielem”31.

Bardzo wnikliwa uwaga tak bardzo potrzebna ludowi powołanemu do 

głoszenia proroctw dotyczących czasu końca. 

31 Signs of the Times, March 17, 1887.

DZIEŃ 7: 
CZAS KOŃCA

Nieprzymuszająca 
miłość 
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Kaznodzieje nie powinni przedstawiać proroctw biblijnych w sposób, 

który wzbudza strach. Objawiając wydarzenia czasów końca, Bóg nie za-

mierzał nas przestraszyć, ale przygotować; nie chciał nas odstraszyć, ale 

przyciągnąć; nie chciał wzbudzić w nas trwogi, ale wytworzyć wewnętrz-

ną nadzieję i pokój. Jeżeli próbuję pogodzić się z Bogiem, ponieważ zo-

stało mi mało czasu, tak naprawdę Go nie znam ani nie kocham. Działam 

jedynie pod wpływem instynktu samozachowawczego. Chociaż wydaje 

się, że służę Bogu, tak naprawdę działam dla własnej korzyści. Istnieje 

tylko jeden właściwy powód, dla którego powinniśmy służyć Panu. Jak 

napisała Ellen White: „Jezus jest atrakcyjny”. Jego miłość jest czynnikiem 

napędzającym, na którym mamy się koncentrować podczas głoszenia 

proroctw czasu końca. Gdy zwrócimy uwagę na przyciągający urok Jego 

charakteru, On poruszy nas od środka! Posłuchajcie, co powiedział król 

Dawid: 

„O jedno prosiłem Pana, o to zabiegam: Abym mógł mieszkać 

w domu Pana przez wszystkie dni życia mego, By oglądać piękno 

Pana i by odwiedzać świątynię jego. Bo skryje mię w dzień niedoli 

w szałasie swoim, Schowa mnie w ukryciu namiotu swego, Postawi 

mnie wysoko na skale” (Ps 27,4-5).

Zwróć uwagę, że Dawid nie skupia się tu na czasie niedoli, ale raczej 

na pięknie Bożego charakteru. Patrząc z jego perspektywy, dostrzegamy, 

że myśląc o czasie niedoli, odczuwa on raczej pewność niż strach. Na 

tym polega zdrowe podejście do czasu ucisku i wszystkich wydarzeń cza-

su końca. Każdy z nas musi zadać sobie pytanie, czy nasze nastawienie 

współgra ze stosunkiem Dawida do Boga. Czy jesteśmy zauroczeni „pięk-

nem” Bożego charakteru? Jeżeli nie, to naszym głównym priorytetem po-
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winno stać się poznanie Bożej miłości w tak prawdziwej i czystej odsłonie, 

że w jednej chwili zakochamy się w naszym niesamowitym Stworzycie-

lu. Bez perspektywy takiego doświadczenia wydarzenia ostatnich dni mogą 

w naszych delikatnych sercach wzbudzać jedynie strach. 

Jeżeli pozwolimy wydarzeniom czasów końca przesłonić nam Jezusa, nie 

ma możliwości, abyśmy poprawnie je zinterpretowali. Takie działanie 

nieuchronnie zaburzy nasze eschatologiczne zrozumienie, które stanie 

się jedynie zlepkiem napędzanych strachem spekulacji i fałszywych alar-

mów, mających na celu zainteresowanie ludzi przepowiedniami zamiast 

poszukiwania w Chrystusie poczucia bezpieczeństwa. Obsesja na punk-

cie wydarzeń czasów końca nieuchronnie rozwinie niezdrową chęć zde-

maskowania złoczyńców, spowoduje wyolbrzymianie niebezpieczeństwa, 

i wzbudzi w ludziach niepewność przetrwania czasu ucisku. Eschatolo-

gia stanowi kluczową część naszego poselstwa. To oczywiste. Podobnie 

jednak jak wszystkie nasze nauki, zgadza się z Bożym zamysłem jedynie 

wtedy, gdy traktujemy ją jak okno, przez które możemy dostrzec Bożą 

miłość. 

Spróbujmy więc w ten sposób spojrzeć na wydarzenia czasów końca 

i zobaczmy, co odkryjemy. 

Podstawowa dynamika wydarzeń czasów końca

Naszą eschatologiczną podróż rozpoczniemy od prostego pytania: 

Jaka jest podstawowa dynamika, której możemy się spodziewać w końco-

wych wydarzeniach historii ludzkości? 
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Jezus daje nam odpowiedź w Ewangelii Jana 16,1-4: 

„To wam powiedziałem, abyście się nie zgorszyli. Wyłączać was będą 

z synagog, więcej, nadchodzi godzina, gdy każdy, kto was zabije, bę-

dzie mniemał, że spełnia służbę Bożą. A to będą czynić dlatego, że 

nie poznali Ojca ani mnie. Lecz to wam powiedziałem, abyście, gdy 

przyjdzie ich godzina, wspomnieli na to, że Ja wam powiedziałem”.

Wow! 

Nie przegapcie tego, co mówi tutaj Jezus, ponieważ ma to ogromne zna-

czenie. W gruncie rzeczy oznacza to: „Tak będzie wyglądał koniec świata: 

będą tacy, w których obraz Boga wywoła chęć zabijania w jego imieniu. 

Ich teologiczne zrozumienie będzie popierać użycie siły. Rozpoczną ma-

sowe prześladowania, jednocześnie wyobrażając sobie, że robiąc to służą 

Bogu”. Gdyby znali Boga takim, jakim naprawdę jest, nigdy nie używali-

by przemocy w Jego imieniu. Rozumiecie to powiązanie, prawda? Ozna-

cza to, że podstawową kwestię, jaką musimy poruszyć, stanowi znajdują-

cy się w naszych sercach obraz Bożego charakteru. Oznacza to również, że 

poselstwem, które z pasją powinniśmy zwiastować światu, powinno być 

wierne objawienie Bożego charakteru. 

Dlaczego?

Ponieważ, według Jezusa, my, ludzie, mamy skłonność do takiej inter-

pretacji Bożego charakteru, która pozwoli nam usprawiedliwić użycie 

przymusu w Jego imieniu. W rzeczy samej, jest to ciągle przewijająca się 

tendencja teologiczna, która zdominowała historię ludzkości i spowodo-

wała ogrom przemocy charakterystyczny dla mrocznych dziejów naszego 
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świata. W pogańskiej starożytności ludzie wierzyli, że Bóg wymagał ich 

cierpienia, aby złagodzić swój gniew. Czasem oznaczało to okaleczanie 

się; czasem – wykonywanie poleceń określonych przez przywódców reli-

gijnych; czasem – pójście na wojnę w imieniu Boga; a czasem – złożenie 

ofi ary z ludzi. Możemy nazwać to teologią przebłagania. 

