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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. 


