Jerzy zapytał kiedyś ateistę, czy kiedykolwiek, chociaż przez chwilę, zmagał się z myślą, że, być może,
Bóg jednak istnieje.
– Oczywiście, że tak! - odpowiedział ku zaskoczeniu Jerzego
ów człowiek. – Wiele lat temu, kiedy urodziło się nam pierwsze
dziecko, prawie całkowicie uwierzyłem w Boga. Gdy tak z góry
patrzyłem na tę miniaturową, ale doskonałą istotę ludzką,
leżącą w łóżeczku, gdy obserwowałem ruch tych maleńkich
paluszków i widziałem pojawienie się spostrzegawczości i
błysku inteligencji w tych maleńkich oczkach, wtedy przez
okres kilkunastu miesięcy, prawie że przestałem być ateistą.
Spoglądanie na to dziecko niemal przekonało mnie, że musi
być jakiś Bóg.

WSZYSTKO, CO JEST ZAPROJEKTOWANE,
MA SWEGO PROJEKTANTA
Konstrukcja ciała ludzkiego wręcz domaga się, by zaakceptować istnienie jakiegoś projektanta.
Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad tym, jak to się dzieje, że coś widzimy? Uczeni powiadają, że
delikatna konstrukcja rogówki oka i jego soczewki, w porównaniu z najbardziej nowoczesną kamerą
fotograficzną, stawia tę ostatnią w rzędzie dziecinnych zabawek. Maleńkie pręciki i czopki, znajdujące się
w oku, zmieniają padające na nie światło w impulsy elektrochemiczne, a dzieje się to w oparciu o
procesy, jakich nie mogą odtworzyć najbardziej wyspecjalizowane laboratoria świata. Komórki mózgowe
transformują te impulsy elektryczne w cud percepcji – w coś, do czego najwyższej klasy komputery,
gdyby próbowały to zrobić, nie są w stanie nawet się zbliżyć.
Inżynieria, chemia, procesy informatyczne – wszystko to jest uruchamiane podczas każdorazowego
otwarcia naszych oczu. Karol Darwin wyznał kiedyś, że myśl o oku, o tym, jak mogło się ono ukształtować
w procesach naturalnego doboru, przyprawiała go o chorobę. A oto
dlaczego.
Oko ludzkie nie mogło rozwijać się na przestrzeni długich okresów czasu,
ponieważ jeśli nie jest ono kompletne, to jest bezużyteczne. Soczewka,
która ogniskuje światło, byłaby bezużyteczna bez siatkówki odpowiedzialnej
za jego rozpoznawanie. Całe to odebrane światło niczemu by nie służyło,
gdyby zabrakło włókien nerwowych dostarczających te sygnały do mózgu.
Na wizję składa się kompletny system narządów wzajemnie powiązanych
w działaniu, z których każdy został skrupulatnie zaprogramowany. I tak jest
z całym ludzkim ciałem. Płuca i serce, nerwy i mięśnie wszystko realizuje niesamowicie skomplikowane
zadania, które uzależnione są od innych, nie mniej skomplikowanych czynności.
Nic też dziwnego, że psalmista doszedł do wniosku, iż ciało ludzkie wyraźnie i dobitnie mówi o
wspaniałym Stworzycielu:
„Wysławiam cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła twoje i duszę moją
znasz dokładnie” (Ps. 139,14).
Wcale nie musimy daleko szukać „dzieł” Boga. Nasze ciała świadczą o wiecznym i zręcznym
Projektancie oraz Konstruktorze.
Jeśli oznakowałbyś dziesięć monet – od jeden do dziesięciu – włożył je potem do kieszeni, wymieszał i
kolejno po jednej wyciągał, to jakie jest prawdopodobieństwo, że wyjąłbyś je w numerycznej kolejności (110)? Z rachunku prawdopodobieństwa wynika, że istnieje jedna taka szansa na dziesięć miliardów
dokonanych prób.
A teraz rozważ tę szansę, biorąc pod uwagę żołądek, mózg, serce, płuca, arterie, żyły, nerki, uszy,
oczy, uzębienie i wiele innych narządów, przy czym należy uwzględnić fakt, że wszystko to rozwinęło się
razem i wszystko w jednej chwili rozpoczęło funkcjonować. Jakie jest najrozsądniejsze wyjaśnienie tej tak
doskonałej harmonii, jaką obserwujemy w ludzkim ciele?

„Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas... I stworzył Bóg
człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich” (I
Mojż. 1,26.27).
Pierwszy mężczyzna i pierwsza kobieta nie zaistnieli wskutek przypadku. Biblia stwierdza, że Bóg
ukształtował nas na swoje podobieństwo. On jest tą wielką inżynieryjną Inteligencją. On nas wymyślił
i sprawił, że zaistnieliśmy.

WSZYSTKO, CO ZOSTAŁO UCZYNIONE,
MA SWEGO TWÓRCĘ
Świadectwa działania Boga nie ograniczają się tylko do zaprogramowania naszego ciała; one
rozszerzają się nawet na niebiosa. Pozostaw miejskie światła i udaj się na łono natury. Popatrz nocą na
niebo. Ten mleczny obłok poza gwiazdami, który nazywamy Drogą Mleczną, to galaktyka, albo wyspa
wszechświata, składająca się z miliardów lśniących, gorejących ciał niebieskich, takich jak nasze Słońce.
To nasze Słońce wraz z jego planetami, stanowi znikomą część Drogi
Mlecznej.
A teraz popatrz na gwiazdozbiór Andromedy Widzisz ten mglisty,
świetlny owal. Oglądany przez teleskop jawi się jako inna spiralna
galaktyka, która, podobnie jak Droga Mleczna, zbudowana jest z
miliardów potężnych słońc.
Andromeda jest jedynie jedną ze stu miliardów takich wysp
wszechświata, które z niepojętą prędkością wzajemnie się przenikają,
zachowując przy tym doskonałą równowagę w przestrzeni kosmicznej.
Cały ten ruch w jakiś sposób jest przez kogoś synchronizowany.
Przecież wszystkie orbity poszczególnych ciał i układów realizują swój
własny szlak wewnątrz innych orbit, a wszystko to przebiega we
właściwym i ściśle określonym czasie. Nic więc dziwnego, że psalmista
zrozumiał, iż gwiazdy głoszą chwałę Tego, który je uczynił:
„Niebiosa opowiadają chwałę Boga, a firmament głosi dzieło rąk
jego. Dzień dniowi przekazuje wieść, a noc nocy podaje wiadomość.
Nie jest to mowa, nie są to słowa, nie słychać ich głosu... A jednak
po całej ziemi rozbrzmiewa ich dźwięk” (Ps. 19,2-4).
Do jakich rozsądnych wniosków możemy dojść, spoglądając na tę intrygującą konstrukcję i
niesamowity rozmiar wszechświata?
„On [Bóg] też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na nim jest ugruntowane” (Kol. 1,17).
W jednym z przekładów Biblii tak oddano ten tekst: „On jest przed wszystkimi rzeczami, a w nim i
dzięki niemu wszechświat stanowi harmonijną całość”.
Wszelkie stworzenie dumnie głosi: „Bóg zaprojektował! Bóg stworzył!” Od doskonałej równowagi
protonu i elektronu w atomie po obrotowy ruch planet wokół Słońca, wszędzie znajdujemy świadectwo
mistrzowskiego planowania, mistrzowskiej myśli Boga, Mistrza w konstruowaniu i wiecznego
Stworzyciela.

Gdy antropolog, kopiący w piaskach stanu Nowy Meksyk, znajduje trójkątnie ukształtowany niewielki
kamień, to zaraz poddaje go dokładnym oględzinom. Jeżeli znajduje na nim ślady wskazujące, że kształt
tego kamienia został wyciosany, natychmiast wyciąga wniosek, że jest on tworem amerykańskich Indian.
A nawet podejmuje się próby określenia daty powstania grota strzały oraz plemienia, do którego należał.
Żaden liczący się antropolog nigdy nie dowodzi, że znaleziony grot strzały ukształtował się sam na
drodze przypadku. Nikt nie próbuje dowodzić, że błyskawica, wiatr lub woda mogły ukształtować takie
przedmioty. Dla wszystkich oczywiste jest, że to ludzkie istoty je
wykonały
A jednak wielu uczonych, wykopując skamieliny, to świadectwo
żywych organizmów istniejących w przeszłości, dochodzi do zupełnie
odmiennych wniosków. Nie widzą oni dłoni Stworzyciela; wnioskują,
że te stworzenia musiały być ukształtowane przez ślepe siły przyrody,
że po prostu naturalnie ewoluowały.
Znalezione skamieliny zwierząt, nawet tych pochowanych
w najgłębszych złożach geologicznych, przedstawiają sobą
stworzenia nieskończenie bardziej złożone niż jakikolwiek grot strzały.
Dlaczego nie mielibyśmy wyprowadzić oczywistego wniosku, że ktoś musiał je stworzyć? Biblia, w kwestii
początku, sugeruje logiczne rozwiązanie:
„Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię” (I Mojż. 1,1).
W tych prostych słowach, „na początku Bóg”, znajdujemy odpowiedź, co do tajemnicy życia. Pierwszą
zasadą i nauką sprawozdaną w Biblii jest ta, że Bóg istnieje. Ten pierwszy tekst biblijny mówi nam o
wielkim stwórczym działaniu Boga.
Artur Compton, laureat nagrody Nobla w dziedzinie fizyki, komentując ten wiersz Pisma Świętego,
powiedział:
„Jeśli o mnie chodzi, to uważam, że wiara rozpoczyna się od zdania sobie sprawy z faktu, że
Nadrzędna Inteligencja powołała świat do jego istnienia i stworzyła człowieka. Nie jest mi trudno w to
wierzyć, ponieważ nie można podważyć faktu, iż wszędzie tam, gdzie widzimy planowe działanie, mamy
do czynienia z inteligencją. Uporządkowany, wspaniały wszechświat świadczy na rzecz prawdziwości
najbardziej majestatycznego stwierdzenia, jakie kiedykolwiek było wypowiedziane: »Na początku Bóg«”.
Liczna rzesza wielkich uczonych wierzy w Boga. Książka zatytułowana: „Z drugiej strony mglistej
niewiadomej”, (ang.: Behind the Dim Unknown), ma dwadzieścia sześć rozdziałów i każdy z nich został
napisany przez naukowca, specjalistę w swojej dziedzinie naukowej, który zarazem jest chrześcijaninem.
Autor zawsze podkreśla tę samą fundamentalną prawdę: Bóg istnieje.
W słowach, „na początku Bóg”, znajdujemy podstawę wszelkiego istnienia. Biblia nie stara się
udowadniać istnienie Boga - ona je ogłasza. To, że Bóg istnieje, potwierdzone jest zarówno naszym
własnym istnieniem, jak i istnieniem rzeczy, jakie widzimy wokół siebie. Każdy, skutek spowodowany jest
działaniem odpowiedniej przyczyny Ten świat przyrody posiada określony ład, dlatego musi być ktoś, kto
go zaprogramował.
Cały wszechświat istnieje i rządzony jest zgodnie z określonymi założeniami matematycznymi, a więc
musi istnieć Ten, kto ustanowił owe zasady. Wszystko musiało być stworzone przez jakąś istotę, a istotą
tą jest Bóg.

Dr Artur Conklin, pracujący jako biolog na Uniwersytecie
Princetown, napisał kiedyś: „Prawdopodobieństwo
przypadkowego powstania życia jest porównywalne do
prawdopodobieństwa powstania pełnego słownika w wyniku
eksplozji w drukarni”.
Wiemy, że ludzie nie potrafią stwarzać czegokolwiek z
niczego. Jesteśmy w stanie konstruować, dokonywać odkryć,
składać, uruchamiać różne rzeczy. Ale przy całej naszej wiedzy
nigdy jeszcze nie powołaliśmy do istnienia nawet najmniejszego źdźbła trawy, ani najmniejszej kijanki, ani
też najzwyklejszego kwiatka.
Kto wobec tego uczynił wszystkie istniejące rzeczy? Kto stworzył je na początku? Kto zainicjował ich
istnienie? Jest tylko jedna satysfakcjonująca odpowiedź – Bóg.
Wszystko wokoło nas krzyczy i woła, że Bóg zaprojektował, Bóg stworzył, Bóg zachowuje przy życiu.
Jedynie życie lub jego główne źródło produkuje życie. Jedyną zadowalającą odpowiedzią odnośnie do
powstania wszechświata, tej ziemi oraz istot ludzkich jest Bóg.

BÓG WCHODZI W OSOBISTE
ZWIĄZKI Z LUDŹMI
Bóg, który zaplanował gwiaździste niebo, który stworzył cały
wszechświat, wchodzi w osobiste związki z ludźmi. Głęboko w umyśle
i sercu każdego człowieka Bóg umieścił instynktowną świadomość o
swoim istnieniu. On jest prawdziwą światłością, która oświeca każdego
człowieka (Jan 1,9).
Biblia stwierdza, że nasz Stworzyciel dąży do osobistej społeczności
z nami. Abraham „nazwany został przyjacielem Boga” (Jak. 2,23). Pan
rozmawiał z Mojżeszem, „tak jak człowiek rozmawia ze swoim
przyjacielem” (II Mojż. 33,11). Bóg, jeśli tylko zechcesz, wejdzie także w
osobisty kontakt z tobą. On pragnie być twoim przyjacielem. Zwracając się
do tych, którzy za Nim podążali, Jezus powiedział: „Jesteście przyjaciółmi moimi” (Jan 15,14).
Już samo istnienie ludzkości wspiera ideę osobowego Boga. Dla każdego z nas jest oczywiste, że
ziemia zamieszkana jest przez istoty osobowe. My nimi jesteśmy; takimi samymi osobami są też nasi
przyjaciele. Skoro tutaj istnieje osobowość, to musi istnieć także osobowy Bóg, który jest przyczyną
naszego zaistnienia w takiej formie. Ludzkie istoty nie mogłyby istnieć bezosobowego Stwórcy, który jest
źródłem ich powstania. Ponieważ istnieje indywidualna osobowość, logiczny jest też wniosek, że Bóg,
który także jest Osobą, jest odpowiedzialny za stworzenie istot osobowych.
Około dwóch tysięcy pięciuset lat temu grupa greckich filozofów
zastanawiała się nad pytaniem: Jaka jest najkrótsza definicja człowieka?
Platon zasugerował: Człowiek jest dwunożnym zwierzęciem.
Jednak inny filozof wykazał braki w tej definicji. Chwycił mianowicie
koguta, podniósł go w górę i powiedział: Patrzcie, oto człowiek Platona!

Przez jakiś czas wszyscy milczeli, a po chwili jeden z myślicieli zawołał: Mam! Człowiek jest
zwierzęciem religijnym.
To jest samo sedno prawdy. Ludzkość jest nieuleczalnie religijna. Jedynie my odczuwamy potrzebę
kontaktu z Wyższą Mocą. Każdy z nas, czy to ateista, czy osoba pobożna, zmaga się z ideą Boga.
Różnimy się od zwierząt naszą wyobraźnią i rozumem oraz wolą przy wyborze dobra albo zła. Żadne
zwierzę nie zbudowało nigdy ołtarza do nabożeństwa. Natomiast wszędzie znajdziesz mężczyzn i
kobiety, którzy się modlą. Głęboko, gdzieś na dnie każdego ludzkiego serca istnieje wewnętrzne
pragnienie uwielbienia Boga, „określona świadomość Boga”.
Bóg wszczepił w nas pragnienie społeczności z Nim. Gdy reagujemy na to nasze dążenie, wówczas
znajdujemy Boga i nie mamy już wątpliwości co do Jego istnienia i tego, skąd się bierze ta nasza
potrzeba.
Kilka lat temu miliony ateistów w Rosji odrzuciło ateizm i skierowało się do Boga. Jeden z profesorów
w Petersburgu, zajmujący się astronomią, wyraził myśl, która jest typowa dla wielu nawróconych ateistów
na terenach byłego Związku Radzieckiego:
W prowadzonych przeze mnie badaniach naukowych poszukiwałem znaczenia i sensu własnego
życia, jednak nie znalazłem niczego, czemu mógłbym zaufać.
Spoglądając w moich badaniach astronomicznych na rozległe
obszary wszechświata i na pustkę mojej własnej duszy, czułem, że
musi być »coś więcej«.
Potem, kiedy już otrzymałem Biblię i zacząłem ją czytać, pustka
w moim życiu została wypełniona. Stwierdziłem, że Biblia jest dla
mnie jedynym źródłem, któremu mogę zaufać. Przyjąłem Jezusa
jako mojego Zbawiciela, znalazłem prawdziwy pokój, pociechę i
satysfakcję w życiu”.
Chrześcijanin wierzy w Boga, gdyż spotkał Go w swoim życiu i
odczuł, iż On zaspokaja najgłębsze potrzeby serca. Bóg, którego istnienie chrześcijanie z radością
stwierdzają, daje nam nowe perspektywy życia, nowe motywacje, nowe cele i nowe radości.
Bóg nie przyobiecuje życia wolnego od kłopotów i konfliktów, ale zapewnia, że poprowadzi i wesprze
nas, jeśli wejdziemy w osobistą z Nim społeczność. Miliony chrześcijan zaświadcza, że byliby raczej
gotowi wyrzec się wszystkiego, co mają, niż powrócić do życia bez Boga.
Najbardziej zastanawiające jest to, że Wszechmocny Bóg, który zaplanował wszystkie swoje
stworzenia, stworzył je i podtrzymuje galaktyki, pragnie także bliskiej więzi z każdym mężczyzną i kobietą,
chłopcem i dziewczyną. Dawid zastanawiał się nad tym, gdy pisał:
„Gdy oglądam niebo twoje, dzieło palców twoich, księżyc, i gwiazdy, które Ty ustanowiłeś:
Czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz, lub syn człowieczy, że go nawiedzasz?”
Nasz Stworzyciel troszczy się o każdego z nas. On tak osobiście interesuje się tobą, jak gdybyś był
jedyną przez Niego stworzoną istotą.
Tak więc możemy wierzyć w Boga:
1. Ponieważ zaplanował i stworzył nas w tak cudowny sposób.

2. Z uwagi na ową wewnętrzną tęsknotę za Bogiem, która powoduje w nas niepokój, aż do tej chwili,
gdy w Nim znajdujemy prawdziwe ukojenie.
3. Dlatego, że gdy Boga szukamy i znajdujemy, On w pełni zaspokaja każdą naszą potrzebę i każdą
naszą tęsknotę.
Tak więc oczywiste i rozsądne jest, że osobowy Bóg pragnie objawić się stworzonym przez siebie
istotom w takim stopniu, w jakim ojciec pragnie, aby jego dzieci go poznały Bóg objawia się nam również
na kartach Pisma Świętego, nazywanego także Biblią. Następna lekcja dostarczy nam dowodów na to, że
Biblia jest wiarygodną Księgą, którą otrzymaliśmy od Boga, naszego Stwórcy.

JAKI JEST NASZ BÓG?
W Biblii Bóg sam mówi o tym, kim jest, i jak wygląda.
Jakim wzorem posłużył się Bóg przy stwarzaniu człowieka?
„I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz
Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę
stworzył ich” (I Mojż. 1,27).
Zgodnie z Pismem Świętym zostaliśmy uczynieni na
podobieństwo Boże. Dlatego też możemy wejść w
osobistą społeczność z Nim. Nasze zdolności do
odczuwania i reagowania, pamiętania i żywienia nadziei,
podziwiania i analizowania, otrzymaliśmy od Niego.
Chociaż Bóg jest Duchem, to jest On także
rzeczywistą istotą posiadającą jakąś formę osobową
(patrz II Mojż. 31,18; 33,11).
Skoro Bóg jest istotą osobową, co w Nim dominuje – jaka cecha?
„Bóg jest miłością” (I Jana 4,8).
Bóg odnosi się do ludzi z sercem wypełnionym miłością. Nie było i nigdy nie będzie takiego Jego
działania, które wypływałoby z innej motywacji niż pełna samozaparcia, ofiarna miłość.

JAK JEZUS OBJAWIA PRAWDĘ O BOGU?
Kto z członków rodziny, biorąc pod uwagę jego funkcję, obrazuje nam
to, kim dla nas jest Bóg?
„Czy nie mamy wszyscy jednego ojca? Czy nie jeden Bóg nas
stworzył? (Mal. 2,10)
W Biblii Bóg wielokrotnie nazywa siebie naszym Ojcem. Niektórzy z
dzisiejszych ojców pozostawiają wiele do życzenia. Wielu ojców
zaniedbuje swoje rodziny, są leniwi, opieszali, niektórzy wykorzystują
swoich domowników, a nawet znęcają się nad swoimi rodzinami. Bóg nie

jest do nich podobny Jest On troskliwym, czułym Ojcem. Jest jak dobry ojciec, który kocha swoje dzieci,
troskliwie zajmując się nimi.
Bóg, nasz miłujący Ojciec, chciał uczynić coś więcej niż tylko objawić się nam na kartach Pisma
Świętego. On wie, że osoba, z którą mieszkamy, jest dla nas o wiele bardziej realna niż ta, o której tylko
słyszymy lub czytamy w książkach. Dlatego też zdecydował się przyjść na ten świat jako realna,
szczególna osoba.
Bóg zniżył się do naszego poziomu – stał się nam podobny – aby nas nauczyć, jak żyć prawdziwym i
szczęśliwym życiem, a także pokazać nam, jakim naprawdę jest.
Jak Bóg to uczynił, że przyszedł na tę ziemię pod ludzką postacią?
„On [Jezus] jest obrazem Boga niewidzialnego” (Kol. 1,15).
Bóg zstąpił na tę ziemię w osobie Jezusa Chrystusa.
Mały chłopiec, razem ze swoim starszym bratem, stał przed dużym portretem ojca, który zmarł, gdy on
był jeszcze niemowlęciem.
– Powiedz mi - odezwał się młodszy brat - jak wyglądał nasz tatuś?
Starszy brat usiłował powiedzieć coś swojemu bratu na temat ich ojca. Mówił o jego sile i sprawności.
Mówił o tym, że był dobry, uprzejmy i przystojny. Kochał ludzi i oni chętnie przebywali w jego
towarzystwie. Zawsze był dobry i delikatny wobec matki. Gdzie się pojawił, tam ludzie czuli się szczęśliwi.
Pomimo tego wszystkiego, co słyszał od swego brata, ten mały chłopiec nie potrafił sobie stworzyć
zadowalającego obrazu ojca. On tak bardzo chciał wiedzieć, jak wyglądał jego tata. Wreszcie przerwał
swemu bratu opowiadanie i zadał mu pytanie:
– Powiedz mi, Heniu, czy tata wyglądał tak jak ty?
Starszy brat zawahał się przez chwilę, a potem powiedział:
– Przyjaciele nasi, którzy go znali, mówią, że jestem jego żywym obrazem, a nawet mama mówi to
samo. Ten mały chłopiec odszedł z uradowanym i rozpromienionym sercem, powtarzając:
– Teraz wiem dokładnie, jak wyglądał mój tata. On był taki sam jak mój brat Heniek.
Jezus przyszedł na tę ziemię jako Bóg w ludzkim ciele. Jezus jest „synem Bożym” (Mar. 15,39). Jezus
sam powiedział: „Kto mnie widział, widział Ojca” (Jan 14,9). Tak więc, patrząc na Jezusa, oglądasz
samego Boga. Kiedykolwiek chcesz zobaczyć Boga, to popatrz na Jezusa, opisanego w Biblii przez
naocznych świadków Jego życia na tej ziemi.
Czytając historię Jezusa spisaną na kartach ewangelii - pierwszych czterech księgach Nowego
Testamentu – ujrzysz fascynujący portret naszego Niebiańskiego Ojca. Szorstcy, samowystarczalni
rybacy porzucali swoje sieci, by podążać za Chrystusem. Małe dzieci garnęły się do Niego, by doznać
błogosławieństwa Jego obecności. On był w stanie pocieszyć najbardziej wyniszczonych grzechem, a
także poskromić zadufanych w swojej sprawiedliwości hipokrytów. Leczył wszystkie choroby, od ślepoty
aż do trądu, a czynił to ze spokojem i pewnością lekarza przepisującego zwykłą aspirynę. Jego proste
polecenie: „Ucisz się!” zmusiło gwałtowną burzę do uspokojenia się. Wicher i morze, jak nieznośny
chłopiec, nagle się opamiętały We wszystkich tych czynach Jezus objawiał jedno: „Bóg jest miłością!” On
wychodził na spotkanie ludzkich potrzeb w taki sposób, w jaki nie czynił tego nikt przed Nim i nikt po Nim!

Ostatecznego, chwalebnego objawienia Boga, Jezus dokonał na
krzyżu. Tam właśnie umarł na naszym miejscu, abyśmy sami nie
musieli umierać na wieki. W jaki sposób możemy skorzystać ze
śmierci Jezusa Chrystusa?
„Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego
jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale
miał żywot wieczny” (Jan 3,16).
Jezus umarł nie tylko po to, aby teraz obdarować nas
szczęśliwszym życiem, ale także, aby dać nam wieczne życie. Jezus
jest Bożym, jednorodzonym Synem” – ten zwrot w Biblii oznacza
„unikalny, jedyny w swoim rodzaju”. Jezus to jedyna istota, która łączy
w sobie zarówno pełnię Bóstwa, jak i pełnię człowieczeństwa.
Przez długie stulecia ludzie zastanawiali się, kim i jakim jest Bóg.
Mieli wobec Niego określone oczekiwania i marzenia, śnili o Bogu.
Widzieli Jego wspaniałe dzieła na nieboskłonie oraz w otaczającej ich
przyrodzie. Wielu myślało: „O, gdyby Bóg był jak to... lub tamto...”; „O,
gdyby On był taki!” Ale na krzyżu Jezus przerwał to wielowiekowe
milczenie i ludzie stanęli bezpośrednio twarzą w twarz ze swoim
Bogiem. Zobaczyli Go takim, jakim naprawdę jest – zobaczyli Miłość,
wieczną, nieśmiertelną Miłość!
Ty także możesz teraz odkryć Boga takim, jakim objawia Go Jezus. To odkrycie może doprowadzić cię
do bardzo osobistego wyznania: „Ojcze, kocham Cię!”
, należy wypełnić specjalny kwestionariusz, a
Aby otrzymywać kolejne lekcje kursu
następnie kliknąć przycisk Wyślij, znajdujący się na dole takiej strony.
Wypełnienie kwestionariusza skutkuje uruchomieniem procedury rejestracji użytkownika kursu
, który jest bezpłatny i zupełnie niezobowiązujący.
Pamiętaj, że kiedy lekcja zostanie oceniona, otrzymasz
potwierdzenie pod podany przez Ciebie adres e-mail.
To bardzo ważne, a więc prosimy o podanie prawidłowego adresu.
Od lekcji drugiej będziesz musiał/-a logować się na specjalnej
stronie z użyciem nazwy i hasła podanych podczas rejestracji.
Wysłanie zamówienia jest równoznaczne z dobrowolną zgodą zamawiającego na przetwarzanie jego
danych osobowych w celach reklamowych. Zamawiający ma prawo wglądu, poprawiania i żądania
wymazania jego danych. Informacje są poufne i nie będą udostępniane innym podmiotom.
Kliknij teraz poniższy przycisk, jeśli pragniesz przejść do kwestionariusza z pytaniami do lekcji
pierwszej.

Słynni buntownicy, którzy zatopili brytyjski okręt „Bounty”, osiedlili się razem z kobietami na samotnej
wyspie Pitcairn. W grupie tej było dziewięciu brytyjskich marynarzy, sześciu mężczyzn i dziewięć kobiet
z Tahiti oraz jedna szesnastoletnia dziewczyna. Jeden z żeglarzy zajął się produkcją alkoholu, toteż
wkrótce cała wyspa wpadła w nałóg pijaństwa. Nieporozumienia wśród mężczyzn i kobiet przerodziły się
w krwawe porachunki.
Po pewnym czasie z tych, którzy wylądowali na wyspie,
pozostał tylko jeden mężczyzna. To on - Aleksander Smith w jednej ze skrzyń zabranych z okrętu znalazł Biblię. Zaczął ją
czytać i uczyć innych tego, czego sam się dowiedział. W jego
życiu nastąpiła zmiana i wkrótce takie samo doświadczenie
przeżyli wszyscy mieszkańcy wyspy.
Mieszkańcy Pitcairn byli zupełnie odcięci od świata aż do roku
1808. W roku tym przypłynął do nich statek amerykański
„Topaz”. Załoga statku stwierdziła, że wyspiarze to społeczność
ludzi inteligentnych, bogatych, nie pijących alkoholu. Na wyspie
nie popełniano przestępstw, nie było więzienia. Biblia zamieniła
tę wyspę z piekła na ziemi na krainę pokoju i radości, jaką Bóg
zaplanował dla całego świata.
I tak jest do dnia dzisiejszego. Wiemy o tym, gdyż jedna z naszych Korespondencyjnych Szkół
Biblijnych „Voice of Prophecy” w Stanach Zjednoczonych jest w stałym kontakcie radiowym z wyspą
Pitcairn. Tom Christian, potomek buntownika z „Bounty”, Fletchera Christiana, jest operatorem radiowym
na tej wyspie i regularnie, co tydzień, utrzymuje z tą szkołą łączność radiową.
Czy Bóg nadal przemawia do ludzi z kart Pisma Świętego? Oczywiście, że tak. Jeden ze studentów,
biorących udział w podobnym kursie biblijnym, napisał: „Piszę do was z więzienia. Zostałem skazany na
karę śmierci. Teraz oczekuję na wykonanie wyroku, ale nie boję się. Moje życie powierzyłem Bogu.
Przedtem, zanim sięgnąłem po ten biblijny kurs, byłem człowiekiem zagubionym, ale teraz mam nadzieję.
Znalazłem nową miłość”.

Biblia posiada moc zdolną rzeczywiście zmienić ludzkie życie. Gdziekolwiek ludzie naprawdę
rozpoczynają studiować Pismo Święte, tam zachodzą dramatyczne zmiany w ich życiu.
1. JAK BÓG PRZEMAWIA DO NAS ZA POŚREDNICTWEM BIBLII?
Po stworzeniu Adama i Ewy - naszych pierwszych rodziców - Bóg rozmawiał z nimi twarzą w twarz. A
jak się zachowali, gdy Bóg przybył do nich po upadku w grzech?
„A gdy usłyszeli szelest Pana Boga przechadzającego się po
ogrodzie w powiewie dziennym, skrył się Adam z żoną swoją
przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu” (I Mojż. 3,8).
Grzech zakłócił bezpośredni kontakt Boga z człowiekiem.
Jak wobec tego Bóg kontaktuje się z ludźmi od chwili zaistnienia
grzechu?
„Zaiste, nie czyni Wszechmogący Pan nic, jeżeli nie objawił
swojego planu swoim sługom, prorokom” (Amos 3,7).
Jeżeli chodzi o życie i jego sens, Bóg nie pozostawi) nas w
ciemności. Poprzez proroków - ludzi, których powołał, by przemawiali i
pisali w Jego imieniu - Bóg daje nam odpowiedzi na istotne pytania i kwestie życiowe.
2. KTO NAPISAŁ BIBLIĘ?
Prorocy, w czasie swego życia, dostarczali ludziom Boże poselstwa, zarówno ustnie, jak i na piśmie.
Gdy prorok umierał, pozostawały jego pisma. Potem te poselstwa proroków zostały zebrane razem i tak,
pod kierownictwem Bożym, powstała księga, którą nazywamy Biblią.
Jak dalece wiarygodne są te pisma?
„Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu
wykładowi. Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie
Boży, natchnieni Duchem Świętym” (II Piotra 1,20-21).
Duch Święty objawił prorokom poselstwa biblijne. Pisarze biblijni nie pisali
dlatego, że tak chcieli, nie był to ich kaprys. Pisali dokładnie wtedy i zgodnie z
tym, jak prowadził i kontrolował ich Duch Święty Biblia jest księgą samego
Boga!
W Piśmie Świętym Bóg mówi nam o sobie i objawia cele, jakie ma względem
rodzaju ludzkiego. Biblia jest księgą historii, proroctw i obietnic, ukazujących
cały Boży plan zbawienia. Nie tylko mamy w niej ukazane Boże spojrzenie na
przeszłość, ale także otwarta jest przed nami przyszłość. Jest w niej
powiedziane, w jaki sposób zostanie w końcu rozwiązany problem zła i jak
wreszcie na naszej ziemi, już na stałe, zapanuje dawno upragniony pokój.
Czy wszystkie poselstwa biblijne pochodzą od Boga?

„Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do
poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego
dobrego dzieła przygotowany” (II Tym. 3,16-17).
Pismo Święte dlatego tak dogłębnie i skutecznie zajmuje się sprawami ludzkimi, ponieważ jest w
całości natchnione przez Boga. Jest czymś więcej niż tylko zbiorem moralnych zasad; czymś więcej niż
wspaniałą książką; jest natchnionym dokumentem, księgą Boga. Prorocy w swoim własnym, ludzkim
języku przekazywali to, co widzieli i słyszeli, ale poselstwo pochodziło bezpośrednio od Boga.
Jeżeli rzeczywiście chcesz poznać, o co tak naprawdę chodzi w życiu i czym ono jest, to szczerze i z
modlitwą rozpocznij czytanie Pisma Świętego. Zobaczysz, jak stopniowo zmieniać się będzie twoje
nastawienie i spojrzenie na życie oraz jego sprawy. Im więcej będziesz badał i w ten sposób otwierał się
na działanie Ducha Bożego, rzeczywistego autora Biblii, tym większy pokój gościć będzie w twoim
umyśle.
3. JEDNOŚĆ I SPOISTOŚĆ BIBLII
Biblia jest właściwie księgozbiorem, składającym się z sześćdziesięciu sześciu ksiąg. Trzydzieści
dziewięć ksiąg Starego Testamentu zostało napisanych pomiędzy 1400 a 400 rokiem przed Chrystusem;
natomiast dwadzieścia siedem ksiąg Nowego Testamentu spisano w latach 50-100 po Chrystusie.
Prorok Mojżesz rozpoczął spisywać pierwsze pięć ksiąg Biblii jeszcze przed rokiem 1400 przed
Chrystusem, a apostoł Jan napisał ostatnią księgę Biblii - Objawienie - około 95 roku po Chrystusie. Na
przestrzeni tysiąca pięciuset lat, jakie upłynęły pomiędzy napisaniem pierwszej i ostatniej księgi Biblii,
jeszcze przynajmniej trzydziestu ośmiu innych proroków miało swój udział w pisaniu Pisma Świętego.
Pisarze Biblii żyli w różnych okresach, nieraz w kilkuwiekowych odstępach czasu. W wielu
przypadkach byli to ludzie zupełnie sobie obcy Niektórzy byli ludźmi interesu i handlu, inni pasterzami,
rybakami, żołnierzami, lekarzami, kaznodziejami, królami - ludźmi licznych zawodów. Służyli pod różnymi
władcami i rządami, żyjąc w zróżnicowanych warunkach kulturowych i odmiennych systemach
filozoficznych. I w związku z tym niesamowity wręcz cudowny jest fakt, że te sześćdziesiąt sześć ksiąg
Biblii z tysiącem stu osiemdziesięcioma dziewięcioma rozdziałami, składającymi się z trzydziestu jeden
tysięcy stu siedemdziesięciu trzech wersetów, zebranych razem, tworzą wspaniałą harmonijną całość pod
względem przekazywanego poselstwa. Wielki uczony, F. F. Bruce, zauważył to i napisał: „Biblia nie jest
jakąś antologią; jest w niej owa spoistość, która wszystko utrzymuje w jedności”.
Wyobraź sobie, że pewien artysta puka do twych drzwi i po zaproszeniu go do środka, wnosi jakiś
dziwnie ukształtowany kawałek marmuru, który kładzie na podłodze twego pokoju, po czym bez słowa
wychodzi. Kolejno przychodzi do ciebie sześćdziesięciu pięciu takich osobników, z których każdy przynosi
inny kawałek marmuru.
Po wyjściu ostatniego, stwierdzasz ze zdziwieniem, że przed tobą stoi
wspaniała rzeźba. Następnie dowiadujesz się, że większość owych
„rzeźbiarzy” nigdy się ze sobą nie spotkała, a przyszli do ciebie z różnych
stron świata. Jakie wnioski wyciągnąłbyś z tej całej historii?
Prawdopodobnie pomyślałbyś, że ktoś zaplanował tę statuę i każdemu
mężczyźnie wysłał dokładny opis tego, co miał wyrzeźbić w marmurze.
Biblia jako całość przekazuje jedno spoiste, logiczne poselstwo dokładnie takie samo, jakie jawi się w związku z tą doskonałą rzeźbą z marmuru. To wszystko zaplanował
jeden umysł, umysł Boży Niesamowita jedność istniejąca w Piśmie Świętym dowodzi tego, że nie jest to
jedynie zwykła literatura, ale rzeczywiste Słowo naszego Boga. Ludzie spisywali myśli i słowa, ale czynili
to „z natchnienia Bożego” - sam Bóg ich do tego inspirował.

4. BIBLII MOŻESZ ZAUFAĆ
1. Znamienne jest to, w jaki sposób Biblia została zachowana. Wszystkie pierwsze manuskrypty
Pisma Świętego były spisywane ręcznie, ponieważ działo się to na długo przed wynalezieniem prasy
drukarskiej. Skrybowie robili kopie oryginałów i rozprowadzali je. W muzeach zachowały się tysiące takich
manuskryptów lub ich części.
W 1947 roku nad Morzem Martwym znaleziono hebrajskie
rękopisy Starego Testamentu, pochodzące z 200-150 roku
przed Chrystusem. Zdumiewająca jest absolutna zgodność
treści owych rękopisów zapisanych przed dwoma tysiącami lat
z treścią ksiąg biblijnych Starego Testamentu, które są
drukowane obecnie. Jest to potężne świadectwo zachowania
aż do naszych czasów wiarygodnego przekazu Słowa Bożego!
Większość ksiąg Nowego Testamentu to listy, które
apostołowie posyłali do zborów chrześcijańskich, założonych
po śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa (patrz Kol. 4,16).
Ponad cztery tysiące pięćset manuskryptów całego, albo
poszczególnych części, Nowego Testamentu jest wystawionych w wielkich muzeach oraz bibliotekach
Europy i Ameryki. Niektóre z nich pochodzą z drugiego wieku. Porównując te wczesne rękopisy z treścią
naszych egzemplarzy Biblii, wyraźnie widzimy, że Nowy Testament jest w niezmienionym stanie od
czasów jego napisania. Charakterystyczne jest to, że możemy być bardziej pewni oryginalnej treści Biblii
niż oryginalnego tekstu sztuk Szekspira.
Sir Frederic Kenyon, były dyrektor Muzeum Brytyjskiego, w swojej książce pod tytułem „Nasza Biblia w
świetle starożytnych manuskryptów”, zapewnia: „Chrześcijanin biorąc do swoich rąk całą Biblię, może bez
żadnych obaw i wahania stwierdzić, że trzyma prawdziwe Słowo Boże, które bez znaczącego uszczerbku
było nam przekazywane przez wszystkie mijające stulecia”.
Dzisiaj Biblia w całości, lub części, jest tłumaczona na dwa tysiące sześćdziesiąt języków i dialektów
świata. Słowo Boże nadal pozostaje największym bestsellerem świata; co roku sprzedaje się ponad sto
pięćdziesiąt milionów egzemplarzy Biblii lub jej części.
2. Godna uwagi jest dokładność Biblii pod względem historycznym. Jeszcze sto pięćdziesiąt, a
nawet sto lat temu, wielu ludzi sceptycznie odnosiło się do wiarygodności sprawozdań biblijnych.
Wątpiono w wiele relacji biblijnych, dlatego że nie można było, posługując się powszechnie znanymi
faktami, udokumentować tych zapisów Pismo Święte donosiło o walkach, miastach, a nawet całych
cywilizacjach, nieznanych historykom, spisującym powszechną historię świata. Obecnie, dokładność
sprawozdań biblijnych wielokrotnie jest już potwierdzona wykopaliskami archeologicznymi. Archeolodzy
odnaleźli tabliczki gliniane, a także kamienne posągi, które wydobyły na światło dzienne imiona, nazwy,
miejsca i wydarzenia, o których wiedziano dotąd tylko z Biblii.
Dla przykładu, zgodnie z zapisem z I Mojż. 11,31, Abraham wraz z
rodziną wyszedł „z Ur chaldejskiego, aby udać się do ziemi Kanaan”. Z
uwagi na fakt, że tylko Biblia mówiła o Ur, pewni uczeni twierdzili, że
takie miasto nigdy nie istniało, aż kiedyś archeolodzy odkopali w
południowej części Iraku wieżę świątynną, w której znaleziono gliniany
walec z pismem klinowym i nazwą Ur. Kolejne znaleziska dowiodły, że
Ur było wspaniałą metropolią o wysokim stopniu rozwoju cywilizacji.
Późniejsi historycy zapomnieli o istnieniu tego miasta. Jedynie Biblia
przechowała jego nazwę aż do czasu, gdy łopata archeologa
potwierdziła jego istnienie.

Ur jest zaledwie jednym z wielu przykładów na to, jak doniesienia archeologów potwierdzają
dokładność zapisów historycznych, zamieszczonych w Biblii. Na temat odkryć archeologicznych napisano
wiele książek i obecnie można je znaleźć prawie że w każdej księgarni oraz w publicznej bibliotece. Tego
rodzaju książki podają setki przykładów na to, w jaki sposób historia dokumentuje wiarygodność Pisma
Świętego.
3. Dokładne wypełnienie przepowiedni biblijnych jest dowodem na to, że Biblii możesz zaufać.
Nasze zaufanie do Słowa Bożego może być również wzmocnione, gdy popatrzymy na proroctwa biblijne.
Pismo Święte zawiera wiele niesamowitych przepowiedni, dotyczących wydarzeń, które obecnie
wypełniają się na naszych oczach. W temacie siódmym będziemy szczegółowo rozważać jedno z takich
proroctw. Dowiesz się, że Bóg przewidział i nakreślił dokładny bieg wydarzeń, począwszy od 606 roku
przed Chrystusem, poprzez wszystkie wieki, aż do naszych dni. To samo proroctwo pozwala nam
spojrzeć w przyszłość i mówi o tym, co jeszcze spotka naszą ziemię.
5. JAK ROZUMIEĆ BIBLIĘ?
Pamiętaj, że Biblia nie jest jakimś historycznym dokumentem, który może być zrozumiany jedynie
przez uczonych. Wiele najbardziej głębokich myśli na temat Biblii powstało w umysłach ludzi zwykłych,
bez większego wykształcenia, którzy jednak potraktowali tę księgę jako list skierowany do nich osobiście
przez Jezusa. Studiując Boże Słowo pamiętaj o siedmiu poniższych
zasadach:
1. Studiuj Pismo Święte z modlitwą. Kiedy do Biblii podchodzimy
z sercami i umysłami otwartymi przez modlitwę, wtedy Słowo to
rzeczywiście staje się osobistym przesłaniem od Jezusa. Gdy
otwierasz Biblię, to pamiętaj, by zaprosić Ducha Świętego jako swego
nauczyciela. Pan Jezus zapewnił: „Gdy przyjdzie On, Duch Prawdy,
wprowadzi was we wszelką prawdę (...) i to, co ma przyjść, wam
oznajmi. On mnie uwielbi, gdy z mego weźmie i wam oznajmi” (Jan
16,13-14).
2. Czytaj Biblię codziennie. Paweł pochwalił chrześcijan w Berei, ponieważ „przyjęli oni Słowo z całą
gotowością i codziennie badali Pisma” w celu poznania prawdy (Dz. 17,11). Codzienne studium Biblii jest
kluczem do mocy w naszym życiu (patrz Rzym. 1,16).
3. Studiuj Biblię z rozwagą. Paweł doradzał Tymoteuszowi, by studiował Pismo Święte „jako
wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy” (II Tym. 2,15). Nie chwytaj
się kurczowo jakiegoś jednego oderwanego tekstu, który, jak ci się wydaje, popiera twoje własne poglądy
lub skłonności. Z uwagą i tak ostrożnie, a zarazem obiektywnie, jak to jest tylko możliwe, staraj się
zrozumieć poznawany fragment. Czytanie Biblii to „spotkanie się” z myślą Boga.
4. Studiuj Biblię wiersz po wierszu, rozdział po rozdziale i księgę po księdze. Czytając, pozwól,
aby Biblia przemówiła sama. Skoro Biblia zawiera poselstwo od Jezusa, to nie tylko ona sama zawiera
prawdę, ale jest także sprawdzianem dla wszelkiej prawdy (patrz Izaj. 8,20). Z tego też powodu nie
powinniśmy pozwolić na to, by jakiekolwiek „religijne przekonanie” albo zasada stały się podstawą
rozumienia i interpretacji tekstu biblijnego. Wszelkie próby dopasowywania Biblii do wcześniej, z góry już
ukształtowanych pojęć, doprowadzają do „przekręcania” Pisma Świętego „ku własnej zgubie” tych, którzy
to czynią (patrz II Piotra 3,16).
Staraj się zrozumieć każde stwierdzenie Biblii w świetle jego kontekstu. Dąż do znalezienia odpowiedzi
na kilka prostych pytań: Do kogo skierowana jest dana wypowiedź, czego dotyczy, wśród jakich innych
jeszcze stwierdzeń została zamieszczona? I tak dalej. Kluczowe pytanie brzmi: Co zamierzał powiedzieć
pisarz biblijny? Wszyscy musimy nauczyć się odróżnienia zamiaru pisarza od naszych subiektywnych

wrażeń i odczuć takiego rodzaju jak: co, naszym zdaniem, pisarz powinien był powiedzieć. Po
uchwyceniu głównej myśli tekstu i jego znaczenia, będziemy mogli, we właściwy sposób, zastosować go
do naszego codziennego życia.
5. Studiuj Biblię tematycznie. Aby rzeczywiście zrozumieć prawdę biblijną, musimy przystać na to, by
Biblia sama siebie interpretowała. Jak to zrobić? Porównując ze sobą teksty Pisma Świętego, Jezus
posłużył się tą metodą dla udowodnienia, że jest Mesjaszem:
„I począwszy od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co o nim było napisane
we wszystkich Pismach” (Łuk. 24,27).
Sumując wszystko, co Biblia ma do powiedzenia na dany temat, wyrabiamy sobie całościowe,
wyważone spojrzenie i dokładniej możemy uchwycić myśl Bożą. Na przykład, jeśli chcesz się dowiedzieć,
w jaki sposób można poznać tajemnice wysłuchania modlitwy, to zbierz na ten temat wszystkie
wypowiedzi Jezusa i apostołów; obietnice i zasady wysłuchania modlitw i odpowiedzi na nie. (To właśnie
uczynimy w czasie studium temacie 14). Jeśli prosić będziemy Boga i pozwolimy, by Biblia w ten sposób
sama się wyjaśniała, rozumieć będziemy tak, jak rozumie Bóg, niezależnie od tego, co myślą inni ludzie,
albo co na ten temat uczą niektóre kościelne zasady wiary.
6. Studiuj Biblię, by zdobyć moc potrzebną do życia dla Chrystusa. Słowo Boże, w Hebr. 4,12,
zostało nazwane ostrym, obosiecznym mieczem. Jest to Coś więcej niż słowa napisane na kartce, jest to
żywa broń w naszych dłoniach, którą możemy zwalczyć i odepchnąć większość trzymających się nas
pokus.
7. Słuchaj tego, co Bóg mówi do ciebie w swoim Słowie. Jeżeli człowiek ma poznać prawdę biblijną
Co do określonego tematu lub nauki, to musi być chętny w swoim życiu podążyć za jej wskazaniami.
„Jeśli kto chce pełnić wolę jego, ten pozna, czy ta nauka jest z Boga, czy też Ja sam mówię od
siebie” (Jan 7,17).
Psalmista podaje przykład zdrowego i praktycznego podejścia pod tym względem:
„Jak zachowa młodzieniec w czystości życie swoje? Gdy przestrzegać będzie słów twoich” (Ps.
119,9).

6. BIBLIA MOŻE ZMIENIĆ TWOJE ŻYCIE
Jaki jest wpływ Biblii na życie człowieka?
„Wykład słów twoich oświeca, daje rozum prostaczkom” (Ps.
119,130).
Studium Biblii, jak żadnej innej księgi, wzmacnia intelekt. Jeżeli
dogłębnie przeanalizujesz Biblię i we własnym życiu zastosujesz jej
nauki, to zdobędziesz moc do przezwyciężenia niszczących cię
nałogów, i doznasz pełnego rozwoju własnej osobowości, zarówno
pod względem fizycznym, umysłowym, moralnym, jak i duchowym.
Biblia przemawia do serca. Porusza takie kwestie jak: narodzenie,
miłość, małżeństwo, rodzicielstwo i śmierć. Pismo Święte leczy
najgłębszą ranę ludzkiej natury - upadek człowieka w grzech i

wynikającą z tego stanu jego nędzę.
Po upadku muru berlińskiego przez ateistyczną Rosję przetoczyła się fala wielkiego ożywienia
religijnego. Miliony ludzi przyjęło Biblię jako natchnione Słowo Boże i zostało chrześcijanami. Pewna
kobieta, imieniem Galina, przychodziła na spotkania prowadzone przez amerykańskiego ewangelistę. Ze
łzami w oczach wyznała mu: „Przed przyjściem na te spotkania byłam ateistką. Nie wierzyłam w Boga.
Teraz, gdy przyjęłam Jezusa, wewnątrz jestem zupełnie nową osobą. Prawda, jakiej nas uczysz z Biblii,
otworzyła moje oczy”.
Słowo Boże nie jest księgą jednej rasy, jednego wieku, jednego narodu, czy jednej kultury Chociaż
spisane zostało na Wschodzie, to przemawia oraz apeluje także do mężczyzn i kobiet na Zachodzie.
Wchodzi w dom człowieka skromnego, a także do pałacu bogacza. Dzieci kochają wspaniałe historie
opisane w Biblii. Jej bohaterowie są natchnieniem dla młodzieży. Rodzice znajdują w niej pouczenia, jak
wychowywać dzieci, a ludzie chorzy, samotni, opuszczeni i sędziwi pociechę oraz nadzieję na lepsze
życie.
Biblia posiada potężną moc. Łamie nawet te serca, które są nieczułe na wszelkie ludzkie uczucia i
emocje. Zmiękcza je i napełnia miłością. Widzieliśmy, jak Biblia zmieniła bandytę i palacza opium w
gorliwego kaznodzieję, a kłamcę i naciągacza w uczciwego i prawego nauczyciela. Widzieliśmy, jak
księga ta ratowała ludzi gotowych popełnić samobójstwo, dając im nadzieję nowego początku. Pismo
Święte rozbudza miłość do wrogów Powoduje, że człowiek zarozumiały staje się pokorny, a samolub szczodrobliwy Biblia wzmacnia nas w naszych słabościach, rozwesela w przygnębieniu, pociesza w
smutku, prowadzi po niepewnym gruncie i koi nasze obawy. Mężczyznom i kobietą pokazuje, jak żyć z
odwagą i godnością, i jak bez obawy umierać.
Ta Boża księga - Biblia - może zmienić także i twoje życie! W miarę studiowania lekcji tego kursu,
będziesz to coraz wyraźniej zauważać. Jaki jest główny powód napisania i przekazania nam ksiąg Pisma
Świętego? Pan Jezus sam udzielił odpowiedzi na to pytanie: „one składają świadectwo o mnie” (Jan
5,39).
Na innym miejscu czytamy natomiast wypowiedź ewangelisty: „Te zaś [prawdy o Jezusie] są
spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli żywot w
imieniu jego” (Jan 20,31).
Największym powodem do zapoznania się z treścią Pisma Świętego jest fakt, iż jest ono pełne
obrazów ukazujących nam Jezusa Chrystusa oraz zapewnień odnoszących się do naszego wiecznego
życia. Patrząc na Chrystusa, objawionego nam na kartach Biblii, zostajemy przemienieni na Jego obraz i
stajemy się do Niego podobni (patrz II Kor. 3,18). I to jest rzeczywistym celem Pisma Świętego.
Zobaczymy to o wiele wyraźniej po przestudiowaniu tematów 3-6.
Zacznij już teraz traktować pisane Słowo, Słowo żywe, jako moc, która może upodobnić cię do Jezusa.

Czasem wydaje się, że świat jest rajem. Budzisz się rano rześki, bierzesz głęboki oddech, wciągając
świeże powietrze, patrzysz przez szeroko otwarte okno na złociste promienie słońca, oświetlające
kolorowe liście drzew. Są chwile i zdarzenia, które powodują, że życie jest ci tak drogie: spotkania z
przyjaciółmi, piękna muzyka, akurat pasująca do twojego nastroju, albo niespodziewane, miłe
zachowanie dziecka.
Zdarzają się też takie poranki, gdy wydaje ci się, że cały świat jest okrutny i potworny Budzisz się z
bólem głowy Nagłówki gazet donoszą o kolejnym zamachu bombowym, w wyniku którego okaleczone i
oślepione zostały niewinne dzieci; ktoś inny chlubi się swoją kolejną ofiarą; znajdujesz również
doniesienia o trzęsieniach ziemi, głodach i epidemiach. Są takie chwile w życiu, kiedy wydaje się, że
wszystko, dosłownie wszystko, nie ma jakiegokolwiek sensu. Wszystko jest niesprawiedliwe i
krzywdzące. Dowiadujesz się o młodych misjonarzach zamęczonych na śmierć przez plemię, któremu
śpieszyli z pomocą, a w tym samym czasie również o tym, że szefowie mafii rozkoszują się ze swoimi
wnukami na Riwierze, pławiąc się w zbytku za pieniądze zbite na cudzej krzywdzie.
Co to wszystko ma znaczyć? Czy można w ogóle doszukać się jakiegokolwiek sensu w tym naszym
cudownym, a zarazem okropnym świecie? Czy sam Bóg to zauważa i ma w tym jakiś cel? Czy moje życie
rzeczywiście liczy się u Boga i dla Boga, albo jestem tylko maleńkim pionkiem w jakiejś potężnej
kosmicznej maszynerii?

1 . BÓG STWORZY. DOSKONAŁY ŚWIAT
Rozpocznijmy od faktu, że to Bóg jest Stworzycielem, Architektem i On
zaplanował wszystko, co istnieje - od gwiazd aż po skrzydła motyla.
Ile czasu zajęło Bogu dokonanie tych potężnych twórczych cudów?
„Słowem Pana uczynione zostały niebiosa, a tchnieniem ust jego całe
wojsko ich. (...) Bo on rzekł - i stało się, on rozkazał i stanęło” (Ps. 33,6.9).
Wystarczy, aby Bóg przemówił, wypowiedział swoje pragnienie, a elektrony,
protony i neutrony śpieszą poddać się Jego woli. On oczywiście nie potrzebuje
długich wieków na realizację swoich celów. Ograniczamy Jego moc, jeśli

powiadamy, że Bóg potrzebował milionów lat na ukształtowanie świata i zamieszkujących go stworzeń.
Bóg, jeśli chce, może posłużyć się czasem, ale może z niego także całkowicie zrezygnować, jeśli taka
jest Jego wola.

2. SZEŚĆ DNI NA STWORZENIE NASZEGO ŚWIATA
Jaki odcinek czasu wybrał Bóg na to, aby uczynić nasz świat?
„W sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego
dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go” (II Mojż. 20,11).
Wieczny, wszechmocny Bóg, mógł „tchnieniem ust swoich” ukształtować świat w jednej chwili. Jednak,
stwarzając nasz świat, Bóg sam zdecydował, że poświęci na to sześć dni. On nie potrzebował na to
sześciu dni - wystarczyłoby Mu sześć minut albo nawet sześć sekund.
W pierwszym rozdziale Biblii opisane jest, co Bóg uczynił w każdym dniu tygodnia stwarzania. Postaraj
się znaleźć czas na przeczytanie tego rozdziału.
TYDZIEŃ STWARZANIA
Dzień pierwszy:
światło; cykl dobowy
Dzień drugi:
atmosfera ziemska
Dzień trzeci:
suchy ląd, roślinność
Dzień czwarty:
słońce, księżyc i gwiazdy
Dzień piąty:
ptaki i ryby
Dzień szósty:
zwierzęta lądowe, człowiek
Dzień siódmy:
Sabat
Jaką istotą, powołaną do istnienia szóstego dnia, ukoronował Bóg mistrzowski akt
stwarzania?
„Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i
niech panuje nad (...) całą ziemią (...). I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na
obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich” (I Mojż. 1,2627).
Bóg zdecydował się na stworzenie istot podobnych do Niego, które mogłyby myśleć,
czuć i miłować. Każda istota ludzka została stworzona na „obraz” Boga. Jest to ta

pierwsza dobra nowina zapisana na kartach Pisma Świętego, która pomoże nam zrozumieć samych
siebie.
„Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał
się człowiek istotą żywą” (I Mojż. 2,7).
W szóstym dniu świat wypełniony był roślinnością i zwierzętami, a Bóg był gotowy do uczynienia
swojego mistrzowskiego dzieła; Wszechmogący ukształtował z prochu ziemi ciało Adama. Tak więc
wtedy, gdy Bóg tchnął w jego nozdrza „dech życia”, człowiek stał się „istotą żywą” (niektóre tłumaczenia
podają: „duszą żyjącą”), co oznacza, że z tą chwilą człowiek rozpoczął żyć.
Pierwszemu człowiekowi Bóg nadał imię Adam. Słowo to oznacza: „człowiek” (wiersz 19). Kończąc akt
stworzenia człowieka „na wyobrażenie swoje”, Bóg uczynił pierwszą kobietę, imieniem Ewa, co oznacza:
„obdarzająca życiem”. Pierwszym darem Boga dla człowieka było ludzkie towarzystwo.
Adam i Ewa, dzieło boskiej ręki, odzwierciedlali Jego podobieństwo. Wszechmogący mógł tak
zaprogramować te istoty, by w ciągłym zachwycie spacerowały po ogrodzie Eden i na dany sygnał
wznosiły swoje ręce w uwielbieniu Boga. Mógł stworzyć aktorów, bezbłędnie odgrywających dla niego
określone role. Jednak Bóg pragnął czegoś więcej: prawdziwej, rzeczywistej społeczności. Zwierzęta
mogą być domowymi maskotkami, ale nie są w stanie prowadzić twórczej rozmowy Roboty mogą się
nawet uśmiechać, uprzejmie się odzywać do człowieka, a nawet zmywać naczynia, ale nie potrafią
kochać.
Dlatego też Bóg stworzył ludzi. Nie mógł obdarzyć nas większym honorem i zaszczytem, niż tym, że
stworzył nas na swój obraz, z możliwością myślenia i podejmowania własnych decyzji, wybierania i
zapamiętywania, rozumienia i kochania. Adam i Ewa byli koroną Bożego stworzenia. Byli Jego dziećmi i
dlatego mieli dla Niego niewypowiedzianą wartość.
3. ZŁO WKRACZA W DOSKONAŁY ŚWIAT
Kiedy Bóg stworzył Adama i Ewę, mieli oni wszystko, co potrzebowali do pełnego szczęścia. Cieszyli
się doskonałym zdrowiem, tak fizycznym, jak i umysłowym. Mieszkali w pięknym, niczym nie skażonym
domu ogrodzie (I Mojż. 2,8). Bóg przyobiecał im potomstwo, byli również zdolni do twórczego myślenia
oraz znajdowania satysfakcji z pracy swoich rąk (I Mojż. 1,28). Doświadczali codziennie osobistego
kontaktu ze swoim Stwórcą (I Mojż. 3,8). Żaden cień obawy, strachu, czy choroby nie zakłócał ich
szczęśliwych dni.
Jeszcze teraz, od czasu do czasu, w momencie, gdy życie wydaje się nam nieopisanie cenne,
słyszymy echo tej rajskiej rzeczywistości. A co z tą drugą stroną życia? Jak to się stało, że świat tak
drastycznie się zmienił i stał się miejscem cierpienia i tragedii? W drugim i trzecim rozdziale I Księgi
Mojżeszowej mowa jest o tym, w jaki sposób grzech dostał się na ten świat. Znajdź czas na dokładne
przeczytanie tych rozdziałów. A oto krótkie streszczenie ich treści:
Jakiś czas po stworzeniu przez Boga doskonałego świata, szatan przybył do ogrodu Eden, aby tam
nakłonić Adama i Ewę do okazania nieposłuszeństwa Stworzycielowi. Bóg ograniczył sferę wpływu diabła
do jednego drzewa w tym ogrodzie - „drzewa poznania dobra i zła”. Ostrzegł
także pierwszą parę ludzką, by trzymali się z dala od tego drzewa i nie jedli
jego owocu, gdyż spożycie go groziło śmiercią.
Ale pewnego dnia Ewa zawędrowała w okolice zakazanego drzewa. Diabeł
szybko skorzystał z nadarzającej się okazji, żeby zrealizować własny plan.
Powiedział Ewie, że Bóg ją okłamał; powiedział też, że jeśli spożyje owoc z
tego drzewa nie tylko, że nie umrze, ale, znając dobro i zło, stanie się tak

mądra jak sam Bóg. Dotychczas Adam i Ewa znali tylko dobro. Doszło jednak do tragedii - najpierw Ewa,
a potem i Adam, pozwolili diabłu pokierować sobą i skosztowali zakazanego owocu, zrywając tym samym
więzy zaufania do Boga poprzez okazanie Mu nieposłuszeństwa.
Bóg zaplanował, by Adam i Ewa „panowali” nad naszym światem jako szafarze Bożych twórczych dzieł
(I Mojż. 1,26). Jednak z uwagi na porzucenie ufności do Boga i z powodu wybrania sobie diabła na
swego przywódcę, małżeństwo to utraciło daną im możliwość panowania. Był to pierwszy decydujący
krok, który w konsekwencji wprowadził naszą planetę na drogę buntu przeciwko Bogu. Dzisiaj diabeł
uważa ten świat za swoją posiadłość i czyni wszystko, co tylko może, by zniewolić jego mieszkańców.
Wielokrotnie stwierdzamy, że zachowujemy się samolubnie, a nawet okrutnie, podczas gdy
zamierzaliśmy zrobić coś zupełnie odwrotnego. Dlaczego? Dlatego, że na naszej ziemi działają złe siły.
Niewidzialny wróg, diabeł, czyni wszystko, aby doprowadzić ludzi do moralnego upadku. Wiele
bezdusznych, pełnych nienawiści zbrodni, o których z przerażeniem czytamy w codziennej prasie, to
wynik zachowań poszczególnych ludzi, którzy świadomie lub nieświadomie oddając się pod kontrolę tej
złej mocy rozpoczęli czynić rzeczy, które przerastają nawet ich własną wyobraźnię.
Gdy będziesz czytać trzeci rozdział Księgi Rodzaju, zauważysz, że grzech spowodował, iż Adam i Ewa
w trwodze ukryli się przed Bogiem. Grzech wywarł szkodliwy, ujemny wpływ na całe stworzenie. To tak,
jak gdyby ktoś wrzucił klucz w tryby płynnie pracującej maszyny Obok kwiatów pojawiły się ciernie. Glebę
dotknęła posucha i praca stała się uciążliwa. Zaczęły pojawiać się choroby Zazdrość i niechęć,
podejrzliwość i chciwość zaczęły mnożyć się wśród ludzi, pogłębiając ich nędzę. A co najgorsze, wraz z
grzechem pojawiła się śmierć.
4. KIM JEST TEN DIABEŁ, KTÓRY ZAINFEKOWAŁ NASZ ŚWIAT GRZECHEM?
Nowy Testament ponad sto razy wspomina diabła albo szatana. Biblia wyraźnie uczy o istnieniu
rzeczywistego, osobowego diabła. Co na temat charakteru diabła powiedział Jezus?
„On [diabeł] był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy
mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa” (Jan 8,44).
Według Jezusa, diabeł jest twórcą grzechu we wszechświecie, „ojcem” grzechu, i dlatego mordercą i
kłamcą.
Tomasz Carlyle, wielki angielski filozof, zaprowadził kiedyś Ralpha Emersona na najgorsze ulice
wschodniej dzielnicy Londynu. Idąc wzdłuż tych ulic, w milczeniu obserwowali otaczającą ich nędzę i zło.
Wreszcie Carlyle zapytał: Czy teraz wierzysz już w istnienie diabła? Moglibyśmy kontynuować ten spacer,
idąc do szpitali, więzień i do niebezpiecznych dzielnic miast współczesnego świata lub podążyć za
kamerami telewizyjnymi na pola walk, gdzie okaleczani i zabijani są niewinni cywile i kolejny raz zapytać:
Czy teraz już wierzysz w istnienie diabła?
5. CZY BÓG STWORZYŁ DIABŁA?
Co Jezus powiedział na temat pochodzenia diabła - szatana?
„Widziałem, jak szatan, niby błyskawica, spadł z nieba” (Łuk. 10,18).
Jak w Biblii opisany jest ten upadek diabła z nieba?