Podstawowa zasada jest bardzo prosta, a jednocześnie strasznie mroczna 

– zasadnicza Boża postawa w stosunku do ludzi polega na potępieniu 

i gniewie, a On dotyka nas niszczącymi wyrokami, o ile nie złożymy mu 

jakiejś ofi ary, żeby Go obłaskawić. Próba przebłagania może przyjąć formę 

osobistych czynów pokuty: emocjonalnych aktów uniżenia, fi zycznego 

okaleczania się, ofi arowania pieniędzy Kościołowi lub spełniania uczyn-

ków określonych przez system religijnych wymogów. Może to również 

przyjąć formę krucjaty i ataku na kozła ofi arnego, w którym jakaś osoba 

lub grupa ludzi staje się składaną Bogu ofi arą. Jednakże Bóg Biblii – jeden 

jedyny prawdziwy Bóg – wyraźnie powiedział starożytnemu Izraelowi, że 

nie jest Bogiem, którego trzeba obłaskawiać: 

„Opuścili bowiem Mnie i zbezcześcili to miejsce, paląc kadzidła ob-

cym bogom, których nie znali ani oni, ani ich przodkowie, ani królo-

wie judzcy, i napełnili to miejsce krwią niewinnych. Zbudowali nadto 

wyżyny Baalowi, by palić swoich synów w ogniu jako ofi ary dla Baala, 

czego nie nakazałem ani nie poleciłem i co nie przyszło Mi nawet na 

myśl” (Jr 19,4-5 BT).

Zwróćcie uwagę na ostatnie wyrażenie: „nie przyszło Mi nawet na myśl”. 

Teologia przebłagania jest kompletnie obca Bożej naturze, ale głęboko 

zakorzeniona w ludzkiej psychice, ponieważ stanowi naturalny wytwór 
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naszej winy. Nasze poczucie wstydu sprawia, że odczytujemy złe rzeczy, 

które nas spotykają, jako bezwzględne kary Boże, co w konsekwencji wy-

wołuje w nas chęć zdobycia Bożej przychylności poprzez składanie mu 

różnego rodzaju ofi ar. Przemyślcie to bardzo głęboko, bo czeka nas wiel-

kie objawienie w kwestiach związanych z rozwojem ostatecznych wyda-

rzeń. W rzeczywistości Jezus został ukrzyżowany przez religijnych ludzi, 

którzy wyobrażali sobie, że Bóg zbawia z uczynków i daje się przebłagać. 

Przywódcy religijni zdali sobie sprawę, że tracą kontrolę nad ludźmi na 

rzecz Jezusa. Patrząc przez pryzmat Boga, którego trzeba obłaskawiać, 

podjęli skalkulowaną, pragmatyczną decyzję, która wynikała z zaburzo-

nego obrazu Boga: „lepiej jest dla nas, by jeden człowiek umarł za lud, niż 

żeby wszystek ten lud zginął” (J 11,50). 

W ich wyobrażeniu uśmiercenie Jezusa miało odwrócić zbliżającą się ka-

tastrofę. Podobnie, według Jezusa, ostateczna kampania prześladowcza w 

historii ludzkości będzie napędzana zniekształconym obrazem Boga, który 

pozwoli prześladowcom na uzasadnienie wykorzystania środków przymu-

su polityczno-religijnego systemu do tego, aby służyć Bogu. Jezus wyjaśnił, 

co się dzieje, gdy ludzie próbują przymuszać innych w imię Boga: „A to 

będą czynić dlatego, że nie poznali Ojca ani mnie”. Innymi słowy, pozna-

nie Boga takiego, jakim jest, wyklucza użycie przymusu w Jego imieniu. 

Niesamowite! 

Teraz rozumiemy, na czym polega podstawowy problem, który będzie na-

pędzał wydarzenia czasów końca historii ludzkości. Gdy świat ostatecznie 

podzieli się na prześladujących i prześladowanych, każdy będzie postępo-

wał według własnego wyobrażenia Boga. 

Idźmy jednak jeszcze dalej. 
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Inny rodzaj władzy

W 24. rozdziale Ewangelii Mateusza Jezus wymienił „znaki” czasów koń-

ca. W wierszu 14. podał ostatni i najbardziej wyraźny znak ze wszystkich: 

„I będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo 

wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec”. Użył tutaj bardzo kon-

kretnego i znanego ludziom swoich czasów języka. Stosując słowo tłu-

maczone jako „ewangelia”, czyli grecki wyraz euaggelion, wykorzystał 

powszechne wyobrażenie dotyczące militarnego zwycięstwa. Kiedy staro-

żytne imperium wygrywało wojnę dzięki siłom zbrojnym, aby obwieścić 

„dobrą nowinę” o zwycięstwie, używano słowa euaggelion. Jezus celowo 

zmienił znaczenie słowa powszechnie odnoszącego się do militarnego 

zwycięstwa, aby zasygnalizować nadejście nowego królestwa opartego na 

nowym rodzaju władzy. Jego królestwo nie jest podobne do żadnego in-

nego. Całkowicie różni się od struktur władzy naszego świata.  

Jezus przyszedł na naszą ziemię i w oparciu o zasadę nieprzymuszającej 

miłości założył swój Kościół. W typowym dla Jego czasów języku na-

zwał dynamikę relacji w Jego królestwie „agape”. Opisując końcowy wy-

nik działania tej zasady, Jezus powiedział: „Albowiem tak Bóg umiłował 

(agapaō) świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń 

wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny” (J 3,16). 

Dawanie najlepiej defi niuje Boży sposób istnienia. 

Na krzyżu Bóg dał samego siebie, ponosząc nawet cierpienie i śmierć po 

to, aby pokazać swoją miłość do nas i ta właśnie miłość jest mocą – jedyną 

mocą – której używa, jeśli chodzi o nasze zbawienia. Krzyż pokazuje, że 

Bóg jest zainteresowany przyciąganiem ludzi do siebie jedynie mocą swo-
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jej atrakcyjnej miłości. Z drugiej strony, nie jest w ogóle zainteresowany 

wynikającą z przymusu uległością. Jezus stosował zasadę nieprzymuszają-

cej miłości ogólnie w relacjach międzyludzkich, a szczególnie w relacjach 

w Kościele. Przyjrzyjcie się Ewangelii Mateusza 20,25-28: 

„Wiecie, iż książęta narodów nadużywają swej władzy nad nimi, a ich 

możni rządzą nimi samowolnie. Nie tak ma być między wami; ale 

ktokolwiek by chciał między wami być wielki, niech będzie sługą wa-

szym. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie 

sługą waszym. Podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu 

służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu”. 

Jezus chciał, aby tak wyglądał i działał Kościół. Chciał, żeby za Jego po-

średnictwem świat zobaczył prawdziwy charakter Boga. Jezus zdecydowa-

nie opowiada się za wolnością i przeciwko przemocy. Jego życie, śmierć 

i nauczanie zapoczątkowały system relacji międzyludzkich, oparty raczej 

na zasadzie „podlegania” niż „rządzenia”. Jego królestwo stanowczo wy-

stępuje przeciwko wywieraniu teologicznego, emocjonalnego czy spo-

łecznego przymusu na ludziach w sprawach dotyczących ich osobistego 

związku z Bogiem. Gdy Jezus założył swój Kościół w oparciu o regułę 

miłości i wolności, a potem odszedł z tego świata, Jego uczniowie roz-

głaszali Jego osobliwe i „wywrócone do góry nogami” królestwo na dwa 

sposoby: (a) głosząc ewangelię, czy też dobrą nowinę o Bożej nieprzymu-

szającej miłości jako jedynej podstawie związku człowieka z Bogiem i (b) 

wyżywając Jego miłość w Kościele, jako społeczności opartej na przymie-

rzu, co oznaczało, że mężczyźni i kobiety stawali się jego częścią jedynie 

w wyniku dobrowolnej odpowiedzi na Bożą miłość. 
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Kościół nie miał być społecznym systemem narzucającym swe wierzenia 

przy wykorzystaniu prawa, ale raczej systemem przymierza, który przed-

stawia pociągające piękno Bożego charakteru jako zaproszenie, na które 

każdy może odpowiedzieć tak lub nie. Gdy zrozumiemy, że nieprzymu-

szająca miłość stanowi podstawową regułę ewangelii, bez żadnych wątpli-

wości stwierdzimy, że każdy polityczny i religijny system, który próbuje 

użyć przymusu w imieniu Chrystusa, w rzeczywistości występuje przeciw-

ko Niemu. A to prowadzi nas do proroctw Daniela i Księgi Objawienia. 

