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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-
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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. 