„I wybuchła walka w niebie: Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze
smokiem. I walczył smok i aniołowie jego, lecz nie przemógł i nie było
już dla nich miejsca w niebie. I zrzucony został ogromny smok, wąż
starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat;
zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie”
(Obj. 12,7-9).
Czy Bóg stworzył diabła? Nie! Wszystko, co czyni Bóg, jest doskonałe.
Dobry Bóg nie mógł uczynić diabła. A jednak, Biblia stwierdza, że diabeł,
razem ze swoimi aniołami, których oszukał, stracił swoje miejsce w niebie i
przyszedł na nasz świat, gdzie po mistrzowsku rozegrał swoją partię, a
zmagając się z Adamem i Ewą o panowanie nad ziemią, wygrał.
Skąd wywodzi się szatan? Przede wszystkim, jak znalazł się w niebie?
„Byłeś na świętej górze Bożej, przechadzałeś się pośród kamieni ognistych. Nienagannym
byłeś w postępowaniu swoim od dnia, gdy zostałeś stworzony, aż dotąd, gdy odkryto u ciebie
niegodziwość” (Ezech. 28,14-15).
Według Pisma Świętego, Bóg nie stworzył diabła. Stworzył wspaniałego anioła, a ten anioł stopniowo
stał się diabłem. Szatan rozpoczął swoje istnienie jako jeden z niebiańskich, najbardziej znaczących
aniołów. Jego miejsce było tuż obok Bożego tronu. Ale potem zgrzeszył - „odkryto u niego niegodziwość”.
Usunięty z nieba, udając przyjaźń wobec Adama i Ewy, stał się śmiertelnym wrogiem ludzkości.
Gdy widzisz obrazy przedstawiające diabła z rogami, ogonem i pazurami, to pamiętaj, że Biblia nie jest
tak naiwna. Na podstawie Pisma Świętego rozumiemy, że ten wielki wróg Boga był kiedyś
najpiękniejszym i najbardziej inteligentnym, świętym aniołem.
6. DLACZEGO TEN ANIOŁ ZGRZESZYŁ?
Jeżeli Bóg stworzył doskonałego anioła, to dlaczego stał się on grzesznikiem?
„O, jakże spadłeś z nieba, ty, gwiazdo jasna, synu jutrzenki! Powalony jesteś na ziemię,
pogromco narodów! A przecież to ty mawiałeś w swoim sercu: Wstąpię na niebiosa, swój tron
wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze narad, na najdalszej północy, wstąpię na szczyty
obłoków, zrównam się z Najwyższym!” (Izaj. 14,12-14).
Istota, która stała się diabłem, pierwotnie nosiła imię Lucyfer, co znaczy
„gwiazda zaranna - jutrzenka - nosiciel światła”. W jakiś sposób w sercu tego
anioła ambicja i próżność zaczęły zajmować miejsce oddania i poświęcenia.
Ziarno pychy rozrosło się do obsesji na punkcie pragnienia zajęcia miejsca
Boga. Bóg, już od początku, postawił go na bardzo wysokiej pozycji - jako
wodza wszystkich aniołów Ale on chciał więcej. Coraz bardziej wzrastała jego
zazdrość wobec Boga. Szukał sposobności zajęcia Jego tronu.
Lucyfer musiał się dobrze natrudzić, by przekonać innych aniołów o tym, że
ma lepszy plan, że Bóg coś przed nimi ukrywał, nie dawał tego, co im się
należało, i że Boże prawo jest zbyt surowe. Próbował przedstawiać Boga jako
nieczułego władcę. Sponiewierał imię Tego, który jest miłością. Jak rozwiązano
ten niebiański konflikt?

„Twoje serce było wyniosłe z powodu twojej piękności. Zniweczyłeś swoją mądrość skutkiem
swojej świetności. Zrzuciłem cię na ziemię” (Ezech.28,17).
Gdy serce Lucyfera opanowała duma i gdy wybrał bunt, Bóg musiał wyrzucić go z nieba. Dlaczego?
Dlatego, że duma i samolubstwo, które są grzechem i korzeniem wszelkiego grzechu, nie mogą istnieć w
obecności Boga.
Lucyfer zamienił miłość do Boga na miłość do samego siebie. Zazdrość zmieniła głównego anioła w
diabła, szatana. Aby zachować pokój i harmonię w niebie, on i trzecia część niebiańskich aniołów, którzy
przyłączyli się do jego buntu, musiało być usuniętych (Obj. 12,7-9).

7. KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA GRZECH?
Dlaczego Bóg nie stworzył istot niezdolnych do popełnienia grzechu? Gdyby tak uczynił, nie byłoby
problemu zła na świecie.
Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy powrócić do kwestii, dlaczego Bóg w ogóle nas stworzył.
Chciał mieć ludzi, z którymi mógłby utrzymywać ścisłą więź. Tak więc uczynił kogoś, kogo tylko On mógł
wymyślić:
„Bóg stworzył człowieka na swoje wyobrażenie” (I Mojż. 1,27),
Oznacza to, że jesteśmy wolni i odpowiedzialni. Sami możemy decydować, czy chcemy Boga miłować,
czy też odwrócić się od Niego.
W jaką szczególną zdolność wyposażył Bóg ludzi i aniołów, zdolność, która odróżniała ich od zwierząt?
Jakie wezwania Bóg często kierował do ludzi?
„Wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć” (Joz. 24,15).
Ludziom w czasach Jozuego, tak zresztą jak aniołom oraz każdemu
człowiekowi we wszystkich pokoleniach Bóg dał duchową naturę i zdolność
dokonywania rzeczywistego wyboru. Istoty, które stworzył na swój obraz,
wzywa do wybrania dobra, gdyż ich rozsądek podpowiada im: „Boże drogi
są najlepsze”. Podobnie wzywa ich do odwrócenia się od zła, a rozsądek
ostrzega ich przed efektami nieposłuszeństwa i grzechu.
Pan nie musiał uczynić nas istotami wolnymi pod względem moralnym.
Jednak tylko te istoty, które posiadają zdolność rozumowania i dokonywania
wyboru, mogą doświadczyć prawdziwej miłości. Bóg pragnął stworzyć istoty zdolne do zrozumienia i
docenienia Jego charakteru, istoty chętnie reagujące na Jego miłość, przepełnione także miłością do
innych.
Bóg tak bardzo chciał dzielić się swoją miłością, że zdecydował się podjąć niesamowite ryzyko
stwarzając ludzi posiadających prawo i zdolność dokonywania wyboru. Wiedział przecież, że istnieje taka
możliwość, iż któregoś dnia jedna z istot przez Niego stworzonych może zdecydować się na to, żeby Mu
nie służyć. Diabeł był pierwszą istotą we wszechświecie, który dokonał tego straszliwego wyboru.
Tragedia grzechu rozpoczęła się w nim samym (Jan 8,44; I Jana 3,8).
8. KRZYŻ UMOŻLIWIA ZNISZCZENIE GRZECHU

Dlaczego jednak tragedia grzechu nie zakończyła się na Lucyferze? Dlaczego Bóg nie zniszczył go,
zanim choroba grzechu się rozprzestrzeniła? Należy pamiętać, że Lucyfer zakwestionował uczciwość i
rzetelność Bożych rządów Opowiadał o Bogu kłamstwa. Idea kłamstwa nigdy przedtem nie powstała w
umysłach aniołów. Oczywiście nie pojmowali wtedy tego wszystkiego, co kryło się za zwiedzeniem
Lucyfera.
Gdyby Bóg natychmiast zniszczył Lucyfera, wtedy aniołowie zaczęliby Mu służyć bardziej ze strachu
niż z miłości. Taki stan zupełnie zniszczyłby pierwotny cel, dla którego Bóg stworzył istoty zdolne do
podejmowania decyzji.
Skąd ktokolwiek mógł naprawdę wiedzieć, że Boża droga była najlepsza? Nikt przecież nie próbował
innej. Bóg dał szatanowi szansę realizacji jego własnego systemu. Z tego powodu miał możliwość
dostępu do Adama i Ewy.
Ziemia stała się terenem, na którym doszło do porównania i konfrontacji charakteru szatana i natury
jego królestwa z charakterem Boga i naturą Jego królestwa. Kto ma rację? Komu możemy całkowicie
zaufać? Są to sprawy, które musi rozstrzygnąć „wielki bój pomiędzy Chrystusem i szatanem”.
Ponieważ Lucyfer był tak podstępny, dlatego zanim cały wszechświat zostanie w pełni o tym
przekonany, najpierw musi być w pełni pokazana rzeczywista natura jego zwiedzenia. Potrzebny jest
czas na to, aby każda istota rzeczywiście zrozumiała, jak wyniszczająca jest działalność szatana. Ale w
końcu każdy zobaczy, że „zapłatą za grzech jest śmierć” i że „darem z łaski Bożej jest żywot wieczny w
Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (Rzym. 6,23). Wówczas każda istota w całym wszechświecie wyzna:
„Wielkie i dziwne są dzieła twoje, Panie, Boże Wszechmogący; sprawiedliwe są drogi twoje,
Królu narodów; któż by się nie bał ciebie, Panie i nie uwielbił imienia twego? Bo Ty jedynie jesteś
święty, toteż wszystkie narody przyjdą i oddadzą ci pokłon, ponieważ objawiły się sprawiedliwe
rządy twoje” (Obj. 15,3-4).
Gdy każda istota zrozumie śmiertelną naturę grzechu i niszczący charakter szatańskiej filozofii, Bóg
będzie mógł zniszczyć szatana i grzech. On zniszczy także tych, którzy uparcie odrzucali Jego łaskę i
opowiedzieli się za szatanem. (Więcej o tym dowiemy się z tematów 22. i 23.).
Bóg w takim samym stopniu pragnie rozwiązać problem grzechu i cierpienia, w jakim my tęsknimy za
tym, aby tego dokonał. Ale czeka do chwili, gdy będzie mógł to uczynić w sposób trwały, chwili, gdy
będzie mógł zachować zarówno nasz wolny wybór, jak i dać gwarancję, że zło więcej się nie pojawi.
Czy możemy być pewni, że Bóg na zawsze zniszczy grzech?
„A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem
przeminą., a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na
niej spłoną. Ale my oczekujemy, według obietnicy nowych niebios i
nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość” (II Piotra 3,10.13).
Gdy Bóg w końcu powie „stało się!” (Obj. 16,17), grzech naprawdę
przestanie istnieć na zawsze. Nigdy więcej nie skazi wszechświata.
Tragiczne owoce grzechu będą tak wyraźne, że nieposłuszeństwo Bogu
będzie na wieki czymś odrażającym.
Dzięki czemu może dojść do ostatecznego zniszczenia diabła i
grzechu?

„Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i On (Chrystus) również miał w nich udział,
aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby wyzwolić
wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli” (Hebr. 2,1415).
Z uwagi na to, co stało się na krzyżu, cały wszechświat zobaczył szatana takim, jakim naprawdę jest jest zwodzicielem, kłamcą i mordercą. Gdy nakłonił ludzi do zamordowania niewinnego Syna Bożego,
objawił swój prawdziwy charakter. Mieszkańcy całego wszechświata zobaczyli bezsens i okrucieństwo
grzechu. Krzyż w pełni zdarł maskę i odsłonił pobudki, jakimi kierował się szatan. Również wtedy, gdy
Bóg zniszczy diabła i tych, którzy uparcie trwają w grzechu, wszyscy uznają, że Bóg jest sprawiedliwy.
Śmierć Jezusa na krzyżu spowodowała, że wyrugowanie grzechu ze wszechświata stało się czymś
pewnym, a to dlatego, że na oczach wszystkich stworzonych istot obnażone zostały wtedy prawdziwe
intencje szatana (Jan 12,31.32). Krzyż również pokazał Chrystusa takim, jakim prawdziwie jest Zbawicielem świata. Na Golgocie moc miłości stanęła w bezpośrednim kontraście z umiłowaniem mocy
Ponad wszelką wątpliwość pokazano, że niesamolubna miłość motywowała Boga w Jego wszystkich
poczynaniach z szatanem, grzechem oraz grzesznymi ludźmi.
Na krzyżu Chrystus wyraźnie ukazał Bożą bezwarunkową miłość, która
pokonała największe zło, jakie ludzie i szatan byli w stanie uczynić. Diabeł
został ostatecznie pokonany Walka toczyła się o to, kto powinien panować na
świecie, Chrystus czy szatan. Krzyż Chrystusa na zawsze zakończył ten spór.
Jedynie panowanie Chrystusa ma rację bytu! Tylko On może i będzie
panować na wieki!
Czy dostrzegasz swój związek ze Zbawicielem, który umarł, aby objawić
swoją nieogarniętą, niezmienną miłość? Co czujesz, myśląc o Tym, kto
przyszedł na nasz świat i jako ludzka istota umarł na twoim miejscu, aby cię
zbawić od kary za grzech? Czy zechcesz teraz skłonić głowę i podziękować
za to Jezusowi, a potem poprosić Go, by wszedł w twoje życie i kierował nim?
Drogi Ojcze Niebiański, dziękuję Ci za zwycięstwo Jezusa nad szatanem. Dziękuję za to, że tak
łaskawie oferujesz przebaczenie płynące z krzyża. Proszę, wstąp teraz w moje serce i walcz ze złem,
które jest we mnie, w mojej grzesznej naturze. Proszę, weź mnie całkowicie w swoje posiadanie. Pomóż
mi codziennie być blisko Jezusa. W Jego imieniu zanoszę tę modlitwę i dziękuję Ci za jej wysłuchanie.
Amen.

Po wykładzie zatytułowanym: „Dlaczego wierzę w Jezusa?”, elegancko ubrany młodzieniec przyszedł
do kancelarii kaznodziei i zagadnął:
– Pańskie przemówienie było interesujące, jednak wszystko, co mówił Pan o Jezusie Chrystusie było
oparte na Biblii. Jeżeli Jezus żył na ziemi, proszę mi powiedzieć, dlaczego historia milczy na Jego temat?
Kaznodzieja podziękował mu za tak szczere postawienie tej sprawy i za interesujące pytanie,
równocześnie sięgnął po kilka książek ze swojej biblioteki i powiedział:
– Historia odnotowała życie Jezusa w swoich kronikach.
– Chciałbym to osobiście przeczytać - odparł młody człowiek.
– Oto list dziewięćdziesiąty siódmy z dziesiątej księgi Listów Pliniusza Młodszego, rzymskiego
prokonsula w Bitynii, prowincji dawnej Azji Mniejszej. Pliniusz, pisząc do cesarza rzymskiego, Trajana,
opisywał wydarzenia, mające miejsce w jego prowincji. Proszę popatrzeć, tutaj możemy przeczytać jego
prośbę o radę, jak powinien odnieść się do nowego ugrupowania religijnego, do chrześcijan, nazywając
ich „nową sektą”. Pisze o ich gwałtownym wzroście liczebnym, a także o pieśniach, które komponowali ku
czci swojego przywódcy - Chrystusa. Pliniusz napisał i przesłał ten list około 110 roku n.e. List ten jest
historycznym dokumentem, potwierdzającym istnienie człowieka o imieniu Chrystus. W liście tym jest
również mowa o rozpowszechnianiu się nauki głoszonej przez Jego uczniów”
– To zastanawiające - powiedział młody człowiek - Proszę o więcej dowodów.
Przewracając kartki innej książki, kaznodziejo powiedział:
– Innym historykiem, współczesnym Pliniuszowi, był Tacyt. On to, w
swoich „Annałach” (księga 15, rozdział 44), napisał o Neronie i jego
nienawiści do chrześcijan, oraz o ich prześladowaniu po pożarze
Rzymu. Tacyt wyjaśnia, że nazwa chrześcijanie wywodzi się od imienia
„Chrystus”. Wspomina o tym, że Jezus Chrystus, założyciel religii
chrześcijańskiej, został uśmiercony przez Poncjusza Piłata, prokuratora
Judei w czasie panowania cesarza Tyberiusza. Wszystkie szczegóły,

podane przez Tacyta, są zgodne z wydarzeniami, nazw imionami i miejscami opisanymi w sprawozdaniu
biblijnym.
– Pastorze - zawołał młodzieniec - nie wiedziałem, że tego rodzaju zapisy można znaleźć w historii
powszechnej!
– Skoro już o tym mówimy - dodał pastor - to proszę zwrócić uwagę jeszcze i na to, że około 180 roku
po Chrystusie Celsus napisał pracę, w której atakuje chrześcijan, stwierdzając tym samym, że
chrześcijaństwo już wtedy było siłą, z którą należało się liczyć. Jeśli nadal masz wątpliwości, to zauważ,
że cztery ewangelie stanowią taką samą wart historyczną, jak przed chwilą przytoczone dzieła świeckie.
Młodzieniec ów odszedł do swego domu przekonany, że Jezus Chrystus rzeczywiście jest postacią
historyczną. Tak kościelna, jak też świecka historia są zgodne co do tego, że Jezus żył, jako człowiek, na
ziemi i na Jego temat możemy dowiedzieć się bardzo dużo.

1. CHRYSTUS ISTNIEJE ODWIECZNIE
Według Pisma Święte Jezus był nie tylko dobrym człowiekiem. Jest także Bogiem. Co Jezus mówił o
swojej boskości?
„Gdybyście byli mnie poznali i Ojca mego byście znali; odtąd go znacie i widzieliście go. Rzekł
mu Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam. Odpowiedział mu Jezus: Tak długo jestem z
wami i nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widział, widział Ojca; jak możesz mówić: Pokaż nam
Ojca?” (Jan 14,7-9).
„Ja i Ojciec jedno jesteśmy” (Jan 10,30).
Jeśli chcesz poznać odpowiedź na pytania: Kim jest Bóg?, Jaki On jest? to po prostu popatrz na
Jezusa. Ojciec okazuje tę samą miłość i troskliwość o każdego człowieka, jaką Jezus okazywał w czasie
swego ziemskiego życia.
Jakie stosowne, natchnione oświadczenie w sprawie boskości Jezusa zapisał ewangelista Jan?
„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. A Słowo ciałem się
stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca,
pełne łaski i prawdy” (Jan 1,1-3.14).
Jezus-Słowo jest tak samo w pełni Bogiem, jak jest nim Ojciec. Jezus również „na początku” był
Bogiem. On był Tym, który wszystko stwarzał mocą wypowiadanego Słowa.
Od jak dawna Ojciec i Syn istnieją razem?
„Lecz do Syna: [mówi Ojciec] Tron twój, o Boże, na wieki wieków, berłem sprawiedliwym berło
Królestwa twego” (Hebr. 1,8).
Bóg Ojciec i Jezus-Syn od wieczności istnieją razem. Nie było takiego czasu. kiedy Jezus nie byłby z
Ojcem.

2. CHRYSTUS SERCEM HISTORII I PROROCTWA

To, co czyni Jezusa absolutnie niezwykłą istotą, to fakt, że Jego biografia została napisana przed Jego
urodzeniem. Życie Chrystusa jest wypełnieniem się proroctwa. W starotestamentowych proroctwach z
wyprzedzeniem nakreślono życiorys Jezusa. Nowy Testament jest opisem wypełnienia się tych proroctw
w Jego życiu.
Wiemy, że pisma starotestamentowe zostały skompletowane prawie
czterysta lat przed Chrystusem. Około roku 250 p.n.e. dokonano pierwszego
przekładu ksiąg hebrajskich na język grecki (przekład ten nazwano
Septuagintą). Nic więc dziwnego, że w Nowym Testamencie, w zapisie
czterech ewangelii, uczniowie Chrystusa raz za razem z zachwytem
odnotowują, jak starotestamentowe proroctwa wypełniały się w życiu ich
Mistrza.
Każdy, kto z uwagą czyta Stary Testament, zauważa, że wciąż jest tam
mowa o mającym nadejść Mesjaszu. Kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli, Bóg
natychmiast w ich obecności wypowiedział obietnicę nadejścia Kogoś, kto
pokona szatana (I Mojż. 3,15). Pismo Święte na innych miejscach wyjaśnia,
że osobą tą będzie Mesjasz. Hebrajskie słowo „Mesjasz”, które tak często
występuje w Starym Testamencie, znaczy „pomazaniec, namaszczony”, co w
Nowym Testamencie, w języku greckim, oddano słowem „Chrystus” (Jan 1,41; 4,25). Jezus Chrystus jest
Mesjaszem. Taka jest główna nauka Nowego Testamentu.
Starotestamentowi prorocy, żyjący setki lat przed narodzeniem Chrystusa, zapisali dziesiątki
szczegółowych zapowiedzi, dotyczących życia Mesjasza. Ich proroctwa wskazały miasto Jego
narodzenia, Jego imię i działalność. Objawiały szczegóły, dotyczące Jego pojmania, przesłuchania oraz
wydarzeń związanych z Jego śmiercią. Proroctwa zapowiadały, że gdy stanie przed sądem, to nie będzie
się bronił. Setki lat, zanim miały miejsce te wydarzenia, zostały nawet zapisane słowa, które Mesjasz
wypowiedział w godzinach swojej agonii. Podane zostały: rok, dzień, a nawet godzina Jego śmierci.
Już na samym początku ziemskiej służby Chrystusa ludzie, którzy porównywali Jego życie ze znanymi
sobie proroctwami, rozpoznawali w Nim zapowiedzianego Mesjasza: „Filip spotkał Natanaela i rzekł do
niego: Znaleźliśmy tego, o którym pisał w zakonie Mojżesz, a także prorocy: Jezusa, syna Józefa z
Nazaretu” (Jan 1,45).
Podczas swojego pierwszego publicznego wystąpienia nasz Zbawiciel określił swoją mesjańską
tożsamość, powołując się na proroctwa. Po zacytowaniu jednego z nich powiedział:
„Dziś wypełniło się to Pismo w uszach waszych” (Łuk. 4,21).
W jakich słowach, krótko po zmartwychwstaniu, Jezus przypomniał dwom swoim uczniom o tym, że
Jego życie i służba były wypełnieniem zapowiedzi podanych przez proroków?
„A On rzekł do nich: O głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli
prorocy. Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć, by wejść do swojej chwały? 1 począwszy od
Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich
Pismach” (Łuk. 24,25-27).
Wypełnione proroctwa dostarczają przekonywającego dowodu, że Jezus z Nazaretu jest Mesjaszem.
3. ŻYCIE CHRYSTUSA BYŁO WYPEŁNIENIEM PROROCTW

Przeczytajmy kilka starotestamentowych proroctw, a także nowotestamentowych sprawozdań o ich
wypełnieniu w życiu Jezusa.
MIEJSCE NARODZENIA
Starotestamentowe proroctwo:
„Ale ty, Betlejemie Efrata, najmniejszy z okręgów judzkich, z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie
władcą Izraela. Początki jego od prawieku, od dni zamierzchłych” (Mich. 5,1).
Nowotestamentowe wypełnienie:
„Poszedł też i Józef z Galilei, z miasta Nazaretu, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego
Betlejem, dlatego, że był z domu i z rodu Dawida, aby był spisany wraz z Marią., poślubioną sobie
małżonką, która była brzemienna. I gdy tam byli, nadszedł czas, aby porodziła” (Łuk. 2,4-6).
NARODZENIE Z PANNY
Starotestamentowe proroctwo:
„Dlatego sam Pan da wam znak: Oto panna pocznie i porodzi
syna, i nazwie go imieniem Immanuel” (Izaj. 7,14).
Nowotestamentowe wypełnienie:
„A gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł
Pański i rzekł: Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć
Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z
Ducha Świętego. A to wszystko się stało, aby się spełniło słowo
Pańskie, wypowiedziane przez proroka: Oto panna pocznie i
porodzi syna, i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada: Bóg
z nami” (Mat. 1,20.22.23).
LINIA RODOWA Z POKOLENIA JUDY
Starotestamentowe proroctwo:
„Nie oddali się berło od Judy ani buława od nóg jego, aż przyjdzie władca jego, i jemu będą
posłuszne narody” (I Mojż. 49,10).
Nowotestamentowe wypełnienie:
„Wiadomo bowiem, że Pan nasz pochodził z plemienia Judy...” (Hebr. 7,14).
ODRZUCENIE
Starotestamentowe proroctwo:
„Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu jak ten,
przed którym zakrywa się twarz, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego” (Izaj. 53,3).
Nowotestamentowe wypełnienie:
„Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli” (Jan 1,11).

ZDRADA
Starotestamentowe proroctwo:
„Nawet przyjaciel mój, któremu zaufałem, który jadł mój chleb,
podniósł piętę przeciwko mnie” (Ps. 41,10).
Nowotestamentowe wypełnienie:
„A Jezus mu odpowiedział: To jest ten, któremu Ja podam
umoczony kawałek chleba. Wziął więc kawałek, umoczył go i dał
Judaszowi Iskariocie, synowi Szymona” (Jan 13,26).
CENA ZDRADY
Starotestamentowe proroctwo:
„Wtedy rzekłem do nich: Jeżeli uznacie to za słuszne, dajcie mi należną zapłatę, a jeżeli nie,
zaniechajcie! I odważyli mi jako zapłatę trzydzieści srebrników” (Zach. 11,12).
Nowotestamentowe wypełnienie:
„Wtedy odszedł jeden z dwunastu, którego zwano Judasz Iskariot, do arcykapłanów i rzekł: Co
mi chcecie dać, a ja go wam wydam? Oni zaś wypłacili mu trzydzieści srebrników” (Mat. 26,14.15).
ŚMIERĆ NA KRZYŻU
Starotestamentowe proroctwo:
„Oto psy otoczyły mnie, osaczyła mnie gromada złośników, przebodli ręce i nogi moje” (Ps.
22,17).
Nowotestamentowe wypełnienie:
„A gdy przyszli na miejsce, zwane Trupią Czaszką, ukrzyżowali go tam...” (Łuk. 23,33).
Psalm 22 i 53 rozdział proroctwa Izajasza zawierają dokładny opis prześladowań i śmierci Mesjasza z
rąk tych, których przyszedł zbawić.
WYJŚCIE Z GROBU – ZMARTWYCHWSTANIE
Starotestamentowe proroctwo:
„Bo nie zostawisz duszy mojej w otchłani, nie dopuścisz, by
twój pobożny oglądał grób” (Psalm 16,10).
Nowotestamentowe wypełnienie:
„Mówił [Dawid], przewidziawszy to, o zmartwychwstaniu
Chrystusa, że nie pozostanie w otchłani ani ciało jego nie ujrzy
skażenia. Tego to Jezusa wzbudził Bóg, czego my wszyscy
świadkami jesteśmy” (Dz.Ap. 2,31.32).
Historia życia Chrystusa jest ciągłym pasmem wypełniania się proroctw Biblii. Peter Stones, w swojej
książce pt. „Nauka przemawia”, zajął się tymi przepowiedniami w oparciu o rachunek
prawdopodobieństwa. Z sześćdziesięciu głównych mesjanistycznych proroctw wybrał osiem i doszedł do

następującego wniosku: prawdopodobieństwo tego, że jakiś jeden człowiek mógłby w swoim życiu
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wypełnić te osiem wybranych zapowiedzi proroczych, jest jak 1:10 , co równa się 1 plus 17 zer (100 000
000 000 000 000). Są to niezbite dowody na to, że życie Jezusa nie było jakimś przypadkowym
wypełnieniem się kilku zapowiedzi. Jego biografia rzeczywiście spisana była w nadnaturalny sposób,
zanim miały miejsce opisane w niej wydarzenia. Naprawdę Jezus z Nazaretu jest Mesjaszem, synem
Boga.
Uczniowie Jezusa, spośród których wielu sceptycznie traktowało Jego oświadczenie, w końcu, widząc
jak dokładnie w Jego życiu wypełniały się zapowiedzi proroków, mocno i z zapałem zaczęli w Niego
wierzyć. Jeden z Jego naśladowców, Apollos, „skutecznie zwalczał Żydów publicznie, wykazując z Pism,
że Jezus jest Chrystusem” (Dz. Ap. 18,28).
Tego typu świadectwa wypowiadane często przez naocznych świadków zmuszają nas do poważnego
traktowania tego, co Jezus Chrystus mówił na temat swojego Bożego synostwa. Po zapoznaniu się z
istniejącymi dowodami powinniśmy z modlitwą podjąć decyzję dotyczącą tego, kogo uznamy Panem
naszego życia. Może już to uczyniłeś, ale gdyby było inaczej, to czy zechcesz oddać swoje życie w ręce
Jezusa?

4. ŻYCIE ZAPLANOWANE PRZEZ BOGA
Jezus prowadził życie zgodne z Bożym planem, jaki został dla niego przygotowany na setki lat przed
urodzeniem. Wciąż świadomy tego faktu, był wrażliwy na Boże prowadzenie. Kiedyś powiedział:
„Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że Ja jestem i że nic nie czynię sam z
siebie, lecz tak mówię, jak mnie mój Ojciec nauczył. A Ten, który mnie posłał, jest ze mną; nie
zostawił mnie samego, bo Ja zawsze czynię to, co się jemu podoba” (Jan 8,28.29).
Tak jak Bóg zaplanował ziemskie życie Jezusa jeszcze przed jego narodzeniem, tak też ma On plan
dla każdego człowieka. On wie, jak każdy z nas może zaspokoić swoje najgłębsze pragnienia i cieszyć
się pełnią życia.
Rajmund nie zawsze był gotowy podporządkować się Bożemu prowadzeniu. W głębi jego umysłu
tkwiła obawa: Jeśli Bóg naprawdę przejmie kontrolę nad moim życiem, to być może wyląduję gdzieś w
odległym zakątku Afryki.
Ale kiedy musiał podjąć decyzję w sprawie dalszego kształcenia się,
wtedy po raz pierwszy zdecydował się, że zwróci się w tej sprawie do Boga.
Przez wiele dni się modlił i próbował usłyszeć jakąś odpowiedź. Po jakimś
czasie był coraz mocniej, chociaż jeszcze nie całkowicie, przekonany, że
powinien podjąć studia na uniwersytecie. Ociągając się, zaniósł tam swoje
dokumenty Został przyjęty i rozpoczął zajęcia. Spotkał wspaniałych
chrześcijan, którzy bardzo aktywnie działali na rzecz Jezusa. Te znajomości i
przeżyte w ciągu dwóch lat doświadczenia radykalnie zmieniły jego życie.
Kilka lat później, będąc na misji zagranicznej, Rajmund musiał podjąć
kolejną ważną decyzję: pozostać jeszcze jeden rok, by zakończyć
przewidziany program nauczania dzieci i młodzieży, czy też powrócić do
kraju? Zwrócił się znowu do Boga z prośbą o radę i ponownie wyraźnie
zrozumiał, że powinien pozostać. Wtedy zupełnie niespodziewanie otrzymał
propozycję nakręcenia filmów ewangelizacyjnych. Było to spełnienie marzeń
jego życia - o tym śnił, temu długofalowemu celowi podporządkowywał
wszystko. Teraz sam Bóg rozpoczął realizację Jego planów, a wszystko to działo się w miejscu najmniej
przez niego spodziewanym, w sposób nieoczekiwany i zaskakujący

Obecnie, gdy Rajmund spogląda na swoje życie, zauważa, że ilekroć stojąc przed ważną decyzją
szukał rady i pomocy u Boga, to zawsze otwierał się w jego życiu jakiś nowy rozdział. Kiedyś napisał:
„Tego rodzaju zaplanowane, ukartowane życie powoduje, że chce się zawołać: Słuchaj, Panie, jeżeli
masz jakiś zamiar wobec mnie, to proszę, powiedz mi o tym”.
Jak możesz poznać Boży plan względem twojego życia? Bóg prowadzi człowieka posługując się
przynajmniej trzema sposobami:
1) PRZEZ BIBLIĘ
Na jaki życiowy przewodnik wskazał psalmista?
„Słowo twoje jest pochodnią nogom moim i światłością ścieżkom moim” (Ps. 119,105).
Czego, według apostoła Pawła, możemy się nauczyć z doświadczeń opisanych w Piśmie Świętym?
„A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy
znaleźliśmy się u kresu wieków” (I Kor. 10,11).
Boże Słowo odnawia nasze umysły i daje właściwe zrozumienie rzeczywistości (Rzym. 12,2; Ps.
119,99). Jeżeli pragniesz Bożej rady, to zamiast trafiać palcem w jakiś jeden przypadkowy tekst, staraj się
zrozumieć myśl Bożą, rozważając, studiując i rozmyślając o wielu tekstach z całego Słowa Bożego.
Najlepszym sposobem utrzymania naszej duchowej równowagi i właściwego pojmowania prawdy Bożej
jest regularne, z modlitwą, studiowanie Pisma Świętego.
2) PRZEZ OPATRZNOŚCIOWE OKOLICZNOŚCI
Bóg prowadzi nas także poprzez okoliczności, którymi sam kieruje. Psalm 23 przedstawia Go jako
Dobrego Pasterza. Pasterz prowadzi swoją trzodę nie tylko do zielonych dolin, ale także poprzez
rozpadliny skalne. On jest w stanie dopomóc swym podopiecznym w wyciągnięciu właściwych nauk i
korzyści z każdej życiowej sytuacji. Mamy Pasterza, który zawsze jest z nami.
3) PRZEZ BEZPOŚREDNI WPŁYW NA SERCE
Bóg prowadzi nas także bezpośrednio przemawiając do naszych sumień. Paweł doświadczył tego, że
gdy wierzący badają „głębokości Boże” (I Kor. 2,10), wówczas doznają szczególnego Bożego
prowadzenia. Głosił, że Duch oświeca „oczy naszego serca” (Efez. 1,18). Omawiając temat modlitwy
stwierdzimy, że wierzący mogą bezpośrednio rozmawiać z Bogiem. Im bardziej konsekwentni jesteśmy w
praktykowaniu łączności z Bogiem, tym bardziej umożliwiamy Mu prowadzenie nas. On zespala ze sobą
nasze wewnętrzne odczucia z naszym rozsądkiem i zdolnością osądu, tak, że jasno możemy dostrzec
kolejny krok, jaki powinniśmy uczynić.
5. SPOSOBY PROWADZENIA MUSZĄ BYĆ ZGODNE
Istnieje i taka możliwość, że idąc za swoimi własnymi myślami i zachciankami uznasz, że to Bóg cię
tak prowadzi. Biblia ostrzega przed takimi pułapkami.
„Niejedna droga zda się człowiekowi prosta, lecz w końcu prowadzi do śmierci” (Przyp. Sal.
16,25).

Nasze odczucia muszą być zgodne z naukami Biblii. Naprawdę niebezpieczne jest wyciąganie
wniosku, że Bóg nas prowadzi, jeżeli te trzy wcześniej omawiane sposoby Jego prowadzenia nie
harmonizują z sobą.
Posłużmy się przykładem Jacka. Miał wspaniałą żonę i dwoje dzieci, ale nawiązał znajomość z inną
kobietą. Jak pogodzić jego zachowanie ze zdecydowanym stanowiskiem Biblii w kwestii cudzołóstwa?
Oto, co Jacek powiedział swoim przyjaciołom: Modliłem się w tej sprawie i czuję, że taka jest wola Boża.
Emocje i „wewnętrzne odczucia” pchnęły Jacka na złą drogę. Uważał, że jego kontakty z tą kobietą
były wręcz czymś „opatrznościowym”, ale nie spojrzał na całą tę znajomość w świetle nauki biblijnej.
Biblijne przykazanie zakazujące cudzołóstwa, a także rady i pouczenia o tym, jak mężowie powinni
miłować i szanować swoje żony, mogły ukazać Jackowi wyniszczające konsekwencje tejże znajomości, a
również i to, że cielesne żądze i „ciągotki” błędnie potraktował jako boskie działanie.
Jak możemy ostatecznie sprawdzić, czy nasze zachowanie jest właściwe?
„A co dotyczy zakonu i objawienia: Jeżeli tak nie powiedzą, to nie zabłyśnie dla nich jutrzenka”
(Izaj. 8,20).
Biblia - „zakon i objawienie”, jest naszym najwyższym arbitrem. Jest autorytatywnym przewodnikiem.
Nie możemy sobie pozwolić, aby kiedykolwiek jakieś wrażenia, albo coś, co może wyglądać na
„opatrznościowe” okoliczności, odprowadziło nas od tej biblijnej zasady.
6. PODDANIE SIĘ BOŻEMU PLANOWI
Kwestia podporządkowania się była celem ataku diabła, gdy przystąpił na pustyni, aby kusić Jezusa.
Walka toczyła się o to, czy Zbawiciel będzie próbował realizować swoje zadania przy pomocy świeckich
metod, czy też na drodze bezgranicznego poddania się woli Ojca. Diabeł zasugerował: Jeżeli tylko
powstrzymasz się od bolesnych ofiar i wyrzeczeń, jakie Ojciec dla ciebie zaplanował, to cały ten świat, z
jego sławą, bogactwem i wygodami życia oddam w twoje ręce. Szatan, aby wprowadzić w błąd Jezusa,
nie cofnął się nawet przed cytowaniem Pisma Świętego. Jednak przy każdej takiej próbie Jezus
przezwyciężał go słowami: „Napisano” (Mat. 4,1-11).
Najważniejszą lekcją, jakiej możemy się nauczyć z życia Jezusa jest
podporządkowanie się woli Ojca. Nawet przeżywając śmiertelny niepokój
w Getsemane, Jezus modlił się: „Ojcze mój, jeśli można, niech mnie ten
kielich minie; wszakże nie jako Ja chcę, ale jako Ty” (Mat. 26,39).
Po trzech latach życia zgodnego z Bożym planem Chrystus umierając
wypowiedział słowa: „Wykonało się” (Jan 19,30). Mówiąc to, Jezus
oświadczył: Moje, zaplanowane przez Boga życie, zostało zrealizowane i
zakończone.
Teraz, gdy zaczynasz słyszeć Boży głos harmonijnie brzmiący z kart
Jego słowa, poprzez „opatrznościowe” okoliczności, a także
bezpośrednie odczucia, możesz nauczyć się, jak z całego serca
poddawać się Jego prowadzeniu. Ty także możesz dostrzec radość,
płynącą ze „splotu okoliczności”, przez Boga zaplanowanego i przez
Niego prowadzonego życia.
Drogi Ojcze, dziękuję, że na ten świat posłałeś Jezusa, który pokonał szatana. Dziękuję tobie, Jezu, że
chętnie przyszedłeś, aby zbawić mnie od moich grzechów i pokazać mi życie w jego pełnej obfitości. Ta

miłość zagrzewa i porusza moje serce. Ojcze, chcę, byś prowadził me życie tak, jak to czyniłeś z życiem
Jezusa. Proszę, bądź Panem mojego umysłu i serca. Proszę o to w imieniu Jezusa. Amen.

Jego szkielet znaleziono obok skleconej budki na dalekiej, opustoszałej wyspie na środku Atlantyku.
Bezimienny żeglarz pozostawił dziennik, w którym szczegółowo opisał swoje czteromiesięczne
doświadczenie, przeżyte w 1785 roku. Za jakieś przestępstwo został wysadzony przez flotę holenderską
na wyspie Wniebowstąpienia. Po kilku dniach, by zaspokoić straszliwe pragnienie, zmuszony był pić krew
żółwi. Fizyczne cierpienie tego człowieka było okropne, jednak z dziennika wynika, że o wiele większy ból
sprawiało mu wszechogarniające go poczucie winy.
Znalazło się w nim na przykład takie zdanie: „Jakież męczarnie odczuwają śmiertelnicy, którzy
opuszczają ścieżki sprawiedliwości, świadomi faktu, że powiększają liczbę potępionych”. Wielkie
osamotnienie na owej bezludnej wyspie było tym większe, im większą miał świadomość, że jest z dala od
Boga. W końcu stało się to brzemieniem nie do zniesienia.
Z takim poczuciem wyizolowania ludzkie istoty zmagają się od czasu, gdy Adam i Ewa po spożyciu
zakazanego owocu „skryli się przed Panem Bogiem” (I Mojż. 3,8).
Dziwne, nieznane dotąd uczucia wstydu, winy i strachu zmusiły
pierwsze małżeństwo do ucieczki przed Bogiem, który przybliżył się
do nich. Na nieszczęście, te same uczucia są nam znane także
dzisiaj.
Co powoduje rozdział i jest przyczyną rozdźwięku między nami
i Bogiem?
„Lecz wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga,
a wasze grzechy zasłoniły przed wami jego oblicze, tak że nie
słyszy” (Izaj. 59,2).
Grzech stawia bariery; odgradza nas od Boga. Jednak ta wielka przepaść, izolująca grzesznego
człowieka od świętego Boga, nie jest spowodowana przez Stwórcę. Bóg nie uciekł przed Adamem i Ewą to oni uciekli od Niego.

1. ZASPOKOJENIE NASZEGO UKRYTEGO PRAGNIENIA

Zanim jeszcze grzech zakłócił ten obraz, Adam i Ewa, w ogrodzie Eden, cieszyli się bezpośrednią
społecznością ze swoim Stwórcą. Tragedią było to, że uwierzyli kłamstwu szatana, który obiecywał im
mądrość na miarę Boga, oraz zerwali więzy ufności, jakie łączyły ich ze Stworzycielem. Grzech stał się
między nimi przyczyną rozdziału, który szybko pogłębił się i spowodował rozerwanie w ich rodzinie (I
Mojż. 3,15-4,8). Oddzielenie się - separacja z Bogiem - rzeczywiście przyniosło śmierć, „gdyż zapłatą za
grzech jest śmierć” (Rzym. 6,23).
Adam i Ewa, po usunięciu ich z ogrodu Eden, poznali trudności życia. Rodzenie dzieci, uprawa roli, to
wszystko było połączone z przelewem j krwi, potu i łez. Jednak, przede wszystkim, o wiele trudniejsza do
zniesienia była wciąż nękająca ich pustka, panująca w sercu. Po zerwaniu ścisłych, zażyłych więzów z
Bogiem, stwierdzili, że stali się bardzo nieodporni, podatni na wszelkiego rodzaju ukryte oczekiwania,
niezaspokojone pragnienia i bolesne tęsknoty Przeżywając największą z możliwych tragedię – samotność
spowodowaną grzechem – nie różnili się od owego żeglarza pozostawionego na wyspie.
W jakim stanie znajduje się obecnie cała ludzkość?
„Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na
wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli” (Rzym. 5,12).
Od chwili pierwszego buntu Adama i Ewy wszyscy (cały rodzaj ludzki) postępują według tego
grzesznego schematu, toteż podlegają śmierci, która jest nieuniknioną
jego konsekwencją.
Wszyscy doświadczamy wielkiego braku bratniego serca, niedosytu
tego, co utraciliśmy; jest to tęsknota za tym rodzajem bezpieczeństwa,
którym może nas obdarować tylko Bóg. Często staramy się ją zaspokoić
doraźnie, żyjąc według zasady „hulaj duszo, piekła nie ma”, „żyje się tylko
raz”, urządzając zwariowany pościg za uznaniem w pracy, czy wyruszając
w rejs po Morzu Karaibskim. Czasami próbujemy po prostu utopić ten
głód w alkoholu lub sięgamy po narkotyki, czy też uprawiamy seks
pozamałżeński.
Ale wszystkie nasze bezimienne pragnienia, tęsknoty i niespełnione
dążenia są oznaką samotności spowodowanej brakiem Boga w życiu. I
nie ma na to innego lekarstwa jak doświadczenie w swoim życiu Jego miłości.
Jaki jest jedyny sposób na wypełnienie tej luki w ludzkich sercach?
„Dasz mi poznać drogę życia, obfitość radości w obliczu twoim, rozkosz po prawicy twojej na
wieki” (Ps. 16,11).
Prawdziwej satysfakcji doznajemy tylko wtedy, gdy możemy opuścić swoją wyspę, gdy między nami a
Bogiem zbudowany zostaje pomost, gdy jesteśmy zdolni do wkroczenia tam, gdzie On jest obecny
2. PRZERZUCENIE POMOSTU NAD PRZEPAŚCIĄ GRZECHU I ŚMIERCI
Na skutek grzechu nie tylko ludzie doznali osamotnienia. Bóg także jest opuszczony W dniu, kiedy
Adam i Ewa odwrócili się od Niego, Jego serce wypełniła boleść. On nadal boleje nad smutkami i
tragediami ludzkimi. Bóg bardzo pragnie zaspokoić nasze ukryte tęsknoty, chce uleczyć nasze
emocjonalne rany Nie zadowala Go jedynie postawa współczującego patrzenia poprzez ową przepaść
grzechu i śmierci, która odgradza nas od Niego.

W jaki sposób Bóg sam stał się pomostem ponad tą przepaścią?
„Chrystus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników” (I Tym. 1,15).
Mówiąc innymi słowy, Jezus położył swoje życie na jedną kartę. Zstąpił na tę ziemię, by oddać siebie, i
stał się ofiarą za grzech, osobiście poniósł za niego karę. Swoje doskonałe życie w pełni udostępnił tym,
którzy szukają przebaczenia w krzyżu. Krzyż Chrystusa łączy dwa brzegi przepaści: nasze niespokojne,
niespełnione tęsknoty z pokojem oraz radością, którymi obdarowuje nas Bóg. Łączy ziemię grzechu i
zmarnowanego życia z krainą nie kończącego się życia.
Dlaczego Jezus chętnie tutaj przyszedł?
„Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń
wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz
aby świat był przez niego zbawiony” (Jan 3,16.17).
Przyszedłszy na nasz świat, Jezus wyraźnie ukazał kontrast
pomiędzy królestwem Boga a królestwem szatana. Jego życie,
śmierć oraz zmartwychwstanie umożliwiły przebaczenie
grzechów i zbawienie grzeszników bez zbagatelizowania grzechu
oraz pokazały całemu wszechświatu prawdziwe charaktery
zarówno Chrystusa, jak i szatana. Pomost z umęczonego ciała
Chrystusa wyciąga mężczyzn i kobiety z pułapki grzechu. Miłość
sięga ponad tą przepaścią i wszystkim, którzy zawierzyli
Chrystusowi jako Zbawcy i Panu, umożliwia wkroczenie w życie
wieczne.

3. SIEDEM ISTOTNYCH FAKTÓW O JEZUSIE, KTÓRE
POWINIENEŚ ZNAĆ
Te siedem faktów, dotyczących Jezusa, nie odnosi się do żadnego innego człowieka, który
kiedykolwiek żył na tej ziemi.
1. JEZUS ZSTĄPIŁ NA TĘ ZIEMIĘ Z NIEBA
Jak został określony Jezus?
„Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i
nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju.” (Izaj. 9,5).
Chociaż Jezus narodził się z ludzkiej matki (Mat. 1,22.23), to jest Bogiem - Bogiem w ludzkim ciele.
Co Jezus powiedział o swoim istnieniu?
„Pierwej niż Abraham był, Jam jest” (Jan 8,58).
Jezus ogłosił się światu jako: „Jam jest”, czyli „Samoistniejący”. Oświadczył: zawsze istniałem i na
zawsze takim pozostanę.
Dwight L. Moody, dziewiętnastowieczny wielki ewangelista, tak kiedyś powiedział o inkarnacji
(przyjściu w ciele) Jezusa: Dla Jezusa byłoby to wielkim poświęceniem, gdyby złożono go w kołysce ze

srebra, gdyby opiekował się nim anioł i był karmiony złotą łyżką. Ale Stwórca nieba i ziemi przyjął ludzkie
ciało, narodził się w stajni, z ubogiej matki i w możliwie najgorszych
warunkach.
Dlaczego Jezus przyszedł na nasz świat?
Gdy Jezus miał się narodzić, anioł powiedział Józefowi:
„I urodzi [Maria] syna i nadasz mu imię Jezus; albowiem On zbawi
lud swój od grzechów jego” (Mat. 1,21).
Jezus, Stwórca wszechświata (Jan 1,1-3.14), był chętny przyjść na nasz
świat, by uratować nas od grzechu i śmierci. Samo Jego imię jest już
obietnicą, że słabe istoty ludzkie mogą znaleźć prawdziwe szczęście i
życie wieczne.
2. JEZUS ŻYŁ ŻYCIEM BEZGRZESZNYM
Jezus, Syn Boży, był doświadczony „we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu” (Hebr.
4,14.15).
Jezus żył prawdziwym życiem ciała i krwi, życiem moralnie doskonałym. Bóg nie tylko podjął próbę
wyperswadowania nam, iż należy porzucić życie grzechu i rozpocząć inne, bardziej satysfakcjonujące.
Uczynił znacznie więcej – posłał Jezusa, który pokazał, że jest to możliwe. Przechodząc przez wszystkie
doświadczenia, jakie są udziałem ludzkiej egzystencji, Chrystus uczynił życie wolne od grzechu o wiele
bardziej atrakcyjnym niż mogłoby to uczynić jakiekolwiek kazanie.
Szatan, wielki przeciwnik Chrystusa, spiskował w czasie całego ziemskiego życia Jezusa, pragnąc
nakłonić Go do grzechu. Kiedy Chrystus, po swoim chrzcie, jeszcze przed rozpoczęciem publicznej
służby, pościł na pustyni judzkiej, diabeł przypuścił wściekły atak na prawość Mesjasza (Mat. 4,1-11). A
podczas długiej nocy w ogrodzie Getsemane, przed ukrzyżowaniem Chrystusa, pokusy osiągnęły taką
intensywność, że krwawy pot wystąpił na twarzy Jezusa (Łuk. 22,44).
Nikt nigdy nie musiał stawiać czoło tak długotrwałym atakom demonów. Jednak Chrystus stał mocno,
oparł się wszystkiemu, czym diabeł mógł w Niego wymierzyć i - „grzechu nie uczynił”. Ponieważ Jezus
doświadczył całej gamy ludzkich problemów i pokus, rozumie nasze zmagania i potrzeby Jest w stanie
„współczuć ze słabościami naszymi” (Hebr. 4,15).
Dlaczego Jezus mógł prowadzić bezgrzeszne życie?
„On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w
nim stali się sprawiedliwością Bożą” (II Kor. 5,21).
Możemy sparafrazować tę wypowiedź: „Bóg, Jezusa, który był bezgrzeszny,
uczynił dla nas grzechem; i w miejsce naszego grzesznego życia Jezus daje
nam swoje bezgrzeszne życie, byśmy w Nim mogli być uczynieni
bezgrzesznymi”. Jezus przezwyciężył pokusę i prowadził bezgrzeszne życie w
tym celu, by przekazać je nam w zamian za nasze stare życie w grzechu. Oto w
jaki sposób grzesznicy są usprawiedliwieni - mogą być ogłoszeni
sprawiedliwymi przed świętym Bogiem jedynie w oparciu o zasługi Chrystusa.
3. JEZUS UMARŁ, ABY USUNĄĆ GRZECH

Ilu ludzi zgrzeszyło?
„Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej” (Rzym. 3,23).
Co jest zapłatą za grzech?
„Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem laski Bożej jest żywot wieczny w
Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (Rzym. 6,23).
Dlaczego Jezus umarł?
„Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego; prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć.
Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami,
Chrystus za nas umarł” (Rzym. 5,7.8).
„Nazajutrz ujrzał Jezusa, idącego do niego, i rzekł: Oto Baranek Boży, który gładzi grzech
świata” (Jan 1,29).
Wszyscy zgrzeszyliśmy i zasługujemy na wieczną śmierć, która jest zapłatą za grzech. Ale Jezus
umarł za nas. On stał się „grzechem za nas” (II Kor. 5,21), i tak poniósł naszą karę za grzech. Jego
śmierć stała się darem i rekompensuje należność za nasze grzechy W taki sposób „darem łaski Bożej jest
żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (Rzym. 6,23).
Pewnego dnia, z nazistowskiego obozu śmierci w Oświęcimiu, uciekł więzień. Komendant zarządził, że
za to poniesie śmierć wielu innych więźniów. Podczas „dziesiątkowania” jeden z wybranych na śmierć
zaczął łkać i z bólem wołał: Moja żona i moje dzieci!
Nagle jeden ze starszych więźniów wyszedł z szeregu. Był to ojciec Maksymilian Kolbe – człowiek,
który nawet wśród okropności i terroru, panującego w obozie w Oświęcimiu potrafił dzielić się z innymi
miłością Bożą – powiedział: Panie komendancie, czy mogę zająć jego miejsce? Oniemiały z wrażenia
oficer SS rozkazał Kolbemu dołączyć do skazańców i odprowadzić ich do jedenastego bloku - bloku
śmierci. Tam w piwnicznych celach mieli być zagłodzeni na śmierć. W ciągu następnych dni z celi
M. Kolbego można było słyszeć modlitwy i pieśni pochwalne. W końcu został uśmiercony przez
wstrzyknięcie kwasu karbolowego.
Maksymilian Kolbe prowadził bohaterskie, czynne życie w najbardziej niesprzyjających warunkach i
okolicznościach. Był też chętny, by z własnej woli złożyć je w ofierze za nieznanego mu człowieka, który
znalazł się w zagrożeniu. Tego rodzaju miłość przerasta ludzkie sposoby myślenia. Jezus złożył swoje
doskonałe, sprawiedliwe życie, ofiarowując je w darze nam, najmniej godnym. Z uwagi na Jego śmierć
„pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa” (Rzym. 5,1).
4. JEZUS POWSTAŁ Z MARTWYCH
Śmierć Jezusa na krzyżu nie była końcem Jego niezwykłej historii. On nie mógł pozostać martwym
Zbawicielem - nadal działa i czyni wiele na świecie.
„A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza; jesteście jeszcze w swoich
grzechach. Zatem ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli” (I Kor. 15,17.18).
Mahomet i Budda przedstawili światu pewne wielkie prawdy filozoficzne. Zainspirowali życie milionów
ludzi, ale żaden z nich nie posiada nadnaturalnej mocy obdarowywania życiem, gdyż sami pozostają w
grobach.

Jaką obietnicę mógł zostawić nam Jezus, który trzeciego dnia powstał ze swego grobu (Łuk. rozdz.
24)?
„Jam jest alfa i omega (początek i koniec), mówi Pan, Bóg, Ten, który jest i który był, i który ma
przyjść, Wszechmogący” (Obj. 1,8).
Jedynie Jezus, powstając z grobu, pokazał, że może
przezwyciężyć mroczne widmo śmierci.
Jaką jeszcze obietnicę pozostawił nam zmartwychwstały
Chrystus?
„Ja żyję i wy żyć będziecie” (Jan 14,19).
Jezus żyje! Ten, który zmartwychwstał, ukazał się po swojej
śmierci i oświadczył: Żyję!, może obecnie zaoferować nam życie,
które jest obfite i wieczne. Jeśli Go zaprosimy, to zamieszka i będzie żył także w naszych sercach (Obj.
3,20).
Czy zmartwychwstały Chrystus jest z nami, aby zaspokoić nasze obecne potrzeby? „Jestem z wami po
wszystkie dni aż do skończenia świata” (Mat. 28,20).
Na całym świecie mężczyźni i kobiety opowiadają o tym, jak Chrystus wyzwolił ich z najgorszych
uzależnień i wyleczył z najgłębszych emocjonalnych urazów. Cała gama takich świadectw wskazuje na
moc zmartwychwstałego Chrystusa.
Jeden z naszych byłych studentów, ustosunkowując się do tej sprawy, napisał w ten sposób: „Byłem
alkoholikiem. Pewnego dnia po wyjściu z baru, zobaczyłem kartkę, która leżała na chodniku, informującą
o kursie biblijnym. Podniosłem ją, wypełniłem i po raz pierwszy zdobyłem prawdziwą wiedzę o Chrystusie.
Wkrótce po zakończeniu kursu oddałem swoje serce Bogu i straciłem pociąg do alkoholu”.
Jezus przyjął życie tego człowieka i uzdolnił go, by mógł przezwyciężyć uzależnienie. W jego życiu
pojawiła się nowa siła, moc, która okazała się silniejsza od starych przyzwyczajeń. Dlatego właśnie, że
Chrystus jest zmartwychwstałym Zbawicielem, może pomóc wszystkim, którzy przyjdą do Niego, prosząc
Go o pomoc.
5. JEZUS WSTĄPIŁ DO NIEBA
Niedługo po zmartwychwstaniu Jezus powrócił do Ojca.
„I gdy to powiedział [Jezus], a oni [uczniowie] patrzyli, został uniesiony w górę i obłok wziął go
sprzed ich oczu” (Dz.Ap. 1,9).
Jaką obietnicę, jeszcze przed wniebowstąpieniem, dał Jezus swoim
naśladowcom?
„Niechaj się nie trwoży serce wasze; wierzcie w Boga i we mnie
wierzcie! W domu Ojca mego wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej,
byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i
przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie,
abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli” (Jan 14,1-3).

6. JEZUS SŁUŻY JAKO ARCYKAPŁAN
Jezus bezustannie stara się przygotować dla ciebie miejsce w niebie, a także przystosować cię do
niego. Jego główny cel życia, śmierci, powstania z grobu, wniebowstąpienia i przyjścia koncentruje się na
tym, by Jego zbawienie było dostępne wszędzie i dla wszystkich ludzi. Poniższe słowa z Pisma Świętego
wyraźnie podkreślają ten cel.
„Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i On również miał w nich udział, aby przez
śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby wyzwolić wszystkich
tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Bo przecież ujmuje się
On nie za aniołami, lecz ujmuje się za potomstwem Abrahama. Dlatego musiał we wszystkim
upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla
przebłagania go za grzechy ludu. A że sam przeszedł przez cierpienie i próby, może dopomóc tym,
którzy przez próby przechodzą.” (Hebr. 2,14-18).
Zgodnie z tymi słowami, Jezus przyszedł na ten świat z misją ratunku, po to, by:
– wyzwolić ludzi z niewoli grzechu;
– pojednać ich z Bogiem poprzez swoją arcykapłańską służbę, pełną miłosierdzia i wierności;
– ostatecznie wyeliminować przyczyny grzechu, cierpienia i śmierci poprzez zniszczenie diabła.
Jezus jako Kapłan i nasz Pośrednik ustawicznie wstawia się przed Ojcem w naszej sprawie. Ten sam
Jezus, który błogosławił dzieci, zrehabilitował kobietę przychwyconą na cudzołóstwie, który przebaczył
konającemu na krzyżu łotrowi, teraz, w niebie, służy nam, zaspokajając nasze potrzeby „On może
dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą”.
7. JEZUS POWRÓCI
Jaką obietnicę dał Jezus przed swoim powrotem do nieba?
„A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie
Ja jestem, i wy byli” (Jan 14,3).
Gdy Jezus powróci, wtedy raz na zawsze wyzwoli nas od grzechu, chorób, tragedii i śmierci, które
nękają tę planetę. Powita nas w nowym świecie, świecie wiecznego szczęścia i nie kończącego się życia
- życia w obecności Boga. Gdy będziemy rozważać tematy od siódmego do dziesiątego, szczegółowo
omówimy wydarzenia, jakie będą miały miejsce, gdy Jezus powróci.
Jezus...
Przyszedł jako Bóg w ludzkim ciele.
Jaka człowiek żył bez grzechu.
Umarł za nasze grzechy.
Powstał, by uwolnić nas od śmierci.
Wniebowstąpił, by tam przygotować dla nas miejsce.

Służy codziennie jako nasz Arcykapłan.
Wkrótce powróci, by nas zabrać do siebie, gdzie na wieki już z Nim będziemy.
4. NIEZAWODNA MIŁOŚĆ
Pewne opowiadanie mówi o tym, jak na Tajwanie odbył się ślub młodzieńca imieniem U Long z młodą
kobietą o imieniu Złoty Kwiat. Kiedy po uroczystości U Long podniósł zasłonę z twarzy swojej oblubienicy,
był zaskoczony i rozgoryczony. Twarz młodej kobiety była cała w bliznach po ospie.
Po tym doświadczeniu U Long, jak tylko mógł, unikał swojej żony. Ona za wszelką cenę starała się go
uszczęśliwić; ciężko pracowała w domu, wciąż w nadziei, że mąż ją zaakceptuje. Ale on pozostawał
chłodny i obojętny na wszystkie przejawy jej życzliwości. Złoty Kwiat żyła prawie jak wdowa.
Po dwunastu latach tego udawanego małżeństwa U Long zaczął tracić wzrok. Lekarz powiadomił go,
że jeżeli nie podda się operacji przeszczepu rogówki, to grozi mu całkowita ślepota. Ale operacja była
kosztowna, a lista oczekujących długa.
Złoty Kwiat, by zarobić dodatkowe pieniądze, długie wieczory spędzała na robieniu słomianych
kapeluszy. Pewnego dnia U Long został poinformowany, że jest dla niego rogówka pozyskana z oczu
kogoś, kto miał wypadek. Natychmiast udał się na operację do szpitala.
Po okresie rekonwalescencji, postanowił, chociaż niechętnie, spotkać się z żoną, by podziękować jej
za pieniądze, zgromadzone na tę operację. Kiedy podniósł jej nisko pochyloną głowę, chcąc, by
popatrzyła na niego, dech mu zaparło. Zobaczył oczy, wprawdzie otwarte, ale nie widzące, z usuniętą
rogówką. Niesamowicie silne uczucie rzuciło go do jej stóp. Zaczął łkać. Wtedy to, po raz pierwszy od
dnia zaślubin, wyszeptał jej imię: Złoty Kwiat.
Jezus tęskni do społeczności z tymi, którzy przez tak długi czas
byli wobec Niego obojętni. Czeka, byśmy wreszcie wyszeptali
Jego imię, imię naszego Zbawiciela. On był chętny oddać nam nie
tylko oczy, ale całe swoje ciało, by dać wyraz swojej niezawodnej
do nas miłości. Jego potężna miłość objawia się w tym, że
Chrystus „przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników” (I Tym.
1,15).
Wielka ofiara Chrystusa utworzyła pomost ponad naszą
obojętnością i wyobcowaniem. Czy osobiście zauważasz to, że On
chce wynieść cię ponad tę przepaść i wziąć w swoje ramiona?
Czy odpowiesz na Jego pragnienie i powiesz Mu: Jezu, miłuję Cię. Dziękuję Ci za Twoją niezwykłą ofiarę.
Wejdź w moje serce i ratuj mnie teraz - zbaw mnie w pełni, całkowicie, wiecznie.

Takie listy, jak ten, który otrzymaliśmy od jednego z naszych studentów, mogą wpływać na twój nastrój
w ciągu całego dnia; przekonać cię o słuszności tego, co robisz: „Dokonaliście najbardziej fantastycznych
rzeczy wobec ludzi, których ja spisałbym (łącznie z sobą) na straty, na przegraną. Pomogliście jednemu z
moich kolegów wyjść z narkotyków, mojej koleżance wskazaliście drogę i pomogliście się jej wyrzec
przekonania o bezsensie istnienia (sama wykreowała się na ateistkę, z czego była bardzo dumna).
Chociaż ja sam nie byłem ateistą, to nie wiedziałem, jak mam rozmawiać, komunikować się z Bogiem.
Nigdy bym nie wpadł na to, że dzieje się to za pośrednictwem Jezusa Chrystusa. Ale znalazłem Go.
Jeszcze nigdy dotąd, w całym moim życiu, nie byłem tak szczęśliwy. Dziękuję Wam”.
Ci młodzi ludzie odnaleźli jedyny sposób, by skorzystać z drugiej szansy w życiu - odnaleźli Jezusa!
Dokonali tego najważniejszego odkrycia, że tak jak zagubienie się jest straszliwym doświadczeniem, tak
odnalezienie ratunku jest czymś fantastycznym, niesamowitym!
Jakie jest jedyne rozwiązanie dla kogoś, kto znajduje się w pętach grzechu?
„Nie wstydzę się ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego,
kto wierzy” (Rzym. 1,16).
Ewangelia jest zbawczą mocą dla każdego grzesznika, który w pełni wierzy w Jezusa i przyjmuje Go w
swoim życiu.
Młodzi ludzie, których dotyczył cytowany list, przyjęli Chrystusa, okazując Mu zaufanie i oddając
należną cześć oraz przyzwalając, by działał w ich życiu. Moc Boga, wcielona moc ewangelii, zmieniła ich
życie i teraz cieszą się z ciągle wzrastającej przyjaźni z Jezusem.
1 . CO TO ZNACZY BYĆ ZGUBIONYM?
Tak jak istnieją dwa rodzaje życia - duchowe i fizyczne - tak też
są dwa rodzaje śmierci - śmierć duchowa i śmierć fizyczna.
Człowiek może żyć fizycznie - chodzić po mieście, załatwiać różne
sprawy, cieszyć się życiem - a jednak ten sam człowiek, w tym

samym czasie, może być martwy - martwy pod względem duchowym.
„I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły
tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach
opornych” (Efez. 2,1.2).
Taką duchowo martwą osobę szatan prowadzi drogą grzechu i nieposłuszeństwa po równi pochyłej.
Wspaniała jest prawda, zawarta w ewangelii, że Bóg miłuje takich skazańców. Miłuje ich, gdy upadają,
martwi w grzechach, i odchodzą od Niego. Wtedy proponuje im za darmo pełne wyzwolenie z tego
trudnego położenia.
„Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował, i nas,
którzy umarliśmy przez upadki, ożywi) wraz z Chrystusem - łaską zbawieni jesteście - i wraz z nim
wzbudzi), i wraz z nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w
przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie
Jezusie. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z
uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie
do dobrych uczynków, do których przeznaczy) nas Bóg, abyśmy w nich chodzili” (Efez. 2,4-9).
Bóg miłował nas już wtedy, gdy nie było w nas nic godnego miłości. Jego łaska spowodowała, że
zmartwychwstaliśmy duchowo do nowego życia w Chrystusie. Sami nie możemy się zmienić, ale Bóg
może tego dokonać. On daje nam drugą szansę w życiu.
2. OD CZEGO MUSIMY BYĆ ZBAWIENI?
By w pełni zrozumieć zbawienie, jakie daje nam w darze Chrystus, ważne jest to, byśmy wyraźnie
zrozumieli swoje potrzeby.
1. POTRZEBUJEMY ZBAWIENIA OD GRZECHU
Ilu ludzi zgrzeszyło?
„Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej” (Rzym. 3,23).
Mówiąc prosto i wyraźnie: nie żyjemy zgodnie z tym, o czym wiemy, i co uznajemy jako prawe.
Rodzice w sytuacji stresowej mogą „wybuchnąć” i zranić uczucia dziecka. Prowadzący pojazd może
rozzłościć się na innego kierowcę i spowodować sytuację grożącą wypadkiem. Studentka może poczuć
się urażona i zacząć opowiadać nieprzyjemne rzeczy o swojej rywalce. Biznesmen, naliczając podatek,
może rozmyślnie „zapomnieć” o jakimś źródle dochodu. „Wszyscy zgrzeszyli”. Taka jest sytuacja
człowieka.
Jak Biblia określa grzech?
„Wszelka nieprawość jest grzechem” (1 Jan 5,17).
Potrzeba nam wyzwolenia z wszelkiego rodzaju nieopanowanych
zachowań takich jak: kłamstwo, niestosowny gniew, żądza, czy
zgorzkniałość. W Biblii definicja „nieprawości” brzmi: złamanie Bożego
prawa moralnego, które mieści się w dziesięciu przykazaniach,
zapisanych w II Księdze Mojżeszowej w rozdziale dwudziestym.