Daniel i Objawienie

Księga Daniela i Objawienie przedstawiają historię Jezusa, który zwycię-

żył zwiedzenie i siłę prawdą i miłością. W tym leży sedno proroctw biblij-

nych. Jeżeli je przegapimy, stracimy cały wątek. 

Rozłóżmy to na części pierwsze. 

Daniel przedstawia nam szereg imperiów światowych. Każde z nich stara 

się zdobyć przewagę dzięki metodom siłowym i każde nieuchronnie upa-

da, pokonywane przez swego następcę. Daniel opisuję to koło przemocy 

zwyciężającej przemoc w Dn 8,4-9 (BT): 

„Ujrzałem barana bodącego [rogami] ku zachodowi, północy i po-

łudniu. Żadne ze zwierząt nie mogło mu sprostać ani nikt nie mógł 

uwolnić się z jego mocy. On zaś czynił, co chciał, i stawał się wielki. 

Ja zaś patrzałem uważnie i oto od zachodu szedł kozioł po całej po-

wierzchni ziemi, nie dotykając jej. Kozioł ten miał okazały róg między 

oczami. Podszedł on aż do barana o dwóch rogach, którego widziałem 
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stojąc nad rzeką, i rzucił się na niego z całą swą złością. Zobaczyłem, 

jak on zbliżywszy się do barana rozzłościł się na niego, i uderzył ba-

rana, i złamał oba jego rogi. Baran nie miał siły, by mu stawić czoła. 

Powalił więc on go na ziemię i podeptał nogami, a nie było nikogo, 

kto by wyrwał barana z jego mocy. Kozioł urósł niezmiernie, ale gdy 

był w pełni sił, wielki róg uległ złamaniu, a na jego miejscu wyrosły 

cztery inne - ku czterem stronom świata. Z jednego z nich wyrósł 

inny, mały róg, i wzrastał nadmiernie ku południowi, ku wschodowi 

i ku wspaniałemu krajowi”. 

Zwróć uwagę na podkreślane przez Daniela natężenie samowywyższenia: 

• ”wielki” 

• „niezmierny” 

• „nadmierny” 

Zwróćcie również uwagę na język siły i przemocy: 

• „z całą swą złością”

• „rzucił się”

• „rozzłościł się”

• „uderzył” 

• „powalił go na ziemię”

• „podeptał go nogami”.

Każde królestwo zdobywa poprzednie w wyniku przemocy. Opisując 

ostatnie królestwo w tym proroczym układzie sił, Daniel mówi w wier-

szach 24-25: 
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„Siła jego będzie potężna i spowoduje okropne nieszczęścia; i szczę-

śliwie mu się powiedzie w działaniu, i zniszczy możnych i lud świę-

tych. Działając podstępnie dzięki mądrości, będzie miał powodzenie; 

będzie pyszny w sercu i wielu zniszczy niespodzianie. Lecz gdy po-

wstanie przeciwko księciu książąt, zostanie zmiażdżony bez udziału 

ludzkiej ręki”. 

Podobnie jak w przypadku poprzednich królestw zniszczenie i oszustwo 

to środki, dzięki którym to mocarstwo się wywyższa. Prorok pokazuje 

nam jednak coś nowego i zupełnie innego. Ten potężny system podbija 

wszystko, co stoi na jego drodze, aż powstaje przeciwko „księciu książąt”, 

czyli Mesjaszowi. W Jezusie samouwielbienie trafi ło na godnego przeciw-

nika, ale nie w taki sposób, jak mogłoby się nam wydawać. Gdy to kró-

lestwo występuje przeciwko Jezusowi, Daniel mówi, że zostanie „zmiaż-

dżone bez udziału ludzkiej ręki”. Innymi słowy, Jezus nie podbija według 

tych samych zasad, którymi rządzą się ludzkie struktury władzy. On dzia-

ła według reguł zupełnie przeciwnych tym, które stosują królestwa tego 

świata. One używają oszustwa i siły. Jego bronią jest prawda w miłości. 

W rozdziale 9. Daniel podaje bardziej szczegółowy i naprawdę zdumie-

wający opis drogi Mesjasza do zwycięstwa. Zwróć uwagę na wiersz 26 

i 27 (BT): „Pomazaniec zostanie zgładzony i nie będzie dla niego. I zawrze 

ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień, w połowie tygodnia zniesie 

ofi ary krwawe i z pokarmów”. Jest to proroctwo zapowiadające śmierć 

Jezusa, który poświęcił samego siebie. Jedyny prawdziwy król świata do-

browolnie oddał swoje życie na Golgocie – i zrobił tego dla siebie. 

To naprawdę wspaniałe i ważne przesłanie! 

Daniel chce, abyśmy zrozumieli, że Król Jezus posługuje się innym rodza-
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jem władzy. On poszedł na krzyż za swoich wrogów, za nas wszystkich – 

zbuntowanych, upadłych ludzi. Pozwolił nam dać upust swej nienawiści 

do Niego i pomimo wszystko nas kochał. Proroctwo to spełniło się, kiedy 

bez walki oddał się pod połączoną władzę kościoła i państwa. Religijny 

system judaizmu i polityczna władza Rzymu zjednoczyły się, aby zabić 

Jezusa. Zdumiewające jest, że został ukrzyżowany przez sprzymierzenie 

kościoła z państwem. Niesamowite jest to, że jako Bóg w rzeczywistości 

był od nich potężniejszy, a jednak poddał się ich przemocy. W Ewangelii 

Jana 10,18 Jezus mówi: „Nikt mi go nie odbiera, ale Ja kładę je z własnej 

woli”. W Chrystusie mamy przed sobą króla wszechświata podbijającego 

królestwa naszego świata. W jaki sposób tego dokonuje? Składając się 

w ofi erze naszej nienawiści i wściekłości! 

Ludzka natura i wszystkie królestwa naszego świata działają według in-

stynktu samozachowawczego – bez względu na koszty. 

Zabić albo być zabitym. 

Wet za wet. 

Cios za cios. 

Jeśli ty mnie uderzysz, ja ci oddam. 

Wygrywa najsilniejszy. 

Jezus wkracza w ten system ciągłej przemocy i robi coś zupełnie przeciw-

nego i niezgodnego z ludzką naturą: okazuje miłość w obliczu zła. Piotr 
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wyjaśnia to w 1 Piotra 2,23.24: „On, gdy mu złorzeczono, nie odpowia-

dał złorzeczeniem, gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, 

który sprawiedliwie sądzi; On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł 

na drzewo, abyśmy, obumarłszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli; jego 

sińce uleczyły was”. Jedynie miłość do wrogów może zniszczyć wrogość 

i dać początek nowemu związkowi. Na tym właśnie polega uleczający ge-

niusz krzyża. W Jezusie objawiona została miłość, która nie może zostać 

pokonana przez nienawiść i przemoc. 

Wszystkie siły przeciwne miłości zostają zdruzgotane przez Jego miłość!

Bez względu na to, co Mu zrobimy, On nigdy nie przestanie nas kochać. 

Gdy ścieramy się z Bożą miłością, napotykamy na coś potężniejszego niż 

siła. Możemy złościć się na Niego do woli, ale to Go nie złamie. Gdy na-

sze pięści już krwawią i dostajemy zadyszki, On jedynie patrzy z przeba-

czeniem w nasze przepełnione złością oczy dopóki albo zostaniemy obez-

władnieni Jego miłością, albo otwarcie się jej sprzeciwimy. To jest sedno 

przesłania proroctw Daniela. 

Gdy przechodzimy do Księgi Objawienia, zauważamy, że historia się po-

wtarza: miłość zwycięża zło. Jan rozpoczyna swoją księgę, mówiąc nam, 

że jej główny Bohater zbawia, stosując zasadę poświęcającej się miłości: 

„Łaska wam i pokój od tego, który jest i który był, i który ma przyjść, 

i od siedmiu duchów, które są przed jego tronem, I od Jezusa Chry-

stusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych 

i władcą nad królami ziemskimi. Jemu, który miłuje nas i który wy-

zwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją, I uczynił nas rodem 
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królewskim, kapłanami Boga i Ojca swojego, niech będzie chwała 

i moc na wieki wieków. Amen” (Ap 1,4-6).

Jan chce, abyśmy zrozumieli, że Jezus nie jest podobny do żadnego inne-

go króla. Podstawę Jego panowania stanowi fakt, że oddał za nas swoje 

życie. Staje się to bardziej zrozumiałe, gdy przeczytamy Janowy opis tego, 

co dzieje się w sali tronowej wszechświata: 

„I widziałem pośrodku między tronem a czterema postaciami i pośród 

starców stojącego Baranka jakby zabitego, który miał siedem rogów 

i siedmioro oczu; a to jest siedem duchów Bożych zesłanych na całą 

ziemię. I przystąpił, i wziął księgę z prawej ręki tego, który siedział na 

tronie” (Ap 5,6-7).

Teraz zwróć uwagę na wiersze 11-13: 

„A gdy spojrzałem, usłyszałem głos wielu aniołów wokoło tronu i po-

staci, i starców, a liczba ich wynosiła krocie tysięcy i tysiące tysięcy; 

I mówili głosem donośnym: Godzien jest ten Baranek zabity wziąć 

moc i bogactwo, i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławień-

stwo. I słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na 

ziemi, i pod ziemią, i w morzu, i wszystko, co w nich jest, mówiło: 

Temu, który siedzi na tronie, i Barankowi, błogosławieństwo i cześć, 

i chwała, i moc na wieki wieków”.  

Jezus jest w centrum uwagi i chwały właśnie dlatego, że oddał za nas swo-

je życie. Właśnie na tle tego zwycięstwa odniesionego poprzez poświęce-

nie samego siebie Objawienie pokazuje nam ostatnie wydarzenia historii. 
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Jan ostrzega, że w przeciwieństwie do Tego, który zbawia i rządzi mocą 

nieprzymuszającej miłości, „ogromny smok”, ten „wąż starodawny, zwa-

ny diabłem i szatanem” rozpocznie walkę z Jezusem i Jego naśladowcami 

(Ap 12,9). Kulminacyjna scena tego konfl iktu została przedstawiona w Ap 

12,11: „A oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez słowo świadectwa 

swojego, i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć”. 

Przesłanie jest jasne. Naśladowcy Jezusa pokonają siły szatańskiego syste-

mu prześladowań w czasach końca, reagując miłością Chrystusową zamiast 

odwetem. W historii Jezusa prawdziwi zwycięzcy wygrywają przez porażkę, 

ponieważ pokojowa miłość stanowi tajny klucz do prawdziwego podboju. 

Miłość, która nie odpłaca złem za zło! 

Miłość, która poddaje się przemocy zamiast się do niej uciekać! 

Miłość, która prędzej umrze niż znienawidzi nienawidzących!

Nienawiść i przemoc wywołuje taką samą reakcję. Gwałt rodzi gwałt. Do-

póki na każdy akt przemocy odpowiada się większą przemocą, to błęd-

ne koło nigdy nie zostanie przerwane, a może doprowadzić jedynie do 

wyniszczenia obu stron konfl iktu. W 13. rozdziale Księgi Objawienia 

spotykamy zwierzę wychodzące z morza i zwierzę wychodzące z ziemi 

– rzymski katolicyzm i protestancką Amerykę. Proroctwo ostrzega nas, 

że te dwie moce w końcu się połączą, aby wymusić na świecie „znamię 

zwierzęcia”. 

● Zostaną nadane prawa – dotyczące praktyk religijnych – które w 

imieniu Boga stosować będą przymus sumienia. 
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● Wolność religijna zostanie w końcu odebrana, a zwierzę wygląda-

jące jak baranek będzie „mówiło jak smok”. 

● Protestancka Ameryka stanie się politycznym napędem, który 

spowoduje światowy kryzys sumienia i charakteru jednostki. 

● Ten system zarządzi, że „nikt nie może kupować ani sprzedawać, 

jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego 

imienia” (w. 17). Innymi słowy, wykorzysta swoją potęgę ekono-

miczną przeciwko tym, którzy będą się mu opierać. 

W Objawieniu pokazane są dwa rodzaje władzy: władza Baranka i władza 

smoka. Władza, której używa szatan i ziemskie systemy, które podążają 

za jego przywództwem, jest władzą przemocy. Jej zupełnym przeciwień-

stwem jest władza, którą posługuje się Jezus, czyli poświęcająca się miłość. 

Miłość kontra przemoc! Tak wygląda w skrócie historia Daniela i Obja-

wienia. A jeśli tak się sprawy mają, zasadnicze pytanie, które dźwięczy 

w każdym sercu brzmi: czy ty i ja naprawdę znamy Jezusa jako prawdziwe 

objawienie Bożego charakteru? Podczas ostatnich wydarzeń naszej histo-

rii, każdy z nas będzie zachowywał się zgodnie ze swoim wyobrażeniem 

Boga. Każdy z nas zdecyduje, czy stanąć po stronie tych, którzy w imię 

własnego bezpieczeństwa gwałcą prawa wolności religijnej, czy wiernie 

stanąć w obronie sumienia w harmonii z Bożą nieprzymuszającą miłością.  

I właśnie wtedy nastąpi koniec świata. 

 



130

DZIEŃ 7: Pytania do dyskusji
1. Podzielcie się sytuacjami, w których byliście kuszeni, aby w imię mi-

łości skorzystać z przymusu lub sytuacjami, w których widzieliście, 

jak robili to inni. Jaki był skutek? Jak myślicie, co jest rozwiązaniem 

w takiej sytuacji? 

2. Czy adwentyści mogą wpaść w pułapkę przymuszania innych (we-

wnątrz lub poza Kościołem) do wierzenia lub zachowywania się 

w określony sposób? W jaki sposób możemy skłonić ludzi do zmiany 

postępowania bez stosowania przymusu? 

3. Czy to możliwe, aby stać czyimś popychadłem, tłumacząc sobie, iż 

lepiej poddać się przemocy zamiast się do niej uciekać”? Jak można się 

przed tym zabezpieczyć? 

4. W jaki sposób „zachowywałeś się zgodnie ze swoim wyobrażeniem 

Boga” w ubiegłym miesiącu? 

DZIEŃ 7: Zajęcia w grupie
1. Dodajcie lub udekorujcie swój ośmiokątny model.