„Każdy, kto popełnia grzech, i zakon przestępuje, a grzech jest przestępstwem zakonu” (I Jan
3,4).
Tak więc potrzebujemy ratunku przed grzechem - nieprawością, przestępowaniem Bożych przykazań.
2. POTRZEBUJEMY ZBAWIENIA Z POWODU ZERWANIA WIĘZI Z BOGIEM
„Oto ręka Pana nie jest tak krótka, aby nie mogła pomóc, a jego ucho nie jest tak przytępione,
aby nie słyszeć. Lecz wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy
zasłoniły przed wami jego oblicze, tak że nie słyszy” (Izaj. 59,1.2).
Grzech, który nie jest przebaczony, zrywa naszą łączność z Bogiem, Dawcą Życia. Jeżeli brak jest
wiary i ufności, nie może też być społeczności opartej na miłości. Z tej też przyczyny Jezus mówił o
grzechu niewiary (Jan 16,9). Chrystus przyszedł odbudować ufność do Boga, podważoną przez szatana.
3. POTRZEBUJEMY ZBAWIENIA OD WIECZNEJ ŚMIERCI, KTÓRA JEST KARĄ ZA GRZECH
„Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na
wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli” (Rzym. 5,12).
W tym tekście Biblia mówi o śmierci wiecznej, tej, z której człowiek nie może być
zmartwychwzbudzony.
4. POTRZEBUJEMY WYBAWIENIA OD GRZESZNEGO, NIESZCZĘŚLIWEGO ŻYCIA.
Dla grzesznika życie jest ślepą uliczką, ponieważ życie w grzechu pozostawia pustkę, sprawia bolesny
zawód i daje poczucie niedosytu.
5. POTRZEBUJEMY RATUNKU PRZED GRZESZNYM ŚWIATEM
Możemy być wyratowani ze świata pełnego grzechu i jego skutków - nędzy, zgryzoty, samotności,
wojen, chorób, zła i śmierci!

3. KTO NAS WYBAWI?
1. JEZUS MOŻE NAS ZBAWIĆ OD GRZECHU
„A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus; albowiem On zbawi lud swój od grzechów jego” (Mat.
1,21).
Wyznawca hinduizmu, zwracając się do swego przyjaciela, chrześcijanina, powiedział: W hinduizmie
znajduję wiele rzeczy, których nie ma w chrześcijaństwie, ale w chrześcijaństwie jest jedna taka, jakiej nie
ma w hinduizmie - Zbawiciel. Chrześcijaństwo jest jedyną religią świata, która oferuje ludziom Zbawiciela.
2. JEZUS MOŻE PRZYWRÓCIĆ NASZĄ ZERWANĄ WIĘŹ Z BOGIEM
Jedną z metafor, jaką Bóg posługuje się, by zobrazować stosunek chrześcijan do Niego jest
małżeństwo. Do tych, którzy w Koryncie przyjęli chrześcijaństwo, Paweł napisał:
„Zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą; albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby
stawić przed Chrystusem dziewicę czystą” (II Kor. 11,2).

Do innego zboru napisał:
„Byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej i obcy przymierzom,
zawierającym obietnicę, nie mający nadziei i bez Boga na świecie. Ale teraz wy, którzy niegdyś
byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy
przez krew Chrystusową” (Efez. 2,12.13).
Osoba przychodząca do Chrystusa doświadcza takiej samej
radości, jaka jest udziałem młodej pary w okresie narzeczeństwa,
a potem małżeństwa. Gdy mężczyzna lub niewiasta
podporządkowują życie Chrystusowi, to zostaje nawiązana nowa
więź, która łączy ich z Jezusem na całe życie.
Jezus jest doskonałym partnerem w tym związku. On dąży do
tego, by wydobyć na jaw i ukazać to, co w Nim jest najlepsze.
Dzięki krwi Chrystusa przebaczone nam są wszystkie grzechy
popełnione w przeszłości. Dzień po dniu Jezus prowadzi nas,
akceptuje i daje moc do zwycięstwa nad grzechem, daje
doskonałe życie. Z kolei nasza miłość do Niego wzbudza pragnienie prowadzenia takiego życia, jakie się
Mu podoba. Wiemy też, że On jest zawsze przy nas, aby nas podnieść, gdy upadamy.
3. JEZUS MOŻE ZBAWIĆ NAS OD WIECZNEJ ŚMIERCI
„Albowiem zapłata za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w
Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (Rzym. 6,23).
Jesteśmy przestępcami prawa, skazanymi na śmierć. Karą za nasze grzechy jest wieczna śmierć. Ale
Jezus może nas zbawić od tej śmierci i dać nam wieczne życie. Ale w jaki sposób i dlaczego?
„Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami,
Chrystus za nas umarł” (Rzym. 5,8).
Jezus umarł za nas dlatego, że kocha nas nieskończoną miłością. Umierając, zapewnił każdemu z nas
przebaczenie. Doświadczył okropności grobu, całkowitej rozłąki z Bogiem, abyśmy sami nie musieli tego
cierpieć. Dlatego, że umarł za nas i wycierpiał w całej pełni skutki naszych grzechów może nam teraz
przebaczać i przyjmować grzeszników bez pomniejszania powagi grzechu.
4. JEZUS MOŻE ZBAWIĆ NAS OD GRZESZNEGO, NIESZCZĘŚLIWEGO ŻYCIA
Bóg nie tylko zapewnia nam przebaczenie grzechów, ale także uzdrawia nas i sprawia w nas odnowę.
Obiecuje nam zbawienie nas od grzechu, a nie w naszych grzechach.
„Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto
wszystko stało się nowe” (II Kor. 5,17).
Nie możemy sami zbawić się od grzechu, ani też zmienić własnej natury, podobnie jak lew nie może
zmienić się w baranka (Rzym. 7,18). Grzech jest silniejszy od naszej woli. Ale Chrystus może sprawić, że
będziemy „jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku” (Efez. 3,16). On, nasze wyniszczające nas
nawyki zamienia na własne, zdrowe wartości: miłość, pokój, radość, uprzejmość, wstrzemięźliwość (Gal.
5,22.23). Chrystus zaczyna żyć w nas swoim życiem. On cieszy się, gdy może zająć się najbardziej
beznadziejnymi przypadkami.

Harold Hughes stracił już nadzieję, że w jego życiu może nastąpić
jakakolwiek zmiana. Zdesperowany, wielokrotnie starał się zerwać z
piciem. Dobrze wiedział o tym, że jego słabość do butelki była powodem
dziesięcioletniego piekła, przez które przechodziła jego żona i dwie
córki. Pewnego zimnego poranka wszedł do wanny i włożył lufę pistoletu
do ust. Zanim jednak pociągnął za spust, pomyślał, że może dobrze
będzie, jeśli przedtem wyjaśni to wszystko Bogu. Modlitwa ta zamieniła
się w długie, rozpaczliwe wołanie o pomoc.
Wówczas Bóg wkroczył do akcji. Gdy Harold Hughes
podporządkował się Chrystusowi, wtedy znalazł duchową siłę do
przetrwania. Całkowicie zerwał z nałogiem pijaństwa, stał się
kochającym mężem i ojcem, na którym można było polegać. Później
został senatorem w Stanach Zjednoczonych. (Patrz George Vandeman, Biada wam mordercy, ChIW
„Znaki Czasu” 1990).
Tex Watson był tak zniszczony przez narkotyki i dekadencki sposób życia, że nie zauważał potrzeby
wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany Po przyłączeniu się do „rodziny” Karola Mansona, uczestniczył w
zorganizowanej zbrodniczej masakrze, w której zginęła żona znanego reżysera Romana Polańskiego. W
więzieniu jego życie było tak samo gwałtowne i niepohamowane jak na wolności. Tak było do czasu, gdy
zaczął czytać Nowy Testament.
Spotkanie z Jezusem było dla niego objawieniem. Potem wyznał: Moje szaleństwo było częścią
większego horroru. Ale zacząłem dostrzegać, że nawet za takie winy jak moje, kara już była poniesiona,
zapłacona... Zacząłem zauważać, że moc Bożej miłości przezwycięża śmierć i zniszczenie, że Jego moc
uzdrawiająca nie jest czymś abstrakcyjnym, ale natychmiast i stosownie do moich potrzeb - czymś
działającym.
Gdy dzisiaj dziennikarze odwiedzają go w więzieniu, są zaskoczeni. Ten, o dzikim spojrzeniu,
mordujący z zimną krwią człowiek gdzieś zaginął. Jego miejsce zajął serdeczny, czuły mężczyzna, który
innych więźniów wprowadza w studiowanie Biblii i pomaga im znaleźć pokój w Chrystusie. On dostrzegł
najpotężniejszą, przemieniającą moc, jaka istnieje na tym świecie.
5. JEZUS ZBAWIA NAS OD GRZESZNEGO ŚWIATA
Kolejne cztery tematy tego kursu w pełni wyjaśnią nam, w jaki sposób Jezus uratuje nas z tego
grzesznego świata.
4. JESTEŚMY URATOWANI GDY PODEJMIEMY TRZY PROSTE KROKI
Krok 1:
POPROŚ CHRYSTUSA, ABY ZAJĄŁ SIĘ
GRZECHEM W TWOIM ŻYCIU
Jaki jest nasz udział w zaprzestaniu grzesznego życia?
„Upamiętajcie i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze” (Dz.Ap. 3,19).
Co doprowadza człowieka do upamiętania?

„Albo może lekceważysz bogactwo jego dobroci i cierpliwości, i pobłażliwości, nie zważając na
to, że dobroć Boża do upamiętania cię prowadzi?” (Rzym. 2,4).
„Teraz jednak cieszę się nie dlatego, że byliście zasmuceni, ale że byliście zasmuceni ku
upamiętaniu” (II Kor. 7,9).
Upamiętanie to po prostu żal za grzechy i odwrócenie się od nich, zerwanie ze złymi nawykami,
praktykami i nastawieniami. Nie jest to zwykły żal ze strachu przed karą, ale odpowiedź na Bożą dobroć,
która zaprowadziła Jezusa na śmierć. Śmierć, którą poniósł za nasze grzechy Odrzucamy grzech,
ponieważ rani on Boga.
„Kto ukrywa występki, nie ma powodzenia, lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje
miłosierdzia” (Przyp. 28,13).
Co jeszcze koniecznie musi uczynić skruszony grzesznik, który uznaje swój grzech i wyzbywa się
starego grzesznego życia?
„Będzie oddawał zastaw, zwracał to, co zagrabił, postępował zgodnie z zasadami życia, nie
popełniając występku, na pewno będzie żył, nie umrze” (Ezech. 33,15).
Rzeczywiste nawrócenie nie oznacza jedynie odwrócenia się od grzechu, ale tak dalece, jak to jest
możliwe, nawrócony grzesznik dąży do naprawienia wyrządzonego zła. Jaki jest udział Boga w
porzuceniu naszego grzesznego stylu życia?
„Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i
oczyści nas od wszelkiej nieprawości” (I Jan 1,9).
„Tego wywyższył Bóg prawicą swoją jako Wodza i Zbawiciela, aby dać Izraelowi możność
upamiętania się i odpuszczenia grzechów” (Dz.Ap. 5,31).
Zdolność upamiętania jest darem Bożym dla nas (Dz. Ap. 5,31). Jedynie On może nas doprowadzić do
rzeczywistego upamiętania - pokuty. A kiedy reagujemy, miłujący Zbawiciel przebacza nam grzechy,
usuwa je, wrzucając, jak sam powiedział, w głębokość morską, i oczyszczając nas od grzechu. Nie ma
takiego strasznego grzechu, którego by, zmarły za nas na krzyżu, Chrystus nie wybaczył, jeśli Go o to
poprosimy.
Uświadomienie sobie, że nasze grzechy przyczyniły się do przybicia Go do krzyża, gwoździami
wbitymi w jego dłonie i stopy, działa jak środek otrzeźwiający. Tak, to my pomogliśmy ukrzyżować
naszego Zbawcę. Zawsze jednak pamiętaj, że Jezus podjął krzyż „dla wystawionej sobie radości” (Hebr.
12,2 BG). Chętnie zapłacił najwyższą cenę za ostateczne i pełne odkupienie. On też jest w najwyższym,
trudnym dla nas do zrozumienia, stopniu zainteresowany tym, byśmy przyjęli Jego dar przebaczenia i
pojednania.
Do młodzieńca, który uciekł z domu, dotarła wiadomość, że jego
matka umiera. Napełniło go to smutkiem, ponieważ ich więź rodzinna
została zerwana. W pośpiechu udał się do domu, wpadł do pokoju
matki i rzucił się na jej łoże. W potoku łez prosił o przebaczenie.
Przyciągnęła go do siebie i wyszeptała: Synu, dawno bym ci
przebaczyła, gdybyś tylko o to poprosił.
Jeżeli odszedłeś od Boga - albo jeszcze Go nie poznałeś - to pomyśl
o tym, jak bardzo twój Niebieski Ojciec pragnie powitać cię w domu. On

objawił na Górze Kalwarii swoją przebaczającą miłość. Najbardziej ze wszystkiego pragnie, byś przyjął
Jego przebaczającą łaskę. On cię miłuje. Jezus umarł za ciebie. Zawsze jest chętny ci przebaczyć.
A więc odpowiedz na Jego łaskawe zaproszenie do upamiętania. Wyznaj swoje grzechy Po prostu
uwierz, że Bóg ci przebacza; On to uczyni. Nie polegaj jedynie na swoich emocjach, by to potwierdzić.
Zaufaj jasnym obietnicom Pisma Świętego.
Krok 2:
PRZYJMIJ NOWE ŻYCIE OD JEZUSA
To, co ty możesz uczynić ze swojej strony w przyjęciu od Jezusa nowego życia to uwierzyć, że On cię
naprawdę zbawia. Bez żadnej wątpliwości zaakceptować fakt, że On ci przebaczył, oczyści cię, „zabierze”
twoje stare życie grzechu i da ci całkowicie nowe, odmienione.
„Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego”
(Jan 1,12).
Jako dziecię Boże masz „prawo” otrzymać od Jezusa nowe życie. Tak jak to już powiedzieliśmy, nie
możesz zdobyć go sam z siebie - jest to dar twojego niebiańskiego Ojca!
Jezus daje nam tak pewną obietnicę, by całkowicie usunąć nasze niepewności i zwątpienia. Ale jeśli
naprawdę zmagasz się z wątpliwościami, to przypomnij sobie człowieka, który w sytuacji kryzysowej
zawołał do Jezusa: Wierzę, pomóż niedowiarstwu memu (Mar. 9,24). Na ile potrafisz, skoncentruj się na
obietnicach Bożych. Nie to jest istotne, ile masz wiary, ale czy po prostu z niej korzystasz, czy też nie.
Jaki jest Boży udział w obdarowaniu nas nowym życiem?
„Odpowiadając Jezus, rzeki mu: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na
nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego” (Jan 3,3).
Według słów Jezusa, pokutujący grzesznik rodzi się do nowego życia. Ta radykalna zmiana jest
cudem, który jedynie Bóg może dokonać!
Jaka wewnętrzna przemiana zachodzi w osobie, która otrzymuje nowe życie od Jezusa?
„I dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza, i usunę z waszego ciała
serce kamienne, a dam wam serce mięsiste” (Ezech. 36,26).
Jezus zmienia nasze serce - nasze uczucia i sposób zachowania i „mieszka” w nas (Kol. 1,27). To
nowe życie nie jest jakąś nową, przyjemną ideą; jest czymś znacznie więcej niż pozytywnym myśleniem,
jest to twarda rzeczywistość. Nowonarodzenie jest powstaniem z duchowej śmierci do całkowicie
odmiennego życia (Efez. 5,14). Harold Hughes i Tex Watson to zaledwie dwa przykłady możliwości,
jakimi dysponuje Chrystus, dający ludziom wspaniałą drugą szansę.
W JAKI SPOSÓB PRZYJMUJEMY NOWE ŻYCIE OD CHRYSTUSA?
• Wierzymy Weń i przyjmujemy Go jako Zbawiciela i Pana.
• Nawiązujemy z Nim nowe stosunki, nową społeczność. (Istotną rolę odgrywa modlitwa i regularne
studium Pisma Świętego).
• Chrystus poprzez swojego Ducha zmienia nasze złe nawyki na własne dobre cechy charakteru.

Krok 3:
ŻYJ CODZIENNIE DLA JEZUSA
Chrześcijańskie życie obejmuje i polega na codziennym odwracaniu się od samolubstwa i łączeniu się
z Jezusem jako naszym najlepszym Przyjacielem. Wzmacniając swoje więzy z Jezusem, wzrastamy i
ugruntowujemy się w tym nowym życiu. Oznacza to, że spędzamy z Nim odpowiednio dużo czasu na
budowaniu szczerej i otwartej społeczności. Bóg wyposażył nas w pięć rzeczy, pomocnych i potrzebnych
do duchowego wzrostu oraz rozwoju. Studium Biblii, modlitwa, rozmyślanie, społeczność z innymi
chrześcijanami i dzielenie się doświadczeniami z ludźmi. (Tematy 14-20 tego kursu wysuwają propozycje
odnośnie prowadzenia praktycznego, dającego zadowolenie życia chrześcijańskiego).
Żyć w Chrystusie to nie znaczy, że staniemy się „świętymi”, którzy dniami i nocami tylko śpiewają
pieśni i nigdy nie popełniają żadnego błędu. Być chrześcijaninem to po prostu ciągle wzrastać. Kiedy
potykamy się i grzeszymy, to korzystamy z przebaczenia, które daje Chrystus, i idziemy dalej do przodu.
Mamy wytyczony kierunek i świadomi jesteśmy żywej obecności Chrystusa w naszych sercach na
każdym kroku podczas tej drogi (Hebr. 7,25; Judy 24). Jezus zapewnia nam dwie rzeczy, które są
konieczne do duchowego wzrostu: poczucie bezpieczeństwa oparte na Jego bezwarunkowej miłości oraz
motywację do sięgania i kroczenia wzwyż przez Jego natchnione Słowo.
5. RADOŚĆ Z DRUGIEJ SZANSY
Harold Hughes w czasie, gdy był u szczytu kariery senatora Stanów Zjednoczonych otrzymał wiele
honorów i odznaczeń, ale największą wartość miało dla niego to, co nastąpiło wkrótce po oddaniu się
Chrystusowi.
Pewnego dnia wieczorem, gdy samotnie studiował Biblię w
swoim pokoju, poczuł lekkie szturchnięcie w łokieć. Były to
jego dwie małe córeczki, które, w nocnych koszulkach, stały
cichutko za jego plecami. Przez chwilę się im przyglądał: tak
bardzo się zmieniły w czasie jego beznadziejnej walki z
butelką, że prawie tego nie zauważył.
Młodsza z nich, Karolina, powiedziała: Tatusiu, przyszłyśmy
cię pocałować na dobranoc.
Oczy ojca zaszkliły się od łez. Ileż to czasu upłynęło od
ostatniego razu, kiedy jego dzieci przyszły, a on wziął je w
swoje ramiona. Teraz w tych pięknych, czystych oczach nie było strachu. Tatuś nareszcie wrócił do
domu. Jezus Chrystus naprawdę daje ludziom drugą szansę. Bierze w swoje ręce najbardziej
beznadziejny przypadek i daje nowe życie (Rzym. 6,23).
Zbawiciel tęskni za każdym z nas, chce, byśmy wreszcie powrócili do domu. Czy przyjąłeś to pełne
miłości zaproszenie Chrystusa? Przyjęcie Bożego przebaczenia i oczyszczenia jest tak proste, głębokie,
jak otwarcie ramion, by uścisnąć dziecko.
Jeśli jeszcze nie zaufałeś Chrystusowi jako swojemu osobistemu Zbawicielowi, to możesz to uczynić
właśnie teraz, modląc się tymi słowami:
Ojcze, przykro mi z powodu mojego starego, grzesznego życia. Dziękuję Ci, że na ten świat przysłałeś
swojego Syna, aby umarł na moim miejscu. Jezu, proszę, przebacz mi moje grzechy, wejdź w moje życie
i zbaw mnie. Chcę skorzystać z drugiej szansy w życiu - chcę na nowo się narodzić. Co więcej, chcę mieć
z Tobą codziennie dobre układy. Dziękuję za dokonanie we mnie tego cudu. W imieniu Jezusa dziękuję.
Amen.

Zauważ, jakie to wspaniałe – gdy przychodzimy, Jezus zbawia.

Doktorzy, Partycja i Dawid Mrożkowie, przeżywali wiele rozterek w swojej pracy zawodowej. Jako
specjaliści, pediatrzy, zatrudnieni w Centrum Immunologii i Medycyny Respiratoryjnej, zajmowali się
wieloma cierpiącymi dziećmi. Zastanawiał ich fakt, że niektóre dzieci obronną ręką wychodziły z trudnych
sytuacji i doświadczeń życiowych, podczas gdy innym żyjącym w takich samych okolicznościach, to się
nie udawało. Dlaczego? Dlaczego, na przykład, jedno dziecko ze slamsów narkotyzuje się, a drugie
kształci? Dlaczego jedne dzieci, nad którymi ktoś się znęca, gdy dorosną, postępują tak samo ze swoimi
dziećmi, tymczasem inne, z takich samych środowisk, są dobrymi rodzicami? Mrożkowie prowadzili
rozległe badania, by znaleźć jakieś odpowiedzi na powyższe pytania. W całym tym studium pojawiła się
jedna dominująca rzecz, charakterystyczna dla tych dzieci, które przezwyciężały poważne problemy,
okaleczenia, czy szok emocjonalny i rozpoczynały nowe, właściwe życie. Cóż to było? Otóż, patrzyły one
na życie z pełnym optymizmem i nadzieją.
Nadzieja powodowała tę różnicę. Gdy trudności i kłopoty piętrzą się wokoło, wtedy nadzieja, tak jak nic
innego, pomaga nam w przezwyciężeniu problemów.
Ale jak zdobyć nadzieję? Na czym można ją oprzeć? Wydaje się często, że świat jest zbyt okrutny dla
„baloników nadziei”, którymi próbujemy się poobwieszać. Właśnie wtedy, gdy myślimy, że już się unosimy
- coś je przebija i pękają z hukiem.
Wielu z nas śledziło wystrzelenie wahadłowca w 1988 r. Wydawało się, że nowoczesna technologia
otwiera drzwi do niczym nieograniczonej przyszłości. Ale wkrótce potem Challenger rozerwał się w
kawałki, a myśmy to zobaczyli w naszych domach na ekranach telewizorów.
Wszyscy cieszyliśmy się z upadku komunizmu i zakończenia zimnej wojny w 1989 roku. Wydawało się,
że nowy porządek świata, nacechowany pokojem i harmonią, leży w zasięgu ręki. Ale wtedy tyrani,
pokroju Saddama Husajna, w czołgach przekroczyli granice innych państw. Rozgorzały na nowo stare
konflikty w byłej Jugosławii, w byłym Związku Radzieckim.
Istoty ludzkie w desperacki sposób potrzebują nadziei. Jednak trudno znaleźć nadzieję w tym naszym
świecie - chyba że popatrzymy na niego z perspektywy biblijnego proroctwa.
Ten temat zajmuje się sprawdzeniem szczególnego proroctwa, które natchnęło niezliczone rzesze
ludzi żywą nadzieją. Proroctwo zapisane w drugim rozdziale Księgi Daniela przedstawia, chyba wyraźniej

od innych proroctw, że Bóg naprawdę kontroluje bieg historii, że On rzeczywiście dzierży w swoich
dłoniach przyszłość.
1. NIEZWYKŁE PROROCTWO BIBLIJNE
Pięćset lat przed narodzeniem Chrystusa Bóg za pośrednictwem proroka Daniela umożliwił światu
wgląd w przyszłość. Przedstawił w zarysie historię od dni Daniela aż do naszych czasów.
Proroctwo to zostało zapisane w drugim rozdziale proroczej Księgi Daniela. Właściwie to wszystko
rozpoczęło się od snu, jaki Bóg dał Nebukadnezarowi jakieś 2.500 lat temu. Sen ten poważnie
zaniepokoił monarchę - chociaż po przebudzeniu nie mógł sobie przypomnieć niczego z tego, co mu się
śniło! Kiedy już wszyscy babilońscy mędrcy zawiedli w próbach przypomnienia królowi jego snu oraz
wyjaśnienia go, pojawił się młody Hebrajczyk, który przebywał w niewoli w Babilonie. Daniel, bo takie miał
imię, oświadczył, że Bóg jest w stanie objawić wszelkie tajemnice.
Stając przed królem, Daniel odważnie oświadczył:
„Ty, królu, miałeś widzenie: Oto olbrzymi posąg stał przed tobą; wielki
był ów posąg, potężny jego blask, a straszny jego wygląd. Głowa tego
posągu była ze szczerego złota, jego pierś i jego ramiona ze srebra, jego
brzuch i jego biodra z miedzi, jego golenie z żelaza, jego nogi po części z
żelaza, po części z gliny. Patrzyłeś, a wtem bez udziału rąk oderwał się
od góry kamień, uderzył ten posąg w nogi z żelaza i gliny, i skruszył je.
Wtedy rozsypało się w kawałki żelazo, glina, miedź, srebro i złoto, i było
to wszystko jak plewa na klepisku w lecie; i rozniósł to wiatr, tak że nie
było po nich śladu. Kamień zaś, który uderzył w posąg, stał się wielką
górą i wypełnił całą ziemię” (Dan. 2,31-35).
Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że posąg ten niewiele ma
wspólnego ze znalezieniem nadziei we współczesnych czasach. Jakże
odległe są wyobrażenia Babilończyków od pocisków nuklearnych i terrorystów,
penetrujących i paraliżujących nasz świat. Ale usiądźmy mocno na krzesłach,
bo zaraz szybko, z Bogiem, pomkniemy przez tysiące lat historii - z Bogiem,
działającym w odległej przestrzeni i czasie.
2. WYJAŚNIENIE PROROCTWA
Po dokładnym oznajmieniu zdumionemu Nebukadnesarowi treści wizji, jaką oglądał we śnie, prorok
Daniel wyjaśnił:
„Taki jest sen, a teraz go wyłożymy królowi” (Dan. 2,36).
GŁOWA ZE ZŁOTA
Jakie mocarstwo światowe, według Daniela, symbolizowała złota głowa
posągu?
„Ty, o królu, jesteś królem królów, któremu Bóg niebios dał
królestwo, moc i siłę, i chwałę, w którego ręce na całej zamieszkanej

ziemi dał ludzi, polne zwierzęta i ptactwo niebieskie, którego uczynił władcą tego wszystkiego, ty
jesteś głową ze złota” (Dan. 2,37.38).
Rzeczywiście Daniel, zwracając się do władcy tego wówczas największego światowego mocarstwa,
powiedział: Nebukadnesarze, twój sen jest poselstwem od Boga. On przyrównał twoje imperium do złotej
głowy posągu, który widziałeś.
Głowa ze złota dość trafnie obrazuje starożytny Babilon; historycy nazwali Babilon „złotym królestwem
złotego wieku”. Bogatszy i potężniejszy od każdego z poprzedzających go imperiów, dumny Babilon
dominował w świecie aż do roku 539 przed narodzeniem Chrystusa.
PIERSI I RAMIONA ZE SREBRA
Z ludzkiego punktu widzenia, a szczególnie w oczach dumnego Nebukadnesara, wyglądało na to, że
Babilon jest mocarstwem, które istnieć będzie na zawsze. Ale co zapowiadało
proroctwo?
„Ale po tobie powstanie inne królestwo, słabsze niż twoje” (Dan. 2,39,
1 część).
Wypełniając Bożą przepowiednię, królestwo Nebukadnesara legło w
gruzach, gdy Cyrus, perski generał, pokonał imperium babilońskie w 539 roku
p.n.e. Tak więc, piersi i ramiona ze srebra przedstawiały Medo-Persję, inne
potężne mocarstwo, w którym główną siłę stanowili Persowie.
BRZUCH I BIODRA Z MIEDZI
Co przedstawiała ta część owego wielkiego metalowego posągu?
„...a potem trzecie królestwo z miedzi, które opanuje całą ziemię”
(Dan. 2,39 ost. część).
Brzuch i biodra z miedzi symbolizowały królestwo Grecji, które pokonało
Persów w bitwie pod Gaugamelą w 331 roku p.n.e. Aleksander Wielki podbił
Medów i Persów, tworząc z Grecji trzecie wielkie mocarstwo. Grecy panowali
od 331 do 168 roku p.n.e.
NOGI Z ŻELAZA
Jaka potęga nastała po Grecji?
„Czwarte królestwo będzie mocne jak żelazo, bo jak żelazo wszystko
kruszy i łamie; i jak żelazo, które kruszy, tak i ono wszystko skruszy i
zdruzgocze” (Dan. 2,40).
Po śmierci Aleksandra jego mocarstwo stawało się coraz słabsze i
podzielone zostało na rywalizujące ze sobą frakcje, aż w 168 roku, w walce
pod Pydną, „Żelazne Imperium” Rzymskie zmiażdżyło Grecję. Bóg w symbolu
żelaznych nóg metalowego posągu zawarł symbolikę tego czwartego,
światowego imperium.
Kiedy, prawie dwa tysiące lat temu, urodził się Jezus, Imperium Rzymskie rządzone było przez cesarza
Augusta (Łuk. 2,1). Jezus Chrystus i Jego apostołowie żyli w okresie przedstawionym w postaci

żelaznych nóg posągu. Gibbon, osiemnastowieczny historyk, bez wątpienia miał na myśli proroctwo
Daniela, gdy pisał: „Armie (rzymskiej) republiki, czasem pokonane w bitwie, ale zawsze zwycięskie w
wojnie, wielkimi krokami zmierzały w stronę Eufratu, Dunaju, Renu i oceanu; a wizerunki złota, srebra czy
miedzi, które mogły być symbolem narodów i ich królów, były kolejno niszczone przez żelazną monarchię
Rzymu” (Edward Gibbon, Zmierzch cesarstwa rzymskiego, PIW 1975, t. 4, s. 89).
Pomyśl przez chwilę o tej przepowiedni, jak to wyglądało z ludzkiego punktu widzenia. Jakże mógł
Daniel, Żyd żyjący w czasach babilońskich, mieć jakiekolwiek pojęcie o tym, w jaki sposób przez całe
przyszłe stulecia poszczególne mocarstwa będą następowały po sobie? Nam trudno jest przewidzieć,
jakie będą notowania giełdowe w następnym tygodniu! A przecież Babilon, Medo-Persja, Grecja i Rzym
następowały po sobie dokładnie tak, jak to zapowiedziało proroctwo.
Czy Bóg kontroluje przyszłość? Czy opierając się na Jego wielkim planie możemy mieć nadzieję?
Drugi rozdział proroctwa Daniela przekonuje nas, że tak! Ale to nie wszystko! Jest jeszcze coś więcej.
STOPY Z ŻELAZA ZMIESZANEGO Z GLINĄ
Czy po Rzymie powstanie piąta potęga?
„A że widziałeś nogi i palce po części z gliny, a po części z żelaza,
znaczy, że królestwo będzie rozdzielone, lecz będzie miało coś z
trwałości żelaza, jak widziałeś żelazo zmieszane z ziemią gliniastą. A to,
że palce u nóg były po części z żelaza, a po części z gliny, znaczy, że
królestwo będzie po części mocne, a po części kruche” (Dan. 2, 41.42).
Prorok nie zapowiedział piątego imperium światowego, lecz podział
żelaznego Imperium Rzymskiego. Rzym miał się rozpaść na dziesięć królestw, jak to ukazano w obrazie
stóp i palców tego posągu.
Czy naprawdę się tak stało? Rzeczywiście, tak! W czwartym i piątym stuleciu chrześcijańskiej ery
barbarzyńscy najeźdźcy nadciągnęli z północy i zaczęli nękać upadające imperium. Przypuszczali atak za
atakiem. W końcu dziesięć plemion zdobyło większość terenów na zachodzie Imperium Rzymskiego i
dziesięć niezależnych narodów powstało na terenach zachodniej Europy. Tak więc stopy i palce są
symbolem współczesnych narodów europejskich. Proroctwo wypełniło się literalnie, a historia znów jest
zgodna z Bożą zapowiedzią. Siedem, spośród dziesięciu narodów, które podzieliły zachodnią część
imperium, nadal figuruje na dzisiejszej mapie Europy i ma bezpośrednie odniesienie do proroctwa z
Księgi Daniela.
DZIESIĘĆ PALCÓW – DZIESIĘĆ GŁÓWNYCH PLEMION
NA TERENACH ZACHODNIEJ CZĘŚCI IMPERIUM
RZYMSKIEGO
Anglosasi

Anglia

Frankowie

Francja

Alemanowie

Niemcy

Longobardowie

Włochy

Ostrogoci

(zostali wyniszczeni)

Wizygoci

Hiszpania

Burgundowie

Szwajcaria

Wandalowie

(zostali wyniszczeni)

Swebowie

Portugalia

Herulowie

(zostali wyniszczeni)

3. NASZ CZAS W PROROCTWIE BIBLIJNYM
Czy proroctwo Daniela zapowiadało, że po czasach panowania Imperium Rzymskiego będą
podejmowane jakieś próby połączenia narodów europejskich pod jednym rządem?
„A że widziałeś żelazo zmieszane z gliniastą. ziemią, znaczy: zmieszają się z sobą, lecz jeden
nie będzie się trzymał drugiego, tak jak żelazo nie może się
zmieszać z gliną” (Dan. 2,43).
Raz po raz potężni mężowie próbowali połączyć Europę, ale
nigdy się im to nie udawało. Ludzie „zmieszają się z sobą, lecz
jeden nie będzie się trzymał drugiego, tak jak żelazo nie może
się zmieszać z gliną”, głosi proroctwo. Oznacza to, że Francja,
Anglia, Niemcy, Hiszpania, Portugalia, Włochy i Szwajcaria nigdy
nie utworzą jednej „trwałej” potęgi.
Nam, żyjących po wiekach nacjonalistycznych działań, trudno
jest pojąć, jak proroctwo Daniela mogło tak dramatycznie
określić wielki przełom w historii. Do momentu upadku Rzymu
światem rządziły imperia - tak było od czasów Egiptu i Asyrii. Ale
po Rzymie powstały państwa narodowe. Układ taki przetrwał do naszych czasów Jedynie umysł Boga
mógł tak dokładnie przewidzieć tę wielką zmianę w historii.
Prawdą jest to, co powiedział Jezus: „Pismo nie może być naruszone” (Jan 10,35). On także
oświadczył:
„Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą” (Mat. 24,35).
Czternaście wieków historii dowodzi, że żadna ludzka moc, ani żaden układ sił nie były w stanie
przezwyciężyć słów proroctwa, iż ludzie „zmieszają się z sobą, lecz jeden nie będzie się trzymał
drugiego”.
A przecież podejmowano wiele prób. Wielu mężów, militarnych geniuszów, zrobiło wszystko na rzecz
połączenia Europy. Napoleon Bonaparte był z nich wszystkich najbliżej osiągnięcia tego celu. Na
początku swojej militarnej kariery chełpił się: Za pięć lat będę panem świata. Wyraźnie nakreślił swoje
zadanie - podbój Rosji, Europy, świata.
Wojska napoleońskie były niezwyciężone, gdy podbijały narody Idąc jednak na Moskwę, ugrzęzły z
powodu nieoczekiwanie ostrej zimy, kiedy to wojska rosyjskie zdziesiątkowały ludzi Napoleona. Dlaczego
mu się nie powiodło? Bóg przewidział i orzekł, że chociaż ludzie połączą się ze sobą, to jednak „jeden nie
będzie się trzymał drugiego”. Napoleon miał bezsprzecznie zdecydowanie najlepszą armię w Europie, ale
ona nie mogła współzawodniczyć ze Słowem Bożym. Gdy Napoleon uciekał z pola bitewnego pod
Waterloo, zawołał: Boże Wszechmocny, jest to zbyt wielkie dla mnie! Cesarz Wilhelm II i Adolf Hitler
stworzyli w swoim czasie najlepiej uzbrojone armie. Ale żadnemu z nich nie udało się połączyć Europy
pod swoim panowaniem. Dlaczego? Na przeszkodzie stało Boże prorocze słowo: „jeden nie będzie się
trzymać drugiego”.

Dyktatorzy, zdolni do wpojenia ludziom fanatycznej gorliwości i zapału, nie byli w stanie odwrócić
wyroku zawartego w proroctwie Daniela. Dwie wojny światowe także potwierdzają ten fakt. Bóg dzierży
przyszłość w swojej dłoni. On całkowicie panuje nad historią i kontroluje ją. To oczywiście wystarcza, by
natchnąć nas nadzieją i wlać pokój w nasze umysły, a także przekonać, że On ma plan dla każdego z
nas.

4. SPOJRZENIE W PRZYSZŁOŚĆ
Tylko jedna część proroctwa Daniela pozostaje jeszcze nie wypełniona.
Jakie jest znaczenie kamienia, o którym czytamy w 34 i 35 wierszu drugiego rozdziału? Kamienia,
który uderza w stopy posągu, ścierając go na pył; kamienia, który staje się wielką górą i napełnia całą
ziemię?
„ZA DNI TYCH KRÓLÓW [współczesnych państw zachodniej Europy] BÓG NIEBIOS STWORZY
KRÓLESTWO, które na wieki nie będzie zniszczone, a królestwo to nie przejdzie na inny lud;
zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki. Jak to widziałeś, że od
góry oderwał się kamień bez udziału rąk, rozbił żelazo i miedź, glinę, srebro, złoto. Wielki Bóg
objawił królowi, co potem się stanie. Sen jest prawdziwy, a wykład jego pewny” (Dan. 2,44.45).
Zwrot „tych królów” może odnosić się tylko do królów symbolizowanych przez stopy i palce tego
posągu, czyli panujących we współczesnej Europie. Wnioski są niepodważalne. „Za dni tych królów”
odnosi się do naszych dni. Nasz współczesny świat stoi na progu największego wydarzenia
wszechczasów.
Wkrótce Jezus zstąpi z nieba, by założyć swoje „królestwo”. Królestwo szczęścia i pokoju. Kamień,
który uderzy posąg i rozbije go w kawałki, napełni całą ziemię. A wtedy Chrystus - Skała wieków i Król
królów, zapanuje na wieki! (O Niebiańskim Królestwie Bożym będziemy studiować w temacie 9).
Tak kończy się to proroctwo zapisane przez Daniela. Wszystko prowadzi do tego kosmicznego
wydarzenia. Zaufanie budowane przez tę natchnioną zapowiedź, która spełnia się w historii w sposób
niezakłócony, urasta do pewnej nadziei powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. W tym proroctwie z
drugiego rozdziału Księgi Daniela, z wyjątkiem ostatniego aktu - uderzenia kamienia w stopy posągu wszystko inne już się wypełniło. Według wielkiego Bożego rozkładu wydarzeń, zbliżamy się do wielkiego
finału, do powrotu Chrystusa na ten świat. Jezus Chrystus, Syn Boży, wkrótce zakończy krwawe
zmagania ludzkości i ustanowi wieczne królestwo miłości i łaski.

5. BÓG PROWADZI NARODY
Daniel dojrzał działanie Boże w powstawaniu i upadku narodów (Dan. 2,20-22), kiedy Bóg objawił mu
to proroctwo. Bóg zna przeszłość, a to proroctwo wyraźnie
świadczy o tym, że zna także przyszłość.
Czasami może myślimy, że Wszechmogący tak bardzo
zajęty jest rozległym wszechświatem, że nasza maleńka
planeta nie zwraca na siebie Jego uwagi, a co dopiero, gdy
pomyślimy o pojedynczym jej mieszkańcu człowieku. Ale Bóg
zadbał o to, aby zapewnić nas o tym, że jest bardzo
zainteresowany i zatroskany losem ludzkości, a także życiem
każdego z nas. On dał nam tego dowód:

„Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie, trzymając się
go niby pochodni, świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka
w waszych sercach” (II Piotra 1,19).
Bóg w tym mrocznym świecie posługuje się proroctwem tak, jak my wykorzystujemy światła
samochodu podczas podróżowania nocą. On nam pokazuje, gdzie jesteśmy; co jest przed nami. Możemy
się też przekonać o tym, że dzieje ludzkości biegną po wyznaczonym szlaku.
Bóg także kieruje życiem każdego człowieka - każdego studenta tych tematów biblijnych. Wypełnione
proroctwo biblijne zachęca nas i ponagla, by zaprosić Jezusa do wejścia w nasze serce. Gdy będziemy
kroczyć z Nim przez życie, uważając Go za swego Pana, nie musimy się niczego obawiać.

6. KRÓLEWSKI SEN I TY
Tak, ten świat może pogrążyć się w rozterce. Terroryści mogą zaatakować kogokolwiek i gdziekolwiek.
Stare urazy i częste zatargi są powodem rozlewu krwi. Tyrani ciągle spiskują w swoich twierdzach.
Ale my możemy dostrzec i stwierdzić fakt ważniejszy od tych wszystkich, jakie głoszą nagłówki gazet:
historia zmierza do bezpośredniego spotkania się z Chrystusem. Już teraz możemy przygotować się na
największy kryzys w historii. Ta sama dłoń, która prowadziła Daniela, gdy w zaledwie kilku akapitach
stłoczył wydarzenia tysięcy lat przyszłej historii, może też poprowadzić nas wtedy, gdy usiłujemy ułożyć i
zrozumieć sens własnego życia.
„Pan kieruje krokami męża, wspiera tego, którego droga mu się podoba. Choćby się potknął,
nie przewróci się, gdyż Pan podtrzyma go ręką swoją” (Ps. 37,23.24).
Jeśli Bóg z taką dokładnością kieruje ruchami narodów, to na pewno może też pokierować życiem
pojedynczego człowieka i poprowadzić je.
„Czyż nie sprzedają za grosz dwu wróbli? A jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez
woli Ojca waszego. Nawet wasze włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się; jesteście
więcej warci niż wiele wróbli” (Mat. 10,29-31).
Boski dar wiary może stać się odtrutką na wszelkie trwogi i obawy. Nadzieja, którą On wznieca, może
służyć jako kotwica dla każdej duszy (Hebr. 6,19 ).
Szesnastowieczny uczony, Erazm z Rotterdamu, opisał pewne
wydarzenie podczas morskiej podróży, wydarzenie, które wywarło
na nim wrażenie na całą resztę jego życia. Statek, którym płynął, w
czasie burzy osiadł na mieliźnie. Gwałtowne fale, uderzając,
niszczyły go. Nawet żeglarze wpadli w panikę. Pasażerowie byli na
pograniczu histerii. Większość z nich wołała o pomoc do swoich
patronów, śpiewała pieśni lub wznosiła głośne, błagalne modlitwy.
Erazm zauważył jednak kogoś, kto zachowywał się inaczej.
„Wśród tych, którzy zachowali względny spokój - napisał Erazm wyróżniała się jedna młoda kobieta, karmiąca małe dziecko,
trzymane na rękach. Ona jedynie nie krzyczała, nie płakała i nie błagała niebo o pomoc, ale spokojnie, po
cichu, modliła się, mocno tuląc dziecko do siebie”.
Erazm zrozumiał, że ta modlitwa była dalszym ciągiem jej regularnego życia modlitwy. Nie prosiła o
żadne dodatkowe łaski. Sprawiała wrażenie, że cała oddana jest Bogu.

Gdy statek zaczął tonąć, tę młodą niewiastę posadzono na desce, dano jej do ręki część
omasztowania, która miała służyć jej za wiosło i spuszczono na wodę. Jedną ręką musiała trzymać
dziecko, a drugą wiosłować. Mało kto wierzył w to, że ocaleje wśród szalejących fal.
Jednak jej wiara i spokój powodowały, iż radziła sobie dobrze. Kobieta wraz z dzieckiem należała do
grona osób, które pierwsze dotarły do brzegu.
Nadzieja pokładana w Bogu, któremu można zaufać, zmienia wszystko
w życiu i to nawet wtedy, gdy dookoła nas świat zdaje się rozpadać w
kawałki. Nie jesteśmy przecież pozostawieni sami sobie. Potężna dłoń
ratuje nas i utrzymuje na powierzchni.
Jeśli przyjdziesz do Chrystusa, całkowicie Mu się poddając, On obdarzy
cię wiarą, która przeprowadzi cię przez każdą burzę. Zwróć uwagę na
niezwykły pokój, jaki obiecuje ci Jezus:
„Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam... Niech się nie trwoży
serce wasze i niech się nie lęka” (Jan 14,27).
„Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie”
(Mat. 11,28).
Drogi Ojcze w niebie, dziękuję Ci dzisiaj za Twoje, pełne miłości, zainteresowanie się mną. Dziękuję za
dostarczenie mi odpowiedzi na pytania, dotyczące przyszłości tego świata i za kierowanie jego historią
oraz prowadzenie nas w naszym życiu. Dziękuję Ci za pewność proroctw biblijnych. Pomóż mi przyjąć je
jako Twoje Słowo Prawdy i zawsze mu wierzyć. A przede wszystkim pomóż mi teraz otworzyć serce
Jezusowi, Księciu Pokoju. Proszę o to w Jego imieniu. Amen.

Po latach złego traktowania, Armando Valladares, wyniszczony i okulawiony, był cieniem samego
siebie. Odsiadywał trzydziestoletni wyrok w jednym z więzień Fidela Castro za to, że modlił się w
kościele. Służba więzienna głodziła go, torturowała i poniżała, lecz On nie zgodził się na propozycję
wyrzeczenia się swoich przekonań religijnych. Było coś, co dodawało mu sił: obietnica, jaką złożył młodej
dziewczynie.
Martę spotkał w więzieniu i zakochał się w niej ze
wzajemnością. Ujęła ją jego głęboka, niezachwiana wiara. Krótko
po zawarciu związku małżeńskiego - świecka ceremonia odbyła
się na przesiąkniętym krwią placu więziennym - Martę zmuszono
do emigracji na Miami (USA). Ta separacja była bardzo bolesna.
Armando zdołał jednak w jakiś sposób złożyć swojej ukochanej
pewną obietnicę. Na maleńkim skrawku pomiętego papieru
napisał przyrzeczenie: „Przyjadę do ciebie... bagnety za moimi
plecami nie będą miały żadnego znaczenia”.
Więzień ten podjął decyzję, że razem z Martą złożą ślubowanie małżeńskie przed obliczem Boga w
kościele. Kiedyś ich związek będzie dopełniony. Jesteś zawsze ze mną - powiedział Marcie.
Obietnica, jaką złożył Armando, pomogła mu przetrwać całe lata złego traktowania, którego większość
ludzi nie wytrzymała, które załamywało i odbierało ducha wielu mężczyznom. Obietnica pomogła także
Marcie. Robiła wszystko, co mogła, aby skierować uwagę opinii publicznej na sytuację, w jakiej znajdował
się jej mąż. Nigdy nie poddała się, nie straciła nadziei.

1. OBIETNICA
Przychodzą w życiu takie chwile, gdy możemy zastanawiać się i różnie myśleć o powtórnym przyjściu
Jezusa Chrystusa. Czy On naprawdę zstąpi pewnego dnia z nieba i połączy się z nami? Rozłąka trwa już
tak długo. Takie wspaniałe, szczęśliwe zakończenie długiej, tragicznej historii ziemi może wydawać się
zbyt piękne, by mogło być prawdziwe.
Jest jednak jedna rzecz, która może nas podtrzymać na duchu i pozwoli utrzymać nadzieję w naszych
sercach. Jest to obietnica. Ten, który najbardziej tęskni, by być blisko ze swoim ludem, obiecał, że
powróci. Krótko przed rozstaniem się ze swoimi uczniami i odejściem do nieba, Jezus złożył tę obietnicę:

„Niechaj się nie trwoży serce wasze; wierzcie w Boga i we mnie wierzcie! W domu Ojca mego
wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A
jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja
jestem, i wy byli” (Jan 14,1-3).
Zanim Jezus wstąpił do nieba, zapewnił swych
naśladowców: PRZYJDĘ ZNOWU! Chce, abyśmy byli z
Nim. Obiecał, że powróci i zabierze, do specjalnie
przygotowanego przez siebie miejsca, wszystkich tych,
którzy Mu zaufali.
Powtórne przyjście Jezusa jest faktem biblijnym.
Pismo Święte ponad dwa i pół tysiąca razy mówi o Jego
powrocie. Interesujące jest to, że mamy więcej tekstów
biblijnych, w których jest mowa o Jego powtórnym
przyjściu na ziemię niż o pierwszym. Fakt, że Jezus
powraca na tę ziemię jest tak pewny, jak to, że żył na tej
ziemi dwa tysiące lat temu. Z tego też powodu apostoł
Paweł mógł z pełnym przekonaniem głosić: dlatego że
Chrystus na krzyżu oddał „samego siebie za nas”, my możemy oczekiwać i doświadczyć „błogosławionej
nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa” (Tyt. 2,13).
Dawno temu Bóg obiecał, że przyjdzie Mesjasz, Wybawiciel, który weźmie na siebie nasze nieprawości
i przebaczy ludziom grzechy Obietnica ta, dla wielu, którzy w starożytności borykali się z różnymi
problemami w życiu, wydawała się zbyt piękna, aby mogła być prawdziwa. Jednak Jezus przyszedł i
umarł na krzyżu. Obietnica wypełniła się bardziej chwalebnie niż Żydzi mogli sobie to wyobrazić.
Obietnica Jego powrotu na tę ziemię wypełni się również. Możemy zaufać Temu, który nas miłuje,
który zapłacił za nas tak wielką cenę. On przyjdzie i zabierze nas do siebie.
Przez cały czas swego uwięzienia Armando Valladares bezustannie przesyłał Marcie wiersze,
wiadomości i rysunki, które udało się jej opublikować. W końcu zainteresowali opinię światową. Rządy i
państwa zaczęły wywierać presję na F Castro, aby uwolnił więźniów skazanych za przekonania religijne.
Prezydent Francji interweniował osobiście i wreszcie w październiku 1982 roku Armando Valladares
został zwolniony i wsadzony do samolotu lecącego do Paryża.
Trudno mu było uwierzyć, że jest wolny nawet wtedy, gdy samolot już wylądował. Ale tamtego dnia, po
dwudziestu latach cierpień, tęsknot i oczekiwań, Armando padł w ramiona Marty.
Kilka miesięcy później szczęśliwa para stała w jednym z kościołów Miami składając przed Bogiem
swoje małżeńskie ślubowanie. Nareszcie ich związek był dopełniony. Nareszcie obietnica: „Przyjadę do
ciebie” spełniła się!
Czy możesz sobie wyobrazić to wspaniałe spotkanie, gdy twarzą w twarz będziemy mogli zobaczyć
Jezusa Chrystusa? Jego cudowne, chwalebne zjawienie się usunie wszystkie nasze smutki i załamania,
każdy ból, przechowywany na dnie serca.
Powrót Jezusa zaspokoi nasze najgłębsze tęsknoty, wtedy spełnią się nasze najśmielsze oczekiwania.
I już na wieki pozostaniemy w społeczności z najwspanialszą Istotą Wszechświata. Jezus wkrótce
powraca! Czy pragniesz się z Nim spotkać?

2. W JAKI SPOSÓB JEZUS PRZYJDZIE?

1. CZY PRZYJDZIE POTAJEMNIE?
Jezus powiedział: „Oto przepowiedziałem wam. Gdyby więc
wam powiedzieli: Oto jest na pustyni - nie wychodźcie; oto jest
w kryjówce - nie wierzcie. Gdyż jak błyskawica pojawia się od
wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna
Człowieczego” (Mat. 24,25-27).
Błyskawica jest bardzo widoczna na dużym obszarze. Przyjście
Jezusa nie będzie niczym tajemnym, czy podrzędnym. Dlatego
Jezus ostrzegł nas, abyśmy nie dali się zwieść naukom, że Jezus
przyjdzie w tajemniczy sposób i pokaże się tylko nielicznym
wybrańcom.

2. CZY JEZUS PRZYJDZIE ZNOWU JAKO PRAWDZIWA
OSOBA?
„I gdy tak patrzyli (uczniowie) uważnie, jak On (Jezus] się
oddalał ku niebu, oto dwaj mężowie w białych szatach stanęli
przy nich i rzekli: Mężowie galilejscy, czemu stoicie, patrząc w
niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście
idącego do nieba” (Dz. Ap. 1,10.11).
Jezus powróci osobiście w rzeczywistej postaci. W dniu Jego odejścia z tego świata, dwaj aniołowie
zapewnili uczniów, że „ten Jezus”, wzięty do nieba - a więc nie ktoś inny - powróci.
Chrystus, który przyjdzie jako Król królów, będzie tym Jezusem, który leczył chorych i otwierał oczy
ślepych. Będzie to ten sam Jezus, który tak delikatnie odniósł się do kobiety złapanej na cudzołóstwie.
Ten Jezus, który osuszał łzy zasmuconych, i który brał dzieci na kolana. To ten Jezus, który umarł na
krzyżu na Kalwarii, odpoczął w grobie i trzeciego dnia powstał z martwych.
3. CZY BĘDZIEMY MOGLI ZOBACZYĆ PRZYCHODZĄCEGO JEZUSA?
Aniołowie obiecali, że Jezus „tak przyjdzie”, jak uczniowie widzieli Go, odchodzącego do nieba.
W jaki sposób Jezus odszedł?
„I gdy to powiedział [Jezus], a oni [uczniowie] patrzyli, ZOSTAŁ UNIESIONY W GÓRĘ i obłok
wziął Go sprzed ich oczu” (Dz. Ap. 1,9).
Uczniowie wyraźnie widzieli, jak ich Mistrz, w uwielbionym ludzkim ciele, uniósł się z tej ziemi. Wielu
było świadkami Jego odejścia. On też „tak przyjdzie” - w sposób całkowicie widoczny, oficjalny.
Ilu ludzi będzie świadkami powrotu Jezusa? Co na ten temat napisał apostoł Jan?
„Oto przychodzi wśród obłoków, i UJRZY GO WSZELKIE OKO” (Obj. 1,7).
Jego powrót zobaczą zarówno ludzie sprawiedliwi, jak i bezbożni. Świadkiem powrotu Jezusa będzie
każdy człowiek żyjący w tym czasie. Co na ten temat powiedział Jezus? Ilu ludzi go zobaczy?

„I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy biadać będą wszystkie plemiona
ziemi, i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą”
(Mat. 24,30).
Każdy żywy mieszkaniec naszej planety będzie świadkiem drugiego przyjścia. Powrót Chrystusa
będzie bardziej widoczny niż transmitowane w telewizji lądowanie człowieka na Księżycu, bardziej
spektakularny niż obserwowana przez miliony ceremonia zakończenia igrzysk olimpijskich - wydarzenie
to przyćmi wszystko inne na tej ziemi.
4. W JAKI JESZCZE SPOSÓB JEZUS OGŁOSI SWÓJ POWRÓT?
„Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw
powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie” (I Tes. 4,16).
Jezus powróci na obłokach „z wielką mocą i chwałą”, jak „błyskawica” (Mat. 24,30.27), a także z
wielkim głosem trąby Bożej.
5. KTO PRZYBĘDZIE RAZEM Z JEZUSEM?
„A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i
wszyscy aniołowie z nim, wtedy zasiądzie na tronie swej
chwały” (Mat. 25,31).
Pojawienie się tylko jednego anioła przy
zmartwychwstaniu Chrystusa powaliło na ziemię rzymskich
żołnierzy (Mat. 28,2-4). Wyobraź sobie, jak to będzie, kiedy
Jezus pojawi się w pełni swej chwały w otoczeniu
„wszystkich aniołów”.
6. CZY MOŻEMY PRZEPOWIEDZIEĆ DOKŁADNY
CZAS POWROTU JEZUSA?
„A o tym dniu i godzinie nikt nie wie; ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec. Dlatego i
wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie” (Mat.
24,36.44).
Chociaż każdy zobaczy i usłyszy, jak Jezus powraca w chwale, to wielu nie będzie przygotowanych na
to wydarzenie. A czy ty osobiście jesteś gotowy na powrót Jezusa?

3. CZEGO JEZUS DOKONA, GDY POWRÓCI?
1. JEZUS PRZYNIESIE WYBAWIENIE WSZYSTKIM, KTÓRZY NA NIEGO CZEKAJĄ?
„Tak i Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu
grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują” (Hebr. 9,28).
„I pośle aniołów swoich z wielką trąbą, i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata z
jednego krańca nieba aż po drugi” (Mat. 24,31).
Jeżeli pozwalasz Jezusowi, by zaczął działać w twoim sercu i życiu, wtedy z radością powitasz Go jako
swego Zbawiciela.

2. JEZUS OBUDZI ZMARŁYCH SPRAWIEDLIWYCH, KTÓRZY ŚPIĄ W GROBACH
„Nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos jego; I
wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia; a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd” (Jan
5,28.29).
„Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw
powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie” (I Tes. 4,16).
W czasie powrotu Jezus zstąpi z nieba z okrzykiem, którym zbudzi zmarłych. Gdy ten potężny głos
zabrzmi po całej ziemi, wówczas na każdym cmentarzu otworzą się groby, z których wzbudzeni będą
zmarli, którzy na przestrzeni wieków przyjęli Chrystusa. Jakże radosny będzie ten dzień!
3. W CZASIE SWEGO PRZYJŚCIA JEZUS PRZEMIENI WSZYSTKICH SPRAWIEDLIWYCH
Apostoł Paweł zapewnia, że Jezus powróci nie tylko po sprawiedliwych, którzy już umarli, ale także po
sprawiedliwych żywych:
„Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w
powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem” (I
Tes. 4,17).
„Oto tajemnicę wam objawiam: Nie wszyscy zaśniemy, ale
wszyscy będziemy przemienieni w jednej chwili, w oka mgnieniu, na
odgłos trąby ostatecznej; bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni
zostaną jako nie skażeni, a my zostaniemy przemienieni. Albowiem
to, co skażone, musi przyoblec się w to, co nieskażone, a to, co
śmiertelne, musi przyoblec się w nieśmiertelność” (I Kor. 15,51-53).
Przygotowując nas do życia w wieczności, Chrystus przemieni nasze
grzeszne, chore i zmęczone ciała na piękne i nieśmiertelne. Nie będzie
już artretyzmu, paraliżu, ani raka. Szpitale i domy pogrzebowe przestaną
działać. Stanie się tak dlatego, że Chrystus powróci!
4. PRZY SWOIM PRZYJŚCIU JEZUS ZABIERZE WSZYSTKICH SPRAWIEDLIWYCH DO NIEBA
Jezus, będąc na tej ziemi, dał tę obietnicę: „Przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja
jestem, i wy byli” - w domu Ojca (patrz Jan 14,1-3).
Nowy Testament wyraźnie naucza, że przy swoim powtórnym przyjściu Jezus zabierze zbawionych do
nieba. Apostoł Piotr pisał o dziedzictwie odkupionych, jakie dla nas „zachowane jest w niebie” (I Piotra
1,4). Paweł mówił nam o „nadziei, która jest przygotowana... w niebie” (Kol. 1,5). Możemy oczekiwać tej
chwili, gdy będziemy odkrywać piękno Bożego miasta, Nowego Jeruzalem, będącego centrum
wszechświata, gdzie twarzą w twarz poznawać będziemy naszego niebiańskiego Ojca. W jednym z
następnych tematów dowiemy się, że odkupieni po tysiącletnim pobycie z Jezusem w niebie przybędą
znów na tę ziemię, aby już całą wieczność spędzać z Chrystusem na tym całkowicie odtworzonym,
doskonałym świecie (patrz Obj. rozdz. 20-22).
5. JEZUS PRZY SWOIM PRZYJŚCIU NA ZAWSZE USUNIE CIERPIENIE I ZŁO
Według Jezusa, co stanie się z ludźmi nieprawymi, którzy żyć będą przy Jego przyjściu?

„A jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego. Jedli, pili, żenili się i za mąż
wychodzili aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nastał potop, i wytracił wszystkich. Podobnie też
było za dni Lota: Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, szczepili, budowali; a w dniu kiedy Lot wyszedł
z Sodomy, spadł z nieba ogień z siarką. i wytracił wszystkich. Tak też będzie w dniu, kiedy Syn
Człowieczy się objawi” (Łuk. 17,26-30).
Nieprawi ludzie, ci, którzy uporczywie odrzucali wszystkie przejawy miłosierdzia Jezusa - skazali
samych siebie. Gdy patrzą na to chwalebne oblicze, widzą, jak Jezus zbliża się do nich na obłoku, nagłe
uświadomienie sobie grzechu i obojętności staje się nie do zniesienia; wołają do gór i skał: „Padnijcie na
nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie, i przed gniewem Baranka” (Obj. 6,16-17).
Nieprawi wolą umrzeć niż spotkać wszystkowidzący wzrok Jezusa. Są świadomi tego, że głos, który
teraz rozbrzmiewa z niebios, kiedyś czule nawoływał ich do przyjęcia łaski Bożej. Ci, którzy zagubili się w
zwariowanej pogoni za pieniędzmi, przyjemnościami lub pozycją społeczną, teraz uświadamiają sobie, że
zaniedbali jedynie słuszną sprawę w życiu.
Świadomość tego przygniata ich. Bo, tak na dobrą sprawę, to nikt z nich nie musiał ginąć. Bóg nie ma
upodobania w śmierci bezbożnego (Ezech. 33,11). On „nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby
wszyscy przyszli do upamiętania” (II Piotra 3,9). Jezus zaprasza nas: „Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy
jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie” (Mat. 11,28). Ale, chociaż to
nieprawdopodobne, niektórzy odrzucili Jego łaskawe zaproszenie.
4. CZY JESTEŚ GOTOWY NA PRZYJŚCIE JEZUSA?
Jezus uczynił wszystko, abyśmy byli z Nim w wieczności. Naprawdę, zagwarantowanie nam
chwalebnej przyszłości „w domu Ojca”, sporo Go kosztowało. Ceną było Jego
życie!
„Objawił się On jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechu przez
ofiarowanie samego siebie... CHRYSTUS, RAZ OFIAROWANY, aby zgładzić
grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu
tym, którzy Go oczekują” (Hebr. 9,26-28).
Zbawiciel, który umarł na krzyżu, by usunąć nasze grzechy, ukaże się „drugi
raz” i przyniesie zbawienie „tym, którzy Go oczekują”. Jezus poświęcił siebie, by
każdemu móc zaoferować zbawienie. Oto powód, dlaczego tak bardzo pragnie
ponownie przyjść. Chce zabrać tych, którzy zostali odkupieni za tak wielką cenę.
Bez powtórnego przyjścia Jego krzyż byłby porażką. Chrystus chce nam dać
wieczny i bezpieczny dom, w którym On sam również będzie. Aby to mogło kiedyś
nastąpić, musimy pozwolić Mu, by już teraz, jako Zbawca i Pan, panował w
naszych sercach.
Rankiem, 16 sierpnia 1945 roku, mały chłopiec, biegając po terenie obozu w
Shantung, w północnej części Chin, wołał, że zauważył na nieboskłonie samolot. Wszyscy, sprawni
fizycznie, internowani wybiegli z domów i patrzyli w chmury. Ludzie ci, tak mężczyźni, jak i kobiety, wiele
wycierpieli przez całe lata izolacji, nędzy, napięć nerwowych i obaw, trzymani przez Japończyków w
więzieniu jako obywatele wrogich europejskich narodów. Tylko jedna rzecz utrzymywała ich przy życiu:
nadzieja, że pewnego dnia ta wojna się skończy.
Coś, jakby prąd elektryczny, przeszło przez tłum tysiąca pięciuset, pozostających nadal przy życiu,
internowanych, kiedy uświadomili sobie, że może to właśnie ten samolot przylatuje po nich. Gdy warkot
silnika stawał się coraz głośniejszy, ktoś wykrzyknął: Patrzcie, na boku ma wymalowaną amerykańską
flagę!