2. Jako grupa, wybierzcie jedną sytuację, w której widzieliście grupę ad-

wentystów lub jedną osobę przymuszającą innych do uwierzenia lub 

zachowywania się zgodnie z jej/ich wyobrażeniami. Zdajecie sobie 

sprawę, że zwykle ludzie postępują tak, mając jak najlepsze intencje -

 Jakie są powody takiego zachowania?
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 Teraz wymyślcie przynajmniej dwa sposoby, które ta grupa lub osoba 

mogłyby wykorzystać, aby użyć nieprzymuszającej miłości, a potem 

zastanówcie się, jakie mogłoby to przynieść efekty. Przygotujcie od-

powiedź, jakiej mogłaby udzielić ta grupa lub osoba, gdyby jej/ich 

odbiorcy nie zdecydowali się podążyć drogą Bożą. 

Teraz… w jaki sposób możecie wcielić to we własne życie? Używajcie 

szczegółów. 

Wiadomość do wcześniejszego przekazania młodzieży: 

Podczas tego uroczystego sabatu naszym motywem przewodnim będzie 

powtórne przyjście Chrystusa. Może to być okazja dla waszych przyjaciół, 

którzy odeszli od społeczności zborowej, aby doświadczyli powrotu do 

naszej społeczności. 

 



132

Jesteśmy adwentystami dnia siódmego, więc biblijna prawda o powtór-

nym przyjściu Jezusa jest wpisana w naszą nazwę, co – jak się przeko-

namy – jest naprawdę niezwykłe. Słowo „adwent” oznacza po prostu 

„przybycie”. Gdy przedstawiamy się jako adwentyści, identyfi kujemy się 

jako społeczność, która żywi najwspanialszą nadzieję, jaką można sobie 

wyobrazić. Nasza nazwa świadczy o tym, że ten sam Jezus, który przy-

szedł na nasz świat 2000 lat temu – urodził się z Marii w Betlejem, został 

ukrzyżowany na rzymskim krzyżu, zmartwychwstał trzeciego dnia i wstą-

pił do nieba – przychodzi ponownie, aby zakończyć całe zło i cierpienie 

oraz zapoczątkować zupełnie nowy świat, w którym panuje doskonała 

harmonia. 

Jednakże – jeżeli nie będziemy ostrożni – możemy przegapić, dlaczego On 

przychodzi, skupiając się na udowadnianiu, w jaki sposób przyjdzie. Tra-

dycyjnie, większą część naszej ewangelizacji poświęciliśmy sposobowi Jego 

przyjścia przeciwnemu doktrynie sekretnego pochwycenia. Tak, musimy 

wyraźnie głosić prawdziwą istotę powrotu naszego Pana, ale jednocześnie 

nie zaniedbywać powodu, dla którego On przychodzi. Celem głoszenia po-

wtórnego przyjścia nie powinno być jedynie udowodnienie, czym ono nie 

DZIEŃ 8: 
POWTÓRNE 

PRZYJŚCIE

Tęskniąca 
miłość 
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jest, ale raczej stworzenie pięknego, zachęcającego obrazu pokazującego, 

czym ono jest. Ograniczając, głoszenie powtórnego przyjścia jedynie do 

udowadniania, że sekretne pochwycenie jest kłamstwem, okradamy siebie 

i świat. W naszej nauce o powtórnym przyjściu mamy do przekazania 

naprawdę, naprawdę, naprawdę dobrą nowinę. Podobnie jak wszystkie 

prawdy biblijne, również ta stanowi okno na Bożą miłość. Spójrzmy więc 

przez to okno. 

Niebiański kochanek

Gdy Jezus przyszedł po raz pierwszy, został rozpoznany przez Jana Chrzci-

ciela jako niebiański kochanek poszukujący swej ziemskiej ukochanej. 

Gdy jego uczniowie okazywali swoją zazdrość z powodu ludzi, którzy 

zaczynali bardziej interesować się Jezusem, Jan powiedział: „Panna młoda 

należy przecież do pana młodego. A przyjaciel pana młodego cieszy się z 

tego, że może przy nim stać i słuchać go. Obecnie w całej pełni doświad-

czam takiej właśnie radości. Teraz On będzie się stawał coraz ważniejszy, 

ja zaś muszę schodzić ze sceny” (J 3,29-30 PSZ). 

Uchwyciliście to? 

Jan nazwał Jezusa „panem młodym”, a siebie określił mianem „przyjaciela 

pana młodego”; w dzisiejszych czasach nazwalibyśmy go „drużbą”. 

Bardzo dobrze jest nam znana idea, że Jezus przyszedł na świat jako 

Zbawca od grzechu i winy i chwalimy za to Boga, ale tutaj znajduje się 

dodatkowy szczegół. Nie tylko przyszedł, żeby zbawić nas od grzechu, 
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ale przyszedł również po to, żeby przyciągnąć nas do swojej miłości. Plan 

zbawienia nie został stworzony tylko po to, aby wyrwać nas z tarapatów, 

ale aby porwać nas do serca Bożego. Nasze odkupienie ma kierunek, cel, 

zamiar. Zostaliśmy wyratowani z bardzo złego położenia i umieszczeni 

w bardzo dobrym. Z grzechu w miłość! Bóg nie tylko nie patrzy na nas 

z politowaniem, ale stara się o nas z pasją kogoś bez pamięci zakochanego. 

Tak wygląda szersza perspektywa. 

W 16. rozdziale księgi Ezechiela Bóg przedstawia nam pełną emocji hi-

storię. Zwróćcie uwagę na wiersze 4-8: 

„A z twoim narodzeniem było tak: Gdy się narodziłaś, nie przecięto 

twojej pępowiny i nie obmyto cię wodą, aby cię oczyścić, nie wytarto 

cię solą i nie owinięto w pieluszki. Żadne oko nie spojrzało na ciebie, 

aby z litości nad tobą uczynić dla ciebie jedną z tych rzeczy; lecz po-

rzucono cię na polu, brzydząc się tobą w dniu twojego narodzenia. 

A gdy przechodziłem koło ciebie i widziałem cię tarzającą się w swojej 

krwi, wtedy odezwałem się do ciebie, leżącej we krwi: Żyj i rośnij! Jak 

roślinę polną uczyniłem cię. Rosłaś więc i wydoroślałaś, i doszłaś do 

pełnej urody. Twoje piersi nabrały kształtu, a twoje włosy urosły, lecz 

sama byłaś naga i goła. A gdy znowu przechodziłem koło ciebie i wi-

działem cię, oto nadszedł twój czas, czas miłości. Wtedy rozpostarłem 

nad tobą poły Swojej szaty i nakryłem twoją nagość, związałem się 

z tobą przysięgą i zawarłem z tobą przymierze – mówi Wszechmocny 

Pan - i stałaś się Moją”. 

To niesamowite, że Wszechmocny Stwórca wszechświata to Bóg, który 

opowiada taką historię! Oczywiste jest, że pragnie, abyśmy zrozumieli 
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i poczuli. Spróbujmy przeanalizować ten obraz. Bóg znajduje porzuco-

ne w szczerym polu dziecko – nagie, zakrwawione i brudne. Z jego cia-

ła wciąż zwisa pępowina, jak gdyby zostało bezceremonialnie wyrwane 

z łona. „Żadne oko nie spojrzało na ciebie” z litością – mówi Bóg. Inne 

tłumaczenia oddają to w następujący sposób: „Nikt cię nie kochał”. Co 

za obrazowe i odkrywcze ujęcie strasznego położenia, w jakim znaleźliśmy 

się jako ludzie. W tym miejscu zdajemy sobie sprawę, że to brak miłości 

defi niuje nasz upadły stan. 

My… potrzebujemy… miłości! 

Właśnie to widzi w nas Bóg. 

Widzi nasze zagubienie. 

On wie, że tylko Jego miłość może nas zbawić. 

Mówi: „A gdy przechodziłem koło ciebie i widziałem cię tarzającą się 

w swojej krwi, wtedy odezwałem się do ciebie, leżącej we krwi: Żyj i 

rośnij!”. Umieraliśmy w naszych grzechach, ale Bóg przyszedł i wziął nas 

w swoje ramiona – opuszczone dziecko, którego nikt nie kochał – i ode-

zwał się do nas słowem życia. Mówi do nas: „Żyj! Żyj!”. Wtedy, pod 

wpływem Jego opiekuńczej troski, dziecko rozwija się i wyrasta na piękną 

kobietę. „Oto nadszedł twój czas, czas miłości” – mówi Bóg. Inne tłuma-

czenie oddaje to tak: „Zobaczyłem, że nadszedł czas, abyś się zakochała” 

(Today’s English Version). 

Wow! 
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Nie przegapcie obecnego tutaj serca Bożego. Gdy On patrzy na nas, widzi 

coś szczególnego i wyjątkowego. Pragnie, abyśmy dorośli duchowo do 

momentu, w którym zakochamy się w Nim, odpowiemy na Jego miłość. 

Ellen White dobrze to rozumiała. Według niej, to właśnie Biblia ma spra-

wić, że zakochamy się w Jezusie. Napisała: 

„Powinniście wertować Biblię, ponieważ ona mówi o Jezusie. Czy-

tając Biblię, zobaczycie niezrównany urok Jezusa. Zakochacie się 

w Człowieku z Golgoty i na każdym kroku będziecie mogli powie-

dzieć światu: ‘Jego drogi są drogami rozkoszy, a wszystkie Jego ścieżki 

wiodą do pokoju’. Macie reprezentować Chrystusa przed światem. 

Możecie pokazać, że wasza nadzieja jest nieśmiertelna”32.

Wróćmy do historii z 16. rozdziału Księgi Ezechiela. Gdy Bóg widzi, że 

jesteśmy gotowi na miłość, mówi: „Wtedy rozpostarłem nad tobą poły 

swojej szaty i nakryłem twoją nagość, związałem się z tobą przysięgą i za-

warłem z tobą przymierze – mówi Wszechmocny Pan – i stałaś się Moją”.

Niesamowite! 

Widzimy, że Bóg w zasadzie mówi tutaj: „Kocham cię tak bardzo, że chcę 

abyś była Moją żoną”. Bóg daje nam życie – lub zbawienie – kochając nas 

i sprawiając, że dorastamy. Następnie składa nam przysięgę małżeńską 

z nadzieją, że odpowiemy „Tak” i odwzajemnimy Jego miłość. Na tym 

polega prawdziwy cel planu zbawienia. Prorok Ozeasz pozwala nam jesz-

cze lepiej zrozumieć tę kwestię. Opisuje stan upadłej ludzkości jako roz-

wiązłość seksualną: „(…) strojąc się w swoje obrączki i klejnoty, chodziła 

32  E. G. White, Life Sketches, s. 293.
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za swoimi kochankami, lecz o mnie zapomniała – mówi Pan” (Oz 2,15). 

Każdy grzech jest duchowym nierządem, ponieważ każdy grzech spro-

wadza się do braku miłości. Każdy grzesznik to nierządnica uganiająca 

się za zakazanymi romansami z rzeczami, które usuwają Boga z centrum 

naszych uczuć i pasji. Co w tej sytuacji ma zamiar zrobić Bóg? W jaki 

sposób może nas zbawić? Zmuszając nas? Manipulując nami? Nie. 

Przymus i manipulacja są przeciwne zasadom miłości, są też przeciwne 

charakterowi Bożemu, ponieważ „Bóg jest miłością” (1 J 4,8). Bóg ma 

inne zamiary. Przez proroka Ozeasza opisuje swój plan działania: „Dlate-

go teraz Ja zwabię ją i zaprowadzę na pustynię, i przemówię do jej serca” 

(Oz 2,16). Bóg, który wabi! Nie jest to pierwszy obraz, jaki przychodzi do 

głowy, gdy o Nim myślimy! A jednak tak jest napisane, jasno i wyraźnie. 

Bóg, aby nas zbawić, postanowił nas uwieść. Jest to proroctwo dotyczące 

przyjścia Mesjasza, Jezusa Chrystusa, którego Jan Chrzciciel nazwał pa-

nem młodym i który przyszedł na Ziemię w poszukiwaniu swojej panny 

młodej. Nie powinno więc być dla nas zaskoczeniem to, że Jezus mówi 

o swojej śmierci na krzyżu, mówi o przyciąganiu. Zwróćcie uwagę na 

Ewangelię Jana 12,32: „A gdy Ja będę wywyższony ponad ziemię, wszyst-

kich do siebie pociągnę”.

Będąc na krzyżu, oddając swoje życie i całkowicie poświęcając samego 

siebie, Jezus ostatecznie objawił Bożą miłość do nas. Jeśli zwrócimy na 

nią swój wzrok, będzie nas do siebie przyciągać. Wytworzy w naszych 

sercach pragnienie przebywania z Nim i zostaniemy oczarowani Jego ser-

cem. Udajmy się znów do Ozeasza 2,18 (NBG): „Owego dnia – mówi 

WIEKUISTY – będziesz Mnie nazywała: Mój mężu; bo nie nazwiesz 
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Mnie więcej: Mój panie, Baalu”33. Co za niesamowity Bóg! Jest to najpo-

tężniejsza istota we wszechświecie, a jednak nie chce wziąć nas siłą. Nie 

chce mieć z nami relacji pan-sługa, ale raczej związek mąż-żona. Innymi 

słowy, pragnie dobrowolnej miłości jako czynnika napędowego naszego 

związku z Nim. 

W kolejnych wierszach Bóg obiecuje być naszym wiernym duchowym 

mężem: „I zaręczę cię z sobą na wieki; zaręczę cię z sobą na zasadzie spra-

wiedliwości i prawa, miłości i zmiłowania. I zaręczę cię z sobą na zasadzie 

wierności, i poznasz Pana” (w. 21-22). Jezus przyszedł na świat, aby wy-

pełnić to proroctwo. Stojąc przed nami z obietnicą niezachwianej wier-

ności, oferuje nam wieczny związek, który nigdy nie zostanie zerwany 

i właśnie o to chodzi w Jego powtórnym przyjściu. 

Żeby być z nami 

Wróćmy teraz do Ewangelii Jana 14,1-3, zwracając uwagę na znany frag-

ment dotyczący powtórnego przyjścia: 

„Niechaj się nie trwoży serce wasze; wierzcie w Boga i we mnie wierz-

cie! W domu Ojca mego wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej, był-

bym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę 

i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, aby-

ście, gdzie Ja jestem, i wy byli”. 