I wtedy, wśród stojących w niewypowiedzianym osłupieniu ludzi, słychać było okrzyki: Patrzcie, oni
machają do nas! Wiedzą, kim jesteśmy. Przylecieli, aby nas zabrać.
Tego podniecenia, ci sponiewierani, zmęczeni, i stęsknieni za domem ludzie nie mogli już opanować.
Piekło się skończyło. Ludzie ożywili się, tańczyli i krzyczeli na całe gardło,
wymachując rękami i płacząc.
Jeden z ocalałych, Langton Gilkey, wspominając własne przeżycia,
powiedział, co wtedy czuł: Ten samolot, to był NASZ samolot. Został NAM
przysłany, aby powiedzieć, że wojna się skończyła... znowu przyłączono
nas do świata - pamiętano o nas. Nagle tłum coś zauważył i zamarł w
bezruchu. Drzwi samolotu się otworzyły i na spadochronach zaczęli
zeskakiwać mężczyźni. Trudno było w to uwierzyć. Ich wybawcy
przybywali do nich już TERAZ. Nie przybędą dopiero kiedyś. Już teraz
będą z nimi!
Tłum zakołysał się i ludzie ruszyli w stronę głównej bramy obozu. Nikt,
ani przez chwilę nie pomyślał o karabinach maszynowych wycelowanych
w nich ze strażniczych wież. Lata frustracji i tęsknoty sprawiły, że ludzie
ruszyli jak lawina; wyłamali bramę i pobiegli w stronę lądujących
spadochroniarzy
Wkrótce potem ta fala ludzka zawróciła i wlała się na teren obozu. Na
swych ramionach nieśli żołnierzy Komendant obozu poddał się bez walki.
Wojna naprawdę była zakończona. Nadeszła wolność. Świat stał się inny
Wkrótce NASZ Bóg, NASZ Zbawiciel, zstąpi na obłokach i uratuje nas. Nareszcie zakończy się
długotrwały horror wzajemnego, ogólnoludzkiego okrucieństwa. Będzie to uroczysty dzień, pełen
okrzyków radości i wesela. Wtedy wszystko w pełni zrozumiemy On będzie nadchodził; będzie widać
aniołów grających na trąbach. Głos będzie coraz donioślejszy, obłok chwały coraz jaśniejszy, aż stanie
się tak jasny, że trudno nam będzie to znieść. Ale nie będziemy w stanie oderwać od niego oczu, wiedząc
o tym, że On nas widzi. Wie, kim jesteśmy. Przyjdzie, aby nas zabrać do siebie.
Będzie się nam chciało biegać, krzyczeć i wymachiwać rękami. Będziemy falą ludzi, którzy zostaną
uniesieni w górę na spotkanie z Synem Człowieczym. Będziemy napełnieni nieopisaną radością wiedząc,
że to nasz Bóg. Przyszedł do nas dzisiaj. Nie jutro, nie kiedyś, dzisiaj!
Czy jesteś gotowy przywitać Króla w Jego chwale?
Czy już poznałeś tę żywą nadzieję, która może wypełnić twoje serce? Jeśli jeszcze tego nie uczyniłeś,
to teraz osobiście zaproś Jezusa do swojego życia. Tak jak przyjście Jezusa na tę ziemię rozwiąże
istniejące tutaj problemy, tak też Jego wejście w twoje serce pomoże ci uporać się z codziennymi
kłopotami. Ten, który rozwiązuje problemy, może wyzwolić cię z poczucia winy, zdjąć brzemię twojego
grzechu i obdarzyć cię zbawieniem. Wejście Jezusa w życie człowieka może dokonać w nim radykalnych
zmian, tak jak Jego powrót na ten świat przekształci go zupełnie. Możesz polegać na Jezusie. On
przygotuje cię na swój powrót i da ci wspaniałą pewność życia w wiecznym szczęściu.
Drogi Niebiański Ojcze, moje serce bije w podnieceniu i oczekiwaniu na powtórne przyjście Jezusa.
Jezu, proszę wstąp w moje serce i porusz je jak nigdy przedtem. Przygotuj mnie na swój powrót. Dziękuję
Ci, że to uczynisz! Amen.

Kiedy Marco Polo, po wielu latach pobytu na Wschodzie, powrócił do Wenecji, jego przyjaciele myśleli,
że po tych długich podróżach oszalał. Opowiadał bowiem niesamowite rzeczy Marco odwiedził miasto
pełne srebra i złota. Widział palące się czarne kamienie, a przecież wtedy jeszcze nikt w Wenecji nie
słyszał o węglu. Widział odzienie, które nie paliło się nawet po wrzuceniu do ognia, a wtedy nikt jeszcze
nie słyszał o azbeście. Opowiadał o potężnych wężach, długich na dziesięć kroków, o paszczach tak
wielkich, że mogły połknąć człowieka, o orzechach wielkości ludzkiej głowy, wewnątrz białych jak mleko,
o substancji wydobywającej się z ziemi, którą można było używać do palenia w lampach. A było to w
czasach, gdy nikt z jego słuchaczy nie widział jeszcze krokodyla, kokosu, ani nie znał ropy naftowej.
Wówczas ludzie po prostu śmiali się z tych opowieści.
Wiele lat później, kiedy Marco znajdował się na łożu
śmierci, pewien pobożny człowiek nalegał na niego, by
odwołał te wszystkie bajki. Jednak Marco zdecydowanie
odmówił.
To jest prawda - w każdym calu. Tak naprawdę to nie
opowiedziałem nawet połowy tego, co widziałem powiedział Marco.
Pisarze biblijni, którzy przekazali nam opisy nieba, zdają
się być podobni do Marco Polo. W czasie wizji oglądali tak
wspaniałe, cudowne i fantastyczne miejsca, że tylko w
niewielkim stopniu byli w stanie opisać nam to, co widzieli.
A my stajemy wobec wyzwań, z którymi borykali się przyjaciele Marco Polo. Musimy próbować wyobrazić
sobie „krokodyle” i „kokosy”, których nigdy nie widzieliśmy, ponieważ opisy, jakie znajdujemy na kartach
Biblii, świadczą, że niebo jest czymś znacznie ciekawszym i wspanialszym niż siedzenie na chmurce i
granie na harfie.

1. GDZIE ZNAJDUJE SIĘ NIEBO?
Czy niebo to rzeczywistość?

„Niech się nie trwoży serce wasze; wierzcie w Boga i we mnie wierzcie! W domu Ojca mego
wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A
jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja
jestem, i wy byli” (Jan 14,1-3).
Obecnie Jezus przygotowuje dla nas bardzo rzeczywiste
miejsce, w jak najbardziej realnym niebie. On powróci na tę
ziemię, by zabrać nas do przygotowanych dla nas mieszkań w
niebiańskim mieście, którego chwała nie mieści się nawet w
najśmielszych naszych marzeniach. Miastem tym jest NOWA
JEROZOLIMA.

się wiecznym domem zbawionych.

Po naszym tysiącletnim w nim pobycie, Chrystus, zgodnie z
zapowiedzią, sprowadzi ten niebiański dom na ziemię. Więcej o
tym dowiemy się, gdy przestudiujemy dwudziesty drugi temat.
Kiedy Nowe Jeruzalem zstąpi na tę ziemię, wtedy ogień oczyści
cały świat, usuwając wszelkie zanieczyszczenia. Wówczas tak
oczyszczona, a następnie przez Boga odnowiona ziemia, stanie

W jaki sposób Jan, który napisał Księgę Objawienia, przedstawił te wydarzenia?
„I widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i
morza już nie ma. 1 widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga,
przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos z tronu
mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a
sam Bóg będzie z nimi” (Obj. 21,1-3).
Jaki cel miał Bóg stwarzając naszą ziemię?
„Bo tak mówi Pan, Stwórca niebios - On jest Bogiem - który stworzył ziemię i uczynił ją,
utwierdził ją, a nie stworzył, aby była pustkowiem, lecz na mieszkanie ją stworzył: Ja jestem Pan, a
nie ma innego” (Izaj. 45,18).
Kiedy Bóg ukończył dzieło stwarzania naszego świata, wtedy spojrzał na tę doskonałą planetę tętniącą
życiem i z satysfakcją orzekł, że wszystko było bardzo dobre (I Mojż. 1,31).
Ale w miarę upływu czasu, ludzie stawali się coraz bardziej zepsuci, a ziemia jęczała pod coraz
cięższym brzemieniem nieprawości. Ten proces ciągłej degradacji i rozkładu wciąż się nasilał i obecnie
widzimy jak nasz świat chwieje się, będąc na krawędzi rozpadu i zniszczenia. Potrzebne mu jest
oczyszczenie ogniem, takie, jakie zapowiedział Bóg.
Kto po tym oczyszczeniu według obietnicy Jezusa zamieszka tę ziemię?
„Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię” (Mat. 5,5).
Pan nigdy nie dopuszcza do tego, by Jego plany nie zostały urzeczywistnione. Ich wykonanie może
być powstrzymane, mogą ulec nawet zwłoce, ale w końcu wszystko dzieje się zgodnie z Jego wielkimi
zamierzeniami. On przywróci swoje stworzenie do pierwotnego, oryginalnego piękna. Utracony Eden
będzie odzyskany i „cisi posiądą ziemię”.
2. CZY W NIEBIE BĘDZIEMY MIELI RZECZYWISTE CIAŁA?

Niebo przedstawiane w Biblii jest czymś więcej niż miejscem pobytu eterycznych istot duchowych.
Niebo nie jest krainą duchów; zamieszkiwać je będą prawdziwi ludzie, cieszący się zarówno duchowym,
jak i fizycznym życiem. W niebie będziemy mieli chwalebne, wspaniałe ciała.
„Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa,
który przemieni znikome ciało nasze w postać, podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą,
którą też wszystko poddać sobie może” (Filip. 3,20.21) (czyt. także I Kor. 15,35-44).
Na co zwrócił uwagę Jezus, kiedy po zmartwychwstaniu przyszedł do uczniów w swoim chwalebnym
ciele?
„Spójrzcie na ręce moje i nogi moje, że to Ja jestem. Dotknijcie
mnie i patrzcie: Wszak duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że
Ja mam” (Łuk. 24,39).
Jezus miał prawdziwe ciało. Zachęcał uczniów, by go dotykali (Jan
20,27). Wszedł do prawdziwego domu, rozmawiał z prawdziwymi
ludźmi i jadł rzeczywisty pokarm (Łuk. 24,43). Możemy być pewni, że
nasze niebiańskie ciała będą tak trwałe i rzeczywiste jak
zmartwychwstałe ciało Chrystusa, ponieważ „gdy się (Jezus) objawi,
będziemy do niego podobni” (I Jana 3,2).
Czy w niebie rozpoznamy nasze rodziny i znajomych, i czy
będziemy cieszyć się z bliskich przyjaźni?
„Teraz bowiem widzimy jakby przez zwierciadło i niby w
zagadce, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznanie moje jest cząstkowe, ale wówczas poznam
tak, jak jestem poznany” (I Kor. 13,12).
W niebie nasze poznanie będzie zupełne. W większym stopniu niż na tej ziemi będziemy się rozumieć i
wzajemnie doceniać.
Uczniowie Jezusa rozpoznali Go w Jego niebiańskim ciele, po Jego zachowaniu się oraz
charakterystycznych cechach (Łuk. 24,36-43). Maria rozpoznała Go przy grobie po brzmieniu głosu, gdy
wymówił jej imię. Dwóch uczniów, będących w drodze do Emaus, poznało Jezusa po. Jego zachowaniu.
Zwrócili bowiem uwagę na sposób, w jaki ich gość się modlił i błogosławił posiłek (Łuk. 24,13-34).
Odkupieni są pewni, iż przeżyją wzruszające, cudowne spotkania „twarzą w twarz” z bliskimi i
ponownie się z nimi połączą w niebie, skoro „będą do niego podobni” (I Jana 3,2). Wyobraź sobie radość,
jakiej doznasz, gdy rozpoznasz szczególny uśmiech swego współmałżonka, czy znajomy głos dziecka,
dawno temu złożonego na odpoczynek w grobie, lub pełne miłości gesty ukochanych przyjaciół. Znikną
wszelkie bariery, jakie grzech stawia pomiędzy ludźmi. Będziemy mieli do dyspozycji całą wieczność na
pogłębianie i zacieśnianie najdrogocenniejszych więzi, na zawieranie przyjaźni ze wspaniałymi istotami mieszkańcami wszechświata.
Te niezwykłe więzy zażyłej przyjaźni obejmą także świat zwierząt:
„I będzie wilk gościem jagnięcia, a lampart będzie leżał obok koźlęcia. Cielę i lwiątko, i tuczne
bydło będą razem, a mały chłopiec je poprowadzi” (Izaj. 11,6).
3. CO BĘDZIEMY ROBIĆ W NIEBIE?

Poza rozszerzaniem naszych znajomości i przyjaźni, o których wcześniej mogliśmy jedynie marzyć, w
niebie będziemy zajmować się wieloma ambitnymi sprawami. Czy myślisz o tym, by zaplanować dom
swoich marzeń?
„Oto Ja stworzę nowe niebo i nową ziemię... I będę się radował z Jeruzalemu i weselił z mojego
ludu... Gdy pobudują domy, zamieszkają w nich; gdy zasadzą winnice, będą spożywać ich plony.
Nie będą budować tak, aby ktoś inny mieszkał, nie będą sadzić tak, aby ktoś inny korzystał z
plonów... co zapracowały ich ręce, to będą spożywać moi wybrani” (Izaj. 65,17-22).
Jezus dla każdego z nas indywidualnie przygotowuje w świętym mieście odpowiednie mieszkanie (Jan
14,1-3; Obj. rozdz. 21 >. Powyższe teksty sugerują, że my także będziemy planować i budować dla siebie
domy być może gdzieś na pięknych zboczach, bogato udekorowane różnorodną roślinnością. Ale to
dopiero początek. Izajasz opisuje życie i zajęcia w niebie posługując się językiem stosowanym w opisach
pełnego ruchu życia, jakie toczyło się w jego czasach: budowano, sadzono i szczepiono. Któż bowiem
wie, jakie technologie i doświadczenia czekają na nas w Bożej, postawionej na wysokim poziomie,
cywilizacji? Nasze obecne naukowe osiągnięcia i podróże kosmiczne będą podobne do dziecięcych
zabaw, w porównaniu z naszymi badaniami i poczynaniami czekającymi na nas w „domu Ojca”.
Czy rozkoszujesz się pięknem grzmiących wodospadów, delikatnością kwitnących kwiatów, bujnych
łąk i pól, rozległych lasów?
„Pan pocieszy Syjon, pocieszy wszystkie jego rozpadliny.
Uczyni z jego pustkowia Eden, a z jego pustyni ogród Pana,
radość i wesele zapanują w nim, pieśń dziękczynna i dźwięk
pieśni” (Izaj. 51,3).
Bóg przemieni tę ziemię, która stanie się jak ogród Eden. Nie
będzie już wycieków ropy, smogu, czy suszy Jeziora będą
kryształowo czyste, drzewa wysokie, majestatyczne, a zbocza gór
łagodne, nie budzące grozy ani lęku.
W książce pt.: Dwadzieścia minut rzeczywistości Margaret
Montague opisała swój pierwszy dzień, który, po długotrwałej
chorobie spędziła na dworze. Tak się zdarzyło, że był to szary,
marcowy dzień z charakterystycznymi pozostałościami po zimie bezlistnymi drzewami, częściowo roztopionymi zwałami śniegu. Ale te,
jakże zwykłe, sceny w jej oczach doznały przemiany. Napisała, że „po
raz pierwszy oglądała życie w całym jego powabie i uroku, pełne
niewysłowionej radości, piękne”.
Tak będzie wtedy, kiedy wstąpimy do niebiańskiego ogrodu Eden. Złoży się na to nie tylko wspaniałe
piękno owego świata, ale także nasza umiejętność spostrzegania - wrażliwość na jego urok będzie
zwielokrotniona. Będzie to jak pierwszy dzień po długotrwałej chorobie. Ale te pierwsze „dwadzieścia
minut rzeczywistości” rozciągną się na całą wieczność.
Czy lubisz doświadczać nowych rzeczy? Uczyć się? Tworzyć?
Ktoś mógłby pomyśleć, że życie w doskonałym otoczeniu przestanie być po jakimś czasie interesujące,
twórcze. Nawet najpiękniejsze wakacje, jeśli trwają długo, stają się nużące. Nie potrafimy wyobrazić
sobie, że będą tam jakieś wielkie problemy do rozwiązania, albo wyzwania, którym mielibyśmy sprostać.
Co takiego będzie nas utrzymywało w formie? Zachęcało do działania?
Pamiętajmy jednak, że to nie życie w raju będzie ograniczone, czy niedostateczne, lecz nasza mała
wyobraźnia. Dziewiętnastowieczna autorka chrześcijańska, Ellen G. White, pomaga nam to zrozumieć:

„Na nowej ziemi nieśmiertelne istoty z nigdy niegasnącym zachwytem oglądać będą cuda twórczej
mocy i tajemnice zbawiennej miłości... Rozwiną się tam wszelkie zdolności i umiejętności. Zdobywanie
wiedzy nie będzie męczyło umysłu, ani wyczerpywało sił. Będzie można urzeczywistniać największe
przedsięwzięcia, osiągać najwspanialsze cele i realizować najśmielsze marzenia. Będą stale nowe rzeczy
do poznania, wyższe poziomy wiedzy do osiągania, nowe cuda do podziwiania, nowe prawdy do
zrozumienia, a wszystko to będzie miało na celu rozwój duszy i ciała” (Wielki Bój, Wyd. Znaki Czasu,
Warszawa, 1990, str. 546).

4. CZY KIEDYKOLWIEK ZŁO ZNOWU ZAGROZI NIEBU?
Tak oto apostoł Jan pisze o Nowej Jerozolimie:
„I nie wejdzie do niego nic nieczystego ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie, tylko ci, którzy
są zapisani w księdze żywota Baranka” (Obj. 21,27).
Odkupieni nie będą musieli tracić energii na zwalczanie swoich skłonności do zabijania, kradzieży,
kłamstwa czy gwałtu. Ich natura będzie odmieniona, dzięki czemu nie będą nigdy popadać w irytacje,
poddawać się samolubnym myślom; to wszystko przestanie istnieć na wieki. Zamiast opierać się
niezdrowym skłonnościom zajmą się sięganiem po nowe piękne, niebiańskie wartości.
Czy tęsknisz za miejscem, gdzie już nie będzie chorób, cierpień i smutku?
„I otrze [Bóg] wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu
już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły” (Obj. 21,4).
„I żaden mieszkaniec nie powie: Jestem chory” (Izaj. 33,24).
„I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już
nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły” (Obj. 21,4).
Bóg całkowicie wyeliminuje grzech i jego okrutne skutki; grzech już nigdy nie zaistnieje. Unicestwiony
będzie nawet największy wróg śmierć. W niebiańskiej krainie odkupieni, wiecznie młodzi, będą
„nieśmiertelni” (I Kor. 15,53). Nikt z mieszkańców nigdy nie będzie pokonywał trudności, związanych ze
starością.
Niebo nie tylko niszczy skutki grzechu, ale je również odwraca. Pomyśl, co przeżyją osoby dotknięte
długotrwałym kalectwem, gdy:
„Otworzą się oczy ślepych, otworzą się też uszy głuchych... chromy będzie skakał jak jeleń i
radośnie odezwie się język niemych” (Izaj. 35,5.6).
5. CO JEST NAJWIĘKSZĄ ROZKOSZĄ NIEBA?
Wyobraź sobie, że twarzą w twarz oglądasz Pana
wszechświata.
„Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie
mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg
będzie z nimi” (Obj. 21,3).

„Dasz mi poznać drogę życia, obfitość radości w obliczu twoim, rozkosz po prawicy twojej na
wieki” (Psalm 16,11).
Wszechmocny Bóg obiecuje, że będzie z nami i będzie nas prowadził.
Jakaż to radość - usiąść u Jego stóp! Pomyśl, ile dałby muzyk za możliwość spędzenia paru chwil z
Beethovenem lub Mozartem? Wyobraź sobie, jak bardzo fizyk ceniłby sobie możliwość spotkania się z
Albertem Einsteinem, albo malarz, gdyby mógł porozmawiać z Michałem Aniołem lub Rembrandtem.
Odkupieni doznają nieskończenie większego przywileju. Będą rozmawiać z Twórcą wszelkiej muzyki,
wiedzy i sztuki.
Będą w zażyłych stosunkach z największym umysłem i najczulszym sercem wszechświata. Ta
znajomość wyrażać się będzie w szczególnym uwielbieniu.
„I będzie tak, że w każdy nów i w każdy sabat przychodzić będzie każdy człowiek, aby mi oddać
pokłon - mówi Pan” (Izaj. 66,23).
W centrum tego niebiańskiego miasta stoi biały tron Boga. Oblicze Boże, otoczone tęczą obietnicy, lśni
jak jasne słońce. Pod Jego stopami rozpościera się we wszystkich kierunkach coś jakby szkliste morze.
Nad tą kryształową powierzchnią, odbijającą chwałę Bożą, gromadzą się odkupieni, aby okazać swoje
pełne radości uwielbienie.
„I wrócą odkupieni przez Pana, a pójdą na Syjon z radosnym śpiewem. Wieczna radość owionie
ich głowę, dostąpią wesela i radości, a troska i wzdychanie znikną” (Izaj. 35,10).
We wczesnych latach powietrznych podróży przywieziono samolotem do Paryża wodzów trzech
plemion, którzy całe swoje życie spędzili na Saharze. Zorganizowano dla nich wycieczkę po mieście.
Przewodnik pokazał im wspaniałości wieży Eiffla i Wersalu. Wodzowie przyjęli to raczej obojętnie.
Zapoznano ich z lokomotywami, samochodami i telefonami. Ale nawet te ciekawe rzeczy nie zdołały
wzruszyć tych dumnych wojowników
Potem ludzi tych zabrano we francuskie Alpy i tam zobaczyli coś, co ich wprawiło w zdumienie.
Zaniemówili z wrażenia. Przed nimi był wodospad. Wodzowie stali jak zahipnotyzowani. Ileż to razy w
życiu odbywali wielodniowe wędrówki, by dotrzeć do jakiejś studni, z której czerpali kilka kubków
brunatnego płynu.
Przewodnik próbował zaprowadzić ich do innego widokowego miejsca, ale było to trudne - nie chcieli
się ruszyć. Nalegali, żeby ich tam zostawić, bo chcą poczekać.
Na co chcecie czekać?
Na koniec.
Dla nich było czymś niepojętym, że ten potok życiodajnej wody może tak płynąć i płynąć bez końca.
Podobnego uczucia zdziwienia doznamy wtedy, gdy staniemy nad szklistym morzem przed Bożym
tronem. Wtedy Jego miłość i świętość wprawią nas w osłupienie i zakłopotanie. W naszym samolubnym
biegu przez ziemskie życie z wielkim wysiłkiem zdołaliśmy wyskrobać zaledwie kilka minut prawości i
szlachetności. A oto jest Ktoś, czyja dobroć nie ustaje nawet na jeden moment. Jego wierność,
cierpliwość i współczucie wciąż są aktywne, nigdy nie ustają, nigdy nie idą na kompromis. Możemy tylko
pełni podziwu wznieść nasze głosy, tak jak to czynią niebiańskie istoty, które bezustannie wołają: „Święty,
święty, święty jest Pan, Bóg Wszechmogący, który był i który jest, i który ma przyjść” (Obj. 4,8).

6. I TY MUSISZ TAM BYĆ!
Jezus chce, abyś miał udział w tej podniosłej i radosnej scenie nad szklistym morzem. Nie chce, by
Twoje miejsce w Nowej Jerozolimie było puste. Czeka On na to osobiste (twarzą w twarz) spotkanie się z
Tobą. Z tego powodu pragnął wyratować cię z grzechu za tak wielką cenę:
„Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dat, aby każdy, kto weń
wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny” (Jan 3,16).
Musisz osobiście skorzystać z tego daru. Poddać się Chrystusowi jako Panu i Zbawicielowi.
Potrzebujesz przebaczenia ofiarowanego Ci na krzyżu,
ponieważ:
„Nie wejdzie do niego (do miasta świętego] nic
nieczystego ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie,
tylko ci, którzy są zapisani w księdze żywota Baranka”
(Obj. 21,27).
Jezus zbawia nas OD GRZECHU, a nie W GRZECHU.
Musimy przyjść do Niego dzięki Jego mocy działającej w
nas, oddzieleni od tego, co nieczyste i pospolite. Jezus - to
nasze hasło przy wejściu do Jego królestwa, które wkrótce
nadejdzie.
To królestwo może zaistnieć w twoim sercu właśnie teraz. Gdy Chrystus uwalnia nas od grzechu, to
stwarza w sercu jak gdyby małe niebo. On może dopomóc nam rozprawić się z trwogą, gniewem i winą,
które nas nękają. Nadzieja na niebo nie jest ucieczką od życiowych problemów; ona pomaga w tworzeniu
nieba na tej ziemi. Pewien socjolog przeprowadził niedawno badania, które wykazały, iż ludzie, którzy
mają nadzieję życia wiecznego, prowadzą szczęśliwsze życie i są bardziej ufni wobec bliźnich, niż ci,
którzy tej nadziei nie mają.
Nic nie będzie miało bardziej pozytywnego wpływu na twoje obecne życie, jak właściwa więź między
tobą a Jezusem Chrystusem. Przeczytaj, co apostoł Piotr napisał o wpływie i znaczeniu żywej wiary:
„Tego miłujecie, chociaż go nie widzieliście, wierzycie w niego, choć go teraz nie widzicie, i
weselicie się radością niewysłowioną i chwalebną” (I Piotra 1,8).
Jedno z tłumaczeń tego tekstu tak oddaje te myśli: „Nawet już teraz (Jezus) daje ci radość, której
słowa nie są w stanie wyrazić, a która zawiera w sobie promień niebiańskiej chwały”. To wszystko - i
jeszcze niebo. Czy zauważasz jak obfite, bogate życie ofiaruje ci Chrystus? Proszę, nie odwracaj się od
Jego łaskawego zaproszenia.
„A Duch [Święty] i oblubienica mówią: Przyjdź! A ten, kto słyszy, niech powie: Przyjdź! A ten,
kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota” (Obj. 22,17).
Jezus jest z tobą i przemawia do twego serca nawet teraz, gdy czytasz ten tekst. Zaprasza cię:
Przyjdź!, Przyjdź!, Przyjdź!
Nie może czynić tego z większą gorliwością, z większym naciskiem. Jeśli tego jeszcze nie uczyniłeś, to
ta chwila, jak żadna inna, jest okazją do przyjęcia przez ciebie Jego ofiary. Dlaczego nie powiedzieć Mu,
że przyjmujesz Jego łaskawy dar i chcesz z Nim spędzić całą wieczność? Powiedz Mu, że Go miłujesz.
Podziękuj za to, czego dokonał, i co jeszcze zamierza uczynić dla ciebie. Jeśli między tobą a Bogiem
istnieje jakaś przeszkoda, to poproś, aby wzbudził w tobie pragnienie jej usunięcia. Dzisiaj, teraz, kiedy

słyszysz Jego głos, kiedy twoje serce ciągle jeszcze reaguje, oddaj się Mu bez reszty W tej chwili pochyl
swoją głowę i powiedz: Jezu, Panie mój, przyjdź. Oddaję Ci wszystko. Będę Twoim na zawsze. Amen.

W 1978 roku wynaleziono cudowne lekarstwo, dzięki któremu człowiek może żyć dwa razy dłużej niż
dotychczas. W 1980 roku we wszystkich większych miastach amerykańskich weszło w życie prawo
zakazujące stosowania silników spalinowych. W roku 1981 stan Montana został pierwszym
amerykańskim stanem karnym. Wszyscy skazani przestępcy zostali tam przewiezieni. W okresie między
lutym i majem w 1983 roku wszystkie kobiety w St. Louis wyłysiały.
Czy któreś z tych wydarzeń umknęło twojej uwadze? Prawdopodobnie tak. A to dlatego, że żadna z
tych rzeczy nigdy się nie wydarzyła, chociaż wszystkie były przepowiadane z pełnym przekonaniem.
Większość z nas prawie instynktownie dąży do tego, by zerknąć w przyszłość. Chcemy wiedzieć, co
znajduje się za horyzontem. Ale dokładne i trafne przepowiednie są bardzo zawodne. Mamy spore
kłopoty nawet z dokładnym prognozowaniem pogody!
A jednak jest Ktoś, czyje proroctwa są niezwykle trafne. Jezus Chrystus za pośrednictwem swojego
Słowa może przenieść nas w przyszłość; jest niezawodnym Przewodnikiem. Dzisiaj przyjrzymy się temu,
co powiedział o swoim drugim przyjściu. Bo właściwie, któż może więcej wiedzieć na temat końca świata
niż Ten, który jest Stworzycielem świata?
1. ZNAKI ŚWIADCZĄCE O TYM, ŻE CHRYSTUS POWRÓCI W NASZYCH DNIACH
Jakie pytanie zadali uczniowie Jezusowi, kiedy ich
zapewnił, że jeszcze raz przyjdzie na ten świat?
„Powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak
twego przyjścia i końca świata” (Mat. 24,3).
Jezus odpowiedział jasno i stanowczo. W dwudziestym
czwartym rozdziale Ewangelii Mateusza i dwudziestym
pierwszym rozdziale Ewangelii Łukasza osobiście wskazał
na wiele znaków czy znamion, po których możemy
rozpoznać bliskość Jego powrotu. Inne proroctwa Biblii
wypełniają ten obraz - są w nich szczegółowo opisane
warunki, panujące na świecie tuż przed przyjściem
Chrystusa. Po ich przeczytaniu sami stwierdzimy, że

proroctwa te wypełniają się na naszych oczach; świadczą o tym, że powrót Chrystusa na ziemię nastąpi
w naszych dniach.
Przyjrzyjmy się dziewięciu takim znakom, wymienionym w proroctwach biblijnych i rozważmy pytania,
jakie zadaje współczesny człowiek, czytający te zapowiedzi.
Znak 1 - UDRĘKA! PRZEMOC! ZAMIESZANIE!
Jakbyś określił wiek, dysponujący wszelkimi technologiami, które mogą spotęgować szczęście
ludzkości, a mimo to wiek, w którym ludzi gnębią takie problemy jak: rozpadające się rodziny, lęk przed
najbliższym otoczeniem i gwałt? Ponad dziewiętnaście wieków temu Jezus dał proroczy opis obecnego
życia, który brzmi tak jak gdyby został zaczerpnięty z wieczornego dziennika:
„I będą znaki na słońcu, księżycu i na gwiazdach, a na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy
zahuczy morze i fale. Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na
świat, bo moce niebios poruszą się. I wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w
obłoku z mocą i wielką chwałą. A gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy
swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze” (Łuk. 21,25-28).
Nie można było trafniej niż zostało to uczynione opisać wieku nuklearnego, który tak niedawno się
zaczął: „Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat”. Współczesne
pokolenie wychowało się w cieniu arsenałów nagromadzonej broni zdolnej do całkowitego zniszczenia
naszej planety. Dzisiejsze obawy usuwają w cień to wszystko, czego baliśmy się wczoraj: Co stanie się,
jeśli jakiś terrorysta wejdzie w posiadanie głowicy nuklearnej? Ale Jezus w tym wieku tragedii i zagrożenia
daje podstawę, by mieć nadzieję. Obecny kryzys, era powszechnej niepewności i braku bezpieczeństwa udręki i zamieszania-wzmacniają przekonanie, że zbliża się przyjście Chrystusa.
Dzisiaj ludzie często narzekają, są załamani, mówią: Popatrz, dokąd zaszedł ten świat! Ale człowiek
studiujący Pismo Święte i zawarte w nim proroctwa może z nadzieją zawołać: Spójrz Kto przychodzi na tę
ziemię!
Znak 2 - NIESZCZĘŚCIA I KATAKLIZMY
Jak kataklizmy w przyrodzie pasują do obrazu wydarzeń
ostatnich dni na ziemi?
„I będą wielkie trzęsienia ziemi i miejscami zarazy, i głód, i
straszne widoki, i znaki ogromne z nieba... Tak i wy, gdy
ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, iż blisko jest Królestwo
Boże” (Łuk. 21,11.31).
Sceptyk mógłby powiedzieć: No to co? Głody i trzęsienia ziemi
były zawsze. Pomyślmy jednak przez chwilę o głodach. Czyż nie
zastanawia fakt, że świat, który może sobie pozwolić na wysłanie
człowieka na Księżyc, nie jest w stanie nakarmić swoich obywateli?
Jak to się dzieje, że zdjęcia głodujących dzieci, z rozdętymi
brzuszkami, wciąż pojawiają się na ekranach, gdy tymczasem wiele krajów produkuje tyle żywności, że
nie wie, co z nit robić?
Jezus wiedział, że ci, którzy głodują, wciąż będą na ziemi, ponieważ zawsze będą samolubni ludzie,
zdeprawowane rządy i zbrojne konflikty międzyludzkie; co więcej, Jezus powiedział, że aż do końca stan
ten będzie się wciąż pogarszał, ponieważ wspomniane czynniki odpowiedzialne za wyniszczenie ludzi
głodem będą się nasilać w ostatnim czasie.

A trzęsienia ziemi? Czyż naprawdę jest ich więcej, czy po prostu obecnie możemy je tylko
dokładniej zbadać i wykryć? Weźmy pod uwagę statystyki głównych trzęsień ziemi, mierzonych wzwyż
od siódmego stopnia w skali Richtera. Mamy o nich dość dokładne informacje, począwszy od dziewiątego
stulecia po Chrystusie, gdy miało miejsce jedno z takich trzęsień. Kolejne tak silne trzęsienie nawiedziło
ziemię dopiero w szesnastym wieku. W wieku siedemnastym nie było żadnego potężnego trzęsienia, w
wieku osiemnastym zanotowano dwa, a w dziewiętnastym jedno. Natomiast do lat siedemdziesiątych
dwudziestego stulecia było dziewięć takich dużych trzęsień ziemi. Ta liczba dwukrotnie przewyższa liczbę
trzęsień w poprzednich dziesięciu wiekach.
Dowody mnożą się w miarę upływu ostatnich lat. Od 1975 do 1978 roku dotknęło nas dziesięć silnych
trzęsień ziemi. Dziesięć w ciągu trzech lat! A świat nie przestaje się trząść: Armenia, Indie, Meksyk, San
Francisco, Los Angeles... lista nadal jest otwarta. Zjawiska te nasilają się.
Znak 3 - GROMADZENIE BOGACTW
Jakie znaczenie ma fakt, że bogactwo jest gromadzone w
rękach coraz mniejszej liczby ludzi, podczas gdy w tym samym
czasie coraz więcej ludzi pogrąża się w ubóstwie?
„Nagromadziliście skarby w dniach, które się mają ku
końcowi” (Jak. 5,3).
Niezależnie od naszego zrozumienia ekonomii, niezależnie od
wzrostu dochodu narodowego na Zachodzie, który zdumiewa,
nastał czas, że bogaci stają się coraz bogatsi, a biedni coraz
biedniejsi. W latach dziewięćdziesiątych jesteśmy świadkami
niesamowitych poczynań tworzących się korporacji, takich, na
przykład, które pośredniczą przy kupnie i sprzedaży używanych samochodów. Jaki jest tego rezultat?
Kilka osób gromadzi większość bogactw, gdy tymczasem pozostałym mieszkańcom naszej planety
przypadają resztki do podziału. Wielomilionowe fortuny, zdobywane w wyniku kilku zaledwie transakcji
handlowych, to kolejny znak wskazujący na to, że „przyjście Pana jest bliskie” (Jak. 5,8), że świat gna w
kierunku powtórnego przyjścia Chrystusa.
Znak 4 - NIEPOKOJE SPOŁECZNE
Dlaczego pomimo postępu technologicznego i zgromadzonych bogactw niezadowolenie i niepokój tak
dramatycznie wzrastają wśród klasy robotniczej?
„Oto zapłata, zatrzymana przez was robotnikom, którzy zżęli pola wasze, krzyczy, a wołania
żeńców dotarły do uszu Pana Zastępów. Bądźcie i wy cierpliwi, umocnijcie serca swoje, bo
przyjście Pana jest bliskie” (Jak. 5,4.8).
Po zapowiedzi, że w naszych dniach będzie występować zjawisko gromadzenia bogactw nie mające
swego odpowiednika w przeszłości, Jakub przewidział społeczny niepokój panujący wśród
niezadowolonych pracowników. Napięcie pomiędzy tymi, którzy mają, a tymi, którzy nie mają, wciąż
wzrasta. Wielkie miasta tego świata są zagrożone wybuchem anarchii, który wisi na włosku. Jakub
zwraca uwagę, że te napięcia są kolejnym znakiem „bliskiego przyjścia Pana”.
Znak 5 - UPADEK MORALNOŚCI
Dlaczego moralność społeczeństwa zdaje się zanikać?

„A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy:
Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni,
bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez
serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, nie
miłujący tego, co dobre. Zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący
więcej rozkosze niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności,
podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy; również tych się
wystrzegaj. Ludzie zaś źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą. w zło,
błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając” (II Tym. 3,1-5.13).
Czy mógłby ktoś dokładniej opisać nasz świat? W jakimkolwiek kierunku
skierowałbyś w tych dniach kamerę, zarejestrujesz obraz próżnego
materializmu. Zauważysz szokujący wzrost znęcania się nad dziećmi, wykorzystywania ich i gwałcenia.
Stwierdzisz niezliczone przypadki niczym nie kontrolowanych zachowań młodych ludzi, kilkunastoletnich
dzieci, które bezmyślnie zabijają i okaleczają innych. Raz po raz napotkasz tych, którzy miłują rozkosze i
próbują samouwielbieniu nadać normalny i zdrowy „wygląd”. Nasza obsesja na punkcie niepohamowanej
niczym wolności doprowadziła do niesamowicie trudnych „czasów końca”. Te wszystkie rzeczy tworzą
zbiór głośno krzyczących obrazów, iż przyjście Jezusa jest bliskie - nastąpi w naszych dniach.
Znak 6 - ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ, OKULTYZMU
Jak to się dzieje, że w naszym tak zsekularyzowanym świecie notujemy eksplozję zainteresowań
okultyzmem?
„A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą, wśród znaków i rzekomych
cudów” (II Tes. 2,9).
„Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby,
o ile można, zwieść i wybranych” (Mat. 24,24).
Powyższe teksty zapowiadają, że w czasie końca działalność antychrysta spowoduje wiele różnych
cudów i znaków, które będą zwodniczym pokazem nadnaturalnych poczynań. Ta wizja wprost sprzeciwia
się temu, co zapowiadali wszyscy myśliciele na przestrzeni stuleci, a mianowicie, że rozsądek i rozum
wezmą górę nad przesądem. Mówiono nam, że metoda naukowa spowoduje zanik zainteresowań
sprawami religijnymi. Nauka dowiedzie niewiarygodności rzeczy nadnaturalnych, uczyni z nich przeżytek.
Co jednak zauważamy, zbliżając się do dwudziestego pierwszego wieku? Ludzie lgną do najnowszych
osiągnięć techniki, a jednocześnie do horoskopów. Wykształceni, uczeni, postępowi ludzie są tak samo
przesądni jak zawsze.
Okultyzm nie zszedł ze sceny, jest widoczny w pełnym świetle. Pogaństwo stało się alternatywnym
stylem życia. Wróżbiarze występują z pogadankami, przeprowadza się z nimi wywiady. Wszędzie pełno
jest przedstawicieli New Age. Sprzedają magiczne kryształowe kule, nawiązują przy pomocy mediów
łączność z duchami zmarłych. Zwodnicze, fałszywe znaki i cuda są w pełnym rozkwicie. To wszystko
jeszcze dobitniej świadczy o zbliżającym się finale zapowiedzianym przez Jezusa. Żyjemy w czasie tuż
przed przyjściem „Syna Człowieczego” (Mat. 24,27).
Znak 7- PRZEBUDZENIE SIĘ ŚWIATA
Jakie znaczenie ma ożywienie, które można zauważyć w krajach Afryki, Bliskiego Wschodu, Europy
Wschodniej oraz w narodach Dalekiego Wschodu?

„Niech poruszą się ludy i przyjdą do Doliny Józafata, bo tam zasiądę, aby sądzić wszystkie
okoliczne narody. Zapuśćcie sierp, gdyż nadeszło żniwo! Przyjdźcie, zstąpcie, bo pełna jest prasa;
pełne są kadzie, gdyż złość ich jest wielka! Tłumy i tłumy zebrane w Dolinie Sądu, bo bliski jest
dzień Pana w Dolinie Sądu” (Joel 3,17-19).
Dzisiaj Azja i Afryka zbudziły się ze snu; czują swoją siłę i rozglądają
się za swoim miejscem pod słońcem. Wschodnią Europę ogarnęło
podniecenie. Republiki byłego Związku Radzieckiego „rozpychają się”.
szukając dla siebie miejsca. Kraje Bliskiego Wschodu, umocniwszy swą
pozycję na rynku naftowym, gwałtownie rozszerzają sferę własnych
wpływów Z uwagi na to, że kolejne grupy etniczne i religijne sięgają po
niepodległość, mapy stają się nieaktualne już w momencie ich wydania.
Jesteśmy świadkami chyba najbardziej powszechnego przebudzenia się
narodów, jakie zanotowała historia - gdyż „bliski jest dzień Pana”.
Znak 8 - PLANY POKOJOWE 1 PRZYGOTOWANIA DO WOJNY
Dlaczego raz mówimy o pokoju, a innym razem angażujemy się w wojny? Jezus, mówiąc o dniach
poprzedzających Jego przyjście, powiedział:
„Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to
stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo
przeciwko królestwu” (Mat. 24,6-7).
Zanim nie nadszedł dwudziesty wiek, wojny nigdy nie miały światowego charakteru. Ale teraz, prawie
każdy liczący się naród był zaangażowany w dwóch wielkich globalnych konfliktach. A od drugiej wojny
światowej żyjemy w świadomości, że jedno naciśnięcie guzika może obrócić nasz cały glob w stertę ruin.
Nic też dziwnego, że Biblia mówi, iż Bóg „wytraci tych, którzy niszczą ziemię” (Obj. 11,18).
Żyjemy w dziwnym świecie. Każdy zgodzi się z tym, że powinniśmy dać szansę pokojowi. Mówimy o
pokoju; chlubimy się międzynarodowymi organizacjami na rzecz pokoju; a mimo to wszyscy popadamy w
konflikty zbrojne. Powstrzymywana przez stulecia nienawiść przeradza się w otwarte konflikty. Dyskusje
na temat granic zamieniają się w wymianę artyleryjskiego ognia. Terrorystyczne napady budzą żądzę
odwetu. Później z kolei bierze się odwet za odwet, i tak bez końca. Prorocy zapowiedzieli, że w tym
samym czasie, gdy narody będą rozmawiały ze sobą na temat swoich dążeń do pokoju, brak zaufania do
sąsiadów zmuszać ich będzie do potajemnego przygotowywania się do wojny (patrz Joel 3,14-18).
Dawno temu w Biblii przedstawiono ten nasz pokojowo-wojenny dylemat i zapowiedziano, że trwały
pokój na tej ziemi zapanuje dopiero wtedy, gdy Jezus powróci.
Znak 9 - OBECNY ROZWÓJ
Dlaczego ludzkość nagle, po tylu stuleciach historii, przeżywa taki naukowy i technologiczny rozwój?
Dlaczego transport i łączność zbliżyły do siebie cały świat?
„Ale ty, Danielu! zamknij te słowa, i zapieczętuj tę księgę aż do czasu naznaczonego; bo to
wiele ich przebieży, a rozmnoży się umiejętność” (Dan. 12,4 BG).
„Ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasu ostatecznego! Wielu będzie
to badać i wzrośnie poznanie” (Dan. 12,4).
Osiem pierwszych znaków odnoszących się do drugiego przyjścia Jezusa zaczęło się wypełniać już na
początku ery chrześcijańskiej. Liczba oraz stopień nasilenia tych znaków potęgowały się, aż osiągnęły

swój punkt kulminacyjny w naszych dniach. Zapowiedź Daniela jest unikalna i odnosi się wyłącznie do
naszych dni - do „czasu ostatecznego”.
Daniel napisał, że w „czasie ostatecznym” wzrośnie znajomość jego proroctw Ale język, jakim w swojej
zapowiedzi posłużył się prorok, wskazuje też na nasz wiek, na wiek informatyki komputerowej.
Jeden z angielskich przekładów Pisma Świętego (NIV) oddaje ten tekst następująco: „W czasie końca
wielu będzie udawać się w różne miejsca - tu i tam - w celu pogłębienia wiedzy”.
W ostatnich latach odnotowujemy wzrost wszelkiego rodzaju wiedzy. Jeden z komentatorów
powiedział: W ostatnich pięćdziesięciu latach zaszło więcej zmian niż na przestrzeni minionych prawie
dwóch tysięcy lat. Robimy tysiące rzeczy, o których Juliusz Verne nie pomyślał nawet w najśmielszych
marzeniach.
„Wielu będzie udawać się w różne strony - tu i tam - w celu pogłębienia wiedzy”. Przed 1850 rokiem
ludzie podróżowali, używając do tego celu konia i wozu, tak jak to czynili od początku dziejów. Teraz
przekroczyliśmy barierę dźwięku i, opasawszy ziemię liniami lotniczymi, oblatywaliśmy ją samolotami typu
Concorde (w przyszłości być może czymś jeszcze szybszym), a wahadłowcami penetrujemy przestrzeń
kosmiczną.
Wzrost liczby podejmowanych podróży, a także zalewanie świata nowymi wynalazkami świadczy o
wypełnieniu się słów zawartych w Dan. 12,4 i jest kolejnym dowodem na to, że żyjemy w „czasie
ostatecznym”.
Znak 10 - EWANGELIA GŁOSZONA CAŁEMU ŚWIATU
Jezus przepowiedział, że tuż przed Jego przyjściem ewangelia
dotrze do całego świata:
„I będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej ziemi na
świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec”
(Mat. 24,14).
W dziejach rozwoju chrześcijaństwa mieliśmy wielkich misjonarzy.
Jednak to, co stało się w ostatnich kilku latach jest czymś
bezprecedensowym. Przez dziesięciolecia nieomal połowa globu
ziemskiego była zamknięta dla ewangelii, odcięta od dobrej nowiny
żelazną kurtyną. W wielu krajach despotyczne, ateistyczne reżimy
hamowały głoszenie ewangelii.
W 1989 roku niemal w jednej chwili Europa Wschodnia uwolniła się z żelaznych okowów tzw.
komunizmu. Dyktatorzy opuścili swoje kraje. Tajna policja zeszła do podziemi. Upadł z hukiem mur
berliński. I wtedy stała się rzecz nieprawdopodobna, rozpadł się potężny Związek Radziecki i nowo
powstałe państwa zaczęły powoli kroczyć w stronę demokracji. Nagle znaczna część globu ziemskiego
otworzyła swoje ramiona na przyjęcie ewangelii.
W Rosji wybuchła inna rewolucja - duchowa, gdy dotarła do niej ewangelia, by wypełnić olbrzymią
pustkę duchową tamtych ludzi. Podobnie dzieje się też w innych częściach świata. Muzułmanie przez
całe stulecia zamykali swoje umysły dla ewangelii Chrystusa. Obecnie wielu z nich nawraca się do Niego
i cieszy nadzieją Jego rychłego powrotu.
Ewangelia, jak nigdy przedtem, teraz rzeczywiście głoszona jest „całemu światu”. Biorąc pod uwagę
współczesną technologię, istnieje realna możliwość równoczesnego przekazu ewangelii każdemu

człowiekowi, w każdym narodzie. Technika równoległego tłumaczenia umożliwia każdemu zrozumienie
audycji - przekazu, w jego własnym języku. Żyjemy dokładnie w czasie, o którym Jezus mówił: „I będzie
głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie
koniec”.

2. CZY JEZUS PRZYJDZIE WKRÓTCE?
Nasze pokolenie widziało i nadal ogląda tych wielkich dziesięć znaków zapowiedzianych przez
proroctwo. Wypełniają się one na naszych oczach. Po opisaniu wydarzeń, które miały charakteryzować
czas poprzedzający Jego powtórne przyjście, Jezus wypowiedział jeszcze następujące zdanie:
„Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, aż się to
wszystko stanie” (Mat. 24,34).
Wnioski są oczywiste - pokolenie opisane za pomocą tych
proroczych znaków, zobaczy powtórne przyjście Jezusa na tę ziemię.
Już niedługo zmiecie On grzech i cierpienie z powierzchni tej ziemi.
Jezus przyjdzie i ustanowi swoje wieczne Królestwo. Kto jedynie zna
dokładny dzień Jego powrotu?
„A o tym dniu i godzinie nikt nie wie; ani aniołowie w niebie, ani
Syn, tylko sam Ojciec” (Mat. 24,36).
Jakie ważne pouczenie przekazał nam Jezus?
„Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie
o godzinie, której się nie domyślacie” (Mat. 24,44).
3. JEZUS JEDYNĄ NADZIEJĄ ŚWIATA
Ludzie wiedzą dzisiaj, że nasz świat podąża w kierunku kryzysu. Niektórzy desperacko poszukują
sposobu, by powstrzymać ten bieg.
Ale wszystkie nasze wysoko rozwinięte technologie, teorie ekonomiczne i międzynarodowe
organizacje nadal nie mogą sobie poradzić z globalnymi problemami. Głosy rozsądku i dobrej woli toną
we wściekłych okrzykach etnicznych waśni i sekciarskich zelotów. Ponad tym hałaśliwym gwarem Jezus
spokojnie i śmiało oświadcza: „Ja jestem droga” (Jan 14,6) i obiecuje: „Przyjdę znowu” (w. 3).
Chrystus jest ostatnią i najlepszą nadzieją dla naszego świata, gdyż jedynie On może rozprawić się z
tym, co go niszczy - z grzechem. Jezus umarł na krzyżu Kalwarii, aby umożliwić pokonanie zła oraz
wyzwolenie wszystkich, którzy zareagują i pozytywnie odpowiedzą na Jego
ofertę zbawienia.
„Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku
grzeszy. A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła
diabelskie” (I Jana 3,8).
Nasz Zbawiciel, ofiarując swoje własne ciało i krew, dał drogę wyjścia z
tego podzielonego, pogmatwanego świata. Ten sam Jezus, który pewnego
dnia, niszcząc grzech, uleczy choroby tej ziemi, już teraz proponuje ci
wymazanie grzechów z twojego życia. Nie musisz czekać aż do Jego

powtórnego przyjścia, by wyzwolić się z winy, obaw i wyniszczającego cię zachowania. Jezus w tej chwili
jest chętny dać ci swój pokój.
Joanna, młoda niewiasta, uczestnicząc w spotkaniach religijnych, była do głębi poruszona
prezentowanymi prawdami ewangelii. Gdy przysłuchiwała się wykładowi, dotyczącemu rychłego powrotu
Zbawiciela, jej uwagę przykuła prosta, logiczna wykładnia; wszystko było poukładane, zaczynało mieć
sens. Wtedy stwierdziła, że do tej pory na próżno, w złych miejscach, poszukiwała miłości, szczęścia i
pokoju. Zaczynała pojmować, że jedynie Jezus jest odpowiedzią na jej problemy
Następnego dnia, gdy odwiedził ją ewangelista wraz ze swym współpracownikiem, Joanna wyrzuciła z
siebie historię własnego złamanego, pełnego goryczy życia. Znalazła się na samym dnie, była
alkoholiczką, prostytucją zarabiała na życie. Po opisaniu swojej trudnej sytuacji, łkając powiedziała: Twoje
wczorajsze przemówienie było dla mnie.
Głos, który dotarł do jej serca był głosem Boga, który łagodnie przemówił do tej kobiety. Joanna
zdecydowała się uporządkować całe swoje życie. Zaprosiła Jezusa do serca jako swojego Zbawcę i
Pana. Uchwyciła się nadziei Jego rychłego powrotu.
W następnych tygodniach Joanna zaczęła zauważać, że wiele jej obaw i niepewności, które dotąd
próbowała utopić w wódce, teraz, w miarę jak spędza czas z Jezusem, ją opuszcza. On rozpoczął
wyzwalać ją ze wszystkich nałogów i przyzwyczajeń, które poprzednio rujnowały jej życie.
Robiła wiele rzeczy, za które się wstydziła. Ale łaska Chrystusa i Jego przebaczenie były silniejsze od
jej wstydu. Wiele pocieszenia i nadziei znajdowała w doświadczeniu łotra na krzyżu. Człowiek ten w
ostatniej chwili życia zwrócił się do Tego, który cierpiał obok, i poprosił: „Jezu, wspomnij na mnie, gdy
wejdziesz do Królestwa swego” (Łuk. 23,42).
Jezus zareagował natychmiast, obiecując złoczyńcy miejsce „w raju”, gdzie będzie razem z Nim (w.
43).
Ten sam Jezus, który tak łaskawie przebaczył Joannie, a także umierającemu łotrowi, teraz tobie
oferuje swoje zbawienie, całkowite przebaczenie i pokój umysłu. Dostrzeż to i przyjmij je dzisiaj.
Ty także, podobnie jak umierający łotr, możesz poprosić: „Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do
Królestwa swego”. A Jezus odpowie: Przyjdę znowu i zabiorę cię, i będziesz ze mną w raju.
Drogi Ojcze w niebie, dziękuję Ci za danie mi tej nadziei, że Jezus już wkrótce powróci. W takiej chwili
jak ta, gdy Twój powrót jest tak bliska, moim wielkim pragnieniem jest żyć dla Ciebie. Potrzebuję Twojej
mocy w codziennym życiu. Pomagaj mi, abym utrzymując więź z Tobą., poprzez studiowanie Biblii i
modlitwę, stawał się coraz bardziej podobny do Jezusa. Pomóż mi tak wyżywać moją wiarę, aby ludzie,
patrząc na mnie, zapragnęli poznać Chrystusa. Proszę o to w Jego imieniu. Amen.

W 1929 roku Franciszek Morris wsiadł na statek płynący z Ameryki do Europy Od jakiegoś czasu
przygotowywał się do tej podróży, ale podróż ta okazała się dla niego poniżającym przeżyciem. Człowiek,
który miał się nim opiekować, każdej nocy zamykał Franciszka w jego kabinie. Po zjedzonym naprędce
śniadaniu mógł się trochę pogimnastykować, ale czuł się nieswojo, gdy prowadzono go po pokładzie jak
zwierzę na smyczy Potem opiekun sadzał Franciszka na krześle. Gdy znalazł się jakiś pasażer, który
zapraszał go na przechadzkę, opiekun nie zgadzał się na to, mówiąc, że
musi na niego uważać.
Franciszek był dorosły, ciekawy życia, miał pragnienia tak jak normalna
dojrzała osoba, ale był niewidomy. Opiekun wychodził z założenia, że nie
jest on w stanie zadbać o siebie. Franciszek był traktowany jak przesyłka
ekspresowa, którą można przestawiać z miejsca na miejsce.
W Szwajcarii życie Franciszka zupełnie się zmieniło. Dowiedział się o
psach specjalnie szkolonych na przewodników dla niewidomych. Wracając
do Stanów Zjednoczonych zabrał ze sobą owczarka niemieckiego, którego
nazwał Buddy, i założył organizację pod nazwą „Widzące Oko”.
Od tego czasu, mając u boku Buddy'ego, Franciszek mógł iść wszędzie,
o każdej porze i z kimkolwiek. Nareszcie czuł się wolny.
Podczas pewnego pokazu, zorganizowanego na ruchliwym skrzyżowaniu szerokich ulic w Nowym
Jorku dla grupy reporterów, Buddy ze znawstwem prowadził swego pana po pasach podczas
największego ruchu. Franciszek mógł bezpiecznie przejść przez jezdnię tylko dlatego, że bezgranicznie
zaufał psu. Reporterzy, mający dobry wzrok, mieli z tym znacznie więcej kłopotu.
Na następnych kilku stronicach będziemy czytali o Duchu Świętym, Przewodniku, który chce, byśmy
swoje życie złożyli w Jego dłonie. Wszyscy jesteśmy okaleczeni, mamy tę samą ludzką naturę, jesteśmy
wszyscy zaślepieni, nie dostrzegamy tego, co naprawdę jest w życiu najważniejsze. Życie z takim pędem
toczy się obok nas, że często, zamiast iść do przodu, ledwo radzimy sobie, by utrzymać się w miejscu.
A mimo to wahamy się, czy całkowicie powierzyć swoje życie temu Przewodnikowi. W dalszym ciągu
samodzielnie chcemy „przejść przez jezdnię”. Ale każdego z nas czeka odkrycie, że prawdziwą wolność i
moc znajdziemy wówczas, gdy zaufamy, że to Duch Święty przeprowadzi nas przez życie.

1. ZASTĘPCA I PRZEDSTAWICIEL CHRYSTUSA NA ZIEMI
Gdy Chrystus miał wstąpić do nieba, Jego uczniowie coraz bardziej niepokoili się na myśl o odejściu
Mistrza. Dlatego Jezus przyobiecał im bezcenny dar - osobistego Doradcę i Przewodnika:
„Lecz Ja wam mówię prawdę: Lepiej dla was, żebym Ja odszedł. Bo jeśli nie odejdę,
Pocieszyciel do was nie przyjdzie, jeśli zaś odejdę, poślę go do was. Lecz gdy przyjdzie On, Duch
Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek
usłyszy, mówić będzie, i to, co ma przyjść, wam oznajmi. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i
wam oznajmi” (Jan 16,7.13.14).
Zgodnie z boskim planem Jezus miał powrócić do nieba jako nasz przedstawiciel przed tronem, „aby
się wstawiać teraz za nami przed obliczem Boga” (Hebr. 9,24). Ale wierzący, w pewnym sensie, mogą
mieć jedno i drugie. W czasie, gdy nasz ukrzyżowany Pan jest naszym przedstawicielem w niebie, tutaj
na tej ziemi mamy Ducha Świętego, który jest osobistym przedstawicielem Jezusa. Jezus, ponieważ był
na ziemi ograniczony ludzkim ciałem, nie mógł być obecny wszędzie. Natomiast Duch Święty nie ma
takich ograniczeń. Może niezliczonej liczbie ludzi służyć jako osobisty Doradca. Chrystus, przez Ducha
Świętego, zaspokaja nasze potrzeby
2. KIM JEST DUCH ŚWIĘTY?
Większość z nas może sobie uzmysłowić Boga Ojca, jeżeli wyobrazi sobie najtroskliwszego i
najbardziej dbałego rodzica z grona tych, których znamy. Możemy też wyobrazić sobie Jezusa, Syna,
ponieważ żył wśród nas jako człowiek. Trudniej nam jednak wyobrazić sobie Ducha Świętego i Doń się
odnieść. Nie znajdujemy w tym względzie żadnych odpowiedników ani porównań. Ale Biblia udziela nam
szczegółowych informacji na temat Ducha Świętego.
OSOBOWOŚĆ. Jezus mówił o Duchu Świętym jako o osobie, Istocie Boskiej, takiej jak Bóg Ojciec i
Bóg Syn:
„Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha
Świętego” (Mat. 28,19).
Biblia mówi, że Duch Święty posiada cechy osobowe: umysł (Rzym. 8,27); mądrość (I Kor. 2,10);
potrafi odczuwać do nas miłość (Rzym. 15,30); odczuwa smutek (Efez. 4,30); posiada zdolność
nauczania (Nehem. 9,20), a także moc do prowadzenia nas (Dz.Ap. 16,6.7).
UDZIAŁ W STWARZANIU. Duch Święty, razem z Ojcem i Synem, brał udział w kształtowaniu naszej
ziemi.
„Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię... a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód” (I
Mojż. 1,1.2).
3. DZIAŁALNOŚĆ DUCHA ŚWIĘTEGO
1. PRZEMIANA LUDZKIEGO SERCA
Pismo Święte często opisuje działanie Ducha Świętego odnosząc
je do życia poszczególnych ludzi. On oczywiście zna do głębi wnętrze
każdego człowieka i wywiera na niego swój wpływ. W spotkaniu z

Nikodemem Jezus zwrócił uwagę na to, jak ważną rolę pełni Duch Święty w przemianie ludzkiego serca.
„Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z
Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego” (Jan 3,5).
Kiedyś, przy stwarzaniu, Duch Święty unosił się nad powierzchnią wód; teraz unosi się nad nami, aby
na nowo dokonać w nas dzieła stworzenia. Być „narodzonym z Ducha” oznacza, że Duch rozpoczyna w
nas wszystko na nowo. A to znaczy więcej niż jakaś poprawa i zmiana naszych zachowań. Duch zmienia
nas, rozpoczynając od naszego wnętrza, i w ten sposób spełnia obietnicę: „Dam wam serce nowe”
(Ezech. 36,26).
2. CZYNI NAS WRAŻLIWYMI NA ZŁO, WSZCZEPIA PRAGNIENIE ŚWIĘTOŚCI
Kto uświadamia ludzi co do ich grzechów i odpowiedzialności za ich popełnienie?
„A On (Duch Święty), gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, i o sprawiedliwości, i o sądzie”
(Jan 16,8).
Gdyby nie przekonująca moc Ducha, to bez trudu i nieświadomie moglibyśmy być bierni wobec
wyniszczających nas skutków naszych zachowań. W świecie pełnym wykolejonych ludzi czasami trudno
samemu uświadomić sobie, co jest „normalne i właściwe”. Ale Duch czyni nas wrażliwymi na to, co jest
prawdziwie „dobrym życiem”, takim, jakie Bóg zaplanował dla swoich dzieci.
Gdy słyszysz opowieść o tym, w jaki sposób człowiek uzależniony od narkotyków znalazł wyzwolenie
w Chrystusie, lub ktoś inny nawrócił się do Boga i porzucił niemoralny styl życia, stając się wiernym
małżonkiem i troskliwym rodzicem, to wiedz, że każdy krok w stronę naprawienia zła i uzdrowienia każdej
takiej sytuacji jest uczyniony na skutek działania Ducha Świętego.
3. PROWADZI NAS W CHRZEŚCIJAŃSKIM ŻYCIU
Niejednokrotnie Duch Święty dokonuje najważniejszego w naszym życiu dzieła, przemawiając do nas
w sposób cichy i spokojny: „Gdy będziecie chcieli iść w prawo albo w lewo, twoje uszy usłyszą słowo
odzywające się do ciebie z tyłu: To jest droga, którą macie chodzić!” (Izaj. 30,21).
Bóg przemawia do nas bezpośrednio, „cichym głosem” (I Król. 19,12; BG) swego Ducha. Stawia nas
ponownie na drodze, z której zboczyliśmy, i kieruje naszą uwagę na cel naszego życia.
„Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę” (Jan 16,13).
Duch Święty może oznajmić nam najgłębsze tajemnice wszechświata. On wprowadza „we wszelką
prawdę”. Otwiera również nasze oczy na duchowe wartości, które jakże łatwo i często ignorujemy.
Dzięki telewizji satelitarnej sceny, obrazy oraz twarze ludzi z całego świata docierają do naszych
mieszkań. Duch Święty w swoim działaniu w pewnym stopniu mógłby być przyrównany do takiego
Bożego satelity, sprowadzającego Chrystusa z nieba na tę ziemię, tak że w chwilach, gdy Go
potrzebujemy On jest z nami. Przecież Jezus nam to przyobiecał: „Nie zostawię was sierotami, przyjdę do
was” (Jan 14,18).
4. OKAZUJE NAM POMOC W NASZYM ŻYCIU MODLITWY
Duch Święty bierze także udział w przekazywaniu wiadomości, przesyłanych z ziemi do nieba:

„Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej; nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak
należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. A Ten, który bada
serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi” (Rzym.
8,26.27).
Duch Święty modli się razem z nami! Gdy mamy kłopot ze znalezieniem odpowiednich słów, On
płynnie - elokwentnie - woła w naszym imieniu.
Kiedy jesteśmy tak zniechęceni i załamani, że z piersi wydobywa się zaledwie jęk, Duch wzmacnia
nasze słabe wołanie o pomoc, przemieniając je w potężną modlitwę wstawienniczą przed tronem Bożym.
5. ROZWIJA WARTOŚCI I CHARAKTER CHRZEŚCIJAŃSKI
Duch Święty powoduje, że duchowo wyjałowiona osoba staje się podobna do drzewa rodzącego w
obfitości różnorodne owoce.
„Owocem zaś Ducha są: miłość, radość, pokój,
cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność,
łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie
ma zakonu. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa,
ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i
żądzami” (Gal. 5,22-24).
Według tego możemy określić, czym jest prawdziwa
religia, która nie koncentruje się na obrzędach, lecz na
wartościach takich jak: autentyczna miłość, głęboka
radość, trwały pokój. Owoc Ducha jest świadectwem
tego, że jesteśmy wszczepieni w prawdziwy krzew winny
- w Jezusa.
„Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a Ja w nim, ten wydaje
wiele owocu; bo beze mnie nic uczynić nie możecie” (Jan 15,5).
Dzięki mocy Ducha Świętego, Jezus Chrystus może prawdziwie żyć w nas pełnią swego życia.
6. PRZYGOTOWUJE NAS DO ŚWIADCZENIA - OPOWIADANIA 0 JEZUSIE
„Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w
Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi” (Dz. Ap. 1,8).
Możemy nie znać wszystkich odpowiedzi; możemy nie znać wszystkich właściwych tekstów biblijnych,
ale pod wpływem Ducha Świętego może opowiedzieć taką historię, która poruszy serca i umysły ludzi.
Wszyscy, którzy są chętni, mogą przez Ducha świadczyć o Jezusie, jakby
Go widzieli. Przed Pięćdziesiątnicą apostołowie mieli kłopoty z porozumiewaniem się nawet we
własnym gronie. Ale kiedy Duch Święty zstąpił na nich, wtedy z taką mocą opowiadali o Chrystusie, że
„poruszyli cały świat” (Dz.Ap. 17,6; BG).
4. DARY DUCHA ŚWIĘTEGO

Pismo Święte czyni różnicę pomiędzy Bożym darem Ducha Świętego, którego otrzymuje każdy
wierzący w celu prowadzenia chrześcijańskiego życia, a różnymi darami Ducha, w jakie On wyposaża
wierzących do skutecznej, różnorakiej służby
„Dlatego powiedziano: Wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą jeńców i ludzi darami
obdarzył. I On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych
pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania
ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do
męskiej doskonałości, i dorośniemy do wymiarów pełni
Chrystusowej” (Efez. 4,8.11-13).
Apostoł Paweł wyraźnie stwierdza, że wierzący nie otrzymują
wszystkich lub takich samych darów. Różni chrześcijanie otrzymują
różne dary i niektórzy z nich mogą być bardziej obdarowani niż inni,
ponieważ to Duch rozdziela dary „każdemu poszczególnie, jak chce” (I
Kor. 12,11). Duch Święty wyposaża każdego wierzącego stosownie do
roli, jaką ma odegrać w Bożym planie.
W I Kor., w rozdz. 12, apostoł Paweł zamieścił inną listę duchowych
darów. Czytamy w niej o mądrości, wiedzy, wierze, uzdrawianiu,
proroctwie, rozróżnianiu duchów, mówieniu różnymi językami, a także
wykładaniu języków (I Kor. 12, 8-10). Niektórzy w Koryncie nauczali, że dar języków był najważniejszy ze
wszystkich darów. W wyniku tego nauczania wśród wierzących dochodziło do podziałów. Apostoł
poświęcił dwunasty rozdział na wyjaśnienie, że Duch, dając dary, dąży do wprowadzenia jedności i
równowagi w życiu i pracy Kościoła, oraz że żadny przejaw działalności Ducha nie może wykluczać ani
dominować nad innym darem.
Co jest ważniejsze - dar Ducha, czy owoc Ducha?
Pozwólmy odpowiedzieć Pawłowi:
„Starajcie się tedy usilnie o większe dary laski; a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą” (I
Kor. 12,31).
W rozdziale, mówiącym o miłości (I Kor. rozdz.l3), który następuje po wyżej zacytowanym zdaniu,
podkreślona jest myśl, że ,jeszcze doskonalszą drogą” jest droga miłości. Miłość jest pierwszą cechą
owocu Ducha (Gal. 5,22).
Powinniśmy zatroszczyć się o to, by przynosić owoc Ducha Świętego, a także, by Duch Święty
wyposażył nas w swoje dary zgodnie z tym ,jak chce” (I Kor. 12,11). Bez darów Ducha Kościół nigdy nie
będzie w pełni Kościołem, ani też nie umocni się poprzez sztuczne naśladowanie tego, co Duch czyni
spontanicznie. Bóg wie, kiedy i gdzie zesłać dary, które są najlepszym błogosławieństwem dla Jego ludzi
i Kościoła.
„Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, i
dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej” (Efez. 4,13).
5. PEŁNIA DUCHA ŚWIĘTEGO W DZIEŃ PIĘĆDZIESIĄTNICY
W czasie Pięćdziesiątnicy Duch Święty został - zgodnie z wcześniejszą obietnicą Jezusa - wylany w
całej pełni, bez miary.

„Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was i będziecie mi świadkami... aż po
krańce ziemi” (Dz. Ap. 1,8).
Podczas chrztu Jezusa Duch Święty przyjął postać gołębicy. W
czasie Pięćdziesiątnicy ukazał się jako „języki jakby z ognia, które się
rozdzieliły i usiadły na każdym z nich” (Dz. Ap. 2,3). Przy tej okazji
Duch umożliwił apostołom przekazywanie ewangelii w językach ludzi
wywodzących się z ponad dwudziestu narodowości.
W Biblii zstąpienie Ducha Świętego przyrównane jest do opadów
deszczu, które w Palestynie padały wczesną jesienią i późną wiosną.
„A wy, dzieci Syjonu, wykrzykujcie radośnie i weselcie się w
Panu, swoim Bogu, gdyż da wam obfity deszcz jesienny i ześle
wam, jak dawniej deszcz, deszcz jesienny i wiosenny” (Joel
2,23).
W Palestynie, wczesnojesienny, spokojny deszcz nawadnia glebę i zwilża wysiane ziarno, powodując,
że z ziemi wyrastają świeże rośliny
Wylanie Ducha Świętego w czasie Pięćdziesiątnicy podobne było do tego deszczu. Pięćdziesiątnica
zwilżyła Słowo wysiane przez Jezusa na sercach apostołów w okresie Jego służby; a także
spowodowała, że w wyniku świadectwa uczniów i głoszenia przez nich ewangelii całemu światu wyrosło
wiele nowych roślinek. Ten „wczesny deszcz” Ducha, zwilżając wiele ziaren, był istotną odżywką dla
Kościoła chrześcijańskiego w jego początkowym okresie (Joel 2,23).
6. PÓŹNY DESZCZ DUCHA
Minęło wiele stuleci i zbawienna wieść rozniesiona została po całym świecie. Teraz nastał czas
„wiosennego”, albo „późnego deszczu”, potrzebnego do wzrostu i dojrzewania zbóż, przygotowując je do
żniw.
Proroctwa Biblii zapowiedziały nadejście takich dni, gdy Duch Boży, jak deszcz, spadnie na Jego
Kościół:
„A potem WYLEJĘ mojego Ducha na wszelkie ciało, i wasi synowie i wasze córki prorokować
będą, wasi starcy będą śnili, a wasi młodzieńcy będą mieli widzenia. Także na sługi i służebnice
wyleję w owych dniach mojego Ducha” (Joel 3,1.2).
W miarę jak historia zbliża się do swego finału, gdy ukazują się ostatnie znaki poprzedzające powrót
Chrystusa, Bóg, przez wylanie Swego Ducha, przygotuje każdego szczerze wierzącego człowieka na
swoje żniwo. Czy teraz doświadczasz działania „wczesnego deszczu” przygotowującego Kościół na
„późny deszcz” Ducha Świętego? Czy swoje życie poddajesz dzisiaj pod wpływ Ducha? Czy, będąc
wzmocniony przez Ducha, pozwolisz Bogu, by posłużył się tobą w przekazywaniu innym ludziom Jego
miłości i wieści o rychłym powrocie Jezusa na tę ziemię?
7. WARUNKI OTRZYMANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
W czasie Pięćdziesiątnicy Duch Święty spowodował, że ci, którzy usłyszeli ewangelię zawołali:
„Co mamy czynić, mężowie bracia?” (Dz. Ap. 2,37).

A Piotr rzekł do nich:
„Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na
odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego” (Dz. Ap. 2,38).
Apostoł Piotr podkreślił ważność upamiętania się - odwrócenia
od grzesznego sposobu życia i przyjścia do Chrystusa. Jest to
warunek otrzymania Ducha Świętego.
To Duch Święty prowadzi ludzi do zajęcia takiego stanowiska.
On uświadamia nas o Bożej dobroci i wszczepia pragnienie
odwrócenia się od złych zachowań (Rzym. 2,4). On także
zaangażowany jest w dzieło nawrócenia (Dz. Ap. 3,19).
Piotr zwrócił uwagę na to, że jeśli pragniemy wylania na nas
Ducha Świętego jako daru, to najpierw musimy upamiętać się,
pokutować i oddać swoje życie Chrystusowi, co ukazane jest w
symbolice chrztu świętego.
To samo, chociaż nieco innymi słowami, wyraził kiedyś sam Pan Jezus, gdy powiedział, że pragnienie
naśladowania Go i posłuszeństwo jest warunkiem otrzymania daru Ducha Świętego:
„Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. Ja prosić będę Ojca i da wam
innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki - Ducha prawdy” (Jan 14,15-17).
Osoba, która prosi o dar Ducha Świętego, a nadal prowadzi grzeszny tryb życia, oszukuje samą siebie.
Istnieje też „zły duch”, który podrabia niektóre przejawy Ducha Świętego i doprowadza ludzi do tego, iż
sądząc, że otrzymują ten rzekomy „dar Boży”, są pewni tego, że Bóg akceptuje ich niemoralne
zachowania.

8. ŻYCIE PEŁNE DUCHA
Duch Święty powoduje, że życie chrześcijanina staje się pełne i piękne, a to z uwagi na fakt, że Jego
obecność w życiu jest wypełnieniem ideału, dla realizacji którego Chrystus przyszedł na tę ziemię:
„Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały” (Jan 10,10).
Zanim Jezus opuścił tę ziemię, pouczył swoich naśladowców:
„A spożywając z nimi posiłek, nakazał im: Nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie
obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie; Jan bowiem chrzcił wodą., ale wy po niewielu
dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym” (Dz. Ap. 1,4.5).
Słowo chrzcić znaczy zanurzyć. Chrześcijanie zanurzani w wodzie podczas chrztu mają przedtem
wyznać swoją wiarę w Chrystusa. Wtedy też, gdy zostają ochrzczeni - zanurzeni w wodzie, winni być
ochrzczeni w Duchu Świętym.
Jezus powiedział do Nikodema:
„Jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego” (Jan 3,5). Pismo
Święte na wielu miejscach świadczy o tym, że chrześcijanin powinien być „napełniony Duchem Świętym”

(Dz.Ap. 2,4; 4,8.31; 6,3.5; 7,55; 9,17; 13,9.52; 19,6). Pisząc o życiu chrześcijańskim, napełnionym
Duchem Świętym, Paweł modlił się w intencji każdego wierzącego:
„By [Bóg Ojciec] sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha jego mocą
utwierdzeni w wewnętrznym człowieku, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych,
a wy, wkorzenieni i ugruntowani w miłości, zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest
szerokość i długość, i wysokość, i głębokość, i mogli poznać miłość Chrystusową, która
przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Temu zaś, który
według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy
albo o czym myślimy, Temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie
pokolenia na wieki wieków. Amen” (Efez. 3,16-21).
Życie napełnione Duchem jest sposobem na prawdziwą wolność. Tak jak Franciszek Morris ze swym
wiernym psem Buddy, tak my, mając w życiu Ducha Świętego, możemy dokonać o wiele więcej niż
mogliśmy uczynić dotychczas. Mamy nowe pragnienia, nowe cele i zauważamy nowe możliwości.
Zamiast jakiegoś zmagania się z problemami życia, możemy śmiało i ufnie kroczyć naprzód.
To doświadczenie napełnienia Duchem Świętym jest odnawiane
codziennie przez modlitwę i studium Biblii. Są to zasadnicze narzędzia, które
Duch Święty wykorzystuje dla naszego wzrastania (jak to zobaczymy,
studiując tematy 14 i 15). Modlitwa utrzymuje nas w ścisłej więzi z
Chrystusem, a Słowo Boże kieruje naszą uwagę na bogactwo Jego
zasobów. W ten sposób zaczynamy złe nawyki i przywary naszego życia
zastępować właściwymi cechami.
Życie napełnione Duchem jest darem dla każdego wierzącego. Wszyscy
możemy odnosić sukcesy w chrześcijańskim życiu, jeśli wciąż będziemy
podążać do przodu, każdy w takim tempie, w jakim go Bóg prowadzi. W
ósmym rozdziale Listu do Rzymian w ciekawy sposób opisane jest życie
napełnione Duchem. Przeczytaj ten cały rozdział i zwróć uwagę na to, ile
razy Paweł wskazuje na Ducha, który swoją mocą wspomaga chrześcijanina
w życiu.
Czy dostrzegasz piękno życia napełnionego Duchem Świętym? Czy masz tę świadomość, że Duch
Święty wypełnia twoje życie? Czy doświadczasz Jego mocy, która daje życie? Zadbaj o to, by pomiędzy
tobą a Chrystusem nie istniała żadna bariera, która powstrzymałaby Go przed wylaniem tego
bezcennego daru. Otwórz się w swoim życiu, by przyjąć tę największą moc we wszechświecie.
Drogi Ojcze, Dawco wszelkiego dobrego i doskonałego daru, wielbię Cię dzisiaj za obietnicę daru
Ducha Świętego. Usuń moje stare przyzwyczajenia oraz nawyki i napełnij mnie Twoimi wiecznymi
wartościami. Dzisiaj spraw, by moje życie było życiem prowadzonym przez Ciebie, kontrolowanym przez
Chrystusa, życiem wyposażonym w moc Ducha Świętego. Proszę o to w imieniu Jezusa. Amen.

Gdy szkocki chłopiec, Piotruś Marshall, zabłądził podczas ciemnej nocy na wrzosowisku niedaleko
miejscowości Bamburgh, Bóg zawołał nań po imieniu: Piotrusiu! Kiedy po raz drugi chłopiec usłyszał
swoje imię, zatrzymał się, spojrzał pod nogi i stwierdził, że stał o krok od przepaści, powstałej po dawno
opuszczonym kamieniołomie.
Czyż nie byłoby to wspaniałe, gdyby każdy z nas mógł usłyszeć Boga odzywającego się do nas po
imieniu? Czyż nie byłoby dobrze, gdyby był naszym bliskim przyjacielem, gdybyśmy mogli razem usiąść
w jednym pokoju i długo rozmawiać o naszych problemach i marzeniach?
1. NIEOGRANICZONY DOSTĘP DO JEZUSA
Może trudno ci będzie w to uwierzyć, ale dzisiaj możemy przyjść do Jezusa i być bliżej Niego niż
wtedy, gdy jako człowiek żył na ziemi. Oczywiście, byłoby wspaniale, gdyby Jezus przybył do naszej
miejscowości, ale pomyśl o tych tłumach, które tłoczyłyby się, chcąc być bliżej Niego, pomyśl, ile czasu
mógłby poświęcić jednej osobie. Szczęściarzem byłby ten, komu udałoby się przez kilka minut w życiu
porozmawiać z Jezusem. A Chrystus pragnie z każdym z nas, i przez cały czas, utrzymywać osobisty
kontakt. Była to jedna z przyczyn, dla której odszedł z tej ziemi, by podjąć szczególną służbę w niebie.
Jezus był w pobliżu Piotrusia, gdy stał na krawędzi kamieniołomu. A potem prowadził go w życiu i
powołał na pastora dużego kościoła w Waszyngtonie, a także na kapelana w Senacie USA. Ponieważ
obecnie Jezus nie jest ograniczony do przebywania na jednym miejscu w danym czasie, jak to było
wtedy, gdy był na ziemi, może być i jest obecny wszędzie, znajduje się obok każdego człowieka, gotowy
poprowadzić każdą chętną osobę.
Jaką, pełną zachęty, obietnicę dał Jezus swoim naśladowcom przed wniebowstąpieniem?
„Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi... A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do
skończenia świata” (Mat. 28,18-20).
Jaka czynność Chrystusa w niebie umożliwia Mu przebywanie razem z nami, „po wszystkie dni”?

„Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa,
Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy
bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami
naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z
wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski,
abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej
porze” (Hebr. 4,14-16).
Oto zapewnienia, że Jezus jest naszym przedstawicielem w niebie:
„doświadczony we wszystkim, podobnie jak my”, „współczuje naszym
słabościom”, „pomaga nam w stosownej porze”. Z Jezusem, jako
arcykapłanem, nie jesteśmy już odcięci od odległego nieba. Chrystus może
przyprowadzić nas przed oblicze Boga. Nic też dziwnego, że zostaliśmy zachęceni do przystąpienia „z
ufną odwagą do tronu łaski”.
Jakie miejsce zajmuje Jezus w niebie?
„Lecz gdy On [Jezus] złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej”
(Hebr. 10,12).
Żywy Chrystus - Ten, który nas rozumie - jest naszym osobistym przedstawicielem na tronie „po
prawicy Bożej”.
Jak życie Jezusa przygotowało Go do pełnienia funkcji naszego kapłana?
„Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym
arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu. A że sam przeszedł przez
cierpienie i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą” (Hebr. 2,17.18).
Nasz „brat”, który dzieli nasze człowieczeństwo i „przeszedł przez cierpienia” tak samo jak my, teraz
jest naszym Arcykapłanem po prawicy Ojca. Będąc do nas podobny, Jezus wie, przez co przechodzimy w
życiu. Był głodny, spragniony, wyczerpany Odczuwał także potrzebę współczucia i zrozumienia.
Doświadczył cierpienia wywołanego nieustającymi pokusa mi. Ale ponad to wszystko, Jezus posiada
kwalifikacje naszego kapłana, ponieważ jako Baranek Boży umarł za nasze grzechy.
„Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata” (Jan 1, 29)
Jako Baranek Boży, złożony na ofiarę, Jezus wycierpiał niesamowity ból; zanurzył się w głębi
fizycznego i emocjonalnego cierpienia.
„Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego
zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni” (Izaj. 53,5).
Jezus przyjął na siebie odpowiedzialność za nasze grzechy i umarł na naszym miejscu. Każdy z nas
może wiarą przyjąć tę zapłatę za swoje grzechy To jest ewangelia, dobra nowina dla każdej istoty
ludzkiej, która gdziekolwiek i kiedykolwiek żyła na ziemi.
Pewien pastor w jednej z naszych szkół biblijnych podzielił się z nami takim swoim osobistym
doświadczeniem:
Gdy nasza najmłodsza córeczka miała trzy latka, włożyła paluszek między składane krzesło i
zmiażdżyła kość. Kiedy w pośpiechu jechaliśmy do lekarza, jej głośny, spowodowany bólem, krzyk
rozdzierał nasze serca. Ale najbardziej przeżyła to nasza starsza, pięcioletnia córka. Nigdy nie zapomnę

słów, jakie wypowiedziała, gdy lekarz troskliwie zajął się jej młodszą siostrzyczką, a potem położył ją do
łóżeczka. Łkając powiedziała: 0, tatusiu, wolałabym, żeby się to stało z mojemu paluszkowi!
Gdy cała ludzkość była gnębiona przez grzech i skazana na wieczną zagładę, Jezus powiedział: 0,
Ojcze wolałbym; aby się to stało ze mną. Ojciec zgodził się na śmierć Jezusa na krzyżu. Nasz Zbawiciel
zniósł większą udrękę i cierpienia od tych, jakie każdy z nas musiałby znosić!

2. EWANGELIA W STARYM TESTAMENCIE
Gdy naród izraelski obozował u stóp góry Synaj, Bóg pouczył
Mojżesza, w jaki sposób ma wykonać przenośną budowlę, mającą
pełnić funkcję świątyni. Świątynia została zbudowana „według
wzoru” ukazanego na górze (II Mojż. 25,40): Po prawie pięciuset
latach król Salomon zastąpił przenośny namiot, potężną kamienną
świątynię. W nowej świątyni znajdowały się takie same sprzęty,
jakie były w pierwszej świątyni.
Sam Bóg przekazał szczegółowe pouczenia, dotyczące planu
ziemskiej świątyni, a także dokładnie wyjaśnił, na czym ma polegać
sprawowana w niej służba. Te starotestamentowe ceremonie były
lekcjami poglądowymi, które uczyły Hebrajczyków tego, co Nowy
Testament ukazuje jako rzeczywistość, wypełnioną w życiu, śmierci i pośredniczej służbie Chrystusa jako
naszego Arcykapłana.
Jaki cel miał Bóg, dając Mojżeszowi szczegółowe wskazówki w sprawie budowy świątyni?
„I wystawią mi świątynię, abym zamieszkał pośród nich” (II Mojż. 25,8).
Grzech spowodował tragiczny rozdział między istotami ludzkimi i ich Stwórcą. Świątynia była Bożym
sposobem pokazania tego, w jaki sposób będzie mógł On zamieszkać wśród nas. W ten sposób
zobrazowany został Boży plan zbawienia.
Najpierw przenośna, a potem na stałe zbudowana świątynia, była centrum życia religijnego i
nabożeństwa w czasach starotestamentowych. Ceremonie świątynne ukazywały sposób; w jaki Bóg
komunikuje się z nami i jak my możemy nawiązać z Nim łączność. Każdego poranka ludzie mogli
gromadzić się wokół świątyni i kontaktować z Bogiem przez modlitwę (Łuk. 1,10), powołując się na Jego
obietnicę: „Będę się z tobą spotykał” (II Mojż. 30,6).
Może to być dla ciebie zaskoczeniem, że Stary Testament uczy tej samej ewangelii o zbawieniu, co
Nowy Testament. Symbolika starotestamentowej świątyni izraelskiej w rzeczywistości przedstawia
czynności, które Jezus, jako nasz Arcykapłan, pełni dla naszego zbawienia w świątyni niebieskiej.
Właściwie zrozumiana świątynia i jej służba obrzędowa ukazuje to, co teraz Jezus czyni w świątyni w
niebie, a także i to, co czyni na ziemi, by nas ubogacić i prowadzić każdego z nas w naszym codziennym
życiu.
3. SŁUŻBA JEZUSA DLA NAS ZOSTAŁA OBJAWIONA W ŚWIĄTYNI
Świątynia ziemska zwraca uwagę na świątynię niebieską, gdzie obecnie Chrystus pełni swoją służbę.
Druga Księga Mojżeszowa w rozdziałach 25-40 szczegółowo opisuje służbę i ceremonie, jakie pełnione
były w świątyni na pustyni. Krótki opis świątyni przedstawiono też w Nowym Testamencie:

„Wprawdzie i pierwsze przymierze miało przepisy o służbie Bożej i ziemską świątynię.
Wystawiony bowiem został przybytek, którego część przednia nazywa się miejscem świętym, a w
niej znajdowały się świecznik i stół, i chleby pokładne; za drugą zaś zasłoną był przybytek, zwany
miejscem najświętszym, mieszczący złotą kadzielnicę i Skrzynię Przymierza, pokrytą zewsząd
złotem, w której był złoty dzban z manną i laska Aarona, która zakwitła, i tablice przymierza; nad
nią zaś cherubini chwały, zacieniający wieko skrzyni, o czym teraz nie ma potrzeby szczegółowo
mówić” (Hebr. 9,1-5).
Świątynia składała się z dwóch pomieszczeń: miejsca świętego i
miejsca najświętszego. Dziedziniec otaczał świątynię, ale jego
główna część usytuowana była przed wejściem do niej. Na
dziedzińcu stał miedziany ołtarz, na którym kapłani składali ofiary, a
także naczynie z wodą, pełniące funkcję umywalni dla kapłanów.
Ofiary składane na miedzianym ołtarzu symbolizowały Jezusa,
który przez swoją śmierć na krzyżu stał się „Barankiem Bożym, który
gładzi grzech świata” (Jan 1,29). Gdy pokutujący grzesznik
przychodził do ołtarza ze swoją ofiarą i wyznawał swoje grzechy, to
doznawał oczyszczenia. Obecnie, w taki sam sposób grzesznik
doznaje oczyszczenia przez krew Jezusa, Baranka Bożego.
W pierwszym przedziale świątyni - w miejscu świętym - ustawicznie paliły się lampy
siedmioramiennego świecznika, symbolu Jezusa, nigdy niegasnącej „światłości świata” (Jan 8,12). Stół z
poświęconymi chlebami Bożej obecności był symbolem tego, że On jako „chleb żywota” (Jan 6,35)
zaspokaja wszelki nasz fizyczny i duchowy głód. Złoty ołtarz kadzenia symbolizował modlitewną służbę
Jezusa, jaką pełni dla nas przed Bożym obliczem (Obj. 8,3.4).
Drugie pomieszczenie świątyni, miejsce najświętsze, mieściło w sobie pokrytą złotem skrzynię
przymierza. Była ona symbolem Bożego tronu; jej nakrycie, zwane ubłagalnią, symbolizowało
wstawiennictwo Chrystusa na rzecz grzesznych istot ludzkich, które złamały Boże prawo moralne. Dwie
tablice kamienne, na których Bóg osobiście wypisał dziesięć przykazań, umieszczone były w skrzyni pod
ubłagalnią. Na dwóch krańcach ubłagalni umocowani byli dwaj, osłaniający skrzynię przymierza,
cherubowie, wykonani ze złota. Pomiędzy tymi dwoma cherubinami jaśniało potężne światło, symbol
obecności samego Boga.
Zasłona odgradzała miejsce święte od spojrzeń tych, którzy na dziedzińcu składali swoje ofiary. Była
też druga zasłona zawieszona pomiędzy miejscem świętym a miejscem najświętszym. Zasłona ta nie
pozwalała kapłanom służącym w miejscu świętym spoglądać na miejsce najświętsze. Co się stało z
zasłoną, gdy Jezus umarł na krzyżu?
„A oto zasłona świątyni rozdarła się na dwoje, od góry do
dołu” (Mat. 27,51).
Miejsce najświętsze, mieszczące w sobie skrzynię przymierza,
symbol Bożego tronu, w chwili śmierci Jezusa zostało odsłonięte dla
wszystkich. Po śmierci Jezusa już żadna zasłona nie może odgradzać
świętego
Boga od szczerze wierzącego człowieka. Jezus, nasz Arcykapłan,
wprowadza nas w bezpośrednią społeczność z Bogiem.
„Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp
do świątyni drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez
zasłonę, to jest przez ciało swoje, oraz kapłana wielkiego nad

domem Bożym, wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od
złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą” (Hebr. 10,19-22).
Z uwagi na to, że Jezus jest naszym Arcykapłanem zasiadającym po prawicy Boga mamy dostęp do
niebiańskiego tronu. Jezus jest tam nie po to, by osłaniać nas przed Ojcem, lecz aby umożliwić nam
zbliżenie się do Niego - do Jego serca pełnego ojcowskiej miłości. A więc wejdźmy „ze szczerym
sercem”. Dlaczego? Dlatego, że Bóg nas zaprasza. Jezus powiedział:
„Nie mówię wam, że Ja prosić będę Ojca za was; albowiem sam Ojciec miłuje was” (Jan
16,26.27).
Po pewnym czasie, gdy nasz Zbawiciel po wykonaniu swojej służby na ziemi powrócił do nieba,
apostoł Jan otrzymał wizję „świątyni, która jest w niebie” (Obj. 14,17; 15,5; 16,17), oryginalnej niebiańskiej
świątyni.
W miejscu najświętszym Jan zauważył „skrzynię przymierza” (Obj. 11,19), w której było moralne prawo
Boże zawarte w dekalogu – dziesięciu Bożych przykazaniach (Hebr. 9,4).
Jan zobaczył także „w niebie ... przed tronem ... siedem ognistych pochodni (Obj. 4,1.5), a także złoty
ołtarz kadzidlany (Obj. 8,3). A co najważniejsze, widział Jezusa przechadzającego się pośród siedmiu
świeczników.
4. OBJAWIENIE CHRYSTUSA, UMIERAJĄCEGO DLA NASZEGO ZBAWIENIA
Tak samo jak ziemska świątynia była miniaturą świątyni niebieskiej, w której teraz Jezus służy dla nas,
tak też posługi pełnione w świątyni na ziemi były jedynie „obrazem i cieniem” tego, co dzieje się w niebie
(Hebr. 8,5). Ale jest też między nimi uderzająca, zasadnicza różnica: Jezus „objął o tyle znakomitszą
służbę, o ile lepszego przymierza jest pośrednikiem, które ustanowione zostało w oparciu o lepsze
obietnice” (Hebr. 8,6). Kapłani, służący w ziemskiej świątyni, nie mogli sami sobie przebaczać grzechów,
lecz na krzyżu „objawił się On (Jezus) jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechu przez
ofiarowanie samego siebie” (Hebr. 9,26).
W Trzeciej Księdze Mojżeszowej szczegółowo opisana jest służba, jaka sprawowana była w świątyni.
Te ceremonialne obrzędy dzieliły się na dwie części: służbę codzienną i służbę doroczną. W temacie 13
omawiać będziemy służbę doroczną.
W codziennej służbie kapłani składali ofiary za poszczególnych ludzi, a także za całe zgromadzenie.
Kiedy zgrzeszył jakiś człowiek, to przynosił zwierzę bez skazy jako ofiarę za grzech. Zwierzę było
zabijane na miejscu, gdzie składano ofiary całopalne (III Mojż. 4,29).
Gdy całe zgromadzenie zgrzeszyło, kapłan sprawował prawie taką samą posługę. Po zabiciu
zwierzęcia ofiarnego wnosił do świątyni nieco krwi z ofiary i pomazywał nią nogi ołtarza kadzidlanego. Ta
krew ofiar pokazywała, że grzech doprowadza do śmierci, i że grzesznik może jej uniknąć tylko wtedy,
gdy ktoś inny umrze za niego.
Ofiara Chrystusa zajmuje centralne miejsce w systemie służby świątynnej.
Po pierwsze, zwierzę ofiarne musiało być „bez skazy”, gdyż było symbolem Tego, który jest święty,
nienaganny, niewinny, nieskalany, odłączony od grzeszników (Hebr. 7,26).

Po drugie, wina grzesznika musiała być, przez włożenie rąk grzesznika i wyznanie grzechu,
przeniesiona na niewinne zwierzę. Był to symbol Chrystusa, biorącego na siebie nasze winy i niosącego
je na Golgotę; bezgrzeszny stał się „za nas grzechem” (II Kor. 5,21).
Po trzecie, zwierzę ofiarne musiało być zabite, a jego krew przelana, a to dlatego, że wskazywało ono
na najwyższą karę, jaką Chrystus wycierpiał na krzyżu.
To, co wciąż powtarzane było w starotestamentowej świątyni, wskazywało na jeden wielki zbawczy
czyn Chrystusa. Jezus umarł za nasze grzechy i „wszedł raz na zawsze do świątyni nie z krwią kozłów i
cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia” (Hebr. 9,12).

5. DLACZEGO KREW?
Niektórzy narzekają: Chrześcijaństwo ma w sobie za dużo krwi!
Dlaczego jest tak, że „bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia” (Hebr.
9,22)? Dlaczego krew jest tak ważnym symbolem w Biblii?
Na początku może się wydawać, że to niezbyt przyjemny obraz, ale
krew Chrystusa może nam wiele powiedzieć.
1. KREW CHRYSTUSA JEST SYMBOLEM ŻYCIA
„Gdyż życie ciała jest we krwi, a Ja dałem wam ją do użytku na
ołtarzu, abyście dokonywali nią przebłagania za dusze wasze, gdyż to krew dokonuje przebłagania
za życie” (III Mojż. 17,11).
Pod pewnymi względami życie Chrystusa było ważniejsze od Jego śmierci. Gdyby nie Jego
bezgrzeszne życie, to krzyż niczemu by nie służył. A gdyby po śmierci nie powstał do życia, to Jego
śmierć nie byłaby dla nas zbawieniem. Tak, jak to napisał Paweł:
„A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, tedy i kazanie nasze daremne, daremna też wasza
wiara” (I Kor. 15,14).
Jezus, przelewając swoją krew na krzyżu, oddał swoje życie za ludzkość; oddał swoje doskonałe,
bezgrzeszne życie jako zastępczą ofiarę za nasze upadki.
2. KREW CHRYSTUSA JEST SYMBOLEM JEGO ŚMIERCI
Gdy Jezus przelał swoją krew na krzyżu, to wtedy poniósł „zapłatę za grzech” - którą śmierć - śmierć
wieczna. Jezus wycierpiał mękę, spowodowaną całkowitą rozłąką z Bogiem Ojcem. Bóg-Syn pojawił się
w historii, by wziąć na siebie wszelkie skutki grzechu i pokazać, jak bardzo tragiczne jest czynienie zła.
Na tej podstawie mógł potem przebaczać grzesznikom ich grzechy bez pomniejszania ich tragicznej
wymowy
3. KREW CHRYSTUSA JEST SYMBOLEM CIERPIENIA OJCA
Krzyż ukazuje także, ile bólu grzech sprawił Bogu. Ojciec nie jest żądnym krwi, domagającym się ofiar
bóstwem. On sam był ofiarą. Kiedy na Golgocie doszło do rozerwania więzi pomiędzy Ojcem i Synem, to
Ojciec odwrócił się w cierpieniu, a Syn umarł, ponieważ serce pękło mu z bólu.

Krew Chrystusa obrazuje cały dramat pojednania, ten niesamowity czyn Boga, konieczny do tego, aby
„wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża
jego” (Kol. 1,20).

6. OBJAWIENIE JEZUSA, ŻYJĄCEGO DLA NASZEGO ZBAWIENIA
Starotestamentowe ofiary świątynne przedstawiały śmierć Chrystusa za nasze grzechy Służba
kapłanów pokazywała służbę Chrystusa jako Arcykapłana.
W jaki sposób służba kapłanów w żydowskiej świątyni ukazywała to, co Jezus czyni obecnie w świątyni
niebieskiej jako nasz Arcykapłan?
„Albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem
prawdziwej, ale do samego nieba, aby się wstawiać teraz za nami przed obliczem Boga; i nie
dlatego, żeby wielekroć ofiarować samego siebie, podobnie jak arcykapłan wchodzi do świątyni
co roku z cudzą krwią, gdyż w takim razie musiałby cierpieć wiele razy od początku świata; ale
obecnie objawił się On jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie
samego siebie” (Hebr. 9,24-26).
Jest to za trudne do zrozumienia: Bóg Jezus „sam siebie” ofiarował na krzyżu Golgoty Oddał samego
siebie, bo żadna inna ofiara nie byłaby wystarczająca dla naszego zbawienia.
Jaką służbę pełni Jezus w niebieskiej świątyni?
„Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo żyje
zawsze, aby się wstawiać za nimi” (Hebr. 7,25).
Jezus żyje obecnie, by służyć nam zbawieniem na mocy swojej „krwi”, swojej ofiary. Usilnie dąży do
uratowania każdego człowieka z tragedii grzechu. Niektórzy mylnie zakładają, że jako nasz Pośrednik,
Jezus w niebie błaga niechętnego nam Boga, aby nam przebaczył. Tak naprawdę, to Bóg z radością
przyjmuje ofiarę Syna, którą dla nas złożył. Ojciec wraz z Synem współpracował w przygotowaniu
środków, by nas z sobą pojednać.
Chrystus, jako nasz niebiański Arcykapłan, wstawia się za
ludzkością. On także oddziałuje na obojętnych, by zechcieli
powtórnie dostrzec ofiarowaną im łaskę, pomaga zdesperowanym
grzesznikom uchwycić się ewangelicznej nadziei, a wierzącym
odnaleźć więcej bogactw w Słowie Bożym i więcej mocy w
modlitwie. Jezus kształtuje nasze życie w harmonii z Bożymi
przykazaniami i dopomaga nam rozwinąć charaktery, które ostoją
się w czasie próby.
Bóg oddał swoje życie za każdego człowieka, który kiedykolwiek
żył na tej ziemi. A teraz jako nasz Pośrednik czy Orędownik „zawsze
żyje”, by doprowadzić ludzi do tego, aby zaakceptowali Jego śmierć
za ich grzechy Ale ludzie mają wolną wolę i prawo do odrzucenia
przebaczenia ofiarowanego im przez Jezusa. Chociaż Chrystus pojednał na krzyżu cały świat z Bogiem,
to jeśli nie przyjmiemy Jego łaski, nadal nie może nas zbawić. Ludzie nie zginą z tego powodu, że są
grzesznikami, ale dlatego, że nie chcą przyjąć przebaczenia, ofiarowanego im przez Jezusa.
Grzech zniszczył delikatne więzy, które łączyły z Bogiem Adama i Ewę. Ale Jezus umarł jako Baranek
Boży, by wyzwolić zarówno ich, jak i całą ludzkość z grzechu oraz odnowić przyjaźń z naszym Bogiem.

Czy dostrzegłeś w Nim swego Arcykapłana, Tego, który zawsze żyje, aby zacieśnić i ożywić te więzy,
które łączą Go z tobą?
Śmierć Chrystusa jako ofiary jest czymś absolutnie niezwykłym, unikalnym. Niebiańska służba
Chrystusa nie może być do niczego porównana. Jedynie Chrystus sprawia, że Bóg jest tuż, obok nas.
Tylko Chrystus umożliwia Duchowi Bożemu zamieszkanie w naszych sercach. On oddał wszystko, aby
nas ubogacić. Przyjmijmy Go w pełni jako Zbawiciela i Pana naszego życia.
Drogi Ojcze Niebieski, dziękuję Ci dzisiaj za to, że zauważyłem Twoje, pełne miłości, osobiste
zainteresowanie się mną. Jestem bardzo wdzięczny za to, że przez służbę Chrystusa w niebieskiej
świątyni Ty ustawicznie prowadzisz i kierujesz moim życiem i życiem całego Twojego Ludu na tej ziemi.
Pomóż mi, abym pełniej mógł odpowiedzieć na Twoje łaskawe działanie, zmierzające do zbawienia mnie
i obdarowania lepszym życiem. Proszę o to w imieniu Jezusa. Amen.

Nie było odcisków palców. Nie znaleziono żadnej broni. Nikt nie widział mordercy wchodzącego do
gabinetu psychologa Michała E. Nikt nie słyszał wystrzałów. A jednak pięć kul przeszyło jego ciało i
zniszczyło dobrze skrojony garnitur.
Wyglądało to na zbrodnię doskonałą. Prowadzący śledztwo nie mogli wpaść na żaden trop. Potem
jednak zauważyli cieniutki drucik przymocowany do pojemnika na ołówki, który stał na biurku dra E.
Przewód ten prowadził do magnetofonu umieszczonego w szufladzie. Odkryli, że we wnętrzu pojemnika
mieścił się mikrofon.
Przewinięto taśmę, na której, ku zaskoczeniu wszystkich, było
nagranie napadu. Mężczyzna, Antoni J., po wejściu do gabinetu
rozpoczął burzliwą dyskusję z doktorem E. Nagrane zostały odgłosy
wystrzałów. Dalej na taśmie utrwalone były jęki umierającego na dywanie
psychologa.
Każdy szczegół tego okrutnego morderstwa został nagrany. Morderca
myślał, że jego zbrodnia na zawsze pozostanie tajemnicą. Tak bardzo
uważał, by nie pozostawić żadnych śladów. Ale był tam niewidzialny
świadek, który opowiedział całe zdarzenie.
Dzisiaj będziemy się uczyć o Bożym sądzie ostatecznym, w czasie którego wszyscy ludzie będą
„sądzeni na podstawie czynów sprawozdanych w księgach”. Jest to bardzo poważne zagadnienie.
Ludzie, którzy myślą, że ich złe czyny zostały całkowicie zapomniane, będą ogromnie zaskoczeni. Osoby
które, na przykład, w kościele regularnie poświęcają dużo czasu na pobożne modlitwy, a w domach
potajemnie znęcają się nad swoimi współmałżonkami, będą musiały stanąć w obliczu tych szokujących
sprawozdań.
Dowiemy się również, dlaczego sąd jest wspaniałą nowiną dla tych, którzy w Chrystusie znaleźli swoją
ostoję.
1 . MOŻESZ BEZ OBAW STANĄĆ PRZED SĄDEM
Kto będzie sądził ten świat?

„Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał Synowi” (Jan 5,22).
W jakim sensie krzyż przygotował Chrystusa do roli naszego sędziego?
„Którego (Jezusa) Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez
wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej... aby On sam był sprawiedliwym i
usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa” (Rzym.
3,25.26).
Zastępcza śmierć Chrystusa na krzyżu umożliwia Mu
występowanie zarówno w roli Sędziego, jak i Tego, który
usprawiedliwia. On może stać w obronie niezmiennych standardów
Bożych, a także bronić pokutującego grzesznika. Gdy spoglądający
na to mieszkańcy wszechświata pytają : Jak bezstronny sędzia może
ogłosić niewinność winowajcy? - Chrystus, pokazując swoje blizny,
może udzielić odpowiedzi. On na swoje ciało przyjął słuszną karę za
grzech.

przygotował nas na dzień sądu).

(W temacie 12 wykazaliśmy, że Jezus, Baranek Boży i nasz
przedstawiciel przed Bożym tronem, rozwiązał problem grzechu i

Co Jezus oferuje w zamian za nasze grzeszne życie?
„On tego (Chrystusa), który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się
sprawiedliwością Bożą” (II Kor. 5,21).
To Chrystus spowodował, że Bóg może dokonać wspaniałej zamiany Nasze grzeszne życie zostaje
zamienione w sensie prawnym na sprawiedliwe życie Chrystusa. Z uwagi na bezgrzeszne życie Jezusa i
Jego śmierć, Bóg może nam przebaczyć i traktować nas tak, jak byśmy nigdy nie zgrzeszyli. Ponadto
wrzuca nasze grzechy w głębokości morskie i w miejsce potępiającego nas sprawozdania z naszego
grzesznego życia przedstawia sprawozdanie z Jego bezgrzesznego życia. Krzyż Chrystusa daje prawo
dokonania takiej zamiany. Jest to dokładnie to, czego potrzebujemy, by stanąć na sądzie w obliczu
świętego Boga.
W niebie zachowane jest sprawozdanie z życia każdego poszczególnego człowieka (Obj. 20,12). Bóg
waży każdy czyn (I Sam. 2,3). On zważa na każde wypowiedziane słowo, a także myśli, jakie
pielęgnujemy w swoich umysłach (Mat. 12,35.36). Jest to zła wiadomość dla każdego, kto myśli, że już
nigdy nie spotka się ze swymi ukrytymi grzechami i przestępstwami.
Ale jest też wspaniała, dobra nowina dla każdego, kto szczerze przyjął Chrystusa jako swojego
Adwokata, występującego przed Ojcem: „Krew Jezusa... oczyszcza nas od wszelkiego grzechu” (I Jana
1,7). Jezus „zgładził” nasze grzechy (Dz. Ap. 3,19). W miejsce naszej marnej przeszłości Chrystus
przedstawia nienaganne świadectwo swego doskonałego życia (II Kor. 5,21). Przypatrzmy się uważniej,
dlaczego Jezus, nasz Obrońca i Sędzia, może rozprawić się z problemem grzechu.
(Jeżeli masz problemy z matematyką, tak jak większość ludzi, proponujemy, abyś przeczytał pobieżnie
następne trzy punkty tego tematu, nie wgłębiając się w podane liczby i daty. I tak zrozumiesz t o
wszystkie ważne fakty, studiując następne tematy, bez tego wyliczania).
2. CHRYSTUS PRZYSZEDŁ WE WŁAŚCIWYM CZASIE

Po chrzcie Jezus został namaszczony Duchem Świętym:
„A gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody; i oto
otworzyły się niebiosa, i ujrzał Ducha Bożego, który zstąpił w postaci
gołębicy i spoczął na nim. I oto rozległ się głos z nieba: Ten jest Syn
mój umiłowany, którego sobie upodobałem” (Mat. 3,16.17).
Bezpośrednio po tym namaszczeniu przez Ducha Świętego uczniowie
głosili o nadejściu Mesjasza:
„Znaleźliśmy Mesjasza (to znaczy: Chrystusa)” (Jan 1,41). Świadomi
tego, że hebrajskie słowo Mesjasz i greckie słowo Chrystus mają to samo
znaczenie: „namaszczony”, uczniowie dali wyraz swemu zrozumieniu, że
Jezus został namaszczony przez Ducha Świętego w czasie chrztu jako
Mesjasz. (por. Dz. Ap. 10,38;)
Łukasz, uczeń Jezusa, sprawozdał, że rok, w którym Jezus był
namaszczony jako Mesjasz, był piętnastym rokiem rządów cesarza
Tyberiusza (Łuk. 3,1.2). Według naszego sposobu liczenia był to 27 rok po
Chrystusie.
Nadejście Mesjasza było zapowiadane przez wielu starotestamentowych proroków i Chrystus zjawił się
dokładnie w czasie przez nich przepowiedzianym, jako wypełnienie biblijnych proroctw. Zaraz po chrzcie
Jezus oświadczył:
„Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie ewangelii” (Mar.
1,15).
Chrzest i namaszczenie naszego Zbawiciela nastąpiły we właściwym czasie. „Wypełnił się czas”. 0
jakim czasie mówił Chrystus? Nadszedł czas pojawienia się Jezusa i namaszczenia Go. Ponad pięćset
lat przed narodzeniem się Jezusa, prorok Daniel zapowiadał czas zjawienia się Mesjasza.
Ale, czy prorok Daniel zapowiadał, że Jezus pojawi się i zostanie namaszczony jako Mesjasz w 27
roku po Chr.? Oto proroctwo Daniela:
„Ty zaś wiedz i rozumiej: Od chwili, kiedy wypowiedziano słowo, że nastąpi powrót i zostanie
odbudowana Jerozolima, do Władcy-Pomazańca - siedem tygodni i sześćdziesiąt dwa tygodnie”
(Dan. 9,25 BT; wydanie III, poprawione).
Siedem tygodni i sześćdziesiąt dwa tygodnie to razem sześćdziesiąt dziewięć tygodni, albo 483 dni (7
x 69 = 483 dni). W symbolice biblijnego proroctwa jeden dzień w rzeczywistości oznacza jeden rok
(Ezech. 4,6; IV Mojż. 14,34), tak więc 483 dni to 483 lata. Daniel prorokował, że zostanie wydane
polecenie odbudowania Jerozolimy i licząc od tego czasu dokładnie po 483 latach pojawi się
Pomazaniec-Mesjasz.
Czy Jezus pojawił się w tym zapowiedzianym czasie? Artakserkses w 457 roku przed Chr. wydal
dekret o odbudowie Jerozolimy (Ezdrasz 7,7-13.21-26). Okres 483 lat zakończył się w 27 roku po Chr.
(457 + 27 = 484). Gdy uwzględnimy fakt, że dekret wydany był przed zakończeniem 457 roku przed Chr.;
i że Jezus został namaszczony w czasie trwania roku 27 po Chr., co oznacza, że mamy do czynienia z
dwoma niepełnymi latami - z tego wynika, że od dekretu do namaszczenia minęły dokładnie 483 lata.

Dokładnie w zapowiedzianym czasie w 27 roku po Chr. wystąpił Jezus z poselstwem: „Wypełnił się
czas”. Ścisłe wypełnienie się tego biblijnego proroctwa jest dobitnym potwierdzeniem tego, że Jezus z
Nazaretu jest prawdziwym Mesjaszem. Bóg w ludzkim ciele przyszedł na ten świat.
Przez jak długi czas miał Jezus utrwalać przymierze?
„Utrwali on przymierze dla wielu przez jeden tydzień” (Dan. 9,27, 1 cz. BT).
Stosując zasadę proroczego przeliczania „dzień za rok”, tydzień ten to siedem lat. A więc przez siedem
lat Jezus miał „utrwalić przymierze”, jakie przyrzekł ludzkości. Dotyczy to 27-34 roku po Chr.,
Zaraz po upadku Bóg dał Adamowi i Ewie obietnicę przymierza. Oświadczył, że zbawi rodzaj ludzki
przez Kogoś, kogo pośle (I Mojż. 3,15). Śmierć Jezusa na krzyżu była wypełnieniem tej obietnicy.
Co się miało stać w połowie tego siódmego tygodnia?
„A około połowy tygodnia ustanie ofiara krwawa i ofiara z pokarmów”
(Dan. 9,27, 2 cz. BT).
Jezus został ukrzyżowany w 31 roku po Chr., „w połowie tygodnia”. W chwili
śmierci Chrystusa „zasłona w świątyni rozdarła się od góry do dołu na dwie
części” (Mat. 27,51). Służba w świątyni wraz ze składanymi ofiarami straciła
swoje znaczenie. Był to znak, że Bóg od tej pory nie chce ofiar ze zwierząt,
składanych przez ludzi. Wypełniając dosłownie proroctwo Daniela, Jezus zniósł
ofiary krwawe i z pokarmów (Dan. 9,27). Od chwili śmierci Chrystusa ludzie
mają dostęp do Boga nie przez ofiary ze zwierząt i nie przez ziemskich
kapłanów, lecz przez Mesjasza, Baranka Bożego i naszego Arcykapłana.

3. ZAPEWNIENIE PRZEBACZENIA GRZECHÓW
Dlaczego zgodnie z zapowiedzią proroka Daniela Jezus miał umrzeć?
„Zabity będzie Mesjasz, wszakże mu to nic nie zaszkodzi;” (Dan. 9,26, 1
cz. BG)
Jezus, umierając na krzyżu, poniósł karę, ale nie za swoje winy Nie umarł dlatego, że na to zasłużył.
Nie poniósł kary za własne grzechy Spłacał karę za twoje i moje przestępstwa; za grzechy całego świata.
Jak możemy być pewni, że Bóg przebaczył nam wszystkie nasze przewinienia ?
„Ale teraz niezależnie od zakonu objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą
zakon i prorocy, i to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich
wierzących. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, i są
usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg
ustanowi) jako ofiarę przebłagalną przez krew jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania
sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem
popełnionych grzechów” (Rzym. 3,21-25).
Oto kluczowa myśl z powyższego tekstu: Wszyscy zgrzeszyliśmy, lecz z uwagi na Bożą łaskę wszyscy
jesteśmy usprawiedliwieni przez wiarę w oczyszczającą moc Jego krwi.
Kiedy dostępujemy usprawiedliwienia, mają miejsce dwie rzeczy:

1. Bóg uznaje nas za niewinnych na mocy pojednania,
usunięcia winy za nasze przeszłe grzechy
2. Bóg uznaje nas za sprawiedliwych. „Sprawiedliwość Boża
zstępuje na wszystkich przez wiarę w Jezusa Chrystusa”.
Bożym sposobem na zapewnienie nam całkowitego
bezpieczeństwa jest usprawiedliwienie przez wiarę w Chrystusa.
Jezus przyzywa nas i daje obietnicę: „Pójdźcie do mnie wszyscy,
którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie”
(Mat. 11,28). My wszyscy, którzy jesteśmy zmęczeni zmaganiem
się o to, by być wystarczająco dobrymi, by o własnych siłach sprostać wymaganiom, możemy znaleźć
rzeczywisty odpoczynek w łaskawym przyjęciu nas przez Chrystusa. Każdy z nas, pokryty bliznami
przeszłości, mający bolesne poczucie nieprzydatności i wstydu, może odnaleźć pokój, a także pełnię w
Chrystusie, który na krzyżu otworzył nam swoje ramiona.
4. CZAS ROZPOCZĘCIA SĄDU
Rozdziały ósmy i dziewiąty w wielkim proroctwie Daniela są z sobą ściśle połączone. W ósmym
rozdziale anioł pokazał prorokowi wielką panoramę przyszłych wydarzeń.
Daniel oglądał: 1) barana, 2) kozła i 3) „mały róg”, które kolejno symbolizowały: Medo-Persję, Grecję i
Rzym (Dan. 8,1-12.20-26).
Co było czwartym zagadnieniem poruszonym w tym proroctwie?
„Jak długo zachowuje ważność widzenie dotyczące stałej codziennej... odpowiedział mu: Aż do
dwóch tysięcy trzystu wieczorów i poranków, potem świątynia znowu wróci do swojego prawa
(będzie oczyszczona, tł. w BJW)” (Dan. 8,13.14).
Daniel tego nie zrozumiał. Ósmy rozdział kończy się i nie zawiera wyjaśnienia tego proroctwa. (Istnieje
możliwość udziału w innym kursie poświęconym szczegółowo tym zagadnieniom.) Daniel zemdlał,
chorował i był poruszony oraz zaniepokojony tym widzeniem, ale nie rozumiał go. Dopiero później anioł
przybył ponownie i powiedział:
„Danielu, oto wyszedłem, aby ci dać jasne zrozumienie... uważaj więc na słowo i zrozum
widzenia! Siedemdziesiąt tygodni wyznaczono (ukrócono – JW) twojemu ludowi i twojemu miastu
świętemu, aż dopełni się zbrodnia, przypieczętowany będzie grzech i zmazana wina...” (Dan. 9,2224).
Oczywiście 2300 wieczorów i poranków w rachubie proroczej to 2300 lat, gdyż wieczór i poranek w
Biblii oznacza jeden dzień (I Mojż. 1,5.8.13.19.23), a w proroctwie dzień to jeden rok (Ezech. 4,6).
Siedemdziesiąt tygodni, lub 490 dni-lat, to pierwszy odcinek tego dłuższego okresu - 2300 lat. Mają
one wspólny początek w roku 457 przed Chr., gdy Persowie wydali dekret o „odbudowie Jeruzalem”
(Dan. 9,25). Odejmując 490 lat od 2300 lat otrzymujemy okres 1810 lat. Jeżeli dodamy je do wyliczonego
już wcześniej 34 roku po Chr. dochodzimy do roku 1844.
5. OCZYSZCZENIE ŚWIĄTYNI NIEBIESKIEJ – SĄD

Anioł powiedział Danielowi, że po 2300 wieczorach i porankach „świątynia znowu wróci do swojego
prawa (będzie oczyszczona tł. JW). Według podanych wyliczeń miało to
nastąpić w 1844 r. Co to znaczy?
Od roku 70 po Chr., to jest od czasu, gdy Rzymianie zniszczyli
świątynię w Jerozolimie, lud Boży nie miał na tej ziemi żadnej świątyni.
Tak więc świątynia, która począwszy od 1844 roku miała być
oczyszczana, jest świątynią niebiańską, której świątynia ziemska była
jedynie odbiciem - cieniem.
Ale co oznacza oczyszczanie niebieskiej świątyni? W starożytnym
Izraelu dzień oczyszczenia ziemskiej świątyni nazywał się JOM
KIPPUR, Dzień Pojednania (oczyszczenia). Dla Hebrajczyków był to
prawdziwie sądny dzień.
Jak to już wcześniej zrozumieliśmy, rozważając temat 12, działalność Chrystusa w świątyni ma dwie
fazy.
Zobrazowane one były w służbie, pełnionej w świątyni ziemskiej:
1. Codzienne ofiary i ceremonie, które koncentrowały się na służbie kapłana w pierwszym
pomieszczeniu świątyni, zwanym miejscem świętym.
2. Doroczne ofiary i ceremonie, pełnione przez arcykapłana w drugim pomieszczeniu, zwanym
miejscem najświętszym (III Mojż. rozdz. 16 i 23; Hebr. 9,1-5).
W świątyni ziemskiej, w której ludzie codziennie wyznawali swoje grzechy, krwią zabijanych zwierząt
pomazywano rogi ołtarza. Dzień po dniu, Izraelici wyznawali swoje grzechy, które niejako wnoszone i
składane były w świątyni.
Każdego roku w Dniu Pojednania (oczyszczenia) świątynia była
oczyszczana z wszystkich grzechów, jakie wniesiono do niej przez cały
rok (III Mojż. rozdz. 16). Najwyższy kapłan, aby dokonać tego
oczyszczenia, składał szczególną ofiarę z kozła. Jego krew wnosił do
miejsca najświętszego i tam kropił nią przed skrzynią przymierza, w
której pod ubłagalnią było dziesięć Bożych przykazań. Arcykapłan kropił
krwią nad ubłagalnią, wskazując w ten sposób, że krew Mesjasza,
mającego nadejść Odkupiciela, spłaci karę za grzech. Następnie
symbolicznie usuwał ze świątyni wszystkie wyznane grzechy i wkładał
je na głowę innego kozła, który był wyprowadzany na pustynię, gdzie
ginął (III Mojż. 16,20-22).
Ta ceremonia w Dniu Pojednania oczyszczała świątynię z grzechu.
Ludzie traktowali ten dzień jako dzień sądu, gdyż każdy, kto nie
wyznał wtedy swoich grzechów i nie szukał boskiego przebaczenia był uznawany za nieprawego i był
„wytracony ze swojego ludu” (III Mojż. 23,29).
To, co arcykapłan czynił symbolicznie co roku, Jezus, jako nasz Arcykapłan, uczynił „raz na zawsze”
(Hebr. 9,6-12). W wielkim dniu sądu usuwa On ze świątyni wyznane grzechy tych wszystkich, którzy
przyjęli Go jako swego Zbawiciela. Jeśli wyznajemy nasze grzechy, On w tym czasie likwiduje
sprawozdanie o ich istnieniu (Dz. Ap. 3,19). To jest dzieło sądu, jakie rozpoczęło się w 1844 roku.

Gdy w 1844 roku w niebie nastała godzina sądu Bożego i Jezus rozpoczął dzieło oczyszczania
niebieskiej świątyni, na całym świecie rozpoczęto głosić poselstwo o godzinie sądu (Obj. 14,6.7). Jeden z
tematów naszego kursu będzie poświęcony temu poselstwu.
6. OKO W OKO ZE SPRAWOZDANIEM ZE SWEGO ŻYCIA, ZŁOŻONYM PRZED SĄDEM
Zgodnie z 8 i 9 rozdziałem proroctwa Daniela od 1844 roku Chrystus przejął na sądzie
przedparuzyjnym rolę sędziego; likwiduje sprawozdanie o naszych grzechach i tym samym oczyszcza
niebiańską świątynię. Piotr, spoglądając w przyszłość i mówiąc o tym czasie, powiedział:
„Przeto upamiętajcie i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze, aby nadeszły od Pana
czasy ochłody i aby posłał przeznaczonego dla was Chrystusa
Jezusa” (Dz. Ap. 3,19.20).
Ten sąd, poprzedzający przyjście Chrystusa, jaki teraz odbywa się
w niebie, bada sprawozdania z życia zarówno wszystkich zmarłych
już ludzi, jak i żywych, by stwierdzić, kto będzie w gronie zbawionych,
gdy Jezus powróci. Jako nasz Sędzia, Jezus wymazuje wszystkie
występki i grzechy z życia sprawiedliwych oraz z niebiańskich
sprawozdań, gładzi je „jak mgłę” (Izaj. 44,22). Puszcza je w
niepamięć, oddala jak „wschód od zachodu” (Ps. 103,12). Przepadną
na zawsze, usunięte z całego wszechświata (Obj. 21,1).
Gdybyś miał możliwość poprawienia swego życiorysu, jakich zmian
byś dokonał? Prawdopodobnie szybko wymazałbyś kilka kłopotliwych
zdarzeń. Dobrą dla nas wiadomością jest to, że Chrystus czyni to skuteczniej niż my moglibyśmy to
kiedykolwiek uczynić. JEŚLI przyjąłeś Chrystusa jako swego Zastępcę i Zbawiciela, to łatwo będzie ci
stanąć oko w oko z relacją o twoim życiu, Jezus dlatego likwiduje sprawozdanie o grzechu z życia
sprawiedliwych i obdarza ich darem swego doskonałego życia, ponieważ wie i ufa im, że po wejściu do
nieba, nigdy już nie zgrzeszą. Powróci na ziemię, by ich nagrodzić.
„Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku...
Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez
bramy do miasta” (Obj. 22,12.14).
Czy jesteś gotowy na powrót Jezusa? Albo może istnieje coś, co przed Nim ukrywasz? Czy masz
otwarte i szczere układy z Tym, który pragnie być twoim Obrońcą?
Świadomość sądu nie powinna powodować panicznego przeszukiwania przeszłości w pościgu za
grzechami, które być może zapomnieliśmy wyznać. Powinna natomiast pobudzać nas do tego, byśmy
szczerze wszystko przedłożyli Bogu - bez tajemnic i dwuznaczności.
„Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i
oczyści nas od wszelkiej nieprawości” (I Jana 1,9).
Wyznanie to inaczej zgodzenie się z Bogiem co do problemów, o których nas właśnie przekonał.
Jesteśmy chętni się nimi zająć. Przyjmujemy Jego przebaczenie i uznajemy własną potrzebę Jego mocy i
łaski.
Wizytując więzienie w Poczdamie, król Fryderyk Wilhelm I usłyszał wiele próśb o łaskę i przebaczenie.
Wszyscy więźniowie przeklinali niesprawiedliwych sędziów, kłamliwych świadków i niesolidnych
prawników, którzy byli winni ich uwięzienia. Z celi do celi szła za nim opowieść o niewinnie

skrzywdzonych. Tylko w jednej z cel pewien więzień nie miał nic do powiedzenia na swoje
usprawiedliwienie. Zaskoczony Fryderyk zażartował: – Przypuszczam, że i ty jesteś niewinny. – Nie,
Wasza Wysokość - odpowiedział ów człowiek - jestem winny i zostałem słusznie ukarany. Król odwrócił
się w stronę strażników i głośno zawołał: – Uwolnijcie szybko tego łotra, zanim zepsuje tych niewinnych
ludzi.
W jaki sposób przygotowujemy się na sąd? W jaki sposób przygotowujemy się na powrót Chrystusa?
Po prostu poprzez szczere wyznanie prawdy, przez uświadomienie sobie tego wielkiego odkrycia:
zasługuję na unicestwienie za moje grzeszne życie, ale Ktoś inny zajął moje miejsce i obdarował mnie
cudownym przebaczeniem.
Przyrzeknij sobie teraz, w tym momencie, że cokolwiek się wydarzy, będziesz bezwzględnie uczciwy i
szczery w kontaktach z Chrystusem.

7. WYZWOLONY Z BEZSENSOWNEGO ŻYCIA
Jako Baranek Boży i nasz Arcykapłan, Jezus nie tylko zakrywa przeszłość i zapewnia przyszłość. On
także obecnie wyposaża nas w moc potrzebną do życia.
„Zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego... drogą krwią Chrystusa, jako
baranka niewinnego i nieskalanego” (I Piotra 1,18.19).
On wyzwala nas z pustego bezsensownego życia. Jezus proponuje nam w sensie moralnym
transplantację serca.
„I pokropię was czystą wodą, i będziecie czyści od wszystkich waszych nieczystości i od
wszystkich waszych bałwanów oczyszczę was. 1 dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do
waszego wnętrza, i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste” (Ezech.
36,25.26).
Każdy z nas zmaga się ze starymi nawykami i nałogami, ale Bóg obiecuje, że rozprawi się z tym i
wszystko, co stare, zamieni na nowe.
„Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie
postępować według moich przykazań, moich praw będziecie
przestrzegać i wykonywać je” (Ezech. 36,27).
Rozpoczynając duchową podróż, pamiętaj o tych obietnicach. Niech
Boża perspektywa innej rzeczywistości zapadnie głęboko w twoją
świadomość, a Jezus przez Ducha Świętego wyzwoli cię z „marnego
postępowania” twojego.
Drogi Ojcze w niebie, dziękuję Ci za to, że darowałeś ma Jezusa,
który umarł nie za siebie, ale za moje grzechy. Dziękuję, że ustanowiłeś
Go moim Obrońcą, Arcykapłanem i Sędzią. To daje mi wielką nadzieję i
budzi zaufanie! Teraz ponownie pragnę moje życie złożyć w Twoich
dłoniach. Przyjmuję obietnicę wyzwolenia mnie z bezsensownego życia i obietnicę przystosowania mnie
do nieba. Proszę o to w imieniu Jezusa. Amen.

Anatolij Lewitin, rosyjski pisarz i historyk, spędził wiele lat na Syberii,
gdzie, jak się wydawało, prośby słane do Boga „przymarzały” do ziemi.
A jednak powrócił stamtąd w dość dobrej formie duchowej. Napisał:
„Modlitwa jest jednym z największych cudów. Zaledwie w myślach
zwróciłem się do Boga, a natychmiast odczułem moc, która spłynęła skądś
na mnie, wlała się do mojego wnętrza, do całej istoty. Cóż to jest?
Psychoterapia? Nie, to nie psychoterapia, bo skądże ja, zwyczajny stary
człowiek, zmęczony życiem, zdobywam tę siłę, która mnie odnawia i
zbawia - wznosi mnie ponad ziemię? Ona przychodzi z zewnątrz - i nie ma
takiej siły na tej ziemi, która mogłaby się jej oprzeć”.
Dzisiaj mamy zamiar przyjrzeć się, w jaki sposób modlitwa, „oddech
duszy”, może pomóc nam zacieśnić więź z Bogiem, a także prowadzić
zdrowsze życie chrześcijańskie.

1. ROZMOWA Z BOGIEM
Skąd możemy wiedzieć, że Bóg słyszy nas wtedy, gdy się modlimy?
„Albowiem Ja wiem, jakie myśli mam o was - mówi Pan - myśli o
pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć
nadzieją. Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły,
wysłucham was. A gdy mnie będziecie szukać, całym swoim sercem
znajdziecie mnie” (Jer. 29,11-13).
Jak Jezus zapewnił nas, że wysłucha nasze modlitwy?
„A Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a
znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam” (Łuk. 11,9).
Modlitwa jest dwukierunkową rozmową. Jezus obiecał:

„Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś
usłyszy głos mój i otworzy drzwi,
wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał,
a on ze mną” (Obj. 3,20).
Jak to jest możliwe, by usiąść z Jezusem
do wieczerzy i rozmawiać z Nim? Po
pierwsze, przez powiedzenie Mu w
modlitwie wszystkiego, co leży nam na
sercu (nie przez wypowiadanie pięknych,
pobożnych formułek). Po drugie, poprzez
uważne słuchanie. Kiedy modląc się,
rozmyślamy, Bóg może bezpośrednio do
nas przemawiać. A gdy nabożnie czytamy
Słowo Boże, On przemawia do nas z kart Biblii.
Modlitwa może stać się sposobem życia chrześcijańskiego.
„Zawsze się radujcie. Bez przestanku się módlcie. Za wszystko
dziękujcie; taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie
względem was” (I Tes. 5,16-18).
W jaki sposób można nieustannie się modlić? Czy mamy bez przerwy
klęczeć, albo stale powtarzać te same słowa uwielbienia lub prośby?
Oczywiście, że nie. Biblia mówi o tak bliskiej więzi z Jezusem, że
rozmawiając z Nim, w każdej chwili i o każdym czasie, czujemy się
swobodnie.
„Nie ma takich miejsc ani chwili, które są nieodpowiednie do zanoszenia
próśb do Boga. Nic nie może powstrzymywać nas od wznoszenia naszych
serc w duchu gorliwej modlitwy. W ulicznym tłoku i pośród rozlicznych
przedsięwzięć możemy słać prośby do Boga i prosić o Boże kierownictwo...
Drzwi serca musimy mieć stale otwarte i słać zaproszenia, aby Jezus mógł
przyjść i zamieszkać w nim jako niebieski gość” (Droga do Chrystusa, str.
95).
Jednym z najlepszych sposobów rozwijania takich bliskich kontaktów
jest nauczenie się rozmyślania w trakcie modlitwy.
„Oby mu miła była pieśń moja! Ja radować się będę w Panu!” (Ps.
104,34).
„O to się troszcz, w tym trwaj, żeby postępy twoje były widoczne
dla wszystkich” (I Tym. 4,15).
„Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych ani nie stoi na
drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma
upodobanie w zakonie Pana i zakon jego rozważa dniem i nocą” (Ps.
1,1.2).
Kiedy się modlisz, nie śpiesz się, nie przedstawiaj gotowej listy swoich
próśb. Zatrzymaj się. Słuchaj. Taka mała refleksja w czasie modlitwy może
bardzo wzbogacić twoje więzi z Bogiem.

„Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was” (Jak. 4,8).
Im bliżej przychodzimy do Jezusa, tym bardziej doświadczamy Jego
obecności. Staraj się więc przebywać w kręgu rozmowy ź Jezusem, nigdy
nie bądź poza zasięgiem Jego wpływu. Nie bój się wypowiadać słusznych
słów. Rozmawiaj z Nim szczerze i otwarcie. Mów o wszystkim. On, po to
przeszedł udrękę własnej śmierci by stać się twoim serdecznym
przyjacielem.