33 Tytułem „baal” (=pan) zazwyczaj nazywała żona męża; stosowano go również w odnie-
sieniu do Boga (przyp. tlum.).
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Zrozumieliśmy już małżeński kontekst w Ewangelii Jana i w całym Pi-

śmie Świętym, więc słowa Jezusa o Jego powtórnym przyjściu nabierają 

głębszego sensu. Widzimy tutaj, że przepowiedział On swoje powtórne 

przyjście, używając języka tamtejszych zwyczajów małżeńskich. Po pierw-

sze, faza zalotów. Jeżeli mężczyzna kochał kobietę, starał się wobec niej 

zachowywać w taki sposób, aby przyciągnąć ją do siebie. Kiedy już się 

to stało, para wchodziła w fazę randkowania, poznawania się nawzajem 

i pielęgnowania miłości. Następnie mężczyzna oświadczał się. Jeżeli jej 

odpowiedź brzmiała”“tak”, mężczyzna oddalał się od swojej przyszłej 

żony, obiecując, że po nią wróci. Powód jego odejścia był praktyczny – 

odchodził, aby przygotować dla niej miejsce w domu swojego ojca. 

Innymi słowy, Jezus nie obiecał jedynie, że wróci; obiecał wrócić po swoją 

pannę młodą. Wraca na Ziemię z jednego powodu: ponieważ głęboko, 

gorąco nas kocha, tęskni za nami i pragnie spędzić wieczność w intym-

nym związku z nami. Nie przegapcie jego słów: „przyjdę znowu i wezmę 

was do siebie, abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli”. Później, tuż przed swoją 

śmiercią na krzyżu, Jezus wyraził pragnienie swojego serca w następujący 

sposób: „Ojcze! Chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze Mną, gdzie Ja 

jestem” (J 17,24). 

„ze Mną”

On właśnie tego pragnie. Chce, abyśmy ty i ja po prostu byli „z” Nim. 

Pomyśl o kimś, z kim lubisz przebywać, czyjej obecności pragniesz 

i z kim lubisz spędzać czas – współmałżonek, mama lub tata, najlepszy 

przyjaciel. To jest naprawdę proste i piękne: lubimy przebywać z tymi, 

których kochamy. I takimi właśnie jesteśmy dla Jezusa. On pragnie naszej 
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obecności, przyjaźni, radości z naszej miłości. Gdy apostoł Paweł mówi 

o małżeństwie, używa go jako symbolu miłości Chrystusa do Jego Kościo-

ła. Przeczytajmy Efezjan 5,25-32: 

„Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wy-

dał zań samego siebie, Aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wod-

ną przez Słowo, Aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, 

bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty 

i niepokalany. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje, jak wła-

sne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. Albowiem 

nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, 

jak i Chrystus Kościół, Gdyż członkami ciała jego jesteśmy. Dlatego 

opuści człowiek ojca i matkę, i połączy się z żoną swoją, a tych dwo-

je będzie jednym ciałem. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do 

Chrystusa i Kościoła”. 

Ostatnie zdanie ma kluczowe znaczenie: „Tajemnica to wielka, ale ja od-

noszę to do Chrystusa i Kościoła”. 

Paweł mówi, że związek małżeński obrazuje głęboką, sekretną prawdę do-

tyczącą związku Jezusa z Jego wierną panną młodą. Bóg przygotował dla 

nas coś, co przekracza nasze najśmielsze wyobrażenia. Niektórych rzeczy 

trzeba doświadczyć, żeby je zrozumieć. Tak ma się sprawa naszego mał-

żeństwa z Chrystusem. Przekracza to zwykłe intelektualne zrozumienie. 

Paweł nazywa to „tajemnicą”, głęboką, sekretną prawdą. Im pełniej do-

świadczamy miłości Jezusa, tym lepiej widzimy i zachwycamy się tym, 

kim naprawdę jesteśmy w Bożym planie i w Bożym sercu. Obecnie znaj-

dujemy się w fazie randkowania. On zaleca się do nas i zdobywa nas, 
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objawia w naszych umysłach swój charakter po to, abyśmy mogli dojrzeć 

w naszej miłości do Niego. Pełna świadomość naszej tożsamości jako pan-

ny młodej Chrystusa nadejdzie dopiero w czasie wesela. Nadejdzie taki 

moment w historii zbawienia, kiedy Kościół będzie duchowo „gotowy”, 

aby zawrzeć związek małżeński ze swoim Panem. Cały przyglądający się 

temu wszechświat będzie świadkiem naszej gotowości i ogłosi uroczystość 

weselną. Spójrzcie na Księgę Objawienia 19,6-8: 

„I usłyszałem jakby głos licznego tłumu i jakby szum wielu wód, 

i jakby huk potężnych grzmotów, które mówiły: Alleluja! Oto Pan, 

Bóg nasz, Wszechmogący, objął panowanie. Weselmy się i radujmy 

się, i oddajmy mu chwałę, gdyż nastało wesele Baranka, i oblubienica 

jego przygotowała się; I dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior, 

a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych”. 

Cała historia biblijna zbiega się w jednym punkcie kulminacyjnego pięk-

na: Jezusa powracającego na Ziemię, aby zabrać Kościół jako swoją wiecz-

ną pannę młodą. 

Wieczne Shalom

Pieśń nad Pieśniami to pieśń prorocza, która otwiera wyjątkowe okno na 

miłość Chrystusa do Kościoła. W tej najbardziej epickiej ze wszystkich 

pieśni miłosnych znajdujemy wnikliwe spojrzenie na małżeńską miłość 

Boga do Jego ludu oraz to, do czego ona prowadzi. Rozdział po rozdziale, 

wiersz po wierszu, mężczyzna i kobieta wymieniają się wyrazami oddania. 

Z liryczną zręcznością opisują nawzajem swe zalety. Prawią sobie piękne 

komplementy. Pragną być ze sobą. Gdy mamy wrażenie, że to po prostu 
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kolejna błaha piosenka miłosna, jakich pełno na świecie, i zastanawiamy 

się, skąd wzięła się w Biblii, w punkcie kulminacyjnym tej pieśni kobieta 

mówi do swego mężczyzny coś bardzo doniosłego: 

„Połóż mnie jak pieczęć na swoim sercu, jak obrączkę na swoim ra-

mieniu. Albowiem miłość jest mocna jak śmierć, namiętność twarda 

jak Szeol. Jej żar to żar ognia, to płomień Pana. Wielkie wody nie 

ugaszą miłości, a strumienie nie zaleją jej. Jeśliby kto chciał oddać za 

miłość całe swoje mienie, to czy zasługuje na pogardę?” (PnP 8,6-7).

Nagle zdajemy sobie sprawę, że najgłębsza znana ludziom miłość – ta, 

która istnieje między panną młodą i panem młodym – przedstawia mi-

łość Boga do Jego Kościoła i Jego nadzieję, że my tę miłość odwzajem-

niamy. Umierając na krzyżu, Jezus w rzeczywistości objawił nam miłość 

silniejszą niż śmierć; miłość, której żadna siła na ziemi nie może ugasić. 

Ale jest tu coś jeszcze. W tej pieśni można zauważyć pewien poetycki 

zabieg. Pod natchnieniem Ducha Świętego król Salomon maluje obraz 

dwóch kochanków, którzy – uważajcie – noszą to samo imię. Jego imię to 

Salomon – męska forma hebrajskiego słowa shalom. Ona została nazwana 

Sulamitką – żeńska forma shalom. I teraz uważajcie. Miłość Salomona i 

Sulamitki osiąga punkt kulminacyjny, gdy ona odkrywa coś niesamowi-

tego: „stałam się w oczach jego jako ta, która znalazła pokój [shalom]” 

(PnP 8,10 BT). 