2. JAK SIĘ MODLIĆ?
Modląc się publicznie, czy też prywatnie, dobrze jest trzymać się wzoru
modlitwy, jaki Jezus przedstawił w kazaniu na Górze Błogosławieństw.
Jezus nauczył uczniów takiej oto
modlitwy:
„A wy tak się módlcie: Ojcze
nasz, któryś jest w niebie, święć
się imię twoje, przyjdź Królestwo
twoje, bądź wola twoja, jak w
niebie, tak i na ziemi. Chleba
naszego powszedniego daj nam
dzisiaj, i odpuść nam nasze winy,
jak i my odpuszczamy naszym
winowajcom; i nie wódź nas na
pokuszenie, ale nas zbaw ode
złego; albowiem twoje jest
Królestwo i moc, i chwała na wieki
wieków. Amen” (Mat. 6,9-13).
Zgodnie z wzorem modlitwy, podanym przez Jezusa, mamy przychodzić
do Boga, jako do naszego niebiańskiego Ojca, prosząc, by objął nasze
serca całkowitą kontrolą, tak aby Jego wola była przez nas wypełniana w
takim samym stopniu jak jest wypełniana w niebie. Prosimy Boga o
zaspokojenie naszych potrzeb fizycznych, o przebaczenie naszych win, a
także o ducha przebaczenia, byśmy mogli przebaczać innym ludziom.
Pamiętajmy również zawsze o tym, że nasza odporność na grzech ma swe
źródło w Bogu. Modlitwa Chrystusa kończy się wyrażeniem chwały i
uwielbienia.
Przy innej okazji Jezus pouczył swoich uczniów, aby modlili się do Ojca
w Jego imieniu (Jan 16,23). Oznacza to, że powinniśmy modlić się zgodnie
z wolą i zasadami Jezusa. Z tego powodu chrześcijanie zwykle kończą
swoje modlitwy słowami: W imieniu Jezusa. Amen.
Niektórzy chrześcijanie traktują modlitwę „Ojcze nasz” jako modlitwę
wzorcową. Wielu uczy się jej na pamięć i modli się razem jej słowami
podczas publicznych nabożeństw. Chociaż modlitwa Pańska zawiera w
sobie wskazówki, o co należy się modlić i jak formułować myśli, to nasza
łączność z Bogiem funkcjonuje najlepiej wtedy, gdy jest bezpośrednią,
spontaniczną reakcją wierzącego serca.
Zapoznanie się z modlitwami różnych mężczyzn i kobiet, opisanych w

Biblii, prowadzi nas do jednego, wspólnego wniosku: módl się o wszystko.
Bóg zachęca nas do modlitw w sprawach ważnych, trudnych, takich jak:
przebaczenie naszych grzechów (I Jan 1,9), wzrost wiary (Mar. 9,24),
nasze potrzeby życiowe (Mat. 611), uwolnienie od cierpienia i chorób (Jak.
5,15), zesłanie Ducha Świętego (Zach. 10,1). Zapewnia nas również, że
możemy przyjść do Jezusa ze wszystkimi naszymi troskami i sprawami.
Dla Niego nic nie jest na tyle błahe, aby się o to nie modlić.
„Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was
staranie” (I Piotra 5,7).
Nasz Zbawiciel jest zainteresowany każdym szczegółem, każdą
drobnostką w naszym życiu. Bóg rozkoszuje się naszymi modlitwami. Jego
serce raduje się, gdy nasze serca w miłości i wierze wznoszą się ku Niemu!

3. MODLITWA OSOBISTA
Większość z nas ma pewne sprawy, którymi
nie dzieli się nawet z najbliższym przyjacielem,
problemy, które przechowujemy gdzieś w
zakamarkach własnych umysłów Bóg pragnie,
byśmy w osobistej modlitwie, gdy jesteśmy z Nim
sam na sam, całkowicie rozładowali ciężar
naszych serc. Nie chodzi tu o to, że Jemu
potrzebne są jakieś informacje. Wszechwiedzący
zna nasze skryte obawy i lęki, ukryte pobudki i
zapomniane urazy lepiej niż my sami. To nam
potrzebne jest otwarcie własnych serc przed
Tym, który zna i rozumie nas dogłębnie, który
miłuje nas miłością niezniszczalną. Proces
leczenia rozpoczyna się z chwilą, gdy pozwolimy Jezusowi dotknąć
naszych ran. Musimy przyznać się do naszych kłopotów i rozpoznać nasze
potrzeby Wzrost może mieć miejsce tylko wówczas, gdy Jezus będzie mógł
dotrzeć do naszych największych słabości.
Gdy się modlimy, wtedy Jezus, nasz Arcykapłan, jest tuż, obok nas, by
pomóc nam w każdej potrzebie:
„Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze
słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie
jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu
łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli laskę ku pomocy w
stosownej porze” (Hebr. 4,15.16).
Czy odczuwasz napięcie, wyczerpanie, masz poczucie winy? Przedstaw
to Panu. Modlitwa wprowadza nas w krąg miłosierdzia i łaski Chrystusa.
Wtedy On może zaspokoić każdą naszą potrzebę.
Czy wskazane jest jakieś szczególne miejsce, gdzie możemy osobiście
modlić się do Boga?
„Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy
drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec

twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie” (Mat. 6,6).
Niezależnie od modlitw, które zanosimy do Boga, idąc ulicami miasta,
wykonując jakąkolwiek pracę, czy uczestnicząc w spotkaniu towarzyskim,
codziennie każdy chrześcijanin powinien wyznaczyć sobie czas,
przeznaczony na osobistą, spokojną modlitwę. Daniel, najwyższy urzędnik
państwowy w Babilonie, a zarazem mąż Boży, modlił się trzykrotnie w
ciągu dnia - rano, w południe i wieczorem. Prawie wszyscy aktywni i
rozwijający się chrześcijanie wyznaczają sobie czas i miejsce na spotkanie
z Bogiem oraz studium Pisma Świętego i modlitwę. Zadbaj o to, by
codziennie spotkać się z Bogiem wtedy, gdy czujesz się najlepiej, gdy
jesteś wypoczęty, gdy twoja zdolność skupienia się jest najlepsza.

4. MODLITWA PUBLICZNA
Łączenie się z innymi ludźmi w
modlitwie tworzy specjalne więzi i w
szczególny sposób wyzwala moc
Bożą.
„Albowiem gdzie są dwaj lub
trzej zgromadzeni w imię moje,
tam jestem pośród nich” (Mat.
18,20).
Pamiętaj, że wypowiedzenie słów
„Modlitwy Pańskiej” zajmuje mniej
niż jedną minutę. Modlitwy publiczne powinny być krótkie. Nie przekształcaj
ich w przemówienia, bowiem wygląda to tak, jakbyś w rzeczywistości
rozmawiał ze zgromadzonymi ludźmi, a nie z Bogiem. Niech ci się nie
zdaje, że musisz modlić się w teatralny, pozbawiony naturalności sposób.
Okazany w prosty sposób szacunek, cześć i uniżenie są znacznie lepszymi
drogami zbliżenia się do Króla królów i Pana panów.
Jedną z najwspanialszych rzeczy, jaką możemy uczynić w rodzinie, jest
prowadzenie wspólnego życia modlitwy. Pokaż swoim dzieciom, że
wszystkie nasze potrzeby możemy przedstawić bezpośrednio Bogu. Gdy
zauważą, w jaki praktyczny sposób reaguje On na drobne szczegóły w
życiu, będą Nim zachwycone. Niechaj w twojej rodzinie czas nabożeństwa i
modlitwy będzie nacechowany szczęściem, swobodą i dzieleniem się
doświadczeniami.
5. SIEDEM TAJEMNIC WYSŁUCHANEJ MODLITWY
Morze Czerwone rozstąpiło się, gdy Mojżesz się modlił. Na modlitwę
Eliasza z nieba zstąpił ogień. Gdy modlił się Daniel, Bóg zamknął
paszczęki zgłodniałym lwom.
W Biblii znajdujemy wiele przypadków wysłuchania modlitw. Modlitwę
przedstawiono jako sposób na sięganie po potężną moc Bożą i korzystanie
z niej. Zwróć uwagę na tę wielką obietnicę Chrystusa:

„Jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to” (Jan
14,14).
Jezus „potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy
albo o czym myślimy” (Efez. 3,20). Bóg obiecuje: „Wołaj do mnie, a
odpowiem ci” (Jer. 33,3). A mimo to wydaje się, że niektóre modlitwy
trafiają jak gdyby w próżnię. Dlaczego? Czy może modlitwa jest w jakiś
sposób uwarunkowana? Oto siedem zasad, które pomogą ci modlić się
skuteczniej:
1. Bądź blisko Chrystusa
„Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą,
proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam” (Jan 15,7).
Gdy nasz związek z Bogiem traktujemy jako pierwszoplanowy w życiu i
trwamy z Nim w społeczności, wtedy będziemy czekać i wsłuchiwać się w
odpowiedź na nasze modlitwy, które w innym przypadku być może nie
będą zauważone.
2. Ufaj Bogu
„I wszystko, o cokolwiek byście prosili w modlitwie z wiarą,
otrzymacie” (Mat. 21,22).
Wiara powoduje, że nasze modlitwy są czymś więcej niż zwykłym,
dodatkowym zabezpieczeniem się przed ewentualnym niepowodzeniem w
naszych staraniach. My naprawdę spoglądamy na naszego Ojca w niebie,
oczekując, że zaspokoi nasze potrzeby. Jeżeli niepokoi cię brak wiary,
który u siebie dostrzegasz, to pamiętaj, że nasz Zbawiciel dokonał cudu dla
człowieka, który w rozpaczy błagał:
„Wierzę, pomóż niedowiarstwu memu!” (Mar. 9,24).
Skoncentruj się na ćwiczeniu tej wiary, jaką posiadasz; nie zamartwiaj
się, myśląc o tym, że brakuje ci wiary. Powiedz o tym Jezusowi, a On cię
wysłucha i pomoże ci.
3. Spokojnie poddaj się woli Bożej
„Taka zaś jest ufność, jaką mamy do niego, iż jeżeli prosimy o coś
według jego woli, wysłuchuje nas” (I Jana 5,14).
Pamiętaj, że Bóg przez modlitwę chce nas zarówno uczyć, jak i
obdarować tym wszystkim, czego potrzebujemy. Tak więc czasami mówi
nam „NIE”; czasem kieruje nas w inną stronę. To może nam dopomóc w
lepszym ukierunkowaniu naszych następnych modlitw. Modlitwa jest
środkiem do coraz lepszego zrozumienia i dostosowania swojego życia do
woli Bożej. Musimy więc być wrażliwi na Boże odpowiedzi na nasze
modlitwy i wyciągać z nich należyte wnioski . Śledzenie tego, co się dzieje
z twoimi szczególnymi prośbami, i tego, co się dzieje w powiązaniu z nimi,
może być dla nas wielce pouczające i pomocne.

Duch Święty pomoże ci skoncentrować się na sprawach
najważniejszych:
„...Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. A
Ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą
Bożą wstawia się za świętymi” (Rzym. 8,26.27).
Zapamiętaj, że nasza wola stale byłaby w zgodzie z wolą Bożą,
gdybyśmy mogli widzieć i oceniać tak jak On.
4. Cierpliwie czekaj na Boga
„Tęsknie oczekiwałem Pana: Skłonił się ku mnie i wysłuchał
wołania mojego” (Psalm 40,2).
Głównie chodzi o to, byś zważał na Boga, byś koncentrował się na Jego
rozwiązaniach. Niech twoja modlitwa nie będzie jedynie nagłym wołaniem o
pomoc, by później z przerażeniem przypatrywać się istniejącemu
problemowi. Prosząc Boga o pomoc w jednej minucie, nie próbuj utopić
swoich problemów w szaleńczym poszukiwaniu przyjemności w następnej.
Czekaj cierpliwie na Pana. Jakże bardzo potrzebujemy tego rodzaju
dyscypliny w „świecie obiadów, odgrzewanych w kuchenkach
mikrofalowych i zdalnie sterowanych rozrywek i uciech”.
5. Nie pielęgnuj żadnego grzechu
„Gdybym knuł coś niegodziwego w sercu moim, Pan nie byłby mnie
wysłuchał” (Ps. 66,18).
Znany nam nasz grzech dokonuje „zwarcia w obwodzie” mocy Bożej ;
odłącza nas od Boga (Izaj. 59,1.2). Nie oznacza to jednak, że musisz być
doskonałym człowiekiem, by otrzymać odpowiedź na modlitwę, ale to
znaczy, że nie możesz jedną ręką trzymać się znanego ci grzechu, a drugą
wyciągać po Bożą pomoc. Problem ten zostaje rozwiązany na drodze
szczerego wyznania i odwrócenia się od grzechu.
Jeżeli nie pozwalamy Bogu na uwolnienie nas od złych myśli, słów i
czynów, to nasze modlitwy nie odniosą żadnego skutku.
„Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyślając to
zużyć na zaspokojenie swoich namiętności” (Jak. 4,3).
Bóg nie odpowiada pozytywnie na samolubne lub na wpółuduchowione
modlitwy Otwórz swoje uszy na Boże prawo, na Jego wolę, a On zawsze
wysłucha twoje prośby.
„U tego, kto odwraca ucho, aby nie słyszeć nauki, nawet modlitwa
jest ohydą” (Przyp. Sal. 28,9).
6. Odczuwaj potrzebę Boga i zależności od Niego
Bóg reaguje na prośby tych, którzy pragną Jego obecności i mocy w
swoim życiu.

„Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem
oni będą nasyceni” (Mat. 5,6).
7. Bądź wytrwały w modlitwie
Jezus zilustrował potrzebę wytrwałości w modlitwie opowiadając historię
o wytrwałej wdowie, która ciągle przychodziła do sędziego ze swoją
sprawą. W końcu zirytowany sędzia powiedział:
„Jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę,
by w końcu nie przyszła i nie uderzyła mnie w twarz. I rzekł Pan:
Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia powiada! A czyżby Bóg nie
wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do niego we dnie i w
nocy, chociaż zwleka w ich sprawie?” (Łuk. 18,5-7).
Nie rzucaj przed Boga przypadkowych - na wszelki wypadek spraw i
próśb. Rozmawiaj z Nim o wszystkich swoich potrzebach, nadziejach i
pragnieniach. Proś o konkretne błogosławieństwa. Wołaj o pomoc, kiedy jej
potrzebujesz. Bezustannie szukaj i słuchaj, aż zrozumiesz i nauczysz się
czegoś z Bożej odpowiedzi.
6. ANIOŁOWIE POMAGAJĄ MODLĄCYM SIĘ, KTÓRZY ZNAJDUJĄ SIĘ
W POTRZEBIE
Gdy się modlimy, wówczas Bóg w
odpowiedzi posyła aniołów, którzy nie są
ograniczeni ani czasem, ani przestrzenią.
„Czy nie są oni wszyscy służebnymi
duchami, posyłanymi do pełnienia
służby gwoli tych, którzy mają dostąpić
zbawienia?” (Hebr. 1,14).
Psalmista rozradował się, gdy przez
anioła, który pełnił swą służbę, Pan
odpowiedział na jego modlitwę:
„Szukałem Pana i odpowiedział mi, i
uchronił mnie od wszystkich obaw
moich. Ten biedak wołał, a Pan słuchał i wybawił go z wszystkich
ucisków jego. Anioł Pański zakłada obóz wokół tych, którzy się go
boją, i ratuje ich” (Ps. 34,5.7.8).
W odpowiedzi na modlitwę Jezusa, po czterdziestu dniach postu, a także
po odparciu pokus „opuścił go diabeł, a aniołowie przystąpili i służyli mu”
(Mat. 4,11). Gdy się modlimy, Bóg wysyła aniołów, którzy z szybkością
światła przybywają, by odpowiedzieć na nasze modlitwy.
W Piśmie Świętym jest powiedziane, że każdy chrześcijanin ma anioła
stróża, który mu towarzyszy.
„Baczcie, abyście nie gardzili żadnym z tych małych, bo powiadam

wam, że aniołowie ich w niebie ustawicznie patrzą na oblicze Ojca
mojego, który jest w niebie” (Mat. 18,10).
W tekstach takich jak: II Mojż. 23,20; Hebr. 13,2; Ps. 91,11.12; Dz.Ap.
5,19, czytamy o służbie aniołów na rzecz ludzi. Modlitwa należy do
największych doświadczeń w jakie my, ludzkie istoty, możemy się
zaangażować. Rozpocznij więc już od dzisiaj gromadzić swoje osobiste
doświadczenia z Bogiem; poznawaj jej możliwości.
„Pan jest blisko. Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkich w
modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze
Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie
serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie” (Fil. 4,5-7).
Ojcze w niebie, pragnę poznać Cię bliżej. Przez modlitwę chcę być z
Tobą w stałym kontakcie. Naucz mnie skuteczniej się modlić. Pokaż mi, jak
mogę uważniej słuchać, lepiej się koncentrować, lepiej reagować. Proszę o
to w imieniu Pana Jezusa. Amen.
CHRZEŚCIJAŃSKI STYL ŻYCIA
Zarówno ten temat, jak i tematy od 15 do 20 ukazują chrześcijański styl
życia.
Czy Biblia definiuje jakiś określony styl życia chrześcijańskiego?
„Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim
postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, i odnówcie się w
duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który
jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy”
(Efez. 4,22-24).
Chrześcijanin ma „zewlec z siebie, starego człowieka” - zaniechać
starego stylu życia i „oblec się w nowego człowieka” - wprowadzić nowy
styl postępowania zgodny z wolą Bożą. Kiedy nawracamy się do Boga, co
Biblia nazywa „nowonarodzeniem”, zostajemy niejako na nowo „stworzeni”
,jako nowe istoty, nowi ludzie.
Biblia zachęca i przypomina nam, abyśmy, w miarę jak Duch Święty
pracuje nad przemianą naszych charakterów, wciąż „przyodziewali się” w
to nowe życie:
„Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków,
złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy
wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa,
sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu
radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł na
prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników
zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na
duchu, utrudzeni” (Hebr. 12,1-3).
Pismo Święte posługuje się w tym tekście obrazem wielkiego
lekkoatletycznego stadionu, na którym chrześcijanie biegną w duchowym

wyścigu. Kibicami na tym stadionie jest; „wielki obłok świadków”, wszyscy
owi wielcy mężowie i niewiasty wiary, opisani w poprzednim, jedenastym
rozdziale Listu do Hebrajczyków. My jesteśmy zawodnikami.
Jako chrześcijanie mamy „złożyć z siebie” wszystko to, co zwalnia nasz
bieg i wykorzystać całą energię, by wygrać ten wyścig. Aby mieć pewność
zwycięstwa musimy „patrzeć na Jezusa” i „pomyśleć” o Nim, a to oznacza,
że musimy kształtować nasze myśli i czyny według Chrystusa, który jest
naszym wzorem.
Jego styl życia, a także dar życia wiecznego są dla nas możliwe,
ponieważ On „wycierpiał krzyż” i dla nas stał się Zwycięzcą nad grzechem i
śmiercią.
A czego możemy nauczyć się od tego „wielkiego obłoku świadków”, od
ludzi żyjących w Starym Testamencie? W wolnej chwili przeczytaj
jedenasty rozdział Listu do Hebrajczyków i zauważ, w jaki sposób „wiara”
umożliwiła tym mężom i kobietom pokonać każdą przeszkodę i przeżyć
każde trudne doświadczenie. Ich zwycięstwa mogą stać się naszymi nawet
wtedy, gdy życie niesie z sobą największe problemy Czytając jedenasty
rozdział zwróć uwagę na słowa i wyrażenia, które wskazują, jak
zdecydowani, pomysłowi i dalekowzroczni byli w swym działaniu ci ludzie.
Owi mężczyźni i kobiety wszelkie trudności przezwyciężali dzięki
„wierze” w mającego nadejść Mesjasza. Kluczem ich powodzenia,
decydującym także o naszym chrześcijańskim sukcesie, było i jest
„patrzenie na Jezusa” i to stanowi istotę wiary. Chrystus jest mocą
pobudzającą nas w chrześcijańskim życiu do działania. On obdarowuje nas
wiarą, która jest podstawową wartością chrześcijańskiego stylu życia,
czynnikiem powodującym prawidłowy wzrost i rozwój człowieka.
Prowadzenie życia w chrześcijańskim stylu zaowocuje doskonałym
pokojem. Od tego zależy poczucie pełnego bezpieczeństwa i dobrego
samopoczucia.
„Pokój trwały dajesz tym...” (Izaj. 26,3 BG)
Tak wygląda nasze życie, jeśli ukierunkowujemy je na żywego
Chrystusa.
Żona misjonarza w Singapurze zapytała
kiedyś starszego człowieka, który przez
większość życia był buddystą, a potem nawrócił
się na chrześcijaństwo: Panie Lim, jaką różnicę
widzi Pan pomiędzy buddystą a
chrześcijaninem?
To proste - odpowiedział. - Od momentu, gdy
poznałem Jezusa, mam w sercu wielki pokój.
Nowonawróceni chrześcijanie są często
zapytywani: Jaką różnicę zauważasz pomiędzy
dotychczasowym stylem twojego życia a obecnym stylem życia
chrześcijańskiego?

Najczęściej odpowiedź brzmi: W moim sercu zapanował pokój.
W następnych sześciu tematach poruszone zostaną zagadnienia, które
dotyczą chrześcijańskiego stylu życia. Ukazują one tajemnice szczęśliwego
życia chrześcijanina. Pomogą ci nawiązać mocną więź z Bogiem i
prowadzić zdrowsze życie. Tak więc już dzisiaj zwróć swój wzrok na
Jezusa, a będziesz miał udział w ostatecznym triumfie i radości, kiedy
pokój Chrystusowy - już niczym nie zmącony - powszechnie zapanuje na
ziemi.

W 1943 roku okupacyjna armia japońska umieściła tzw. „wrogów państwa”, Amerykanów oraz
Europejczyków, w obozach dla internowanych w prowincji Szantung w Chinach. Wszyscy oni zostali
skazani na życie pełne frustracji, nudy, w tłoku oraz strachu. W takich warunkach ludzie, tracąc
opanowanie i spokój, często popadali w konflikty. Istniały dwie grupy ludzi, którzy znaleźli się w
najgorszych warunkach: byli to biznesmeni i misjonarze. To oni z byle powodu, a nawet bez powodu,
popadali w liczne konflikty.
Był wśród nich jednak jeden człowiek, który, jak się wydawało, usiłował pojednać ich z sobą.
Internowani mówili o nim, że jest „bez wątpienia najbardziej pożądaną, szanowaną i kochaną osobą w
obozie”. Nazywał się Eric Liddell i był misjonarzem pochodzącym ze Szkocji.
Pewna prostytutka, która również tam przebywała, wspominała później, że Liddell był w obozie
jedynym mężczyzną, który czynił wiele dobrego, nie oglądając się na jakąkolwiek wdzięczność. Gdy
przybyła do obozu osamotniona i pogardzana, on pierwszy okazał jej pomoc - zamontował jakieś półki.
Inny internowany wspominał: W łagodny i dowcipny sposób wyciszał konflikty między zwaśnionymi
stronami.
W czasie pewnego burzliwego spotkania internowani domagali się, aby coś zrobić dla niespokojnych
nastolatków, z którymi mieli problemy. Wtedy Liddell znalazł rozwiązanie. Zorganizował zawody
sportowe, a także zajęcia dla młodych majsterkowiczów. Zaczął spędzać z nimi całe wieczory.
Liddell, przed wojną, na igrzyskach olimpijskich w 1924 roku zdobył złoty medal w biegu na 400
metrów. A teraz, w tych trudnych warunkach, mając ograniczone możliwości, dał się poznać jako
zwycięzca w chrześcijańskim biegu, zdobywając uznanie internowanych, wcale nie zainteresowanych
religią.
Co sprawiało, że był tak szczególnym człowiekiem? Tę tajemnicę moglibyście odkryć o godzinie
szóstej rano każdego dnia. To właśnie o tej godzinie przechodził ostrożnie, po cichu, między śpiącymi
towarzyszami niedoli i siadał przy chińskim stole, oświetlając maleńką latarką swoje notatki i Biblię.
Każdego dnia Eric Liddell szukał łaski Bożej i siły w bogactwach Słowa Bożego.

1 . SŁOWO BOŻE – PRZEWODNIK CHRZEŚCIJANINA
Biblia została napisana jako przewodnik chrześcijanina. Pełno w
niej historii o realnych, takich jak my, ludziach, którzy przeżywali
doświadczenia podobne do tych, jakie są naszym udziałem każdego
dnia. Poznawanie tych biblijnych postaci, ich radości i smutków,
problemów i zmagań ze samym sobą pomaga nam wzrastać jako
chrześcijanom. Psalmista, przedstawiając nasze codzienne
spoleganie na Słowie Bożym, porównuje je do pochodni: „Słowo
twoje jest pochodnią nogom moim i światłością ścieżkom moim” (Ps.
119,105).
Jasność, jaka bije z Pisma Świętego, każdego dnia uzdalnia nas
do czynienia kolejnego kroku naprzód. Słowo Boże mówi nam o wartościach, których tak bardzo
potrzebujemy w życiu i o zasadach wzrostu duchowego. Przede wszystkim Pismo Święte zapoznaje nas
z Jezusem, który jest światłością świata. Życie tylko wtedy ma sens, gdy oświetla je Jezus.
2. PRZEKSZTAŁCAJĄCA MOC
Chrystus pragnie, aby Słowo Boże było czymś realnym dla nas, czymś,
co jest jakby listem, napisanym tylko do nas przez bliskiego przyjaciela.
„Nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca
mojego, oznajmiłem wam” (Jan 15,15).
Jezus podał najistotniejsze prawdy, jakie są we wszechświecie, ponieważ
chce dla nas tego, co najlepsze. Jego Słowo wprowadza nas, jako tych,
którym ufa, i których osobiście poucza, w ścisły związek z Bogiem.
„To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli” (Jan 16,33).
Aby doświadczyć tego rodzaju pokoju, tej bezpiecznej więzi z
Chrystusem, powinniśmy czytać listy, które zostały do nas wysłane. Oto,
czym jest Biblia: po prostu korespondencją z nieba. Nie pozwólmy sobie nigdy na to, aby pozostawić te
listy nie czytane, gdyż są dla nas czymś bardzo bliskim i zawsze powinny znajdować się w zasięgu ręki.
To przekształcające nas poselstwo, którego potrzebujemy, czeka, abyśmy je odkryli w Słowie Bożym.
Oto typowa wypowiedź na temat Pisma Świętego: Potrzebowałam pomocy i znalazłam ją w Jezusie.
Każda moja potrzeba została zaspokojona, a głód duszy nasycony. Biblia jest dla mnie objawieniem
Chrystusa. Wierzę w Jezusa, ponieważ jest dla mnie boskim Zbawicielem. Wierzę Pismu Świętemu,
ponieważ odkryłam, że to jest głos Boży przemawiający do mojej duszy.
3. BIBLIA PODSUMOWANA W DZIESIĘCIU PRZYKAZANIACH
Obecnie posiadamy całą Biblię jako przewodnik do prowadzenia zdrowego, chrześcijańskiego stylu
życia. Ale zanim ludzkość ją otrzymała, Bóg dał swojemu ludowi, Izraelitom, dziesięć przykazań, jako
podsumowanie nauk biblijnych (II Mojż. rozdz. 20).
Krótkie spojrzenie na dziesięć przykazań pozwala nam
zrozumieć, dlaczego Jezus i prorocy, którzy pisali Biblię, oraz
wielu współczesnych uczonych doszło do zgodnego

przekonania, że dziesięć przykazań to niezbędna podstawa prawego życia.
Dziesięć przykazań w sposób oczywisty podzielić możemy na dwie części. Pierwsze cztery określają
nasz stosunek do Boga, dalszych sześć nasz stosunek do bliźnich. Znajdują się one w II Księdze
Mojżeszowej 20,3-17.
Pierwsze dwa przykazania mówią o sposobie oddawania Bogu czci.
1. „Nie będziesz miał innych bogów obok mnie...”
2. „Nie czyń sobie podobizny... czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i
tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył...”
Przykazania trzecie i czwarte ściśle określają nasz stosunek do imienia Bożego i do Jego świętego
dnia.
3. „Nie nadużywaj imienia Pana, Boga twojego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który
nadużywa imienia jego”.
4. „Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelka
swoja pracę, ale siódmego dnia jest sabat Pana, Boga twego... „.
Przykazania piąte i siódme ochraniają więzy rodzinne.
5. „Czcij ojca swego i matkę swoją... „.
7. „Nie cudzołóż „.
Przykazania: szóste, ósme, dziewiąte i dziesiąte chronią nas w naszych stosunkach społecznych.
6. „Nie zabijaj”.
8. „Nie kradnij”.
9. „Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu”.
10. „Nie pożądaj domu bliźniego swego, nie pożądaj żony bliźniego swego... ani żadnej rzeczy,
która należy do bliźniego twego”.
Dziesięć przykazań jest zatem streszczeniem tego, czego naucza Biblia. Określają one nasz stosunek
zarówno do Boga, jak i do innych ludzi. Są to jakby drogowskazy w życiu chrześcijańskim.
4. CO POWIEDZIAŁ JEZUS O DZIESIĘCIU PRZYKAZANIACH?
Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał, przybył do Niego młody człowiek i zadał
Mu takie pytanie: „Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć żywot
wieczny?” (Mat. 19,16). Chrystus od razu dostrzegł jego słabą stronę
charakteru - umiłowanie pieniędzy, zwrócił jednak uwagę młodzieńca na to,
by przestrzegał przykazań (w. 17), a następnie poradził mu, aby się wyzbył
swego majątku.

Młody człowiek usiłował dowiedzieć się od Chrystusa, jakich przykazań należałoby przestrzegać.
Wtedy Jezus wymienił kilka z dziesięciu przykazań Bożych: nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie mów
fałszywego świadectwa i czcij rodziców (w. 18.19).
Ostatecznie, bogaty młodzieniec odszedł zasmucony (w. 20-22). Nie miał ochoty skorzystać z tych
dobrych rad. Umysłem akceptował dziesięć przykazań, ale trudno mu było przystosować się do ducha
prawa, zgodnie z którym miał porzucić samolubny styl życia.
5. PRZEWODNIK PROWADZĄCY DO SZCZĘŚLIWEGO ŻYCIA
Dziesięć przykazań pokazuje nam, w jaki sposób możemy wzrastać - jest to możliwe wtedy, gdy
stosunki między nami i Bogiem oraz między nami i naszymi bliźnimi są zdrowe. Oto, dlaczego Bóg
apeluje tak stanowczo przez proroka Izajasza:
„O, gdybyś był zważał na moje przykazania, twój pokój byłby jak strumień, a twoja
sprawiedliwość jak fale morskie!” (Izaj. 48,18).
Jezus wskazał na posłuszeństwo jako na drogę prowadzącą do rzeczywistej radości:
„Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i ja
przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości jego. To wam powiedziałem, aby radość
moja była w was i aby radość wasza była zupełna” (Jan 15,10.11).
Pismo Święte przedstawia dziesięć przykazań jako niezmienny, nieodzowny i doskonały przewodnik
prowadzący do szczęśliwego życia. Doświadczenie ludzkie świadczy także o ich ponadczasowej
ważności.
Jezus był jednym z potężnego chóru głosów, które oświadczały, że droga do szczęścia wybrukowana
jest, wypływającym z miłości, posłuszeństwem Bożym przykazaniom, gdyż są one streszczeniem tego,
czego naucza Pismo Święte.
6. DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ NIEODZOWNYM PRZEWODNIKIEM STAREGO TESTAMENTU
W Księdze Kaznodziei Salomona znajduje się recepta na szczęście. Autor pisze, że poszukiwał
najpierw szczęścia w bogactwach tego świata. Budował wspaniałe domy, założył dorodne winnice,
przepiękne ogrody i sady pełne owoców. Zatrudniał przy tym wielką armię sług. Był świadomy, że jest
otoczony wszelkimi wspaniałościami, o jakich tylko człowiek może marzyć. Podsumował to jednak
słowami - to tylko gonitwa za wiatrem.
„Potem zwróciłem uwagę na wszystkie moje dzieła, których dokonały moje ręce i na mój trud,
który włożyłem w pracę. I oto wszystko to jest marnością i gonitwą za wiatrem...” (Kazn. Sal. 2,11).
Gdy nie dało mu to szczęścia, wówczas zwrócił uwagę na inne przyjemności tego świata w nadziei, że
znajdzie szczęście. Porwały go wino, kobiety i śpiew. Ale na końcu tej mieniącej się tęczy, nie znalazł
trwałego zadowolenia. Oto jego kolejny wniosek:
„To również jest marnością” (w 23).
Kierował się w kolejne ślepe uliczki, by w końcu stwierdzić, że popełnił błąd, widząc w zjawie
rzeczywistość, po czym stwierdził:

„Marność nad marnościami... wszystko marność” (Kazn. Sa1.12,8).
Swoje poszukiwania kończy stwierdzeniem, że to Bóg jest najwyższym dobrem. Porównując dni, kiedy
żył w posłuszeństwie Bogu, z lekkomyślnym poszukiwaniem szczęścia w tym, co grzeszne, doszedł
ostatecznie do wniosku, który wyraził następującymi słowami:
„Bój się Boga i przestrzegaj jego przykazań, bo to jest obowiązek każdego człowieka” (Kazn.
Sal. 12,13).
Salomon zrozumiał, że w lekkomyślnym życiu można znaleźć tylko krótkotrwałe zadowolenie. Gdy
zbliżał się do końca swoich dni przyznał się do błędów, mając nadzieję, że stanie się to dla innych
przestrogą przed podobnym postępowaniem. Ostrzegał:
„...szczęśliwy, kto Prawa przestrzega” (Przyp. Sal. 29,18 BT).
7. DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ NIEODZOWNYM PRZEWODNIKIEM NOWEGO TESTAMENTU
W Nowym Testamencie znajdujemy taką oto wypowiedź apostoła Pawła:
„Tak więc zakon jest święty i przykazanie jest święte i sprawiedliwe, i dobre” (Rzym. 7,12).
A apostoł Jakub do tego, co powiedział Paweł, dodaje takie słowa:
„Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego.
Bo Ten, który powiedział: Nie cudzołóż, powiedział też: Nie zabijaj; jeżeli więc nie cudzołożysz, ale
zabijasz, jesteś przestępcą zakonu. Tak mówcie i czyńcie, jak ci, którzy mają być sądzeni przez
zakon wolności” (Jak. 2,10-12).
„Słowo »Dekalog« znaczy dosłownie »dziesięć słów« (Wj. 34,28;
Pwt. 4,13; 10,4). Te »dziesięć słów« objawił Bóg swojemu ludowi na
świętej górze. Napisał je »swoim palcem« (Wj. 31,18; Pwt. 5,22) w
odróżnieniu od innych przepisów spisanych przez Mojżesza. Są one
słowami Boga w szczególnym znaczeniu. Zostały nam przekazane w
Księdze Wyjścia i w Księdze Powtórzonego Prawa. Już w Starym
Testamencie święte księgi powołują się na »dziesięć słów«, ale
dopiero w Nowym Przymierzu, w Jezusie Chrystusie, zostanie
objawiony ich pełny sens” (Katechizm Kościoła Katolickiego,
Pallotinum 1994, s.474).
Jan Wesley, jeden z twórców Kościoła metodystycznego, napisał
takie słowa o niezmienności przykazań: „Moralne prawo zawarte jest w
dziesięciu przykazaniach... Chrystus tego prawa nie zniósł... Każda
jego część musi pozostać mocą obowiązującą ludzkość po wsze
czasy” (Kazania, t. 1, s. 221.222).
Kilkanaście lat temu niejaki WJ. Cameron wygłosił następujące
zdania na antenie radia CBS: „Istnieje pewne minimum, na zasadzie
którego ludzie mogą żyć razem, ale gdyby zostało złamane, społeczna
stabilność jest zniszczona... To minimum, na podstawie którego może istnieć społeczeństwo ludzkie,
znane jest pod nazwą dziesięciu przykazań...

Jest to podstawowy kodeks, na podstawie którego powstało i istnieje prawo wielu narodów.
Podstawowy, ponieważ zapisany został najpierw w ludzkiej naturze. Tak zwane przykazania po prostu
stwierdzają, co mająca dobre intencje ludzka natura czyni w sposób naturalny i czego żadne prawo nie
może wymusić, aby czynili skłonni do złego ludzie. W ten sposób jest to coś więcej niż przykazania, jest
to właściwy fundament zdrowego społeczeństwa. Przeanalizujmy jedno po drugim, a stwierdzimy, że
stanowią nieodzowną konieczność dla społeczeństwa ludzkiego. Nie ma żadnej społecznej struktury,
gdzie by te elementy choć w części nie istniały”. Billy Graham, światowej sławy ewangelista, tak wysoko
ceni dziesięć przykazań, że napisał książkę na temat ich ważności dla chrześcijan.
8. MOC POSŁUSZEŃSTWA
Mamy więc biblijną odpowiedź na pytanie: Co prowadzi do szczęścia - czy życie w nieposłuszeństwie i
grzechu, czy życie posłuszeństwa wobec Boga? Biblia i dziesięć przykazań są niezmiennym,
nieodzownym i doskonałym przewodnikiem, prowadzącym do szczęśliwego życia. Ludzkie
doświadczenie potwierdza słuszność tej biblijnej prawdy
Jednak serca ludzkie wciąż popadają w konflikty Pewna kobieta wyraziła to w następujący sposób:
Wierzę, że obowiązuje dziesięć przykazań. Wiem, że Pismo Święte uczy, iż powinnam je przestrzegać.
Wiem, że większość duchownych uznaje je za przewodnik naszego postępowania; jestem pewna, że
przestrzeganie ich prowadzi do szczęścia, dlatego próbowałam ze wszystkich sił żyć z nimi w zgodzie,
ale stwierdzam, że ciągle tego nie jestem zdolna czynić. Po prostu nie mogę im sprostać i obawiam się,
że nikt tego nie potrafi”.
Istnieje powszechne przekonanie, że trudniej jest przestrzegać przykazań niż uwierzyć w to, że nadal
obowiązują. Dlaczego? Ponieważ ludzie nie posiadają wrodzonej zdolności do zachowania prawa. Nasza
ludzka natura nie jest w stanie doprowadzić naszego życia do doskonałego posłuszeństwa prawu
Bożemu:
„Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu; nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie
może” (Rzym. 8,7).
Naturalny charakter człowieka skłania go do podejmowania próby
życia zgodnego z Bożymi przykazaniami. Ale w odpowiedzi na takie
nieustanne próby, zniechęcony człowiek odpowiada z głębi swego
skażonego serca: Nie mogę być posłuszny.
Istnieje tylko jeden sposób na posłuszeństwo; dekalog zaś poucza
nas, że jesteśmy grzesznikami, którzy potrzebują Zbawiciela:
„...przez zakon jest poznanie grzechu” (Rzym. 3,20).
Celem zakonu jest doprowadzenie nas do zrozumienia, że
jesteśmy beznadziejnie zgubieni. Z jakiego powodu?
„Zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni”
(Gal. 3,24).
A zatem Jezus jest odpowiedzią. Gdy przychodzimy do stóp Jezusa w swojej absolutnej
beznadziejności, możemy przez wiarę otrzymać od Niego moc do posłuszeństwa prawu.
9. POSŁUSZEŃSTWO DZIESIĘCIU PRZYKAZANIOM, WYPŁYWAJĄCE Z MIŁOŚCI

Jezus poucza nas, że posłuszeństwo jest wynikiem miłości:
„Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie” (Jan 14,15).
Jeśli miłujemy Boga, będziemy posłuszni pierwszym czterem przykazaniom, które określają nasz
stosunek do Niego; jeśli miłujemy ludzi, będziemy posłuszni kolejnym sześciu przykazaniom, które
określają nasz stosunek do bliźnich (patrz Mat. 22,36-40). Apostoł Paweł podziela ten pogląd, że miłość
do Boga i miłość do naszych bliźnich oznacza przestrzeganie prawa, a nie jego łamanie:
„Kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełnił. Przykazania bowiem: Nie cudzołóż, nie zabijaj,
nie kradnij, nie pożądaj i wszelkie inne w tym słowie się streszczają: Miłuj bliźniego jak siebie
samego. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza; wypełnieniem więc zakonu jest miłość” (Rzym.
13,8-10).
Człowiek, który zbacza z drogi dziesięciu przykazań, grzeszy:
„Każdy kto popełnia grzech, i zakon przestępuje, a grzech jest
przestępstwem zakonu” (I Jana 3,4).
Dzięki Bogu, że mamy Zbawiciela, który przyszedł na ten świat i
umarł, zmartwychwstał, a teraz żyje dla jednego celu:
„A wiecie, że On się objawił, aby zgładzić grzechy” (w 5).
Nasz Zbawiciel przebacza i usuwa naszą grzeszność:
„Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i
oczyści nas od wszelkiej nieprawości” (1 Jana 1,9).
On też obiecuje zaszczepić w nas swoją miłość, która jest cudowną odtrutką na życie pełne
samolubstwa:
„...miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany”
(Rzym. 5,5).
Nie posiadamy wrodzonej zdolności do przestrzegania przykazań Bożych. Nasze grzeszne umysły
odrzucają prawo Boże (Rzym. 3,10). Dopiero miłość Boża „rozlana w sercach naszych” jest naszą jedyną
nadzieją, bowiem „kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełnił” (Rzym. 5,5; 13,8). Miłość staje się siłą
motywującą chrześcijańskie życie. Gdy miłujemy Boga w sposób naturalny stajemy się ludźmi
posłusznymi Bogu, „bo miłość Chrystusowa ogarnia nas” (II Kor. 5,14).
10. ŁASKA BOŻA I POSŁUSZEŃSTWO PRAWU
Zbawienie jest darem. Nie możemy na nie zapracować, ze swej strony możemy je jedynie
zaakceptować. Otrzymujemy usprawiedliwienie jako dar, wyłącznie dzięki łasce Bożej przez wiarę.
„Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby
się kto nie chlubił” (Efez. 2,8.9).
Nie jesteśmy w stanie przestrzegać przykazań Bożych poprzez nasze własne usiłowania. Nie możemy
wypełnić przykazań w celu dostąpienia zbawienia. Ale gdy przychodzimy do Jezusa, jesteśmy

wyratowani, a Jego miłość wypełnia nasze serca. Gdy w wyniku przyjęcia tejże łaski Bożej nasze
pragnienie naśladowania Go i posłuszeństwa Chrystusowi potęguje się, wówczas zaczynamy żyć życiem
posłuszeństwa Jego przykazaniom dzięki mocy Jego miłości, działającej w naszych sercach. Zaczynamy
miłować Jego miłością, ponieważ miłość Chrystusa „jest rozlana w sercach naszych” (Rzym. 5,5).
„Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań jego, a przykazania jego
nie są uciążliwe” (I Jana 5,3).
Według wypowiedzi Jana: „Każdy kto popełnia grzech, i zakon
przestępuje” (I Jana 3,4). Apostoł Paweł po stwierdzeniu, że
chrześcijanin nie znajduje się już dłużej pod przekleństwem zakonu ze
względu na śmierć Chrystusa za nasze grzechy na krzyżu Golgoty,
dodaje:
„Czy więc zakon unieważniamy przez wiarę? Wręcz przeciwnie,
zakon utwierdzamy” (Rzym. 3,31).
Apostoł Paweł podkreśla bezowocność naszych wysiłków i stwierdza,
że nie jesteśmy dłużej pod przekleństwem „zakonu lecz pod łaską” a
następnie dodaje:
„Cóż tedy? Czy mamy grzeszyć dlatego, że nie jesteśmy pod zakonem, lecz pod łaską?
Przenigdy!” (Rzym. 6,15).
„Wiara bez uczynków jest martwa” (bezużyteczna), lecz serce pobudzone miłością sprawia, że w
naszym życiu okazujemy posłuszeństwo, wypływające z miłości (Jak. 2,16). Miłowanie Chrystusa
oznacza posłuszeństwo Jego przykazaniom:
„Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje” (Jan 14,21).
Jakby powielając te słowa Jezusa apostoł Paweł pisze:
„Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg
przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w
ciele, aby słuszne żądania zakonu wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz
według Ducha” (Rzym. 8,3.4).
Życie w mocy Ducha uzdalnia do wypełnienia „słusznych żądań zakonu”.
Wspomniany Eric Liddell pokazał, że nawet w najtrudniejszych warunkach, wierzący, który korzysta z
mocy Bożej, może mieć zadowolenie z posłuszeństwa Bogu. W obozie dla internowanych pokazał, że w
jego życiu działała potężna łaska Boża i to w czasie ucisku oraz strachu. Jego wypływająca z miłości więź
z Bogiem uzdolniła go do nawiązania pełnej miłości więzi z towarzyszami niedoli, przez co wypełnienie
„słusznych żądań zakonu” stało się możliwe. Pełne miłości pokrewieństwo z ukrzyżowanym i
zmartwychwstałym Zbawicielem jest w stanie „stworzyć” tego rodzaju jakość życia. Bo gdy miłość
Chrystusowa wypełnia nasze serca, posłuszeństwo przykazaniom Bożym staje się czymś naturalnym.
„Dowodzą też oni, że treść zakonu jest zapisana w ich sercach” (Rzym. 2,15).
Czy odkryliśmy tę tajemnicę na własny użytek? Miłość Chrystusowa względem nas spowodowała, że
oddał On swoje życie za ciebie i za twoje grzechy Ponadto Jezus wyposaża nas „we wszystko dobre”,
byśmy „spełnili wolę jego, sprawując w nas to, co miłe jest w oczach jego” (Hebr. 13,21). A jaka jest
nasza odpowiedź?

Kochany Ojcze w niebie. Dziękujemy Ci za Twoje Słowo, tę cudowną Księgę, przewodnik
chrześcijańskiego życia. Dziękujemy za Jezusa, który jest naszym Zbawicielem i Przykładem. Dziękujemy
za moc Twojej miłości, która może sprawić, że będziemy żyć dla Ciebie zgodnie z Pismem Świętym i
dziesięcioma przykazaniami. Dziękujemy za wypełnienie naszego życia posłuszeństwem, płynącym z
miłości. Prosimy, abyś wypełnił nasze serca jeszcze większą miłością. Wysłuchaj nasze modlitwy w
imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.

Kilkanaście lat temu socjolodzy przepowiadali, że wkrótce będziemy mieć dużo więcej wolnego czasu,
tak dużo, że nawet nie będziemy wiedzieli, co z nim zrobić. Liczono się z możliwością, że po 1985 roku
ludzie będą pracować tylko dwadzieścia dwie godziny tygodniowo.
Te śmiałe przewidywania miały swoje uzasadnienie. Zadania, których wykonanie, tak jak dotychczas
planowano, miało trwać miesiąc, komputery zaczęły wykonywać w ciągu ułamka sekundy. W przemyśle
ciężkim wykonywanie najtrudniejszych prac przejęły roboty.
Gdy komputery wkroczyły w życie, w przestrzeni kosmicznej zaczęły krążyć satelity, a automatyka
wyparła pracę rąk ludzkich, świat, patrząc na te cuda, wstrzymał
oddech.
Dzisiaj jednak ludziom nadal jakby brakowało wolnego czasu.
I to nie tylko w Polsce, gdzie musimy nadrobić pewne opóźnienie.
Na przykład w latach 1967-1985 dla przeciętnego Amerykanina
czas ten skurczył się o 37%, a ponad 40% Amerykanów
pracowało więcej niż czterdzieści godzin tygodniowo. Około 20%
zatrudnionych podjęło dodatkową pracę. I trzeba stwierdzić, że
taki kierunek zmian się utrzymuje.
Przede wszystkim rodziny mają coraz mniej wolnego czasu.
Coraz trudniej jest zaplanować czas spędzany wspólnie z dziećmi, a jeszcze trudniej z małżonkiem.
Tak więc na sprawy najważniejsze brakuje obecnie czasu.
Pewne badania przeprowadzone wśród niewielkich grup społecznych wykazały, że każdego dnia
ojcowie spędzali wspólnie z synami - najwyżej pół godziny! Poszczególni członkowie rodziny nie mają
czasu dla siebie i prawie się z sobą nie widują.
W jaki sposób możemy tak zwolnić tempo życia, by ponownie być z sobą w kontakcie?
1. SPOSÓB NA ZŁAGODZENIE WYSOKIEGO NAPIĘCIA W ŻYCIU

Jezus rozumie problemy rodzin, żyjących w napięciu i chce, abyśmy skwapliwie przyjęli do wiadomości
fakt, że duchowy odpoczynek jest częścią właściwego życia:
„Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie.
Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a
znajdziecie ukojenie dla dusz waszych” (Mat. 11,28.29).
Biblia zachęca nas, abyśmy doświadczyli tego rodzaju odpoczynku w dwojaki sposób: przychodząc do
Jezusa codziennie, a także praktykując tygodniowy odpoczynek.
2. CODZIENNA ŁĄCZNOŚĆ Z JEZUSEM
Jezus powinien być dla nas zawsze istotą „ponadczasową”. Tłumy stale domagały się, by zwrócił na
nie uwagę. W krótkim, trzyipółletnim okresie musiał wywołać duchową rewolucję, która na zawsze miała
zmienić życie na planecie Ziemia. Stale był pod obserwacją szpiegów i musiał unikać pułapek faryzeuszy
A jednak w kontaktach z wszystkimi przejawiał spokojnego ducha. Jak to było możliwe?
Każdego dnia znajdował czas na łączność ze swoim Ojcem. Stale polegał na Bogu. Od Niego
otrzymywał pomoc, by stawić czoło wyzwaniom życia.
„Jak mnie posłał Ojciec, który żyje, a Ja przez Ojca żyję, tak i ten, kto mnie spożywa, żyć będzie
przeze mnie” (Jan 6,57).
Nasz Zbawiciel polegał na Ojcu. Jeśli mamy żyć spokojnie,
statecznie, tak jak On, musimy codziennie pozwalać na to, by
Jego słowo i Duch napełniały nas i kształtowały Najlepszym
sposobem przeciwstawienia się mocom niszczącym nas i
rozbijającym nasze rodziny jest spędzanie czasu wspólnie z
Chrystusem. Jezus mówi nam:
„Trwajcie we mnie, a Ja w was (...); bo beze mnie nic
uczynić nie możecie” (Jan 15,4.5).
Jedną z największych potrzeb ludzi naszych czasów jest
podłączenie się do duchowych źródeł przez kształtowanie
dzień po dniu wzajemnej więzi z Jezusem. W temacie 14. i 15. pokazano, że możemy to czynić przez
codzienną modlitwę i studiowanie Pisma Świętego.
Bardzo ważną sprawą, którą musimy podkreślić, mówiąc o naszej więzi z Chrystusem, jest to, co On
dokonał na krzyżu. Prawdziwy odpoczynek, prawdziwe bezpieczeństwo mogą istnieć jedynie dlatego, że
Jezus umierając zawołał: „Wykonało się!” (Jan 19,30). Innymi słowy, Jego dzieło odkupienia zostało
ukończone.
„Obecnie objawił się On (Chrystus] jeden raz ... dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie
samego siebie” (Hebr. 9,26).
„Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze (...).
Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni” (Hebr. 10,10.14).
Gdy Jezus umarł, dokonał „zgładzenia grzechu”. Diabeł nie może już dłużej wykorzystywać przeciwko
nam naszych grzechów, bowiem nasz Zastępca na krzyżu Golgoty zapewnił nam całkowite przebaczenie.

Odkąd Jezus „uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni” szatan nie może już dłużej
wykorzystywać przeciwko nam naszych słabości i niedoskonałości.
Oto dlaczego zostało powiedziane, że wierzący, który wyznał swoje grzechy, może „odpocząć”, dzięki
dokonanemu dziełu Chrystusa. Jeśli to uczyniliśmy, zostaliśmy przyjęci. Wina jest siłą, kierującą
najbardziej wymuszonym zachowaniem. Wina ukrywa się za oszalałym tempem naszego obecnego
życia.
Ale Jezus rozwiązał na krzyżu dla wszystkich problem winy raz na zawsze. Wołanie Jezusa:
„Wykonało się!”, przypieczętowało Jego obietnicę: „Dam wam odpocznienie”, i stało się faktem. Jezus na
Golgocie dokonał dzieła zbawienia nas, następnie w sobotę odpoczął w grobie i powstał z martwych w
niedzielę rano jako Zwycięzca nad grzechem i śmiercią. Chrześcijanin nie może mieć większej gwarancji
niż w odpoczynku kończącym dzieło Chrystusa.
„Ze szczerym sercem, w pełni wiary (...) trzymajmy się niewzruszenie nadziei, bo wierny jest
Ten, który dał obietnicę; i baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych
uczynków” (Hebr. 10,22-24).
Ponieważ Ten, który obiecał, jest wierny, możemy wejść do zbawczego odpoczynku, obiecanego przez
Jezusa. Pewność zbawienia, pokój i odpoczynek, których doświadczamy w Jezusie każdego dnia, nie są
wynikiem tego, co czynimy, ale tego, co On uczynił na krzyżu.
Możemy odpoczywać w Jezusie, ponieważ nasze zbawienie jest pewne. Ta pewność powoduje, że
odpowiadamy wypływającym z miłości, posłuszeństwem (jak to stwierdziliśmy w temacie piętnastym). A
to pobudza nas do tego, byśmy każdego dnia spędzali czas z Chrystusem, karmiąc się Słowem Bożym i,
dzięki modlitwie, oddychając atmosferą nieba. To osobiste spotkanie z Jezusem pomaga nam zamienić
pełen napięcia styl życia na życie pełne spokoju i mające swój cel.
3. COTYGODNIOWA ŁĄCZNOŚĆ Z JEZUSEM
Chrystus stworzył świat w ciągu sześciu dni (Kol. 1,16.17), a
następnie ustanowił sobotni odpoczynek, jako cotygodniową
sposobność pozostawania z Nim w szczególnej łączności.

stworzeniu” (I Mojż. 1,31-2,3).

„I spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo
dobre. I nastał wieczór, i nastał poranek - dzień szósty. 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. l
pobłogosławił Bóg dzień siódmy, i poświęcił go, bo w nim
odpoczął od wszelkiego dzieła swego, którego Bóg dokonał w

Jako Stworzyciel, Jezus „odpoczął” w pierwszym dniu sobotnim razem z Adamem i Ewą, oraz
„pobłogosławił” ten dzień i „poświęcił go”. Bóg ustanowił siedmiodniowy cykl tygodniowy nie dla swego
własnego dobra, ale dla dobra Adama, Ewy oraz nas, żyjących obecnie. Ponieważ troszczył się tak
bardzo o ludzi, których stworzył, zaplanował, że każdy siódmy dzień w ich życiu będzie szczególnie
poświęcony na szukanie Jego obecności. Każdy sabat, jak On go nazwał, miał być dla nich dniem
zarówno odpoczynku fizycznego, jak i duchowej odnowy.

Pojawienie się grzechu na świecie spowodowało, że sobotni odpoczynek stał się jeszcze większą
koniecznością. Ten sam Zbawiciel, który Adamowi i Ewie przyrzekł „odpoczynek”, po około dwóch
tysiącach lat na górze Synaj dał Mojżeszowi prawo (I Kor. 10,1-4). Jezus postanowi) umieścić
przykazanie dotyczące sobotniego odpoczynku w samym sercu dekalogu. W czwartym przykazaniu
czytamy:
„Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką
swoją pracę, ale siódmego dnia jest sabat Pana, Boga twego: Nie będziesz wykonywał żadnej
pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani
obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i
ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił
dzień sabatu i poświęcił go” (II Mojż. 20,8-11).
Bóg ustanowił dzień, w którym szczególnie pamiętamy o Tym, który „stworzył niebo i ziemię”.
Odpoczynek sobotni co tydzień łączy nas z naszym Stworzycielem, który pobłogosławił ten dzień i
oddzielił go od innych. Gdy Jezus żył na ziemi, wykorzystywał każdą sposobność, aby podtrzymywać
więź z Ojcem. Jak sprawozdaje nam ewangelista Łukasz, Jezus także korzystał z sobotniego
odpoczynku:
„I przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował, i wszedł według zwyczaju swego w dzień sabatu
do synagogi, i powstał, aby czytać” (Łuk. 4,16).
Jeśli Jezus, jako bosko-ludzka istota, potrzebował odpoczynku w dniu sobotnim, by być szczególnie
blisko Ojca, to my, istoty ludzkie, potrzebujemy tego jeszcze bardziej. Jezus odrzucał bezduszne
ograniczenia, jakie Żydzi nałożyli na sabat (Mat. 12,1-12), i wskazywał na to, że Bóg uczynił ten dzień dla
dobra ludzi:
„Ponadto rzekł im: Sabat jest ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla sabatu. Tak więc
Syn Człowieczy jest Panem również i sabatu” (Mar. 2,27.28).
Jezus uwypuklił ważność sabatu nawet w swojej śmierci. Umarł w piątek, a był to „dzień Przygotowania
i nastawał sabat” (Łuk. 23,54). Wtedy to Jezus zawołał: „Wykonało się”, co oznaczało, że dzieło przyjścia
na ten świat i oddania życia w zastępstwie rodzaju ludzkiego zostało ukończone (Jan 19,30; 4,34; 5,30).
Wielkie dzieło odkupienia zostało dokonane. Wtedy to, aby uświęcić ukończenie swojej misji, Jezus
odpoczął w grobie przez sabat. Tak jak Chrystus ukończył swoje dzieło stwarzania w sześciu dniach i
wtedy odpoczął dnia siódmego, tak samo dokonawszy dzieła odkupienia na krzyżu ukończył szóstego
dnia dzieło ponownego stwarzania ludzkości i odpoczął w siódmym
dniu.
W niedzielę, wczesnym rankiem, Jezus powstał z grobu jako
zwycięski Zbawiciel (Łuk. 24,1-5). Wcześniej prosił swoich uczniów,
by, już po Jego zmartwychwstaniu, zachowywali sabat, spotykając
się z Nim. Mówiąc o zniszczeniu Jerozolimy, które miało mieć
miejsce około czterdziestu lat po Jego śmierci, Jezus powiedział do
uczniów:
„Módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą
albo w sabat” (Mat. 24,20).
Nasz Zbawiciel chciał, aby Jego uczniowie i przez nich nawróceni ludzie praktykowali to, czego ich
nauczył. Chciał, aby doświadczyli zarówno zbawczego, jak i sobotniego odpoczynku. I nie zawiedli Go.
Uczniowie po śmierci Chrystusa w dalszym ciągu święcili sabat (patrz Łuk. 23,54-56; Dz. Ap. 13,14;
16,13; 17,2; 18,1-4).

Umiłowany uczeń Chrystusa, apostoł Jan, utrzymywał również w sobotę szczególną łączność z
Jezusem. W sędziwym wieku napisał: „W dzień Pański popadłem w zachwycenie” (Obj. 1,10). Według
Jezusa „dzień Pański” to sabat, jako że „Syn Człowieczy jest Panem sabatu” (Mat. 12,8).
Sabat święcimy, by upamiętnić dwa największe wydarzenia, które miały miejsce dla naszego dobra:
stworzenie i zbawienie nas. Sobota święcona będzie także w niebie:
„Bo jak nowe niebo i nowa ziemia, które Ja stworzę, ostaną się przede mną - mówi Pan - (...)
będzie tak, że (...) w każdy sabat przychodzić będzie każdy człowiek, aby mi oddać pokłon mówi
Pan” (Izaj. 66,22.23).
Bóg, który na początku ustanowił sabat jako pamiątkę stworzenia, w poselstwie, głoszonym w
ostatnich dniach, nawołuje ponownie, by uczcić Go jako Stworzyciela przez okazanie posłuszeństwa
Jego przykazaniom (Obj. 14,7.12). To poselstwo z ostatniej księgi Pisma Świętego nawołuje do
zachowania przykazania o sobocie, które jak pomnik upamiętnia naszą zależność od Boga - naszego
Stworzyciela.

4. DOBRODZIEJSTWA ODPOCZYNKU SOBOTNIEGO
Bóg tym wszystkim, którzy rozkoszują się sobotnim odpoczynkiem, daje wspaniałe obietnice:
„Jeżeli powstrzymasz swoją nogę od bezczeszczenia sabatu, aby załatwiać swoje sprawy w
moim świętym dniu i będziesz nazywał sabat rozkoszą, a dzień poświęcony Panu godnym czci, i
uczcisz go nie odbywając w nim podróży, nie załatwiając swoich spraw i nie prowadząc pustej
rozmowy, wtedy będziesz się rozkoszował Panem, a Ja sprawię, że wzniesiesz się ponad wyżyny
ziemi, i nakarmię cię dziedzictwem twojego ojca, Jakuba, bo usta Pana to przyrzekły” (Izaj.
58,13.14).
Wersety te wskazują, że sobota jest swego rodzaju drzwiami, przez które przechodząc możemy
doświadczyć tego, co najlepsze w życiu: wznieść się ponad wyżyny ziemi i cieszyć się przyszłym
dziedzictwem. W obecnym czasie ludzie konkurują ze sobą w pogoni za posiadaniem wszelkich dóbr
materialnych. Wielu ludzi pracuje ponad miarę, a całe rodziny rozpadają się z powodu przemęczenia. Ale
Bóg przedstawia sobotę jako wyznacznik lepszej drogi, która prowadzi do szczęśliwego życia.
Spójrzmy na niektóre szczególne dobrodziejstwa, płynące z sobotniego odpoczynku.
1. Sobota jest pamiątką dzieła stworzenia, a przez uczynienie tego dnia świętym wznosimy
jakby pomnik naszemu Stwórcy. Jej święte godziny dają cudowną sposobność odnalezienia naszych
korzeni w stworzonym przez Boga świecie. Kiedy ostatnio, ty lub twoja rodzina, znaleźliście czas, by
podziwiać prawdziwe piękno leśnej ścieżki lub górskiego strumienia? Coraz trudniej jest ostatnio
wsłuchiwać się lub wpatrywać w przyrodę, ponieważ tak wiele rzeczy ją zakłóca. Sobota jest okazją, by
dostrzec Boga w tych wszystkich wspaniałościach, jakie dla nas
uczynił.
2. W sobotę doznajemy radości oddawania czci Bogu i
wspólnoty z innymi chrześcijanami. Sobota wskazuje nam
kierunek niebo. Bardzo potrzebujemy, choćby raz w tygodniu, tego
niebiańskiego dostrojenia się. Potrzebujemy popatrzeć razem w górę.
Doznajemy korzyści, gdy jako grupa ludzi, którzy czczą Boga,
oddajemy Mu wraz z innymi chwałę. Tego dobrodziejstwa w żaden inny
sposób nie doświadczymy Potrzebujemy, tak samo jak to czynimy w
zaciszu naszego serca, publicznie i wspólnie wyrazić naszą wiarę.
Sobota to szczególny czas, kiedy mamy możliwość spotkania się

razem jako Kościół, by naładować nasze duchowe akumulatory. Prorok Izajasz rozumiał radość, płynącą
z sobotniego nabożeństwa, dlatego napisał:
„Szczęśliwy człowiek, który to czyni, i syn człowieczy, który się tego trzyma, który przestrzega
sabatu, nie bezczeszcząc go (...). Tych] którzy (...) trzymają się mojego przymierza, wprowadzę na
moją świętą górę i sprawię im radość w moim domu modlitwy (...), gdyż mój dom będzie zwany
domem modlitwy dla wszystkich ludów” (Izaj. 56,2.6.7).
3. Sobota jest okazją do spełniania uczynków, płynących z dobrego serca. Czy zdarzyło ci się, że
twój sąsiad zachorował, a ty w ciągu tygodnia nie znalazłeś chwili czasu, aby go odwiedzić? Albo gdy
twoja serdeczna przyjaciółka potrzebowała, by po śmierci męża usłyszeć od ciebie kilka słów
współczucia, to problemy twego codziennego życia pozbawiły ją tego? Naszą naturalną skłonnością jest
odwlekanie takich czynności. A sobota jakby mówiła: „Zrób to”. Jezus powiedział: „Wolno w sabat dobrze
czynić” (Mat. 12,12).
4. Sobota jest dniem wzmacniania więzów rodzinnych. Jezus, dając przykazanie o sobocie, polecił:
„Nie będziesz wykonywał [w sabat] żadnej pracy” (II Mojż. 20,10). Nie mógł dać lepszej recepty
przepracowanym ojcom i zestresowanym matkom. Sobota jest gigantycznym znakiem STOP dla wielu
rodzin. STOP dla pomijania kogokolwiek; STOP dla pozwalania sobie na to, by jakieś rzekomo pilne
sprawy odsunęły nas od tego, co najważniejsze. Sobota jest jedynym dniem, gdy możemy zastąpić
rozrywkę wzajemnym oddziaływaniem na siebie, pośpiech - modlitwą, pracę - śmiechem, przeładowany
plan pracy - spokojnym rozmyślaniem. Sobotni odpoczynek zapewnia całej rodzinie czas na związanie
się z Chrystusem i wzmożone korzystanie z Jego duchowej mocy
5. Sobota jest czasem, gdy Jezus w szczególny sposób przybliża się do nas. Każda społeczność
wymaga czasu, spędzanego wspólnie, a nasza społeczność z Chrystusem nie stanowi wyjątku.
Poświęcenie Chrystusowi całego dnia w każdym tygodniu jest wspaniałym sposobem, by być z Nim stale
w niezwykle serdecznej, prawdziwej przyjaźni. Sobota jest nadzwyczajnym czasem danym nam na
studiowanie Słowa Bożego i modlitwę, dodatkowym czasem, by po prostu być sam na sam z Chrystusem
w jakimś spokojnym miejscu i słuchać Go.
Jezus „pobłogosławił dzień siódmy, i poświęcił go” (I Mojż. 2,3).
Możemy więc zrozumieć, dlaczego tak ważne jest święcenie soboty,
siódmego dnia tygodnia, jako dnia odpoczynku, ponieważ jest to dzień,
który Chrystus oddzielił w tygodniu stwarzania, aby w szczególny sposób
porozumiewać się z nami.
Wydaje się, że gdy Jezus ustanawiał sabat, to jakby szczególnie miał
na myśli nasze pokolenie. Jest to bowiem dokładnie to, czego
potrzebujemy w naszym zestresowanym świecie: dnia, który jest
całkowicie oderwany od tego wszystkiego, co w tygodniu zaprząta nasze
umysły Potrzebujemy dnia, by oddać cześć Bogu, zbliżyć się na nowo do dzieła stworzenia i skupić się
na pokrewieństwie z Bogiem zamiast na ziemskich rzeczach. Sobota jest powiewem świeżego powietrza
w naszym codziennym, zasnutym smogiem i zestresowanym życiu.
6. Przedsmak niebiańskiego odpoczynku. Podsumowując korzyści, płynące z łączności z Jezusem
poprzez codzienne i cotygodniowe z Nim spotkania, możemy to ująć w jednym słowie - odpoczynek.
„Sabat” wywodzi się od hebrajskiego słowa, które oznacza odpoczynek. Nic więc dziwnego, że Pismo
Święte dzień siódmy nazywa dniem „całkowitego odpoczynku” (III Mojż. 23,3). Dzień ten jest jakby
przedsmakiem doskonałego odpoczynku, jakiego doznamy w niebie.
O siódmym dniu powiedział Stworzyciel tak: „I odpoczął Bóg dnia siódmego od wszystkich dzieł swoich
(...). A tak pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego. Kto bowiem wszedł do odpocznienia jego,

ten sam odpoczął od dzieł swoich, jak Bóg od swoich. Starajmy się tedy usilnie wejść do owego
odpocznienia” (Hebr. 4,4.9-11).
„Sobotni odpoczynek” to przeżycie, jakiego możemy doznać przez zachowywanie sabatu. Daje nam
ono przedsmak radości wiecznego odpoczynku w niebie, jaki został nam zapewniony
Ten odpoczynek to nie czas bezczynności, to raczej odniesienie do poczucia bezpieczeństwa, pokoju i
pomyślności, które leżą u podstawy prawdziwie owocnego życia. Ten rodzaj duchowego odpoczynku
może być doceniony jedynie przez tych, którzy doznali zbawczego odpoczynku. Gdy ktoś korzysta z
odpoczynku w Jezusie Chrystusie poprzez codzienny i cotygodniowy związek z Nim, odkrywa największą
radość w życiu.
Przy stwarzaniu nasz Pan osobiście dał nam sabat. Nie został on dany Żydom, ale całemu rodzajowi
ludzkiemu dwa tysiące lat przed zaistnieniem narodu żydowskiego. Jezus „pobłogosławił, i poświęcił”
sabat. Jest to szczególny dzień, oddzielony przez Boga dla odnowienia naszego życia duchowego. Jest
częścią dziesięciu przykazań. Bóg powiedział: „Pamiętaj”, ale niestety większość świata o tym
zapomniała.
Czy nie chcielibyśmy podziękować Jezusowi za Jego dar odpoczynku? Czy nie chcielibyśmy
powiedzieć Mu, że pragniemy zachowywać ten dzień każdego tygodnia? Czy nie chcielibyśmy
powiedzieć: „Tak, Panie, pragnę znaleźć radość w dniu, który Ty ustanowiłeś?” Dlaczego nie mielibyśmy
zrobić tego od razu?
Drogi Niebiański Ojcze, dziękuję Ci za obietnicę zbawczego odpoczynku,
by każdego dnia móc stawić czoło wyzwaniom życia i za obietnicę
odpoczynku sobotniego, by móc wzmocnić więź z Tobą. Dziękuję za
obietnicę mocy z wysokości, potrzebnej do zmiany mojego serca. Daj, bym
miał właściwe pragnienia i motywacje. Proszę, pomóż mi, bym był wierny
Zbawicielowi, który poświęcił wszystko, bym w pełni mógł się cieszyć życiem.
Uczyń mnie wrażliwym na Twój głos i Twoją wolę. Pomóż mi zawsze
radować się z możliwości doświadczenia niebiańskiego odpoczynku. Proszę
o to w imieniu Jezusa. Amen.
Być może zastanawiasz się: Kto dokonał zmiany dnia odpoczynku z
soboty, siódmego dnia tygodnia, na niedzielę, pierwszy dzień tygodnia?
I kiedy ta zmiana nastąpiła? Czy Bóg uznaje tę zmianę? Gdy będziemy
studiować temat dwudziesty pierwszy, znajdziesz odpowiedzi na te pytania.

Było to w Japonii. Larry prowadził przyjemną rozmowę, popijając dobrą japońską herbatę i jedząc
ryżowe krakersy w domu państwa Komori, gdy tymczasem inni zaproszeni goście zaczęli wyjmować
Biblie. Wszyscy spojrzeli na niego w oczekiwaniu.
– Czy moglibyśmy teraz coś przestudiować? - grzecznie zapytał pan Komori.
Larry o mało nie zachłysnął się herbatą. Sądził, że spotkali się tutaj, by przyjemnie spędzić czas na
miłej pogawędce. Ale by studiować Biblię... nie bardzo wiedział, co
powiedzieć.
Przyjechał do Japonii, by w chrześcijańskiej szkole uczyć języka
angielskiego. Wiedział, po co przyjechał i czego może się spodziewać, ale
prośba ta zaskoczyła go. Mógł bez trudu udzielić pewnych informacji o
Biblii, ale opowiadać bez przygotowania o Bogu... to zupełnie coś innego.
W dzieciństwie Larry słuchał różnych historii biblijnych, które nie miały
na niego wielkiego wpływu. Robił w życiu różne rzeczy, co do których miał
świadomość, że nie były przyjemne w oczach Bożych. Wolał się więc
trzymać z dala od spraw religijnych. Jak zatem mógł teraz opowiadać
innym o Bogu, którego tak naprawdę to nie znał?
Siedząc na miękkiej kanapie, otoczony przez spoglądających na niego
z wyczekiwaniem ludzi, stanął przed wyzwaniem, które mogło mu
przynieść klęskę. Zaskoczony i lekko przestraszony przypomniał sobie
nagle pewien tekst biblijny o Duchu Świętym, który podpowiada nam właściwe słowa, gdy ludzie
domagają się od nas wydania świadectwa (Łuk. 12,12). Pomodlił się krótko, prosząc Boga o pomoc i
zaczął mówić o najbardziej znanej mu historii – o synu marnotrawnym.
Larry, w miarę jak opisywał miłość Bożą nawet do tych, którzy się od Niego odwracają, zauważył, że
to, co mówi, płynie prosto z jego serca. Uświadomił sobie, że słowa te skierowane są również do niego.
Po raz pierwszy zrozumiał, jak bardzo go Bóg kocha.

Tego wieczoru, klęcząc obok łóżka, polecił swoje życie Bogu, który wreszcie stał się dla niego kimś
naprawdę realnym. Mówienie o Bożej miłości stało się czymś więcej niż jedynie wypowiadaniem dobrze
mu znanych, nic nie znaczących dla niego słów. Stało się faktem, który go poruszył.
1. JEZUS WZYWA NAS DO WZRASTANIA PRZEZ WYDAWANIE ŚWIADECTWA
Gdy Jezus zamierzał niebawem powrócić do nieba, dał swoim uczniom polecenie, by stali się Jego
osobistymi przedstawicielami:
„Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was i będziecie mi świadkami... aż po
krańce ziemi” (Dz. Ap. 1,8).
Uczniowie przez trzy i pół roku słuchali słów Chrystusa i przyglądali się Jego czynom. Byli też
świadkami Jego śmierci i zmartwychwstania.
„Tego to Jezusa wzbudził Bóg, czego my wszyscy świadkami jesteśmy” (Dz. Ap. 2,32).
Gdy w czasie Pięćdziesiątnicy uczniowie oddali Chrystusowi bez reszty swoje serca, zmartwychwstały
Chrystus przekształcił ich życie mocą swego Ducha. Wówczas stali się świadkami nie tylko fizycznego
zmartwychwstania Chrystusa i Jego wniebowstąpienia, ale doznali także Jego mocy zmartwychwstania,
która zmieniła ich życie.
Jako chrześcijanie jesteśmy również świadkami Jego zmartwychwstania, ponieważ w swoim życiu
doznaliśmy Jego odnawiającej mocy
„Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował, i nas,
którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem - łaską zbawieni jesteście - i wraz z nim
wzbudził, i wraz z nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w
przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie
Jezusie” (Efez. 2,4-7).
Zostaliśmy ożywieni wraz z Chrystusem, tak więc możemy
pokazać bogactwa Jego łaski. Jezus prosi swoich naśladowców, by
zanieśli wszystkim dobrą nowinę o tym, co On może uczynić w życiu
każdego człowieka, oraz o tym, że obiecuje być z nami wtedy, gdy
będziemy to czynić.
„Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je
w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Ucząc je przestrzegać
wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po
wszystkie dni aż do skończenia świata” (Mat. 28,19.20).
Jako ambasadorowie ewangelii jesteśmy szafarzami tajemnic Bożych (I Kor. 4,1). Naszym przywilejem
jest przyjść ludziom z pomocą, korzystając z mocy ewangelii. Kiedyś, H.M.S. Richards, założyciel „Głosu
Proroczego” - rozgłośni radiowej, prowadzącej ewangelizację, napisał tak:
„Podróżowałem po krajach, gdzie imię Boga i Jezusa nie było znane, zanim Kościół nie dotarł tam z
ewangelią. Jakże wielkie zaszły w nich zmiany Teraz widziałem ludzi, którzy zaczęli lubować się w
czystości, troszczyć się o zdrowie, wyzbyli się lęku przed złymi duchami, doznali radości, wypływającej z
chrześcijańskiego życia. Zauważyłem, jak zmieniła się pozycja kobiet w życiu, i to nie tylko rodzinnym.
Widziałem prawdziwe chrześcijańskie domy, które wyszły z pogańskiej ciemności. W każdym kraju, jaki
zwiedzałem, widziałem, że życie uległo zmianie. Przekonałem się, że „ewangelia Chrystusa jest mocą

Bożą ku zbawieniu” (Rzym. 1,16). Spostrzegłem, że gdy Kościół zwiastuje poselstwo ewangelii, w
sercach ludzi, którzy odpowiedzieli na jej wezwanie, i w ich domach zachodzą widoczne zmiany Wszyscy
mamy udział w tym ekscytującym dziele. Bóg dał nam, słabym istotom, szczególne zadanie do
wykonania, ponieważ wydawanie świadectwa jest żywotną częścią naszego wzrastania. Jeżeli chcemy,
by nasza wiara była głęboka, musimy o niej mówić. Larry wtedy odkrył wartość znanej mu historii, gdy
zaczął ją opowiadać, wychodząc naprzeciw potrzebom innych. Publiczne wyrażanie naszej wiary pomaga
nam doświadczać jej coraz pełniej. Wydawanie świadectwa powoduje wzrost.
Oprócz opowiadania ludziom o Bogu mamy jeszcze inne sposoby świadczenia o Nim.
2. SPOSOBEM ŻYCIA ŚWIADCZYMY O CHRYSTUSIE
Pewien młody człowiek, który wzrastał w rodzinie z marginesu społecznego, powiedział: Patrzyłem na
moich rodziców, ich przykład sprawiał, że miałem spaczone wyobrażenie o Bogu, w moim otoczeniu nie
było kogoś, kto by mnie naprawdę kochał. Ludzie wokół nas pilnie potrzebują kogoś konkretnego, kogoś,
kto przybliży im prawdziwy charakter Boga. Potrzebują kogoś, kto swym życiem objawi boskie wartości.
Sposób, w jaki żyjemy, jest najczęściej najpotężniejszym kazaniem. Zanim ktoś zainteresuje się tym,
co wiesz, chce poznać, jak bardzo troszczysz się o drugiego
człowieka. Piotr ujął to w słowach:
„Prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy
was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym
uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia... Na to
bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was,
zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w jego ślady” (I
Piotra 2,12.21).
Skoro Chrystus „cierpiał za nas” na Golgocie, mamy przykład
ofiarnej miłości i to bardzo blisko. Ta miłość odtworzona w nas jako
płynące z miłości czyny dla innych może stać się potężną siłą
pociągającą niewierzących w ramiona Chrystusa.
3. NASZ SPOSÓB MYŚLENIA SPRAWIA, ŻE ŚWIADCZYMY O CHRYSTUSIE
Wydaje się, że tak łatwo wpadamy w sidła pokus „świata, ciała i diabła”. Ale Jezus był kuszony „we
wszystkim na podobieństwo nas, oprócz grzechu” (Hebr. 4,15 BG). Dlaczego odniósł zwycięstwo tam,
gdzie my często okazujemy słabość?
Gdy diabeł w czasie pokus odwoływał się do ambicji, pewności siebie, apetytu, Chrystus wyszedł
zwycięsko z tych prowokacji cytując Pismo Święte (Mat. 4,4.7.10). Jezus był z góry przygotowany na
każdą sytuację, ponieważ Jego umysł wypełniony był prawdami Pisma Świętego. To właśnie tu - w
naszym umyśle - walka zostaje wygrana albo przegrana. Zwykle myślimy o odparciu pokusy wtedy, gdy
ona opanowała już nasze myśli i jedyną rzeczą, która pozostała, jest to, by nas złamać. Niestety
większość takich bitew przegramy. Ale możemy odnieść sukces, jeśli pewnym zachowaniom
przeciwstawimy się już wtedy, gdy rodzą się w naszych umysłach. Wzrastający chrześcijanie wznoszą
myśli ku niebu. Widzą Boga większym niż problemy piętrzące się dokoła nich. Koncentrują się na
zdrowych wartościach, próbując je sobie przyswoić zamiast usprawiedliwiać zło, którego starają się
unikać.
„Radujcie się w Panu zawsze... we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem
powierzcie prośby wasze Bogu, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc

waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co
prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne
pochwały. Czyńcie to, czego się nauczyliście... a Bóg pokoju będzie z wami” (Filip. 4,4.6-9).
Od tego, czym karmimy nasze umysły, zależą nasze zachowania. Gdy dostaną się tam rzeczy
bezwartościowe, to w przyszłości się ujawnią. Jeśli będzie to Słowo Boże, to ono wyjdzie na jaw.
4. TYM, CO MOŻNA ZOBACZYĆ, PATRZĄC NA NAS, ŚWIADCZYMY O CHRYSTUSIE
Wierzący chrześcijanie, jako przedstawiciele Chrystusa, powinni dbać o to, by skromnie wyglądać,
unikając wszelkiego rodzaju skrajności. Bóg w ten sposób mówi o
chrześcijaninie, zwłaszcza o kobietach:
„Aby, jeśli nawet niektórzy nie są posłuszni Słowu... zostali
pozyskani, ujrzawszy wasze czyste, bogobojne życie. Ozdobą waszą
niech nie będzie to, co zewnętrzne, trefienie włosów, złote klejnoty lub
strojne szaty, lecz ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym
klejnotem łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed
Bogiem. Albowiem tak niegdyś przyozdabiały się święte niewiasty,
pokładające nadzieję w Bogu” (I Piotra 3,1-5).
„Kobiety powinny mieć przyzwoity ubiór, występować skromnie i
powściągliwie, a nie stroić się w kunsztowne sploty włosów, ani w
złoto czy w perły, czy kosztowne szaty, lecz jak przystoi kobietom,
które są prawdziwie pobożne, zdobić się dobrymi uczynkami” (I Tym.
2,9.10).
Prostota w ubiorze i ozdobach zawsze oznaczała prawdziwe
podobieństwo do Chrystusa: Ustawiczne troszczenie się o to, by wzbudzać zainteresowanie swoim
wyglądem zewnętrznym zazwyczaj świadczy o tym, że wewnątrz panuje pustka. Toteż chrześcijanie
powinni starać się unikać wszelkiego dziwactwa w swoim ubiorze. Prosty, w dobrym guście, schludny
strój jest zawsze dobrze odbierany przez innych. Tak więc bądźmy atrakcyjni naszym życiem
wzorowanym na wskazówkach Chrystusa, a nie ubiorem.
„Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię” (Mat. 5,5).
5. SPOSOBEM DZIAŁANIA WYDAJEMY ŚWIADECTWO O JEZUSIE
Historyk, Edward Gibbon, powiada, że gdy Galeriusz plądrował obóz Persów, w ręce jednego z
żołnierzy dostał się worek z błyszczącej skóry pełen pereł. Człowiek ten zainteresował się atrakcyjnym
workiem. Zachował go, natomiast drogocenne perły wyrzucił.
Ludzie, którzy przywiązują się do tego, co wydaje się im atrakcyjne w tym świecie, odrzucają
równocześnie Jezusa, Bezcenną Perłę, i wieczne królestwo, jakie On im oferuje. Ich zachowanie jest
jeszcze gorsze niż wspomnianego żołnierza. Bo prawdziwa fortuna to nie to, co przechodzi przez nasze
ręce, ale wieczne zbawienie. Dlatego Pismo Święte ostrzega'' nas:
„Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim
miłości Ojca. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu, i pycha życia
nie jest z Ojca, ale ze świata. I świat przemija z pożądliwością swoją; ale kto pełni wolę Bożą, trwa
na wieki” (I Jana 2,15-17).

Szatan usilnie stara się, by nas nakłonić do najgorszych grzechów i zachowań. Można by rzec, że
grzech zdobył sobie prawo obywatelstwa w stosunkach międzyludzkich na świecie. Dlaczego kobiety
lekkich obyczajów pokazywane w telewizji są często tak mile i „dobrze ułożone”? Rzadko kiedy
pokazywane są twarze tego rodzaju kobiet, zniszczone „łatwym życiem”. Dlaczego tylko młodzi, piękni,
wyglądający na szczęśliwych, ludzie zapełniają nocne lokale? Jeżeli rzeczywiście takie pogodne jest ich
życie, to dlaczego szukają zapomnienia w alkoholu? Dlaczego nie pokazuje się, jak sklepy monopolowe
opuszczają wynędzniali, zarośnięci ludzie z butelką alkoholu w kieszeni?
W dzisiejszych czasach reklamy najbardziej niszczących nasze
zdrowie używek, atakują nas w różnych miejscach, przybierając
najatrakcyjniejsze formy graficzne. My natomiast musimy umieć oprzeć
się temu wszystkiemu, co świat wystawia na sprzedaż. Chrystus prosi
nas, byśmy starali się być „roztropni jak węże i niewinni jak gołębice”
(Mat. 10,16).
„Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi; bo co ma
wspólnego sprawiedliwość z nieprawością albo jakaż społeczność
między światłością a ciemnością.” (II Kor. 6,14).
Oczywiście, Chrystus nie nakazuje nam, byśmy trzymali się z dala od niechrześcijańskich przyjaciół.
Osobiste kontakty między ludźmi są pierwszorzędnym środkiem, za pomocą którego dzielimy się naszą
wiarą. Musimy jednak być pewni, że takie towarzystwo nie pociągnie nas i nie wrócimy z powrotem do
starego sposobu życia. Jeśli czujemy, że w towarzystwie powinniśmy ukrywać swoje przekonania, to coś
tu nie jest w porządku.
Wszystko, o czym myślimy, rozmawiamy, studiujemy, nawet rozrywka, jaką wybieramy, będzie mieć
również wpływ na nasze duchowe życie. Musimy być świadomi tego, czym karmimy nasze umysły
„Nie stawiam przed oczy swoje niegodziwej rzeczy” (Ps. 101,3).
Coraz częściej wszystko to, co ma nas zabawiać, zabarwione jest przemocą, przedstawioną w
atrakcyjny sposób, i niedwuznacznymi scenami erotycznymi. Żyjemy w skażonym świecie. Ale ciągle
jeszcze pozostaje nieograniczona wprost ilość świetnego materiału, którego jeszcze nikt nie tknął; w
sztuce, literaturze i muzyce. Są jeszcze dziedziny twórczości człowieka, poszukujące gruntownych prawd
i pobudzające nasze najszlachetniejsze uczucia. Jeśli pozostajemy w próżni, to można się obawiać, że
przyjdzie to, co najgorsze, które tę próżnię wypełni. Zwłaszcza ma to odniesienie do naszych dzieci. Ale
gdy karmimy nasze dusze tym, co najlepsze, wówczas to, co najgorsze, nie będzie w stanie sprowadzić
nas do swego poziomu.
Wprowadzanie wysokich standardów do domów i umysłów nie ogranicza naszego życia. Wręcz
przeciwnie, bardzo rozszerzymy nasze horyzonty, gdy skupimy się na tym wszystkim, co prawdziwe i
naprawdę piękne. Chrześcijanin musi włożyć więcej wysiłku, aby być szczęśliwszym niż ktokolwiek inny
„Dasz mi poznać drogę życia, obfitość radości w obliczu twoim, rozkosz po prawicy twojej na
wieki” (Ps. 16,11).

6. SPOSOBEM DAWANIA WYDAJEMY ŚWIADECTWO O CHRYSTUSIE
Gdy zbliżała się chwila chrztu pewnego mężczyzny, pastor H.M.S. Richards zauważył, że ma on w
swojej kieszeni dobrze wypchany portfel. Zapytał go więc, czy przypadkiem nie zapomniał zostawić
pieniędzy w szatni. Mój portfel i ja zostaniemy razem ochrzczeni - odpowiedział kandydat do chrztu.
Wydaje się, że człowiek ten właściwie uchwycił prawdziwego ducha chrześcijaństwa - dawać, aby pomóc

innym. Chrześcijanie wzrastają poprzez dawanie, i to jest właśnie to, co powiedział kiedyś Jezus:
„Szczęśliwsza jest rzecz dawać, niżeli brać” (Dz. Ap. 20,35 BG).
W jaki sposób chcemy inwestować w banku niebieskim?
„Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują
i kradną. Ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie
złodzieje nie podkopują i nie kradną. Albowiem gdzie jest skarb twój - tam będzie i serce twoje”
(Mat. 6,19-21).
Niektórzy ludzie pracują przez całe życie jedynie po to, by zgromadzić fortunę, której się mogą
przyglądać. Jednak tylko to, co dajemy, by przybliżyć nadejście królestwa Bożego, pozostaje wieczną
wartością.
Ile z tego, co uważamy za swoją własność, w rzeczywistości należy do Boga?
„Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia, świat i ci, którzy na nim mieszkają. On bowiem założył
ją...” (Ps. 24,1.2).
„Moje jest srebro i moje jest złoto - mówi Pan zastępów” (Agg. 2,8).
My również należymy do Boga, ponieważ stworzył nas, a także wyzwolił z grzechów i odkupił swoją
własną krwią.
„Nie należycie też do siebie samych... drogoście bowiem kupieni” (I Kor. 6,19.20).
Ile z tego, co posiadamy, dał nam Bóg?
„...Gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie, i wszystko” (Dz. Ap. 17,25).
„Pamiętaj, że to Pan, Bóg twój, daje ci siłę do zdobywania bogactwa...” (V Mojż. 8,18).
Ukrzyżowany i zmartwychwstały Pan zaprasza nas, byśmy jako współpracownicy Boży dzielili z Nim
pracę zwiastowania ewangelii innym (II Kor. 6,1).
Ile Pan chce, byśmy dawali na finansowanie tego dzieła?
„Czy człowiek może oszukiwać Boga? Bo wy mnie oszukujecie! Lecz wy pytacie: W czym cię
oszukaliśmy? W dziesięcinach i daninach... Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był
zapas w moim domu, i w ten sposób wystawcie mnie na próbę! - mówi Pan Zastępów - czy wam
nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństwa
ponad miarę” (Mal. 3,8.10).
Dziesięcina jest dziesiątą częścią naszego dochodu (V Mojż. 14,22; I
Mojż. 28,22). Dla rolnika czy przemysłowca dochodem jest przychód po
potrąceniu kosztów jego uzyskania. Dla innych pensja jest całym dochodem.
Kwestia dziesięciny jest związana z naszą moralnością, ponieważ dotyczy
charakteru człowieka. Przez zaniedbywanie oddawania dziesięciny po
prostu oszukujemy Boga. Oddawanie dziesięciny powinno być dla nas tak
samo ważne jak na przykład płacenie podatku państwu albo wywiązywanie
się ze zobowiązań finansowych przy zawieraniu umowy

W czasach nowotestamentowych, gdy Jezus przybył na ziemię, aby żyć wśród nas, spotkał się z
faryzeuszami bardzo skrupulatnie oddającymi dziesięcinę z każdego, nawet najmniejszego, dochodu.
Jakkolwiek Pan nie aprobował ich legalistycznej religii, wcale nie potępił oddawania dziesięciny:
„Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z mięty i z kopru, i
z kminku, a zaniedbaliście tego, co ważniejsze w zakonie: sprawiedliwości, miłosierdzia i
wierności; te rzeczy należało czynić, a tamtych nie zaniedbywać” (Mat. 23,23).
Dziesięcina należy do Boga i powinna zostać przeznaczona wyłącznie na wspieranie dzieła
zakończenia zwiastowania ewangelii, aby Chrystus mógł jak najszybciej powrócić na ziemię.
„Tak też postanowił Pan, ażeby ci, którzy ewangelię zwiastują, z ewangelii żyli” (I Kor. 9,14).
„I będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom,
i wtedy nadejdzie koniec” (Mat. 24,14).
Ile powinniśmy składać na ofiarę?
„Dlaczego uznałem za rzecz konieczną, żeby wezwać braci, by... poprzednio zapowiedziany
dar... był wyrazem hojności, a nie skąpstwa. A powiadam: Kto sieje skąpo, skąpo też żąć będzie, a
kto sieje obficie, obficie też żąć będzie. Każdy, tak jak sobie postanowi) w sercu, nie z żalem albo z
przymusu; gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje” (II Kor. 9,5-7).
Dary są sprawą osobistej decyzji. Są spożytkowane na finansowanie potrzeb związanych ze
zwiastowaniem ewangelii, jako dodatek do dziesięciny, która służy wyłącznie do wspierania służby
kaznodziejskiej.
Boży plan systematycznego dawania wspomaga zarówno krzewienie ewangelii, jak i powoduje wzrost
chrześcijanina. Jezus daje nam obietnicę: „Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, natłoczoną,
potrzęsioną i przepełnioną dadzą w zanadrze wasze” (Łuk. 6,38). Wierzący stale udowadniali, że nie
potrafią zaprzestać dawania Bogu. H.M.S. Richards, autor znanej w Polsce książki „Co mówił Jezus?”,
opisuje takie doświadczenie:
„Przyszedł kiedyś na mój wykład w Los Angeles człowiek, który przez wiele lat prowadził nieuczciwe
operacje handlowe. Nigdy nie zapomnę czasu, jaki spędziłem z nim na rozmowie w bocznej sali. W
pewnym momencie wyciągnął rulonik z kieszeni. Było to pięćset dolarów, które podał mi, mówiąc: Oto
moja pierwsza dziesięcina. Ten człowiek chyba nie czuje się najlepiej - pomyślałem przez chwilę.
– Jak pan zamierza dalej żyć? - spytałem.
– Pozostało mi tylko pięć czy sześć dolarów, ale to, co dałem, należy do Boga - odpowiedział.
Zapytałem wtedy:
– Co pan zamierza dalej robić?
– Jeszcze nie wiem - odpowiedział - ale wiem, że muszę zapłacić Bogu dziesięcinę, a On zatroszczy
się już o mnie.
I Bóg rzeczywiście to zrobił. Pokuta tego człowieka była naprawdę szczera. Poszedł drogą całkowitego
poświęcenia i był szczęśliwy w swoim chrześcijańskim życiu. A Bóg dawał mu to, co potrzeba, aż do
chwili śmierci.

Bóg nie dał obietnicy, że wszyscy wierni mu wierzący staną się bogaci, ale mamy zapewnienie, że
Stwórca zaspokajać będzie nasze życiowe potrzeby. Chrystus dał nam wszystko, oddajmy więc Mu już
dzisiaj całkowicie nasze serca. Odkryjmy radość, płynącą z wydawania świadectwa o Chrystusie i
wzrastania w Jego cudownej łasce. Módlmy się:
Ukochany Ojcze w niebie! Dziękujemy Ci za Twoją obietnicę radosnego życia, za łaskę i miłość, które
uzdalniają nas do wzrastania. Pomóż nam, byśmy w naszym życiu zwiastowali Ciebie poprzez dawanie i
działanie. Oby Jezus żył w nas swoim doskonałym życiem. Spraw, byśmy zawsze byli gotowi na Twoje
przyjście. Błagamy Cię o to w imieniu Jezusa. Amen!

Współcześni badacze zadali sobie wiele trudu, aby udokumentować prawdę, którą Biblia, jako
pierwsza dawno podała. Człowiek stanowi jedną całość. To, co my często robimy, wyodrębniając w
człowieku stronę fizyczną, umysłową, społeczną i duchową, nie jest zbyt słuszne, bowiem te wszystkie
części stanowią wzajemnie powiązaną i nierozerwalną całość. Innymi słowy, to, co oddziałuje na umysł,
oddziałuje także na ciało. Nasz stan duchowy ma wpływ na stan fizyczny i odwrotnie. To, co dotyka
jednego aspektu naszej istoty, dotyka także wszystkich innych. Jako osoba
jesteśmy po prostu całością.
Dla przykładu, uczony z Uniwersytetu Loma Linda, dr Lee S. Berg, i uczony z
Uniwersytetu Stanford, dr William F. Fry, dowiedli, że szczęśliwy, radosny śmiech
powoduje, iż w systemie immunologicznym człowieka zachodzi wiele zmian (Loma
Linda Scope, lipiec-wrzesień 1992, str. 55). Możemy istotnie pomóc swojemu ciału,
walczącemu z chorobą, jeśli mimo wszystko pogodnie patrzymy na życie. Wiele
innych badań udowadnia, jak ściśle współpracują ze sobą ciało i umysł.
Tysiące lat temu Słowo Boże wskazało już na istnienie tego żywotnego związku,
który ostatnio został zaakceptowany przez medycynę:
„Wesołe serce jest najlepszym lekarstwem; lecz przygnębiony duch
wysusza ciało” (Przyp. Sal. 17,22).
Również według apostoła Jana istnieje ścisły związek między umysłem a ciałem,
co ma wpływ na naszą duchową istotę.
„Umiłowany! Modlę się o to, aby ci się we wszystkim dobrze powodziło i
abyś był zdrów tak, jak dobrze się ma dusza twoja” (III Jana 2).
Słowo Boże może ratować nasze życie więcej niż jednym sposobem. Może nam
służyć zarówno jako źródło zdrowia, jak i życia wiecznego. W przewodniku tym
znajduje się wiele istotnych zasad, wiodących do zachowania zdrowia.
Skoro fizyczne i umysłowe zdrowie oraz nasze życie duchowe są ze sobą ściśle związane, nic
dziwnego, że apostoł Paweł kieruje do chrześcijan taki apel:

„A więc czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą” (I Kor.
10,31).
Ewangelia niesie ze sobą zarówno fizyczną, jak i duchową odnowę. Stwórca chce, abyśmy byli zdrowi
(III Jana 2). Wie doskonale, że zdrowy styl życia może nam pomóc być aktywnymi chrześcijanami.
W jaki sposób możemy sobie zapewnić i zachować dobre zdrowie? Oto osiem zaleceń, do których
powinniśmy się dostosować, jeśli rzeczywiście chcemy się cieszyć zdrowszym i efektywniejszym życiem.

1. CZYSTE POWIETRZE
Czyste, świeże powietrze ma pierwszorzędne znaczenie dla naszego zdrowia. Dom i miejsce pracy,
zarówno w dzień, jak i przed snem, powinny być dobrze przewietrzone, by wszystkim częściom ciała
zapewnić dopływ krwi bogatej w tlen.
Bardzo istotny jest rodzaj powietrza, jakim oddychamy Unikajmy wdychania duszących oparów,
gazów, pochodzących z jakiegoś ukrytego źródła. Nie bójmy się długich spacerów. Głębokie oddechy,
zaczerpnięte podczas porannego spaceru, znakomicie dotleniają nasze ciało tak długo, jak długo
możemy spacerować tam, gdzie jest czyste powietrze.
Papierosy to dzisiaj jeden z wielkich zabójców. Badania naukowe ustaliły związek przyczynowy między
paleniem tytoniu a rakiem płuc, rozedmą płuc, zawałem serca i innymi chorobami. Wchłanianie przez
organizm nikotyny, znajdującej się w papierosach, sprawia, że palenie jest jednym z najtrudniejszych do
zwalczenia zabójczych nałogów. Jeśli obecne tendencje utrzymają się, palenie papierosów zabije w tym
roku trzy miliony ludzi, a w roku 2020 umrze dwanaście milionów.
2. ŚWIATŁO SŁONECZNE
Jest wiele dobrodziejstw światła słonecznego:
1) Przebywanie przez 15-30 minut na słońcu w ciągu dnia wczesnym
rankiem i późnym popołudniem pomaga organizmowi przyswoić witaminę D,
ważną odżywkę dla skóry (witamina D ułatwia transport i wchłanianie wapniaoraz fosforu, które są budulcem kości).
2) Światło słoneczne zabija zarazki. W większości infekcji leczenie słońcem
przynosi poprawę. Słońce zabija bakterie, gromadzące się na twoim ciele i
ubraniu.
3) Słońce pomocne jest w leczeniu wielu chorób, np. pewnej odmiany
cukrzycy czy chorób skóry, takich jak łuszczyca i łupież różowy Zachęcające
są wyniki leczenia światłem słonecznym w przypadku żółtaczki noworodków.
Na stopniowe zwiększanie dawki słońca dobrze reagują również owrzodzenia
skóry spowodowane żylakami, zranieniem czy ukąszeniami owadów.
4) Twój system nerwowy zazwyczaj korzystnie reaguje na światło
słoneczne. U większości osób słońce wpływa na poprawę nastroju.
5) Słońce dostarcza energii (dzięki której istnieje świat roślin) i przekształca dwutlenek węgla oraz
wodę w węglowodany Bez tego procesu zwierzęta i ludzie byliby skazani na śmierć.

Wyjaśnienie: Słońce może także okazać się szkodliwe. Zbyt długie przebywanie na słońcu może
spowodować poparzenie, co wiąże się z ryzykiem zachorowania na raka skóry, przyspieszyć proces
starzenia się, uszkodzić oczy lub stać się przyczyną katarakty (Vernon W. Foster, Zacznij od nowa, ChIW
„Znaki Czasu”).

3. ODPOCZYNEK
Stajemy się bardzo niecierpliwi, gdy zaczynamy niedomagać. Żądamy tabletki, która natychmiast
usunie ból i zlikwiduje zwiastuny choroby, tak abyśmy mogli się czuć zupełnie normalnie. Musimy jednak
odpocząć, byśmy się mogli zregenerować. A leki, które bierzemy, mogą jedynie pomagać nam w
odbudowie ciała. Często oznaki chorób, których z takim trudem usiłujemy się pozbyć, są w rzeczywistości
wysiłkiem ze strony organizmu na rzecz przezwyciężenia choroby. Gorączka, uczucie przemęczenia, to
dowód, że organizm usilnie pracuje, by się wyleczyć. Pozwólmy więc mu pracować, a my odpoczywajmy
Odpoczynek jest najlepszym naturalnym lekarstwem na nadużycia popełnione na umyśle i ciele w
ciągu dnia. Musimy mieć czas na rekreację i odpoczynek, aby uwolnić się od napięć z powodu pracy
zawodowej i obowiązków domowych. Bez odpowiedniego odpoczynku ludzie często popadają w stan
niepokoju, depresji i zdenerwowania. Może to doprowadzić do choroby, która zmusi nas do odpoczynku,
którego organizm domagał się od dłuższego czasu. Nie ma takiego środka, który mógłby zastąpić dobry,
nocny sen. Żadne lekarstwo, ani środek pobudzający nie mogą uzupełnić braku snu. Codzienne
naładowanie naszych duchowych akumulatorów jest również ważne dla zdrowia fizycznego. W życiu
chrześcijańskim, codzienne rozmyślanie, studium Biblii i modlitwa są lekarstwem zarówno dla ciała, jak i
dla duszy Potrzebujemy także regularnego oderwania się od pracy, cotygodniowego dnia odpoczynku,
corocznych lub copółrocznych wakacji, co spowoduje korzystną zmianę naszego nastroju.
4. ĆWICZENIA
We wspomnianej uprzednio książce „Zacznij od nowa” na temat ćwiczeń fizycznych powiedziano, iż
Bóg przeznaczył Adamowi i Ewie pracę obejmującą ćwiczenia ciała. Niestety, obecnie wielu z nas ma
pracę, w której niewiele jest okazji, by się trochę poruszać. Pomimo że ćwiczenia fizyczne mają tak
żywotne znaczenie dla naszego zdrowia, mało się pod tym względem zmieniło na lepsze. Oto niektóre
korzyści, płynące z ćwiczeń:
1) wysiłek fizyczny normalizuje ciśnienie krwi;
2) ćwiczenia zwiększają ilość tlenu we krwi oraz jej dopływ do wszystkich
części ciała, pozwalając im utrzymać właściwą temperaturę;
3) ćwiczenia uwalniają od fizycznych oraz emocjonalnych napięć, wpływają
na dobre samopoczucie (ćwiczenia fizyczne są z reguły najlepszą kuracją na
zmartwienie i stres);
4) ćwiczenia odnawiają zasoby energii elektrycznej mózgu i komórek
nerwowych (polepszają zdrowie poprzez stymulowanie systemu
immunologicznego; kiedy organizm utrzymany jest w równowadze przez
właściwe ćwiczenia, umysł jest bardziej twórczy i efektywny);
5) wpływają korzystnie na ogólny wygląd i kondycję;
6) ćwiczenia fizyczne wzmacniają wytrzymałość i opóźniają moment wystąpienia zmęczenia; w
szczególny sposób znoszą napięcia emocjonalne. 7) pobudzają wydzielanie przez mózg chemicznych

substancji, które zapewniają odprężenie i dają uczucie zadowolenia oraz przyczyniają się do wzrostu
tolerancji na ból („Zacznij od nowa”, s. 59.60).
Ta niepełna jeszcze lista powinna nas przekonać, że nadszedł czas, by przestać się usprawiedliwiać i
zacząć ćwiczyć. Rozpocznijmy powoli i stopniowo, zwiększając liczbę ćwiczeń, aż do uzyskania pewnej
wytrzymałości. Zanim zaczniemy zwiększać wysiłek dobrze jest skonsultować się z lekarzem. Wysokie
ciśnienie krwi i cholesterol często nie dają o sobie znać, ale mogą okazać się szczególnie niebezpieczne,
gdy zaczniemy intensywnie ćwiczyć. Powinniśmy angażować się w różne formy ćwiczeń, w tym także
zająć się aerobikiem. Aerobik angażuje mięśnie nóg i ramion, przy czym wydolność serca wzrasta o 2025 %. Wskazane są również codzienne godzinne marsze energicznym krokiem.

5. WODA
Skoro woda jest tak bardzo ważna dla każdej komórki naszego ciała, powinniśmy pić jej dużo. Jest
naturalnym rozpuszczalnikiem, jedynym, doskonałym środkiem na oczyszczanie organizmu wewnątrz i
zewnątrz.
Woda istnieje od początku stworzenia i jest ważnym czynnikiem w
utrzymaniu naszego ciała w należytym stanie:
1) Woda to 70% ciężaru naszego ciała.
2) Krew składa się w 83% z wody, kości zawierają w sobie ok. 22% wody
3) Około 75% mięśni ciała wypełnia woda.
4) Nasz organizm, by mógł należycie funkcjonować, potrzebuje około
trzech litrów wody dziennie. Niektóre z tych funkcji to krążenie krwi,
usuwanie odpadków, transport pożywienia i trawienie. (Wodę uzyskujemy
zarówno przez bezpośrednie picie, jak i z pożywieniem).
5) Przeciętnie człowiek posiada od 15 do 40 miliardów komórek
mózgowych. Każda z nich składa się z 70-85% wody Dostateczna ilość wody, dostarczana do tych
komórek, pomaga zachować trzeźwość umysłu oraz chroni przed depresją i zdenerwowaniem.
6) To nie tylko woda, którą pijemy, jest tak ważna. Codzienna zimna lub letnia kąpiel (prysznic)
wzmaga krążenie, ożywia ciało i umysł oraz łagodzi nadszarpnięte nerwy, które mogą być przyczyną
choroby wskutek osłabienia systemu odpornościowego. Kąpiel usuwa także nieczystości ze skóry i może
obniżyć gorączkę (tamże, s. 95).
6. WŁAŚCIWA DIETA
Przy stworzeniu pierwszej pary Bóg zalecił Adamowi i Ewie dietę, w skład
której wchodziły orzechy, ziarna i owoce (I Mojż. 1,29). Po upadku w grzech
do diety człowieka dodano warzywa (I Mojż. 3,18). Po potopie Stworzyciel
pozwolił nam spożywać czyste pokarmy mięsne (I Mojż. 7,2.3; 9,1-6).
Ponieważ ludzie, mądrze stosujący dietę wegetariańską, są zdrowsi i żyją
dłużej, wielu ekspertów od spraw żywienia i zdrowia nakłania nas do powrotu
do pierwotnej diety, na którą składały się orzechy, ziarna, owoce i warzywa.
Mięso zwierzęce zawiera szkodliwe dla zdrowia tłuszcze nasycone, a także

cholesterol, który powoduje wzrost ciśnienia krwi, a w dalszej kolejności może spowodować zawał serca,
atak serca, raka, otyłość, cukrzycę i inne choroby.
Obecnie wielu lekarzy i żywieniowców doradza tym, którzy nie są wegetarianami, aby jedli w
umiarkowanych ilościach tylko mięso chude i dobrze ugotowane. Gdybyśmy chcieli rozpocząć
spożywanie jedynie posiłków wegetariańskich, powinniśmy się zapoznać, jak wygląda taka dieta, by
dostarczyć organizmowi wszystkie niezbędne składniki.
Oto niektóre sugestie pomocne w opracowaniu diety wegetariańskiej lub diety z ograniczoną ilością
mięsa:
1) Orzechy, owoce i warzywa kupuj tylko świeże i najlepszej jakości. Przechowuj je przez krótki okres
w chłodnym i suchym miejscu.
2) Codziennie jedz trochę surowego pożywienia. Gdy chcesz coś ugotować, posłuż się niewielką
ilością wody i gotuj krótko.
3) Jeśli to możliwe, staraj się unikać rafinowanych tłuszczów. Kupuj lub sam piecz chleb z razowej
mąki. Nasza dieta powinna się składać głównie z węglowodanów złożonych, znajdujących się w
pszenicy, ryżu, ziemniakach czy fasoli oraz innych pokarmach, zawierających skrobię.
4) Spróbuj spożywać każdego dnia pięć lub więcej niewielkich posiłków. Jedz duże ilości świeżych
owoców i warzyw, pojawiających się w danym sezonie.
5) Tłuszcze zwierzęce - masło, śmietanę, smalec, łój, itp. - zastąp tłuszczami roślinnymi. Tłuszcz nie
powinien stanowić więcej niż 30% kalorii, dostarczanych w ciągu dnia.
Powyższa dieta jest wystarczająca, jeśli używamy produktów mlecznych. Gdy w skład naszej diety
wchodzi także mięso, jedzmy tylko mięso chude oraz ryby.
Zdrowa dieta to spożywanie prostych, atrakcyjnych, dobrze przyrządzonych pokarmów z zachowaniem
regularnych przerw między posiłkami. Jedzenie między posiłkami i przejadanie się - zwłaszcza
pokarmami tłustymi, słodyczami i wysokokalorycznym pożywieniem, może prowadzić do otyłości oraz być
przyczyną poważnych chorób.
Picie dużej ilości płynów podczas jedzenia zwalnia proces trawienia, tak więc bądźmy z tym ostrożni.
Przyprawy i tłuste pokarmy drażnią żołądek. Napoje zawierające kofeinę mogą spowodować owrzodzenie
żołądka, zgagę, wywołać niepokój i depresję.
Ci, którzy wybierają dietę mięsną, powinni jeść tylko mięso określone w Biblii jako czyste. Gdy Bóg po
potopie pozwolił ludziom na jedzenie mięsa (I Mojż. 7,2.3; 9,1-6), określił wyraźnie, co jest czyste, a co
nieczyste i pozwolił swemu ludowi spożywać jedynie pokarmy czyste.
W III Mojż. rozdz. 11 i V Mojż. rozdz. 14 możemy znaleźć listę zwierząt, ptaków i ryb, które, według
Boga, nie nadają się do jedzenia. Zgodnie z nią czyste zwierzęta muszą mieć rozdzielone kopyta i
przeżuwać. Czysta ryba musi posiadać skrzela i łuskę. Zakazano spożywać ptaki, których pokarmem jest
kał.
W zaleceniu Bożym zwrócono szczególną uwagę na zakaz spożywania mięsa wieprzowego.
„Także i świnia, choć ma kopyto rozszczepione, ale ponieważ nie przeżuwa, będzie wam
nieczysta. Jej mięsa jeść nie będziecie ani jej padliny nie będziecie się dotykać” (V Mojż. 14,8).

Naukowe badania dowodzą, że Bóg ma naprawdę rację ostrzegając przed jedzeniem mięsa
wieprzowego i innych nieczystych zwierząt. Wyniki badań, które przeprowadzono po śmierci wielu osób,
dowodzą, że znaczny procent ludzi jest zarażonych włośniami. Te maleńkie pasożyty są przenoszone do
organizmu ludzkiego przez spożywanie zainfekowanego mięsa wieprzowego. Naukowe badania w coraz
większym stopniu dowodzą, dlaczego Bóg określił niektóre zwierzęta jako nieczyste. Jednym z powodów
jest wzrastające niebezpieczeństwo zakażenia włośniami, znajdującymi się w wieprzowinie. Innym może
być niszczący wpływ, jaki wywierają tłuszcze nasycone na system trawienny człowieka.
Różnica między czystym a nieczystym mięsem istnieje do dzisiaj i będzie trwać aż do przyjścia Jezusa:
„Bo oto Pan przyjdzie w ogniu... ci, którzy jedzą mięso wieprzowe i płazy, i myszy, wszyscy
razem zginą - mówi Pan” (Izaj. 66,15.17).

7. UNIKANIE TEGO, CO SZKODLIWE
Jakie ostrzeżenie daje Biblia odnośnie do napojów alkoholowych?
„Wino - to szyderca, mocny trunek - to wrzaskliwa kłótnia; i nie jest
mądry, kto się od niego zatacza” (Przyp. Sal. 20,1).
„Kto mówi: Biada! Kto mówi: Ach! U kogo jest kłótnia? U kogo skarga?
Kto ma rany bez powodu? Kto ma zaczerwienione oczy?” (Przyp. Sal.
23,29.30).
„Ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy
Królestwa Bożego nie odziedziczą” (I Kor. 6,10).
Wspomniana uprzednio książka zawiera następujące myśli na temat
alkoholu:
Jeden lub dwa kieliszki alkoholu obniżają zdolność mózgu do gromadzenia
informacji, osłabiają pamięć, percepcję i właściwy osąd. Alkohol oddziałuje na
następujące systemy:
1) na system odpornościowy - alkohol obniża zdolność białych komórek do zwalczania choroby i w ten
sposób wzrasta ryzyko zapalenia płuc, gruźlicy, żółtaczki i co najmniej kilku postaci raka;
2) na system wydzielania wewnętrznego - nawet dwa lub trzy tak zwane drinki alkoholowe dziennie
zwiększają ryzyko poronienia, urodzenia martwego płodu i przedwczesnego porodu;
3) na system krążenia - spożywanie alkoholu grozi niebezpieczeństwem zachorowania na chorobę
wieńcową, zwiększa niedocukrzenie i ciśnienie krwi, poziom tłuszczu, a przez to rośnie ryzyko wylewu
krwi do mózgu;
4) na system trawienny - alkohol podrażnia żołądek, powoduje krwawienia gastryczne; nałogowe
używanie alkoholu zwiększa ryzyko otłuszczenia wątroby, żółtaczki, a także marskości wątroby.
Alkohol jest odpowiedzialny za 30% samobójstw, 55% śmiertelnych wypadków samochodowych i 85%
wszystkich gwałtów.

8. ZAUFANIE DO MOCY BOŻEJ
Wspomniane poprzednio siedem elementów to zasady zdrowego stylu życia, które byłyby
niekompletne bez ósmej, żywotnej zasady - zaufania do mocy Bożej.
Człowiek, odczuwający strach i mający poczucie winy będzie mieć ogromne trudności w korzystaniu z
pełni dobrodziejstw praktyk, przynoszących zdrowie, jakie staraliśmy się tu przedstawić. Ale osoba
posiadająca wiarę w Boga stwierdzi, że wszystko to umożliwia prowadzenia radosnego i zdrowego życia.
Pamiętajmy o najlepszym źródle powodzenia.
„Błogosław, duszo moja, Panu i nie zapominaj wszystkich Jego dobrodziejstw! On odpuszcza
wszystkie winy twoje, leczy wszystkie choroby twoje, On ratuje od zguby życie twoje, On wieńczy
cię laską i litością” (Ps. 103,2-4).
Pewien naukowiec zajmujący się zdrowiem psychicznym
przeprowadził wnikliwe badania, dotyczące związku, jaki istnieje
między religią a zdrowiem. Jego badania wykazały bezpośredni
związek między chrześcijańskim zaangażowaniem a zdrowiem. Był
zdziwiony, gdy stwierdził, że ci, którzy chodzą do kościoła, żyją dłużej
niż ci, którzy tego nie robią. Uczestnicy nabożeństw znacznie rzadziej
zapadają na choroby serca, arteriosklerozę, nadciśnienie i inne
choroby. Naukowiec ten odkrył także, że ludzie wierzący w Boga
prowadzą bardziej wydajne życie, ponieważ są mniej
podenerwowani, rzadko piją alkohol, rzadziej wchodzą w kolizję z
prawem, mniej też jest wśród nich nieszczęśliwych małżeństw.
Zdrowie to coś więcej niż życie bez chorób. Jest to wynik harmonijnego rozwoju wszystkich części
składowych człowieka.. Zaufanie do mocy Bożej jest kluczem do prawdziwie dobrego samopoczucia oraz
zdrowego i szczęśliwego życia.
Ci, którzy postępują według tych ośmiu zasad zdrowia, cieszą się nie tylko dłuższym życiem, ale jest
ono także o wiele lepszej jakości. Wydział medycyny prewencyjnej Uniwersytetu Loma Linda opublikował
dane na temat tego, co się dzieje, gdy jakaś część ludności żyje według tych zasad: „Blisko 50000
wyznawców Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, głównie w Kalifornii, na przestrzeni ponad 30 lat
poddawano badaniom. Wyniki dowiodły, że mężczyźni żyją dziewięć lat dłużej, a kobiety siedem i pół
roku dłużej niż reszta populacji” (dr John Sharffenberg, Vibrant Life, maj/czerwiec 1992, str. 18). Lekarz
ten stwierdza także, iż podobne badania przeprowadzone wśród adwentystów w Holandii, Norwegii i
Polsce, przyniosły podobne wyniki.
Badania dowodzą, że adwentyści, którzy przestrzegają tych ośmiu zasad lub większość z nich, żyją
dłużej.
Badania przeprowadzone wśród innych chrześcijan, zachowujących podobne zasady, również dały
podobne wyniki. Rezultaty stosowania biblijnych zasad we wszystkich dziedzinach naszego życia
wskazują na to, że chrześcijaństwo jest najbardziej praktyczną i najmądrzejszą religią na świecie.
Zmienia ono ludzi - ich myślenie i działanie oraz tworzy nowy styl życia.
Z uwagi więc na to, że istnieje związek między umysłem a naszą psychiką, ciałem życiem duchowym,
chrześcijanie, którzy żyją, kierując się zasadami Słowa Bożego, będą stosowali zasady zdrowego stylu
życia, gdy przygotowują się na powtórne przyjście Jezusa (I Jana 3,1-3). Chrystus nie tylko pragnie,
abyśmy byli gotowi na spotkanie z Nim wtedy, gdy przyjdzie, ale chce także, aby nasze obecne życie było
o wiele lepsze. Możemy z Nim współpracować przez przestrzeganie tych danych nam przez Boga
podstawowych zasad zdrowia.

Jezus obiecuje uwolnić nas z każdego niszczącego przyzwyczajenia przez swoją „moc działającą w
nas” (Efez. 3,20). Jeśli potrzebujesz pomocy, by przezwyciężyć niszczący twoje ciało nałóg, taki jak picie
alkoholu czy palenie papierosów, zamieszczamy dla ciebie propozycję modlitwy:
Drogi Ojcze w niebie, chcę żyć tak jak Jezus - w świętości i czystości. Udziel mi swojej łaski, bym mógł
usunąć wszystko, co szkodliwe w moim życiu, czego nie jestem w stanie pozbyć się swoimi własnymi
siłami. Ty wiesz, Panie, jak często moje wszelkie przyrzeczenia niewiele są warte. Ale Ty przecież dałeś
obietnicę, że Twoją moc będzie w nas działać. Kocham Cię, chcę być Tobie podobny, chcę być gotowy
na Twoje przyjście. Proszę, daj mi siłę do przezwyciężenia wszystkich złych przyzwyczajeń i do życia dla
Ciebie. Błagam o to w imieniu Jezusa. Amen!

Jeden z pastorów w Afryce przesłał takie sprawozdanie: „Pięć lat temu otrzymałem od
korespondencyjnej szkoły biblijnej zaproszenie, by odwiedzić więźnia, który był studentem ich kursu.
Złożyłem prośbę do władz więziennych, które łaskawie dały mi zezwolenie na odwiedziny. Ponieważ ów
student miał wielkie pragnienie studiowania Biblii, zacząłem regularnie go
odwiedzać.
Po upływie około sześciu miesięcy od mojej pierwszej wizyty poprosił o
chrzest i przyłączenie go do Kościoła. Władze zezwoliły na poczynienie
odpowiednich przygotowań by chrzest mógł się odbyć w więzieniu. Służba
więzienna i zgromadzeni więźniowie byli świadkami jednego z najbardziej
wzruszających chrztów, jakie kiedykolwiek prowadziłem.
Krótko po tej uroczystości nasz brat został przedterminowo zwolniony,
chociaż miał jeszcze przez długi czas przebywać w więzieniu. Kiedy
zapytałem naczelnika, dlaczego złagodzono wyrok, odpowiedział mi, że
jego życie uległo tak drastycznej zmianie i stał się takim świadkiem swego
Zbawiciela oraz swojej religii, że nie było sensu traktować go dalej jako
więźnia. Człowiek ten połączył się z rodziną i obecnie należy do
kierownictwa dużego zboru.

1. JAKIE JEST ZNACZENIE CHRZTU?
Skoro ów więzień stał się chrześcijaninem i jego życie uległo całkowitej zmianie, dlaczego tak bardzo
zależało mu na tym, by być ochrzczonym? Biblia wyraźnie wypowiada się jakie jest znaczenia chrztu.
Nasz Pan w rozmowie z Nikodemem, wybitnym przywódcą religijnym owego czasu, który przyszedł do
Niego w nocy, powiedział:
„Odpowiadając Jezus rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na
nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego” (Jan 3,3).
Nikodem nie od razu pojął, o co chodzi, i jak człowiek może się „na nowo narodzić”? Dlatego Jezus
wyjaśnił:

„Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść
do Królestwa Bożego” (Jan 3,5).
„Narodzenie z wody” odnosi się do chrztu w wodzie. „Narodzenie z Ducha” oznacza wejście w nowe
życie, zmianę umysłu i serca. Ponieważ wejście do Królestwa Bożego obejmuje całkiem nowy rodzaj
życia, a nie tylko poprawienie starego, dlatego proces ten został nazwany nowonarodzeniem. Zarówno
narodzenie z wody, jak i z Ducha, jest ważne, ponieważ chrzest w wodzie jest zewnętrznym symbolem
wewnętrznej przemiany. Wspomniany uprzednio pastor ochrzcił więźnia ze względu na jego
opowiedzenie się po stronie Chrystusa. Chrzest ten był także symbolem przekształcenia, które w jego
charakterze rozpoczął Duch Święty.
2. DLACZEGO POWINIENEM ZOSTAĆ OCHRZCZONY?
Nasze zbawienie koncentruje się wokół trzech wielkich aktów zbawczych, które miały miejsce w życiu
Chrystusa:
„Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism (...) został pogrzebany (...) i dnia trzeciego
został z martwych wzbudzony według Pism” (I Kor. 15,3.4).
Chrystus uczynił zbawienie możliwym przez swoje śmierć, pogrzeb i zmartwychwstanie. Umarł za
nasze grzechy, został pogrzebany i powstał z grobu, aby dać nam nowe życie w sprawiedliwości.
„Czyż nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć jego zostaliśmy
ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus
wskrzeszony został przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie
prowadzili” (Rzym. 6,3.4).
Akt chrztu pokazuje, że w nadnaturalny sposób możemy mieć udział w
śmierci, pogrzebie i zmartwychwstaniu Jezusa. Chrzest oznacza śmierć
dla grzechu z Chrystusem, pogrzebanie z Chrystusem starego,
grzesznego życia i powstanie z Chrystusem, by „prowadzić nowe życie”.
Możemy skorzystać z tych zbawczych aktów tak samo, jakbyśmy byli
uczestnikami tamtych wydarzeń.
Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa stają się naszą śmiercią i
zmartwychwstaniem. Jest to podstawowa prawda, jeśli chodzi o naszą
więź z Bogiem. Bóg widzi nas jako tych, którzy są w Chrystusie, a Jego
krew obmywa nasze grzechy i Jego doskonałe życie zakrywa naszą
niedoskonałość. Tę prawdę powinniśmy rozpatrywać w kategoriach
naszego doświadczenia z Bogiem. On może uczynić nas martwymi dla
grzechu - tak jak byśmy sami zostali ukrzyżowani, może nas ożywić dla
spraw duchowych - tak jak byśmy zostali zmartwychwzbudzeni.
Chrzest obrazuje kolejne kroki nawrócenia. Najpierw weszliśmy do wody, zostaliśmy całkowicie
zanurzeni - tak jak zmarli złożeni do grobu i zasypani. Chrzest jest wyrazem naszego pragnienia śmierci z
Chrystusem i pogrzebania swojego starego życia. Jest on pożegnaniem się z życiem, w którym
dominował grzech. Następnie, z pomocą udzielającego chrztu pastora, podnosimy się z wody podobni
osobie zmartwychwstałej z grobu. Tym aktem wyrażamy, że staliśmy się „nowym stworzeniem”,
całkowicie oddanym „nowemu życiu”, i że spełniliśmy Boże oczekiwanie.
Jedynie zanurzenie może właściwie zilustrować prawdziwe znaczenie chrztu - śmierć, pogrzeb i
narodzenie na nowo. „Chrzest” przez pokropienie nie jest właściwym symbolem nowonarodzenia.

Apostoł Paweł w taki oto sposób ujmuje, co to znaczy umrzeć z Chrystusem:
„Wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało
zostało unicestwione, byśmy już nadał nie służyli grzechowi” (Rzym. 6,6).
Chrzest jest zewnętrznym wyrazem tego, co musi stać się wewnątrz: człowiek musi całkowicie
podporządkować się Chrystusowi, przedstawić całą sprawę jasno. Jeśli ukrywamy coś przed Bogiem,
wtedy w jakimś sensie pozostajemy nadal niewolnikami grzechu. Właściwa postawa, gdy przygotowujemy
się do chrztu, to przedłożenie tego całego osobistego bagażu Bogu - wszystkiego, co nas z Nim rozdziela
- i powiedzenie Mu, że chcemy zmienić wszystko to, co On chce, abyśmy zmienili. Przemiana nie
dokonuje się nagle, musimy okazywać chęć do złożenia naszego „ja” w Jego ręce. Gdy oddajemy się
całkowicie Chrystusowi, nasze grzeszne pragnienia zostają unicestwione.
„Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus; a obecne
życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego
siebie za mnie” (Gal. 2,20).
Gdy poprzez chrzest utożsamiam się z ukrzyżowanym Chrystusem, zapraszam potężną siłę do swego
życia - „Chrystus żyje we mnie”. Krzyż i pusty grób - te dwa nadzwyczajne wydarzenia - nadal zmieniają
ludzi.
Aby powstać, musimy całkowicie złożyć swoje życie w rękach Chrystusa, nie zapominając o Jego
śmierci na krzyżu. Nie patrzmy na grzech, który nam zagraża i osłabia naszą wolę, nie patrzmy na naszą
przeszłość, patrzmy na Jezusa. Jeśli będziemy w modlitwie spoglądać na Niego, wówczas doznamy
natchnienia. Wpadniemy w zachwyt, podziwiając łaskawy i odważny czyn Chrystusa na Golgocie. W
modlitwie możemy wyrazić swoją solidarność z Nim. Przez moc krzyża możemy umrzeć dla swoich
przyzwyczajeń i stać się wrażliwymi na głos Boży Wówczas staniemy po stronie Chrystusa. Od tej chwili
będziemy żyć przez wiarę w Syna Bożego, który mnie umiłował i dał samego siebie za mnie.
Gdy będziemy czerpać duchową siłę od zmartwychwstałego Chrystusa, coraz częściej będziemy
widzieć, jak Jego przymioty zajmują miejsce naszych starych przyzwyczajeń:
„Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto
wszystko stało się nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa” (II
Kor. 5,17.18).
Chrzest jest pierwszym formalnym krokiem w tym procesie. Przez ten czyn wyrażamy nasze
pragnienie rzucenia się w ramiona Jezusa i prowadzenia dzięki Niemu nowego i lepszego życia. Jezus
czyni w nas, i przez nas, to, czego my nigdy dla samych siebie nie bylibyśmy w stanie uczynić.
Powstajemy z wody jako „nowe stworzenia”, a On daje nam moc do prowadzenia „nowego rodzaju” życia.
„Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Bo zakon
Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci” (Rzym.
8,1.2 ).