W piękny poetycki sposób i z wielkim duchowym przesłaniem, pieśń 

przedstawia Salomona, który zdobywa serce Sulamitki do momentu, 

w którym ich związek można opisać jako shalom. Najczęściej tłumaczy-

my słowo shalom jako „pokój”. W języku hebrajskim ma ono znaczenie 
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zupełnego spełnienia, pełni, poczucia całkowitego szczęścia, w którym 

nic nie brakuje. W tej pieśni Sulamitka odnajduje poczucie całkowitej 

pełni w miłości Salomona. On jest tym, czego ona pragnie i dokładnie 

tym, czego potrzebuje. W jego miłości czuje się spełniona. Salomon 

i Sulamitka doskonale do siebie pasują. Shalom-kobieta, doświadcza sha-

lom w Shalom-mężczyźnie. Czuje się przy nim jak w domu, ponieważ on 

jest najbliższym towarzyszem, którego pragnie jej serce. Biblia w całości 

jest opowieścią o doskonałym dopasowaniu serca ludzkiego i boskiego; 

związku między Tym, który jest źródłem prawdziwej miłości a tymi, któ-

rzy rozpaczliwie potrzebują Jego miłości, Aby poczuć wieczne spełnienie 

i mieć dobre samopoczucie. 

Salomon jest mesjanistycznym symbolem Jezusa. 

Sulamitka jest symbolem Kościoła. 

Zbawienie to plan, dzięki któremu Jezus ponownie zdobywa nasze serca 

i ustanawia wieczne shalom między sobą a nami. Natomiast Jego powtór-

ne przyjście to wydarzenie, w którym miłość naszego życia wraca po nas, 

abyśmy już na zawsze z Nim byli. To dopiero dobra nowina! Jesteśmy 

adwentystami dnia siódmego, co oznacza, że gorliwie tęsknimy za powro-

tem Jezusa, a On również patrzy na nas z tęskniącą miłością. On chce być 

z nami. Właśnie po to wraca. Pytanie brzmi: czy my chcemy być z Nim? 
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DZIEŃ 8: Pytania do dyskusji
1. Przedyskutujcie: czy Jan Chrzciciel stracił cokolwiek przez to, że swo-

ją służbę i sławę oddał Jezusowi? Czy my tracimy, czy zyskujemy, gdy 

zupełnie poddajemy się Bogu? Podajcie konkretne przykłady.

2. Podzielcie się (jeśli macie ochotę) osobistymi doświadczeniami, w któ-

rych Jezus znalazł was „tarzającą się w swojej krwi” i jak w historii z 16. 

Rozdziału Księgi Ezechiela podniósł was, nakarmił i związał ze sobą. 

3. Jak to jest być „zaręczonym” z Jezusem i oczekiwać aż przygotuje dom 

i wróci po ciebie? W jaki sposób możesz utrzymywać i rozwijać ten 

związek? 

4. Przeczytajcie Pieśń nad Pieśniami 8,6-7 w różnych przekładach i po-

rozmawiajcie o zawartych tam obrazach. Czy czujecie się przywiązani 

do Boga jak obrączka na ramieniu? Czy rozpoznajecie Jego miłość 

i zazdrość o was, które są silniejsze niż śmierć? Jak możecie zachęcać 

się nawzajem, aby rozwijać tą świadomość? 

DZIEŃ 8: Zajęcia w grupie
1. Dokonajcie ostatecznych zmian w waszym modelu zrobionym pod-

czas pierwszego spotkania – będziecie potrzebowali go w trakcie dzi-

siejszych zajęć.

2. Potrzebne: małe kartki papieru lub bloku, ołówki, koszyk lub ozdob-

ne pudełko, świeczki i zapalniczka, muzyka (na żywo lub odtwarza-
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na). Połóżcie pudełko lub koszyk oraz świeczki na przedzie pokoju 

lub na podium. 

Korzystając z modelu, który zrobiliście na pierwszym spotkaniu, poświęć-

cie chwilę, aby przypomnieć osiem okien na Bożą miłość: Trójca, Wielki 

Bój, Prawo Boże, Sabat, Świątynia, Śmierć i piekło, Czas końca, Powtórne 

przyjście. Rozdajcie kartki papieru i ołówki. Przeznaczcie trzy do pięciu 

minut na to, aby każdy w ciszy i modlitwie zdecydował, które z nich wy-

maga w jego życiu większej uwagi. Niech każdy z was zapisze na swojej 

kartce papieru zapisał ślubowanie, że będzie starał się przywiązywać więk-

szą uwagę do Bożej obietnicy w tej kwestii lub kwestiach. 

Zapalcie świeczki. Niech prowadzący rozpocznie modlitwą wprowadzają-

cą, a następnie niech każdy zbliży się ze swoją kartką do pudełka lub ko-

szyka. W kółku, trzymając się za ręce, pomódlcie się wspólnie o poświęce-

nie was jako grupy. Niech w tle rozlegają się łagodne dźwięki muzyki. Na 

koniec zaśpiewajcie pieśń. Jeśli istnieje taka możliwość, obiecajcie sobie, 

że w przyszłości będziecie wspierać się nawzajem. Może się to odbywać na 

różne sposoby: małe grupy lub klasa szkoły sobotniej, partnerzy modli-

tewni, kontakt telefoniczny lub cokolwiek innego, czego potrzebujecie. 
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O AUTORZE
W wieku osiemnastu lat Ty Gibson po raz pierwszy zetknął się z prawdą 

o istnieniu Boga. Wychowany w środowisku o całkowicie świeckim świa-

topoglądzie, na własnej skórze doświadczył zła i cierpienia, Ty całkowicie 

nie zgadzał się z ideą Doskonałej Istoty. „Jeżeli Bóg istnieje” – argumen-

tował – „to musi być okrutny, skoro stworzył świat taki jak nasz”. Jego 

nawrócenie jako nastolatka zaczęło się od odpowiedzi na to pytanie. Po-

tężna realność Bożej miłości otworzyła jego umysł na nowy tok myślenia. 

Ty jest współdyrektorem organizacji Light Bearers i pastorem Kościoła 

ADS Storyline w Eugene, w stanie Oregon, w USA. Jako płomienny 

mówca z przesłaniem, które otwiera umysły i porusza serca, Ty dotyka 

wielu tematów, podkreślając niezawodną miłość Boga jako przewodni te-

mat Biblii. Jego ostatnie działania obejmują projekt wideo digma.com 

oraz seminarium biblijne Truth Link (link do prawdy) razem z kursem 

online, który można znaleźć pod adre-

sem truthlink.org. Jest autorem ośmiu 

bestsellerów, m.in. Zapatrzeni w miłość, 

książki, która maluje fascynujący obraz 

Bożego charakteru. Ty i jego żona Sue 

mają trójkę dorosłych dzieci oraz dwóch 

wnuków. 

   

              Ty Gibson

   Facebook | tyfgibson

    Twitter | @tyfgibson
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Naszym obowiązkiem jest 

zaszczepienie w młodych 

ludziach 

wartości 

dawania
w swojej społeczności.
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Bądź gotowy na wspaniały czas

głębokich dyskusji w momencie, 

w którym najmniej się tego spo-

dziewasz.

Nie zakładaj,

że skoro ty nie widzisz, 

iż nie dzieje się 

nic istotnego, 

to tak jest.

Po prostu siej!