3. DLACZEGO JEZUS ZOSTAŁ OCHRZCZONY?
Pamiętajmy, że chrzest nie tylko symbolizuje uśmiercenie starego grzesznego życia, ale także
wyobraża obmycie naszych grzechów krwią Jezusa. W czasie Pięćdziesiątnicy apostoł Piotr powiedział
tym, którzy szukali wyzwolenia od winy:

„Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na
odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego” (Dz. Ap. 2,38).
To nasuwa nam pytanie: Dlaczego Jezus, który nigdy nie popełnił
żadnego grzechu (II Kor. 5,21), chciał się ochrzcić?
„Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan, do Jana, aby się dać
ochrzcić przez niego. Ale Jan odmawiał mu mówiąc: Ja potrzebuję
chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie? A Jezus, odpowiadając,
rzekł do niego: Ustąp teraz, albowiem godzi się nam wypełnić wszelką
sprawiedliwość. Tedy mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, wnet
wystąpił z wody, i oto otworzyły się niebiosa, i ujrzał Ducha Bożego,
który zstąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim. I oto rozległ się głos z
nieba: Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem” (Mat.
3,13-17).
Jezus był istotą bezgrzeszną. Nie potrzebował pokutować za swoje złe
czyny Chrystus został ochrzczony z innego powodu - „aby wypełnić wszelką
sprawiedliwość”. Pozwalając Janowi, by zanurzył Go w wodach Jordanu, Jezus stał się przykładem dla
nas. Utożsamił się w pełni ze słabymi, grzesznymi istotami ludzkimi; był chętny zrobić wszystko to, co my
musimy czynić. Chrystus nigdy nie prosi swoich naśladowców, aby poszli tam, gdzie On sam nie był.
Dlatego On zawsze może iść przed Nami jako nasz przewodnik. Tak więc, gdy wierzący zostają
zanurzeni w czasie chrztu w wodzie, stają się tylko naśladowcami Mistrza.
Jezus został ochrzczony, aby nam mógł przekazać swoją sprawiedliwość.
„On [Bóg] tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się
sprawiedliwością Bożą” (II Kor. 5,21).
Chrystus przez swą śmierć i zmartwychwstanie udziela nam swojej sprawiedliwości. Przeobrażeni w
oczach Bożych z grzeszników w świętych wzrastamy w tej sprawiedliwości, która jest już naszym darem, i
w ten sposób żyjemy nowym życiem w Chrystusie. Chrzest był pierwszym krokiem, który Chrystus uczynił
na drodze zaproszenia ludzkości do życia Jego życiem. Śmierć Zbawiciela i zmartwychwstanie były Jego
ostatnimi, najważniejszymi poczynaniami na ziemi.
4. DLACZEGO POWINNIŚMY ZOSTAĆ ZANURZENI?
Wszystko na to wskazuje, że chrzest Chrystusa odbył się przez zanurzenie. Nie było to pokropienie
wodą, ani wylanie wody na Jego głowę. Jan ochrzcił go w rzece Jordan, ponieważ tam było „dużo wody”
(Jan 3,23). Kiedy Jezus przyszedł do Jana z prośbą o chrzest, wszedł do rzeki, a gdy „Jezus został
ochrzczony [zanurzony], wnet wystąpił z wody” (Mat. 3,16).
Gdy pojmujemy prawdziwe znaczenie chrztu, nie mamy trudności, by rozpoznać, jaka powinna być
jego właściwa forma. Samo słowo „chrzest” pochodzi od greckiego słowa „baptidzo” i znaczy „zanurzam”
albo „wkładam do wody”.
Oto, jaka informacja znajduje się w najnowszym Katechizmie Katolickim:
„chrzcić (gr. baptizein) oznacza zanurzyć, pogrążyć; zanurzenie jest symbolem
pogrzebania katechumena w śmierci Chrystusa, z której powstaje przez
zmartwychwstanie z Nim jako nowe stworzenie poprzez chrzest” (Katechizm
Kościoła Katolickiego, s. 298). Tego samego zdania byli szesnastowieczni
reformatorzy Na przykład Jan Kalwin stwierdził: „Samo słowo »chrzcić«

oznacza »zanurzać« i jest pewne, że zanurzenie było praktykowane w starożytnym kościele” (Nauka
religii chrześcijańskiej, ks. 4, r. 15, dz. 19).
Wypowiedzi tak zwanych przednicejskich ojców Kościoła wskazują, że w II i III wieku Kościół chrzcił
katechumenów przez zanurzenie. Tego samego zdania są współcześni historycy, którzy dowodzą, iż
przez pierwsze trzynaście wieków prawie powszechną praktyką był chrzest, taki jak ten opisany w
Nowym Testamencie to znaczy był to chrzest przez zanurzenie. Zachowane baptysteria w wielu
kościołach, zbudowanych między IV a XIV wiekiem w Europie i w Azji Mniejszej, są kolejnym
argumentem stosowania tej formy chrztu. W Efezie, w ruinach kościoła, którego początki sięgają II wieku,
zachowało się baptysterium przystosowane do zanurzania kandydatów. Tak znane kościoły, jak katedra
w Pizie we Włoszech i drugi co do wielkości kościół w Rzymie pod wezwaniem św. Jana, czy katedra we
Frejus we Francji mają dobrze zachowane baptysteria, które były zbudowane i używane w V wieku.
I tak było aż do początków XV wieku, kiedy to na synodzie w Rawennie stwierdzono, że pokropienie
jest równie ważne jak zanurzenie. W kwestii praktyk kościelnych nie powinniśmy naśladować tego, co
ktoś nas naucza, ale powinniśmy pójść za przykładem Chrystusa i apostołów (Kol. 2,8).
A co można powiedzieć o chrzcie niemowląt? Wielu szczerych chrześcijan jest przywiązanych do
chrztu niemowląt; jest to według nich sposób na poświęcenie dzieci Chrystusowi. Oddawanie małych
dzieci Bogu jest na pewno godne pochwały, ale nie jest to sposób poświęcenia naszych dzieci
Chrystusowi, akceptowany przez Biblię.
Chrzest spełnia bardzo specyficzną funkcję w Nowym Testamencie. Biblia daje jasno do zrozumienia,
że osoba musi zostać pouczona o sposobie zbawienia, uwierzyć (Dz. Ap. 8,37), i okazać żal z powodu
swoich grzechów, zanim przyjmie chrzest (Dz. Ap. 2,38). Maleńkie dziecko nie jest w stanie uwierzyć,
wyznać swoją wiarę i pokutować, a to przecież musi poprzedzać chrzest.
Biblia nie wypowiada się na temat nieochrzczonych dzieci, które, zanim zmarły, nie potrafiły świadomie
wybrać Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela. Ale wiemy, że dzieci będą zbawione i znajdą się
w Królestwie Bożym (Izaj. 11,6). Nie musimy się martwić o przyszłość zmarłych dzieci, Zbawiciel
powiedział:
„Zostawcie dzieci w spokoju i nie zabraniajcie im przychodzić do mnie; albowiem do takich
należy Królestwo Niebios” (Mat. 19,14).
5. CZY MUSZĘ ZOSTAĆ OCHRZCZONY, ŻEBY BYĆ ZBAWIONYM?
Jak ważny jest dla wierzących chrzest? Jezus powiedział do Nikodema: Nikt nie może wejść do
Królestwa Niebios, jeśli się nie narodzi z wody i z Ducha (Jan 3,5). Według Jezusa chrzest jest czymś
nieodzownym dla tych, którzy pragną znaleźć się w niebie.
W ewangeliach jest mowa tylko o jednym wyjątku. Złoczyńca na krzyżu narodził się jedynie „z Ducha”,
gdyż nie miał możliwości zstąpić z krzyża i zostać zanurzony w wodzie na znak zmiany swego serca.
Jezus jednak obiecał mu, że znajdzie się z Nim w Jego królestwie (Łuk. 23,42.43). Dla łotra na krzyżu
„narodzenie z wody i z ducha” zastąpione zostało oczyszczeniem krwią Chrystusa, która w tym
momencie przelewana była obok na krzyżu. Ten czyn Chrystusa oznaczał oczyszczenie złoczyńcy z jego
grzechów Jest to jedyny przypadek wyrażenia skruchy przed pewną śmiercią i doznania odpuszczenia
win. Ten jeden przykład jest po to, by nikt nie rozpaczał, i tylko jeden, aby nikt nie lekceważył pokuty i nie
odkładał jej na ostatnią chwilę. Sam Jezus dał uroczyste ostrzeżenie:
„Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony”
(Mar. 16,16).

Umierając za nas na krzyżu Golgoty Jezus publicznie objawił
swoją wielką miłość do nas. Dlatego powinniśmy także publicznie,
poprzez chrzest, pokazać naszą miłość, nie wstydzić się wyznania
naszego przywiązania do Chrystusa. Czy rozpoczęliśmy nowe życie
w Chrystusie? Czy zostaliśmy ochrzczeni? Jeśli nie, to dlaczego nie
mielibyśmy się przygotować do chrztu w najbliższej przyszłości?
6. CHRZEST JEST JEDYNIE POCZĄTKIEM
Obrządek chrztu, podobnie jak uroczystość zaślubin, jest początkiem wspaniałej i stale pogłębiającej
się więzi. Jakkolwiek obrządek chrztu może mieć potężny wpływ na nasze chrześcijańskie
doświadczenie, nie powinniśmy sobie wyobrażać, że chrzest czyni nas niezdolnymi do popełnienia
grzechu. Nasze podporządkowanie się Jezusowi w czasie chrztu nie trwa automatycznie całe życie.
Gdy rodzi się nowy człowiek, cieszymy się. Ale po narodzinach fascynacja szybko mija. Rozpoczyna
się żmudna praca, długi okres wychowywania i troszczenia się o dziecko. Wymaga ono codziennego
karmienia, kąpania i tego wszystkiego, co ma mu zapewnić dalszy pomyślny rozwój.
Tak samo rzecz się ma z chrztem. Paweł powiada o swoim doświadczeniu: „Tak ja codziennie
umieram” (I Kor. 15,31). Codzienne odwracanie się od samolubnego życia sprawia, że stajemy się coraz
bardziej podatni na głos Chrystusa. Aby konsekwentnie wzrastać, jest niezbędne, by codziennie oddawać
się Chrystusowi, codziennie otrzymywać nowe życie przez modlitwę i studiowanie Słowa Bożego.
Jakie wskazania, dotyczące tych, którzy są chrzczeni, pozostawił Jezus?
„Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha
Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po
wszystkie dni aż do skończenia świata” (Mat. 28,19.20).
Jezus wskazał na ważność „nauczania” tych, którzy mają być ochrzczeni, aby „przestrzegali
wszystkiego”, co On przykazał. Chrzest jest wyrazem naszego pragnienia, by żyć po chrześcijańsku.
7. POWÓD DO RADOŚCI
Filip, jeden z siedmiu diakonów wczesnego Kościoła chrześcijańskiego, został pewnego dnia
poprowadzony przez Ducha Świętego, by zobaczył się i porozmawiał z eunuchem z Etiopii. Spotkał go na
drodze, gdy, jadąc wozem, czytał fragment księgi proroka Izajasza, w którym akurat była mowa o
Mesjaszu. Gdy eunuch zapytał, o kim pisze prorok, Filip „otworzył swoje usta i zwiastował mu dobrą
nowinę o Jezusie” (Dz. Ap. 8,26-35).
„A gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę, a eunuch rzekł: Oto woda, cóż stoi na
przeszkodzie, abym został ochrzczony? Filip zaś powiedział mu: Jeśli wierzysz z całego serca,
możesz. A odpowiadając, rzekł: Wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. I kazał zatrzymać
wóz, zeszli obaj, Filip i eunuch, do wody, i ochrzcił go. Gdy zaś wyszli z wody, Duch Pański porwał
Filipa i eunuch nie ujrzał go więcej, lecz radując się jechał dalej swoją drogą” (Dz. Ap. 8,36-39).
Co sprawiło radość temu człowiekowi? Na pewno nie to, że zanurzył się w wodzie. Była to radość z
powodu związania się z Chrystusem. Przez wiarę eunuch doznał, że moc Jezusa dotarła do jego serca i
zbawiła go. Filip wprowadził go „do wody”, co było jakby publiczną deklaracją nowej wiary, która
zapłonęła w sercu tego człowieka. Zanurzył go w wodzie, co było symbolem pogrzebania starego,
grzesznego życia. Następnie pomógł mu się wynurzyć, co symbolizowało narodzenie się Etiopczyka do

nowego życia z Chrystusem. Wielka radość, której doznajemy w czasie chrztu, wypływa jedynie ze
świadomości, że mamy przywilej oddania swego życia cudownemu Zbawicielowi.
Chrzest sprawia wielką radość, ponieważ ci, którzy pokładają swoją wiarę w Chrystusie, mogą mieć
pewność życia wiecznego. „Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony” (Mar. 16,16). Kiedy
zostajemy ochrzczeni, wkraczamy na drogę prowadzącą do wiecznej radości z Bogiem.
Chrzest wyraża także naszą radość z obcowania z Chrystusem. Jezus obiecał tym, którzy przyjmują
chrzest, bezcenny dar Ducha Świętego (Dz. Ap. 2,38) a wraz z Nim „owoc Ducha” - miłość, która
wypełnia życie cierpliwością, uprzejmością, dobrocią, wiernością, łagodnością, wstrzemięźliwością (Gal.
5,22).
Posiadanie, żyjącego w nas przez Ducha Świętego, Jezusa daje nam pełne poczucie bezpieczeństwa:
„Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa,
w którym wołamy: Abba, Ojcze! Ten to Duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi
Bożymi jesteśmy” (Rzym. 8,15.16).
Przez wiarę możemy usłyszeć głos naszego niebiańskiego Ojca, który kieruje do nas słowa, jakie
przesłał kiedyś swemu Synowi, Jezusowi: To jest syn mój i córka, w których mam upodobanie (por. Mat.
3,17).
Ten bezpieczny związek z Bogiem przynosi nam wiele korzyści, ale nie gwarantuje całkowitego
uwolnienia od problemów życiowych. Przeciwnie, nieprzyjaciel próbuje piętrzyć trudności przed tymi,
którzy zawierzyli życie Chrystusowi. Jednakże w tych trudnych czasach życie z Chrystusem to wspaniała
perspektywa. Gdy jesteśmy w rękach Bożych, możemy być pewni, że Bóg wykorzysta to wszystko, co się
w naszym życiu dzieje, dobre i złe, aby nas nauczyć i pomagać nam wzrastać (patrz Rzym. 8,28).
Młoda kobieta, która podjęła decyzję oddania życia Chrystusowi i
przyjęła chrzest, miała kłopoty w domu, ponieważ mąż groził jej
rozwodem. Nie chciał zaakceptować jej nowej wiary, ale ona
przylgnęła do Jezusa i zaczęła się starać, by być jeszcze bardziej
kochającą żoną niż przedtem. Przez jakiś czas mąż, jak tylko mógł,
utrudniał jej życie. Ale w końcu został pokonany argumentem, jakiego
nie był w stanie odeprzeć: było to jej całkowicie zmienione życie.
Człowiek ten w końcu także oddał swoje życie Chrystusowi i został
ochrzczony.
Gdy ściśle będziemy się trzymać Chrystusa, będąc „w pełni wiernymi”, staniemy się potężnym
narzędziem w Jego rękach. Odkryjmy tę radość, płynącą z najwyższego zaangażowania. Ty także
możesz podporządkować swoje życie Chrystusowi w sposób bezwarunkowy. Jezus zapłacił najwyższą
cenę, stając się twoim Zbawicielem. Czyż to nie przywilej, że możesz publicznie ofiarować Mu swą miłość
i posłuszeństwo? Jeśli dotychczas jeszcze tego nie uczyniłeś, dlaczego właśnie teraz nie miałbyś oddać
Mu swego życia i powiedzieć o tym w modlitwie:
Kochany Ojcze w niebie! Dziękuję Ci za to, że Jezus umarł za moje grzechy, został pogrzebany i
wyszedł z grobu jako wieczny Dawca Życia. Powierzam Ci swoje życie, wejdź w nie i napełnij swoją
obecnością. Proszę, zlej na mnie swego Ducha Świętego, tak jak uczyniłeś to w życiu Jezusa, gdy został
ochrzczony. Napełnij moje życie pokojem i radością, która płynie z naśladowania Ciebie. Proszę Cię o to
w imieniu Jezusa. Amen!

Na początku lat sześćdziesiątych Andrzej, obywatel holenderski, przewiózł w swoim volkswagenie
Biblie do Rumunii. Po przekroczeniu granicy zatrzymał się w hotelu i zaczął się modlić, aby Bóg skierował
go do grupy takich chrześcijan, którzy mogliby zrobić z tych Biblii jak najlepszy użytek.
W czasie weekendu Andrzej poszedł do pewnego pracownika hotelu, pytając, gdzie mógłby znaleźć
osoby, należące do protestanckiego Kościoła. Urzędnik spojrzał na niego nieco zdziwiony i odpowiedział:
– No wiesz, nie matu zbyt wielu takich. Poza tym, trudno ci będzie się z nimi porozumieć, ponieważ nie
znasz języka rumuńskiego.
– To ty nie wiesz, że chrześcijanie posługują się specjalnym rodzajem języka? - zapytał w odpowiedzi na
to Andrzej.
– Jakim?
– Językiem, który nazywa się agape.
Pracownik ten nigdy o takim języku nie słyszał, ale Andrzej zapewnił go, że jest to najpiękniejszy język
na świecie.
Po odnalezieniu w tym rejonie kilku grup ludzi wierzących udał się na spotkanie z przewodniczącym
oraz sekretarzem pewnego ugrupowania. Chociaż Andrzej i ludzie, z którymi się spotkał, znali kilka
europejskich języków, to jednak nie potrafili się porozumieć, ponieważ nie znaleźli żadnego języka, który
by znali wspólnie. Usiedli więc naprzeciwko siebie po obydwu stronach biurka i patrzyli jakiś czas bez
słowa. Andrzej przejechał ze swoim drogocennym ładunkiem sporo kilometrów, narażając się na
niebezpieczeństwo, a teraz nie miał pewności, czy ma przed sobą prawdziwych chrześcijan. A może to
byli wysłannicy urzędu bezpieczeństwa?
Wreszcie zauważył, że na biurku leży Biblia. Sięgnął do kieszeni
i wyjął egzemplarz Pisma Świętego w języku holenderskim. Znalazł
w nim tekst zapisany w I Liście do Koryntian 16,20 i wskazał im go.
Uśmiechnęli się. Szybko znaleźli w swojej rumuńskiej Biblii to samo
miejsce. A było tam napisane tak: „Pozdrawiają was wszyscy
bracia. Pozdrówcie jedni drugich pocałunkiem świętym”.
Ludzie z drugiej strony biurka z promiennymi uśmiechami
spojrzeli na Andrzeja. Jeden z nich natychmiast odnalazł inny

werset - Przyp. Sal. 25,25. Andrzej znalazł to miejsce u siebie i przeczytał: „Jak zimna woda dla ust
spragnionych, tak dobra wieść z dalekiej krainy”.
Kolejne pół godziny spędzili rozmawiając ze sobą przy pomocy słów Pisma Świętego. Byli
uszczęśliwieni tą wspólnotą, która przełamała wszelkie ograniczenia kulturowe i językowe. Uśmiali się
przy tym do łez.
Andrzej był już teraz pewien, że spotkał braci w Chrystusie. Gdy pokazał im swój ładunek z Bibliami,
zaskoczeni Rumuni wyściskali go serdecznie.
Tego wieczoru ów pracownik hotelowy podszedł do Andrzeja i powiedział:
– Szukałem języka „agape”, ale nie mogłem znaleźć. Nie ma języka o tej nazwie. Jest tylko słowo greckie,
które oznacza „miłość”.
Andrzej odpowiedział:
– To w tym języku właśnie przegadaliśmy całe popołudnie. Czy odkryliście ten przepiękny język?
Studiując kolejny temat, dowiemy się, jak Bóg może wprowadzić nas wszystkich do swojego
wspaniałego kręgu miłości.
1. KOŚCIÓŁ STWORZONY DLA WSPÓLNOTY
Jezus założył Kościół, by wyjść naprzeciw ludzkim wymaganiom w dziedzinie wychowania i
wzajemnego wspierania się. Wszyscy bowiem mamy takie potrzeby I to jest to, czym staje się Kościół.
Nie jest to miejsce, gdzie przychodzimy, by obnosić się ze swoją sprawiedliwością, jak z nowym
kapeluszem. Jest to natomiast miejsce, gdzie schodzimy się, aby pomóc jedni drugim. Kościół apostolski
stał się wspólnotą wierzących, którzy byli ze sobą blisko związani. O wczesnochrześcijańskim Kościele
możemy przeczytać następujące słowa:
„I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. (...) chwaląc
Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy
mieli być zbawieni” (Dz. Ap. 2,42.47).
Pismo Święte ukazuje siłę i prężność wczesnochrześcijańskiego Kościoła, wzywającego ludzi do
radosnej wspólnoty, która torowała wszystkim drogę wzwyż do Wszechmocnego.
„Co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami mieli. A
społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i Synem jego, Jezusem Chrystusem. A to piszemy,
aby radość nasza była pełna” (I Jana 1,3.4).
Wspólnota serc związanych ze sobą poprzez kontakt z Jezusem to przeżycie wielkiej radości. Wszyscy
bowiem możemy rozmawiać tym samym językiem, językiem miłości.
Chrześcijanie stają się częścią jednej wielkiej rodziny Skoro wszyscy mają pokrewnego ducha i
pokrewną naturę, są braćmi i siostrami w Chrystusie. Im większa jedność wiary, tym silniejsza więź wśród
chrześcijan. Podróżująca po świecie młodzież adwentystyczna odkryła wartość takich więzi. Ktoś z nich
wyznał: „Gdziekolwiek się znalazłem, miałem przyjaciół nawet wtedy, gdy nikogo nie znałem.
Znajdowałem ich w szkołach, ośrodkach misyjnych i stwierdzałem, że nasze wspólne zasady wiary i
nadzieje wiązały nasze serca razem. To nie było coś przypadkowego; ufaliśmy sobie wzajemnie i
odkrywaliśmy rzeczywiste ciepło wspólnoty Traktowano mnie jak członka rodziny w domach, gdzie
mogliśmy rozmawiać posługując się zaledwie kilkoma słowami”.

Członkowie Kościoła założonego przez Jezusa i apostołów związani byli razem podobnymi
przekonaniami, miłością Bożą oraz pragnieniem służenia jedni drugim i świadczeniem o Jego łasce dla
świata. Te ścisłe więzy wspólnoty sprawiły, że ta bezsilna i prześladowana mniejszość „wywróciła świat
do góry nogami”.

2. KOŚCIÓŁ, KTÓRY ZAŁOŻYŁ CHRYSTUS
Czy Chrystus ma Kościół, czy też być może ta cała idea o religijnej organizacji to wymysł ludzki? Jezus
odpowiada:
„...na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go” (Mat. 16,18).
Jezus jest Skałą, Kamieniem Węgielnym swego Kościoła. A kto jest
częścią fundamentu?
„Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego
kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezusa” (Efez. 2,20).
Co Pan czynił dla Kościoła wtedy, gdy apostołowie zwiastowali
ewangelię?
„Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni” (Dz.
Ap. 2,47). Gdy Chrystus założył Kościół, dał obietnicę, że „bramy piekielne
nie przemogą go” (Mat. 16,18), toteż Kościół chrześcijański w dalszym ciągu
trwa. Od czasu rzymskich cesarzy do komunistycznych dyktatorów miał on, i
ma, wciąż bardzo potężnych wrogów. Ale krew męczenników jedynie
przyczynia się do jego wzrostu i siły. Gdy jakiś chrześcijanin został spalony
na stosie albo rzucony na pożarcie lwom, wielu innych zajmowało jego miejsce.
Kościół wielokrotnie musiał się ukrywać, ale wychodził z jaskiń i pustyń jeszcze bardziej wzmocniony
Jego wrogowie zrobili, co tylko było można, by zetrzeć Kościół z powierzchni ziemi i często przepowiadali,
że już więcej się nie pojawi z innymi, nowymi „zabobonami”. Ale prawda chrześcijańska w obecnych
czasach rozwoju nauki i zeświecczenia jest jeszcze bardziej wyrazista.
Jedno z największych wyzwań dla Kościoła przyszło wtedy, gdy był on jeszcze religią państwową w
Imperium Rzymskim. Rozwijał się jakiś czas pomyślnie, chociaż w coraz większym stopniu był
zanieczyszczany poglądami, które były obce Chrystusowi. W okresie ciemnego średniowiecza wydawał
się duchowo umarły Ale Pan zawsze zachowywał „resztki” odważnych i wiernych wyznawców, którzy w
najtrudniejszych czasach świecili jak gwiazdy na ciemnym niebie. Słowo „Kościół” dosłownie oznacza
„tych, którzy zostali zwołani”. Bóg ma swój szczególny lud, który wezwał ze świata.
Więź Chrystusa z Kościołem Paweł porównuje do pełnego czułości związku męża z żoną:
„Mąż jest głową żony, jak Chrystus Głową Kościoła” (Efez. 5,23).
Kościół jest jak dobra rodzina, a silna więź między jej członkami sprawia, że wszyscy działają dla
wspólnego dobra:
„Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i
domownikami Boga” (Efez. 2,19).
Paweł przyrównuje Kościół do żywego ciała, z Chrystusem jako jego Głową:

„On także jest Głową Ciała, Kościoła” (Kol. 1,18).
W jaki sposób stajemy się ciałem Chrystusa - Kościołem?
„Bo też w jednym Duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało” (I Kor. 12,13).
Chrzest to swego rodzaju drzwi prowadzące do Kościoła. Księga Objawienia ukazuje Kościół jako
świeczniki (Obj. 1,20). Jaki jest stosunek Jezusa do tych świeczników?
„...a gdy się obróciłem, ujrzałem siedem świeczników, a pośród tych świeczników kogoś
podobnego do Syna Człowieczego” (Obj. 1,12.13).
Apostoł Jan widział zmartwychwstałego Chrystusa przechadzającego się pośród swoich zborów,
troszczącego się o nie i przebywającego wśród nich przez cały czas. Chrystus nigdy nie opuścił swojego
ludu i nigdy tego nie zrobi.

3. KOŚCIÓŁ Z OKREŚLONYM CELEM ISTNIENIA
Ostatnio instytut Gallupa wykazał, że chociaż dziewięćdziesiąt cztery procent Amerykanów twierdzi, iż
są ludźmi wierzącymi i religijnymi, jedynie dwadzieścia pięć procent chodzi regularnie do kościoła.
Mnóstwo ludzi w obecnym czasie uważa, że religia jest ich ściśle prywatną sprawą i nikt nie ma prawa się
do tego wtrącać.
Ale jest to oczywiste, że Chrystus powołał swój Kościół do istnienia po to, by zaspokoił on nasze
wrodzone osobiste potrzeby Lecz czy nie wyrzekamy się prywatności, gdy życie staje się dla nas za
trudne? Potrzebujemy wsparcia innych, by zachować naszą wiarę żywą i owocną.
Jednostki potrzebują Kościoła, ponieważ wspólnota pomaga nam wzrastać duchowo. Kościół także
odgrywa inną ważną, potrójną rolę:
1) Kościół strzeże prawdy.
„... który jest Kościołem Boga żywego, filarem i podwaliną prawdy”
(I Tym. 3,15).
Kościół wywyższa prawdę Bożą i broni jej przed atakami ludzi
zeświecczonych. Łatwo osobom, które kierują się własnymi poglądami,
zabłądzić w różnego rodzaju kwestiach teologicznych. Nierealistyczne jest
przekonywanie, że wszystko, co rodzi się w twoim sercu, jest prawdą.
Prawdą jest to, o czym Bóg mówi, że jest prawdą. A my potrzebujemy
zbiorowej mądrości innych wierzących, która sprawia, że skupiamy się na
istotnych prawdach Pisma Świętego.
2) Kościół jest przykładem tego, co łaska Boża może uczynić dla
grzeszników.
„Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem,
narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności
do cudownej swojej światłości” (I Piotra 2,9).
Zmiany, jakich Chrystus dokonuje w życiu wierzących, przynoszą chwałę Bogu, który „powołuje nas do
cudownej swojej światłości”. Kościół

zbudowany jest na Jezusie - „tajemnicy pobożności” (I Tym. 3,16). Jej moc polega na obecności
Chrystusa w sercu chrześcijanina.
3) Lud Boży jest świadkiem Boga w świecie, który znajduje się w potrzebie.
Przed powrotem do nieba Jezus dał swoim uczniom obietnicę:
„Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w
Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi” (Dz. Ap. 1,8).
To ogromny przywilej dla Kościoła mieć od Boga wspaniałe poselstwo o Bożej miłości do świata. Ciąży
na nas, jako na chrześcijanach, wielki obowiązek wobec ludzi, by przedstawić im Boga naszym życiem.
4. KOŚCIÓŁ ZORGANIZOWANY DO OKAZYWANIA MOCY
Kościół, który założył Chrystus, miał określoną organizację. Ktoś mógł być do niego przyjęty lub
wyłączony z grona jego członków (Mat. 18,15-18). Boży Kościół wybierał przywódców i miał zarówno
światowe, jak i lokalne kierownictwo (Dz. Ap. 8,14; 14,23; 15,2; I Tym. 3,1-10). Wierzący, gdy zostali
ochrzczeni, byli zjednoczoną, zorganizowaną grupą (Dz. Ap. 2,41.47).
Kościół istnieje celem wzajemnego zachęcania się.
„I baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków, nie
opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie
otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża” (Hebr. 10,24.25).
Krótko mówiąc, w tym tkwi jego istota, jest to właśnie to, co czyni jego struktury zdrowymi. Jego
członkowie, zbudowani jedni na drugich w wierze, wspierają się
wzajemnie.
Bóg zorganizował Kościół, by wzmocnić lud Boży, a także po
to, by Kościół ten służył światu. Oczywiste jest, że możemy
uczynić o wiele więcej razem niż pojedynczo. Weźmy na przykład:
Kościół Adwentystów Dnia Siódmego. Prowadzą, zakrojoną na
szeroką skalę, działalność medyczną na całym świecie - od
miejskich przychodni zdrowia do klinik na dalekich wyspach
południowego Pacyfiku. Ich instytucje naukowe zapoznały także
tysiące młodych osób z lepszym sposobem życia w Chrystusie począwszy od Uniwersytetu Loma Linda, pioniera w dziedzinie
transplantacji serca, do niewielkich szkół misyjnych,
rozproszonych po całej Afryce Równikowej. Udzielają skutecznej
pomocy w przypadku głodu i klęsk żywiołowych, np. zbory w Europie pomagają, rozdając odzież i
żywność biednym i bezdomnym w ponad dwóch tysiącach ośrodków pomocy. Wyznawcy Kościoła
Adwentystów Dnia Siódmego w stu dziewięćdziesięciu krajach świata głoszą poselstwo zbawienia.
Czy można byłoby tego wszystko dokonać, zachowując prywatność w religii? Oczywiście, że nie. Tylko
zorganizowana grupa poświęconych chrześcijan jest w stanie sprostać tym ogólnoświatowym
wyzwaniom.
Chrystus i apostołowie kładli nacisk na to, by poszczególni wierzący działali razem.

„Nie może więc oko powiedzieć ręce: Nie potrzebuję ciebie; albo głowa nogom: Nie potrzebuję
was. Wprost przeciwnie: Te członki dała, które zdają się być słabszymi, są potrzebniejsze... aby
członki miały nawzajem o sobie jednakie staranie... Wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, a z
osobna członkami” (I Kor. 12,21-27).
Wszystkie części ciała nie są dokładnie takie same, ale każda część jest ważna i wszystkie muszą
razem zgodnie działać. Oko oddzielone od reszty ciała nie może widzieć. Ręka odcięta od tułowia nie jest
nic warta. Niezależnie od tego, czy jesteśmy okiem, ręką, czy tylko palcem, nie możemy być naprawdę
skuteczni w działalności dla Chrystusa i bliźnich, jeżeli nie współpracujemy z innymi. Przynależność do
Kościoła, zjednoczenie się wraz z innymi, jako jedno ciało, umacnia nas jako chrześcijan.
5. RADOŚĆ CZCZENIA BOGA
W głębi naszego serca leży pragnienie przynoszenia chwały Bogu. Ale ta potrzeba może wygasnąć,
gdy nie jest odpowiednio wyrażana. Tak więc zachęcani jesteśmy do tego, by i naszym głosem wyrazić
najgłębszy zachwyt:
„Oddajcie Panu chwałę należną imieniu Jego! Złóżcie Panu pokłon w świętej szacie” (Ps. 29,2).
„Dusza moja wzdycha i omdlewa z tęsknoty do przedsionków Pańskich. Serce moje i ciało woła
radośnie do Boga żywego” (Ps. 84,2).
Co psalmista odczuwał, gdy szedł do świątyni?
„Uradowałem się, gdy mi powiedziano: Do domu Pana pójdziemy” (Ps. 122,1).
Jaką rolę odgrywa muzyka w nabożeństwie?
„Służcie Panu z radością., przychodźcie przed oblicze Jego z weselem!”
(Ps. 100,2).
„Chwalcie Boga w świątyni jego (...). Chwalcie go na strunach i na flecie!
Chwalcie go na cymbałach dźwięcznych, chwalcie go na cymbałach
głośnych. Niech wszystko, co żyje, chwali Pana!” (Ps. 150,1.4-6).
Biblia poucza nas, że składanie darów jest również właściwą formą oddawania
Bogu czci.
„Oddajcie Panu chwałę należną imieniu jego, przynieście dary i wejdźcie
do przedsionków jego! Oddajcie Panu pokłon w świętej szacie!” (Ps.
96,8.9).
Modlitwa jest także istotną częścią nabożeństwa.
„Pójdźcie, pokłońmy się i padnijmy na twarz! Klęknijmy przed Panem, który nas uczynił!” (Ps.
95,6).
Studiowanie Pisma Świętego i zwiastowanie ewangelii są głównymi punktami oddawania Bogu czci w
czasach nowotestamentowych. Poczynając od kazania apostoła Piotra w czasie Pięćdziesiątnicy, które
zapisane jest w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich, cała ta księga objawia fundamentalną rolę, jaką
odgrywa Słowo Boże w nabożeństwie we wczesnym okresie historii Kościoła. Od czasów protestanckich

reformatorów aż do naszych dni każde wielkie ożywienie religijne dokonywało się na bazie zwiastowania
biblijnego. Dlaczego?
„Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż
do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca” (Hebr. 4,12).
6. WAŻKOŚĆ KOŚCIOŁA
Niektórzy zarzucają, że Kościół pełen jest niedoskonałych ludzi. Na pewno jest to prawda. Ale to, co
powiedział pewien teolog, jest także prawdą: „Kościół nie jest galerią, gdzie na pokaz wystawiono
znakomitych chrześcijan, ale szkołą, której celem jest kształcenie i wychowywanie niedoskonałych ludzi”.
Skoro nikt z nas nie jest doskonały, Kościół nigdy nie będzie w pełni doskonały Kościół jest nie tylko
nadzieją świata, ale także, jak ujął to Jezus w jednej z przypowieści, kąkolem, który rośnie wśród
pszenicy (Mat. 13,24-30). Ktoś zasugerował, że należałoby nazwać Kościół społecznością
potrzebujących przebaczenia i przebaczających.
Gdy czytamy Nowy Testament, a dokładnie listy apostoła Pawła, stwierdzamy, że Kościół w czasach
apostolskich miał poważne problemy, i że w dzisiejszych czasach Kościół ma często poważne
uchybienia. W tym czy innym czasie większość z nas przyłączyła się do Kościoła, oczekując, że zostanie
nakarmiona słowem Bożym, ale odpadła głodna. Znamy duchownych, którzy nie traktowali wystarczająco
poważnie swoich obowiązków wobec wspólnoty i wyznawców, którzy nie żyli tak, jak głosili. W niektórych
środowiskach chrześcijańskich nie odczuwało się życzliwości, i jak to kiedyś ktoś określił, były one „tak
zimne, że w środku można było jeździć na łyżwach”.
Czasami bardzo trudno jest, patrząc w przeszłość na te słabości, dostrzec pierwotny zamiar, jaki
Chrystus miał wobec swego Kościoła. Czasami łatwo ucieka się od problemów. Ale musimy pamiętać, że
żadne niedomagania nie są w stanie zniszczyć wielkiego kamienia węgielnego, którym jest Chrystus. Tak
więc w naszym długim biegu chrześcijańskim jedyną naszą nadzieją na otrzymanie pożywienia w
niedoskonałym Kościele jest nieustanne kierowanie wzroku na Zbawiciela, który działa dla naszego
dobra.
Kościół nigdy nie przestanie być miejscem oddawania czci, gdzie grzesznicy spotykają się z Bogiem.
Jakub tak powiedział o miejscu, gdzie spotkał Boga:
„Zaprawdę, Pan jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem... O, jakimże lękiem napawa to miejsce!
Nic tu innego, tylko dom Boży i brama do nieba” (I Mojż. 28,16.17).
Chrystus jest zarówno fundamentem, jak i Głową Kościoła, Jego
Zbawicielem i Panem. Pomimo swoich niedoskonałości Kościół należy do
Niego. Ci, którzy przychodzą tutaj i koncentrują swój wzrok na Chrystusie,
zobaczą Jego chwałę i moc zbawienia. Doznają radości w Panu i radości
dzielenia wspólnoty z wierzącymi.
„Chrystus umiłował Kościół... aby go uświęcić, oczyściwszy go
kąpielą. wodną przez Słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół
pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale
żeby byt święty i niepokalany” (Efez. 5,25-27).
Kościół jest tak ważny dla Jezusa, że „dał On samego siebie zań”, On

umarł za każdego z nas z osobna, a także za Kościół jako całość. Tak więc przynależność do Kościoła
powinna być dla nas czymś niesłychanie ważnym. A co możemy powiedzieć o naszym osobistym
przywiązaniu do Kościoła? Czy jesteśmy członkami ciała Chrystusowego?
7. ODNAJDUJĄC KOŚCIÓŁ
Ile prawdziwych wyznań, albo ile Kościołów ma Jezus w świecie?
„Jedno ciało i jeden Duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego
powołania; jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest” (Efez. 4,4.5).
Skoro Chrystus ma tylko „jedną wiarę”, skąd możemy wiedzieć, która to jest? Jezus daje nam klucz do
znalezienia prawdziwego Kościoła.
„Jeśli kto chce pełnić wolę jego, ten pozna, czy ta nauka jest z Boga, czy też Ja sam mówię od
siebie” (Jan 7,17).
Kiedy decydujemy się spełniać wolę Bożą, On pomoże nam zorientować się, czy nauka danego
Kościoła pochodzi od Boga, czy jest to tylko tradycja ludzka. Najistotniejszą cechą Kościoła, jest
uszanowanie Słowa Bożego i okazywanie mu wierności. Prawdziwych naśladowców Chrystusa jednoczy
Pismo Święte, a nie charyzmatyczny przywódca czy wielka instytucja. Zanim wybierzemy Kościół, do
którego chcielibyśmy się przyłączyć, ważną rzeczą jest zrozumienie kilku istotnych zagadnień dotychczas
nie omawianych. Następne tematy poświęcone więc będą zasadom, które ułatwią nam właściwy wybór.
Dokonując kolejnych odkryć przez zapoznanie się z poszczególnymi tematami, korzystamy ze światła
płynącego z Pisma Świętego, które sprawia, że Jego wola staje się wyrazista. Wzrastający chrześcijanin
to taki, który otwiera serce i umysł, by przyjąć prawdy, jakie Bóg objawia mu przez swoje Słowo.
Mój Boże i Ojcze, jestem Ci zawsze wdzięczny za to, że ja sam przyjąłem dobrą nowinę o Chrystusie i
za tych wszystkich, którzy są chętni szerzyć ewangelię. Teraz chcę być cząstką tego wielkiego ruchu
wierzących, którzy ogłaszają światu poselstwo o Twojej wielkiej miłości. Uczyń mnie skutecznym
świadkiem w Twoim Kościele. Proszę o to w imieniu Jezusa. Amen.

Z broszury szesnastej, dowiedzieliśmy się, iż odpoczynek w dniu sabatu jest ważną odtrutką na stresy,
których nie brakuje w dzisiejszym świecie. Ponieważ Bóg wie dobrze, czego potrzeba ludziom,
przeznaczył siódmy dzień tygodnia na fizyczny odpoczynek, a także na duchową odnowę człowieka. Bóg,
po stworzeniu świata w ciągu sześciu dni, „odpoczął” dnia siódmego, „pobłogosławił” go i „poświęcił” (I
Mojż. 2,1-3).
Kiedy Bóg dał dziesięć przykazań swemu ludowi, Izraelowi, to
przykazanie o święceniu siódmego dnia, sabatu, umieścił w samym
sercu swego prawa (II Mojż. 20,8-11). Według tego przykazania, sabat
jest upamiętnieniem stwórczej mocy Bożej, jest dniem, w którym
odrywamy się od powszedniości dnia codziennego, by rozmyślać nad
pięknem cudów Jego stwórczej pracy; jest to również dzień
odpoczynku, gdy w większym stopniu niż w inne dni możemy
przemyśleć naszą więź z Bogiem.
Jezus w trakcie swego ziemskiego życia również święcił sabat (Łuk.
4,16), odnosząc się do niego z pełnym uznaniem jako do dnia, który jest dobrodziejstwem dla chrześcijan
(Mar. 2,27.28).
Szereg tekstów z Dziejów Apostolskich w dobitny sposób świadczy o tym, że po zmartwychwstaniu
Chrystusa Jego uczniowie nadal zachowywali sabat (Dz. Ap. 13,14; 16,13; 17,2; 18,1-4.11).

1. KŁOPOTLIWE PYTANIE
I w tym momencie dotykamy tematu, który dla wielu jest kłopotliwy, bowiem świat chrześcijański święci
dwa różne dni. Z jednej strony większość chrześcijan ze szczerego serca zachowuje niedzielę, czyli
pierwszy dzień tygodnia, który, jak wierzą, jest pamiątką zmartwychwstania Jezusa. Z drugiej zaś strony
istnieje też duża grupa chrześcijan, równie szczerych, którzy uważają, że Biblia uznaje za święty tylko
siódmy dzień tygodnia, sobotę, i że nigdzie Słowo Boże nie wypowiada się na temat święcenia niedzieli.
Ale czy rzeczywiście ma to jakiekolwiek znaczenie, który dzień zachowujemy jako święty? Szczerzy i
gorliwi chrześcijanie, dążący do poznania prawdy, zawsze muszą stawiać sobie takie pytania: „Na czym
najbardziej zależy Jezusowi?” i „Czego Pan ode mnie oczekuje?” Przede wszystkim pragniemy mieć

pewność, że postępujemy zgodnie z biblijnymi zasadami, i że jesteśmy posłuszni Bożym zaleceniom. „To
jest droga, którą macie chodzić!” (Iz. 30,21).
Ażeby rozstrzygnąć tę kwestię, musimy najpierw wyjaśnić sobie kilka spraw: Kto dokonał zmiany dnia
świętego, przenosząc go z soboty, siódmego dnia tygodnia, na niedzielę, pierwszy dzień tygodnia? Czy
Biblia upoważnia do takiej zmiany? Jeżeli tak, to czy zmiany tej dokonał Bóg, Jezus Chrystus, czy
apostołowie?
Przyjrzyjmy się bliżej wszystkim tym możliwościom.
2. CZY BÓG ZMIENI TEN DZIEŃ?
Czy mamy jakąś bezpośrednią Bożą wypowiedź w sprawie nakazu święcenia niedzieli, pierwszego
dnia tygodnia, zamiast siódmego, soboty?
Większość chrześcijan uważa dziesięć przykazań jako niepodważalny drogowskaz w swoim życiu.
Dekalog został bowiem przekazany Mojżeszowi i narodowi
izraelskiemu na górze Synaj przez samego Boga. Mojżesz
przypominał Izraelowi o tym wydarzeniu, mówiąc:
„Słowa te wypowiedział Pan na górze donośnym głosem do
całego waszego zgromadzenia spośród ognia, chmury i mgły,
a nic nie dodał: Spisał zaś je na dwu kamiennych tablicach,
które mi dał” (V Mojż. 5,22).
Dziesięć przykazań to jedyne słowa, jakie kiedykolwiek Bóg
osobiście napisał do rodzaju ludzkiego. Dlatego mają takie
doniosłe znaczenie. Bóg własnym palcem napisał te słowa na
kamiennych tablicach (II Mojż. 31,18).
Czwarte przykazanie zawiera następujący Boży nakaz:
„Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką
swoją pracę, ale siódmego dnia jest sabat Pana, Boga twego. Nie będziesz wykonywał żadnej
pracy (...). Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a
siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go” (II Mojż. 20,811).
Gdy Bóg stworzył nasz świat, wtedy ustanowił dzień siódmy „sabatem Pana”; Stwórca uczynił to w
trzech aktach:
1. Bóg odpoczął w siódmym dniu od wszelkiego dzieła, które uczynił.
2. Pobłogosławił dzień siódmy.
3. Poświęcił go (I Mojż. 2,1-3).
Gdy Pan przekazywał swemu ludowi dziesięć przykazań, ponownie wypowiedział powyższe słowa.
Wtedy również dał wyraźnie do zrozumienia, że żaden człowiek nie powinien poprawiać lub zmieniać
poleceń, które pochodzą wprost z Jego świętych ust.

„Niczego nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję i niczego z tego nie ujmiecie, przestrzegając
przykazań Pana, waszego Boga, które ja wam nakazuję” (V Mojż. 4,2).
Oto sam Bóg nawołuje do tego, by nie zmieniać Jego przykazań.
„Nie naruszę przymierza mego, i nie zmienię słowa ust moich” (Ps. 89,35).
Możemy zatem wyraźnie zauważyć, że w Biblii nie znajdujemy żadnych dowodów na to, iż to Bóg
zmienił dzień święty, nakazując święcenie niedzieli zamiast soboty.
3. CZY JEZUS ZMIENIŁ DZIEŃ ŚWIĘTY?
Według Jezusa, dziesięć przykazań, a także wszystkie główne zasady starotestamentowe, nie mogą
podlegać żadnym zmianom; są one bowiem wzorcem postępowania dla jego naśladowców:
„Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo
proroków; nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Bo zaprawdę
powiadam wam: Dopóki nie przeminie niebo a ziemia, ani jedna
jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się
stanie. Ktokolwiek by tedy rozwiązał jedno z tych przykazań
najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany
w Królestwie Niebios; a ktokolwiek by czynił a nauczał, ten będzie
nazwany wielkim w Królestwie Niebios” (Mat. 5,17-19).
Jezus z wielkim szacunkiem i poważaniem odnosił się do sabatu. Dał
nam również przykład, jak należy święcić sabat.
„I przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował i wszedł według
zwyczaju swego w dzień sabatu do synagogi” (Łuk. 4,16).
Jezus, wybiegając w przyszłość, pragnął, aby Jego uczniowie mogli w dalszym ciągu doświadczać
radości, która płynie z gorliwego święcenia dnia sobotniego. Polecił im, by modlili się o to, żeby nie
musieli uciekać z oblężonej Jerozolimy w dniu sobotnim.
„Módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w sabat” (Mat. 24,20).
Zbawiciel mówił tutaj o zniszczeniu Jerozolimy. Wydarzenie to miało miejsce w 70 roku po Chr.,
nieomal czterdzieści lat po zmartwychwstaniu. Jezus nie zmienił przykazania o święceniu soboty, nigdy
też nie unieważnił żadnego innego przykazania. Wręcz przeciwnie, zalecił bogatemu młodzieńcowi, żeby
przestrzegał przykazań (Mat. 19,16-22).
Z przykładu, który dał nam Jezus, oraz z Jego słów wyraźnie wypływa nauka, że sobota jest nadał
dniem odpoczynku i odprężenia, dniem, gdy możemy spędzić czas w łączności z Bogiem.
4. CZY APOSTOŁOWIE ZMIENILI DZIEŃ ODPOCZYNKU?
Jakub, pierwszy przywódca Kościoła wczesnochrześcijańskiego, tak pisał o dekalogu:

„Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego.
Bo Ten, który powiedział: Nie cudzołóż, powiedział też: Nie zabijaj; jeżeli więc nie cudzołożysz, ale
zabijasz, jesteś przestępcą zakonu” (Jak. 2,10-11).
Łukasz, lekarz i ewangelista Kościoła wczesnochrześcijańskiego, napisał:
„A w dzień sabatu wyszliśmy za bramę nad rzekę, gdzie, jak sądziliśmy, odbywały się modlitwy,
i usiadłszy, rozmawialiśmy z niewiastami, które się zeszły” (Dz. Ap. 16,13).
Paweł, apostoł pogan, którego listy zajmują wiele stron Nowego Testamentu, potwierdza to: „I
odpoczął Bóg dnia siódmego od wszystkich dzieł swoich [patrz I Mojż. 2,2]. (...). A tak pozostaje jeszcze
odpocznienie dla ludu Bożego” (Hebr. 4,4.9).
Nowotestamentowa Księga Dziejów Apostolskich osiemdziesiąt cztery razy wspomina o
przestrzeganiu sabatu przez apostołów, a wszystko to miało miejsce co najmniej czternaście lat po
zmartwychwstaniu Chrystusa.
Dz. Ap. 13,14.42.44 (dwa razy w Antiochii);
Dz. Ap. 16,13 (jeden raz w Filippi);
Dz. Ap. 17,2 (trzy razy w Tesalonice);
Dz. Ap. 18,4.11 (siedemdziesiąt osiem razy w Koryncie).
Jan, który zmarł jako ostatni z apostołów, napisał pięć ksiąg biblijnych: Ewangelię, trzy listy i proroczą
Księgę Objawienia. Zmarł około 100 roku po Chr., prawie siedemdziesiąt lat po odejściu Jezusa z tej
ziemi. Interesujące jest to, że nigdzie w jego pismach nie znajdujemy żadnej wzmianki o przesunięciu
dnia odpoczynku z siódmego na pierwszy dzień tygodnia. W rzeczywistości Jan święcił sobotę. Napisał
bowiem:
„W dzień Pański popadłem w zachwycenie” (Obj. 1,10).
Ze słów Jezusa Chrystusa jasno wynika, że dzień Pański to sobota:
„Albowiem Syn Człowieczy jest Panem sabatu” (Mat. 12,8).
Poszukując biblijnych dowodów na rzecz święcenia niedzieli, odkryliśmy,
że apostołowie nigdy nie usiłowali przesunąć Bożego dnia odpoczynku z
siódmego na pierwszy dzień tygodnia.
Nowy Testament wspomina pierwszy dzień tygodnia zaledwie osiem razy.
Nigdzie nie mówi się o nim jako o dniu świętym, a nawet nie czyni
najmniejszej aluzji, iż powinniśmy go uważać za dzień wielbienia Boga.
Krytyczne studium owych ośmiu tekstów Nowego Testamentu, odnoszących się do pierwszego dnia
tygodnia, wskazuje, że dotyczą one następujących wydarzeń:
1. Przyjścia kobiet do grobu Chrystusa w pierwszym dniu tygodnia (Mat. 28,1).
2. Podjęcia przez kobiety codziennych obowiązków w niedzielę, w pierwszym dniu tygodnia, „gdy minął
sabat” (Mar. 16,1-2).

3. Ukazania się Jezusa Marii Magdalenie pierwszego dnia tygodnia, zaraz po zmartwychwstaniu (Mar.
16,9).
4. Powrotu niewiast do zwykłych zajęć (Łuk. 24,1).
5. Przyjścia Marii w pierwszym dniu tygodnia do grobu Jezusa (Jan 20,1).
6. Zgromadzenia się uczniów pierwszego dnia po sabacie „z bojaźni przed Żydami”, a nie po to, żeby
święcić ten dzień (Jan 20,19).
7. Prośby Pawła do wiernych w Koryncie o odkładanie pierwszego dnia w tygodniu pewnej sumy
pieniędzy dla biednych w Jerozolimie (I Kor. 16,1-2). Fragment ten nie zawiera żadnej wzmianki o tym, że
chrześcijanie zbierali się w tym dniu na nabożeństwie.
8. Kazania apostoła Pawła, które miało miejsce zupełnie przypadkowo pierwszego dnia po sabacie
podczas pożegnalnego spotkania, o czym sprawozdaje ewangelista Łukasz w Księdze Dziejów
Apostolskich, w dwudziestym rozdziale i siódmym wierszu. Wiadomo jednak, że apostoł Paweł każdego
dnia głosił słowo Boże, apostołowie zaś codziennie spotykali się na łamaniu chleba (Dz. Ap. 2,46).
Żaden z wyżej wspomnianych fragmentów Nowego Testamentu nie potwierdza faktu, że apostołowie
przestali zachowywać siódmy dzień tygodnia, sobotę. Żaden z uczniów Jezusa nie wypowiada się na
temat przesunięcia dnia świętego z soboty na niedzielę, pierwszy dzień w tygodniu. W Nowym
Testamencie nie ma dowodu na to, że należy święcić niedzielę zamiast soboty Przesunięcie dnia
świętego z soboty na niedzielę nastąpiło wiele lat później. Aby dowiedzieć się, jak do tego doszło,
musimy prześledzić historię Kościoła.
5. SKĄD SIĘ WZIĘŁA NIEDZIELA JAKO DZIEŃ ŚWIĘTY?
Apostołowie wyraźnie ostrzegali, że niektórzy chrześcijanie odwrócą się od zasad wiary,
praktykowanych przez wczesny Kościół chrześcijański. Apostoł Paweł napisał:
„Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody.
Nawet spomiędzy was samych powstaną mężowie, mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów
pociągnąć za sobą. Przeto czuwajcie” (Dz. Ap. 20,29-31).
I tak się właśnie stało. Wiarygodni historycy sprawozdają, że
Kościół chrześcijański stopniowo zaczął tracić swoją pierwotną,
apostolską czystość wiary Powoli do chrześcijaństwa poczęły się
wkradać zwyczaje i doktryny, których apostołowie Paweł, Piotr i inni
przywódcy wczesnochrześcijańskiego Kościoła nigdy nie popierali.
Kościół odznaczający się na początku niezwykłą prostotą, z
czasem rozwinął się w instytucję z wyraźnie oddzielonym
kapłaństwem oraz z wyszukaną formą nabożeństw. W ten sposób z
biegiem czasu, chrześcijaństwo i pogaństwo coraz bardziej
upodabniały się do siebie. Tak jak strumienie wpadają do rzeki, tak
zwyczaje pogańskie w coraz większym stopniu przenikały do Kościoła chrześcijańskiego.
Zamiana święcenia soboty na święcenie niedzieli nastąpiła wiele lat po skompletowaniu ksiąg Nowego
Testamentu, kiedy wszyscy apostołowie już zmarli. Z historii dowiadujemy się, że to sami chrześcijanie w
końcu zaprzestali zachowywania siódmego dnia tygodnia.

Badania nad dziejami Kościoła wykazują, że w niektórych miejscach dopiero kilka stuleci później
zaprzestano całkowicie święcenia dnia sobotniego; w ciągu tego czasu upowszechniła się praktyka
odpoczynku w dniu niedzielnym.
Ale oczywiście, wierzący nie przestali zachowywać soboty z dnia na dzień, zaczynając nagle święcić
niedzielę, pierwszy dzień tygodnia, jako dzień Pański. Najwcześniejsze przypadki święcenia niedzieli
przez chrześcijan miały miejsce w połowie II w. po Chr., na terenie dzisiejszych Włoch. Jednakże przez
długi czas chrześcijanie zachowywali oba te dni, z czasem tylko nieliczni pozostali wierni jedynie sobocie.
7 marca 321 roku po Chr. Konstantyn Wielki wydał pierwszy edykt niedzielny, który nakazywał
wszystkim obywatelom Cesarstwa Rzymskiego, z wyjątkiem rolników, odpoczynek w pierwszym dniu
tygodnia. Ten edykt oraz pięć innych państwowych ustaw, wydanych przez Konstantyna, położyły
podwalinę pod całe ustawodawstwo, dotyczące niedzieli, które faktycznie obowiązuje aż do dnia
dzisiejszego. W czwartym wieku Rada Miejska Lei zakazała chrześcijanom powstrzymywania się od
pracy w sobotę, zezwalając jedynie na święcenie niedzieli, jako dnia Pańskiego.
Śledząc historię, dowiadujemy się zatem, że oddawanie czci Bogu w niedzielę jest zwyczajem
wprowadzonym wyłącznie przez człowieka. Biblia bowiem nie daje żadnych podstaw do unieważnienia
czwartego przykazania, nakazującego święcenie sabatu. W Starym Testamencie prorok Daniel
przepowiedział pojawienie się w erze chrześcijańskiej zwodniczej mocy, która będzie usiłowała zmienić
Boże prawo. Możecie przestudiować ten temat, zwracając się do nas z prośbą o wysłanie na wasz adres
tematów z kursu pod tytułem: Księga Daniela. Znajdziecie tam szczegółowe wyjaśnienie tego proroctwa.
6. KTO ZMIENIŁ TO PRZYKAZANIE?
Kto oficjalnie przesunął dzień święty z siódmego dnia na pierwszy dzień tygodnia?
Przyznaje się do tego Kościół katolicki. Usiłując ratować chylące się ku
upadkowi Imperium Rzymskie, działający w dobrej wierze przywódcy
Kościoła poszli na kompromis i przesunęli dzień oddawania czci Bogu z
soboty na niedzielę. W opublikowanym w Polsce Katolickim Katechizmie
Ludowym, opracowanym przez ks. Franciszka Spiragę i posiadającym
imprimatur z dnia 23 września 192? r., czytamy o zmianach, jakich
dokonał Kościół w dziesięciu Bożych przykazaniach, w tym także w
przykazaniu czwartym. „Nakaz święcenia sabatu przemienia Kościół na
nakaz święcenia niedzieli” (Katolicki Katechizm Ludowy, s.79).
Spośród wypowiedzi innych katolików podajemy dwie: kardynała
Jamesa Gibona i Luisa Gastona de Segur.
„Mażecie przeczytać Biblię od Księgi Rodzaju do Objawienia i nie
znajdziecie tam nawet jednego zdania, które uzasadniałoby święcenie
dnia niedzielnego. Pismo Święte domaga się zachowywania soboty, a
więc dnia, którego my w żaden Sposób nie święcimy”.
„To właśnie Kościół katolicki, w oparciu o autorytet udzielony mu przez Jezusa Chrystusa, przesunął
dzień odpoczynku z soboty na niedzielę na pamiątkę zmartwychwstania naszego Pana. W ten oto
sposób, protestanci, zachowując niedzielę, mimowolnie składają hołd władzy Kościoła
rzymskokatolickiego”.
A więc sprawa jest jasna. Kościół katolicki dumnie stwierdza, że to jego zwierzchnicy dokonali zmiany
dnia świętego.

7. JAKIE STANOWISKO W TEJ KWESTII ZAJMUJĄ KOŚCIOŁY PROTESTANCKIE?
Aby mieć pełny obraz, jaki jest stosunek większości chrześcijan do omawianego tematu, przytaczamy
niektóre znaczące protestanckie wypowiedzi.
Marcin Luter, założyciel Kościoła luterańskiego, w Augsburskim Wyznaniu Wiary (artykuł 28), pisząc o
prawie biskupów i księży do ustanowienia niektórych praw i obrzędów, tak oto formułuje ówczesny
stosunek Kościoła katolickiego do tego zagadnienia:
„Nie ma przykładu, który by przytaczali [Rzymskokatolicy] częściej niż zmianę soboty. Wielka jest zapewniają - władza Kościoła skoro nas zwolnił spod jednego z dziesięciorga przykazań”, a następnie
dodaje, „nasi nauczyciele uczą, że biskupi - jak wyżej pokazano - nie mają władzy ustanawiać
czegokolwiek wbrew ewangelii”. Konfesja Augsburska, Wydawnictwo „Augustana”, Bielsko-Biała, 1992 r.
Teologowie metodystyczni, Amos Binney i Daniel Steelle, zauważyli: „Jest prawdą, iż nie ma żadnego
nakazu dotyczącego chrztu niemowląt, (...) nie znajdujemy również podstaw do święcenia pierwszego
dnia w tygodniu”.
Historyk, dr N. Summerbell, członek jednego z Kościołów protestanckich, napisał: „Kościół
rzymskokatolicki całkowicie odstąpił od biblijnych zasad wiary (...). Zmienił czwarte przykazanie, uchylając
Boży nakaz o święceniu sabatu, a ustanawiając niedzielę dniem świętym”.
Znany, protestancki historyk Kościoła, dr Augustus Neander, napisał: „Święto niedzielne, podobnie jak
wszystkie inne święta, zostało ustanowione z woli człowieka; pozostaje ono w sprzeczności z życzeniem
apostołów, by przestrzegać Bożego przykazania w tym względzie; święcenie niedzieli zamiast soboty
było sprzeniewierzeniem się woli apostołów i wczesnego Kościoła apostolskiego. Prawdopodobnie to
zwiedzenie miało miejsce przy końcu drugiego wieku; wtedy bowiem pojawili się ludzie, głoszący pogląd,
iż praca w niedzielę jest grzechem”.
8. W CZYM WŁAŚCIWIE TKWI PROBLEM?
Teraz mogą nasuwać się nam różne pytania, np.: Dlaczego w
takim razie tak wielu chrześcijan, nie zważając na to, co ma w tej
sprawie do powiedzenia Biblia, święci niedzielę? Który dzień
powinienem święcić? Czy mam postępować tak samo, jak inni,
mówiąc: Myślę, że nie ma to żadnego znaczenia, który dzień
zachowuję, pod warunkiem, że święcę jeden dzień w tygodniu? Czy
mam przykładać wagę do tego, co powiedział Bóg w czwartym
przykazaniu, że „siódmego dnia jest sabat”?
Rzecz cała nie sprowadza się tylko do kwestii formalnego
święcenia dnia sobotniego, a więc tego dnia, który jest właściwy z
biblijnego punktu widzenia. Istota problemu tkwi bowiem w posłuszeństwie wobec Chrystusa. Gdyż
dotykamy tutaj fundamentalnej kwestii dotyczącej naszej lojalności, mianowicie: Komu jestem posłuszny?
Czy w sprawie zachowywania dnia świętego słucham Chrystusa, Syna Bożego, czy raczej ludzkiej
tradycji?
Bóg nie postępuje w apodyktyczny sposób. Nie bez powodu poprosił człowieka po stworzeniu świata,
powtarzając to następnie w dekalogu, by święcił siódmy dzień tygodnia, sabat (I Mojż 2,1-3; II Mojż. 20,811). Czytamy tam, że odpoczął Pan „dnia siódmego”, ustanawiając sabat na pamiątkę swej stwórczej
mocy Bóg oddzielił ów dzień i „poświęcił” go. Przeznaczył go dla nas i naszych rodzin, byśmy mogli
przybliżać się do Niego, aby się wzmocnić i doznać duchowej odnowy.

Niektórzy chrześcijanie odpowiadają na to tak: „Ja święcę każdy dzień”. Jest oczywiste, że możemy i
wręcz powinniśmy czcić Boga w naszych sercach każdego dnia. Ale fakt nadal pozostaje faktem, iż Bóg
uczynił jeden dzień szczególnym; albowiem „poświęcił” siódmy dzień tygodnia. W sobotę Pan staje się
nam bliski w niepowtarzalny sposób; ponieważ „pobłogosławił” ten dzień swoją obecnością, dlatego
pragnie, byśmy poświęcili mu wtedy cały czas.
Powiedzmy sobie wprost: W Biblii nie znajdujemy żadnego uzasadnienia dla święcenia niedzieli. Nie
ma, co do tego, najmniejszych wątpliwości. To, który dzień czcimy, ma ogromne znaczenie. Stoimy
bowiem przed wyborem: słuchamy nauk ludzkich, albo Słowa Bożego. Inaczej mówiąc, albo opowiadamy
się za ludzkim fałszywym nakazem, albo za autentycznym Bożym rozkazem.
Prorok Daniel usilnie ostrzegał przed średniowiecznym Kościołem, który „będzie zamyślał odmienić
czasy i zakon” (Dan. 7,25). Bóg ponownie wzywa swój lud do posłuszeństwa. Pragnie, by przestrzeganie
soboty było oznaką wierności i miłości.
Jezus obiecuje pełnię radości tym, którzy miłują i przestrzegają Jego przykazań.
„Jak mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem; trwajcie w miłości mojej. Jeśli przykazań
moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i Ja przestrzegałem przykazań
Ojca mego i trwam w miłości jego. To wam powiedziałem, aby radość moja była w was a aby
radość wasza była zupełna” (Jan 15,9-11).
Mamy cudownego Zbawiciela, który gorąco pragnie, byśmy osobiście doświadczyli pełni Jego miłości.
Serce chętne do wykonywania Jego woli szeroko otwiera swe podwoje na przyjęcie Bożej miłości.
Chrystus wybrał całkowite posłuszeństwo wobec swego Ojca, mimo iż krzyż i grzechy świata ciążyły nad
nim ciężkim brzemieniem. Gdy zawołał do Boga: „Oddal ten kielich ode mnie”, to mimo wszystko dodał:
„Wszakże nie co Ja chcę, ale co Ty” (Mar. 14,36).
Chrystusowi ogromnie zależy na tym, byśmy doznali pełni radości,
płynącej ze szczerego poddania się Bogu. On również pragnie, abyśmy
doświadczyli radości, płynącej z odpoczynku w sabat. Bóg chce, byśmy
byli gotowi polegać na Nim we wszystkim. Jeżeli odpowiecie na Boże
wołanie i rozpoczniecie święcić siódmy dzień, sobotę, wówczas
Chrystusowa radość będzie w was i to radość zupełna (Jan 15,11). Wielu
ludzi, święcących sobotę, zgodziłoby się z tym, co powiedział pewien
człowiek: „Od momentu, kiedy zacząłem zachowywać sabat, w moim
życiu pojawiło się dużo radości, w mej duszy panuje wielki pokój, a w
sercu odczuwam, dającą prawdziwe zadowolenie, obecność Bożą;
szczęście, płynące z posłuszeństwa Jezusowi, całkowicie zmieniło moje
życie”. Czy odkryliście już może piękno sobotniego odpoczynku?
Kiedy ludzie wybierają posłuszeństwo Bogu i święcą sabat, niektórzy
napotykają na trudności w pracy lub w rodzinie. I chociaż droga może
wydać się niełatwa, pamiętajcie, że Jezus będzie wspierał was swoją
mocą, a wasze życie chrześcijańskie wzbogaci się. On zawsze dotrzymuje swych obietnic. Jego
niewidzialna osoba będzie przy was, a wasza radość będzie zupełna.
Drogi Ojcze, któryś jest w niebie: Dziękuję Tobie za to, że oddałeś swoje życie, abym mógł żyć na
wieki. Dziękuję za Twoje Słowo, które prowadzi mnie w mym życiu. Dziękuję za to, że objawiłeś mi
prawdę o sabacie. Pomóż, abym zawsze postępował uczciwie zarówno wobec Ciebie, jak i siebie
samego. Dopomóż mi także, żebym zawsze opowiada) się po Twojej stronie. Panie, gdy nadejdą
trudności, proszę o obecność i pomoc Jezusa, a także o to, bym zawsze żył ku Twojej chwale. Proszę
Cię o to w cudownym imieniu Jezusa. Amen.

Zabłąkana kula, wystrzelona podczas ulicznej strzelaniny, zabija chłopca odrabiającego lekcje przy
kuchennym stole. Młoda matka odkrywa, że podczas transfuzji krwi jej dziecko zostało zarażone AIDS.
Tysiące kilometrów od nas dziesiątki tysięcy ludzi giną w trzęsieniu ziemi. Tragedie raz po raz wstrząsają
naszym światem. Niewytłumaczalne i rozdzierające serca. A tak bardzo pragniemy jakiejś odpowiedzi na
te wszystkie nieszczęścia. Wiarygodnej odpowiedzi.
Zachodzi pytanie: „Gdzie jest Bóg w świecie bezsensownego
cierpienia i śmierci. Być może Bóg jest w niebie - ale czy jest tutaj?”
Słyszeliśmy zapewnienia, że Bóg jest sprawiedliwy i prawy. Psalmista
powiedział:
„On miłuje sprawiedliwość i prawo; pełna jest ziemia łaski Pana”
(Ps.33,5).
Jeśli jest to prawdą, to w jaki sposób ma zamiar naprawić ten świat?
W jaki sposób zamierza położyć kres cierpieniom i tragediom'? Wiemy,
że może dać nam siłę i odwagę, które pozwolą przetrwać trudne chwile,
ale nikt z nas nie chce, by te chwile trwały wiecznie. Chcemy
całkowitego rozwiązania. Chcemy zobaczyć światło na końcu tunelu.
Podczas studiowania tego tematu dowiesz się, w jaki sposób Bóg położy kres grzechowi i cierpieniu. A
gdy już to uczyni, wszelkie stworzenie we wszechświecie zaświadczy, że Bóg jest sprawiedliwy. W
dwudziestym rozdziale Objawienia św. Jana pokazano, w jaki sposób i kiedy się to stanie.
1. TAJEMNICA TYSIĄCLECIA ODSŁONIĘTA
W dwudziestym rozdziale Księgi Objawienia skoncentrowano się na tysiącletnim okresie, który
nastanie po drugim przyjściu Chrystusa. Wydarzenia, wyznaczające milenium, to ostatni akt boju,
toczącego się pomiędzy Chrystusem a szatanem od momentu, gdy
grzech pojawił się we wszechświecie.
Ten kosmiczny dramat rozpoczął się w niebie, gdy szatan
zbuntował się przeciwko Bogu i rozpoczął wojnę z aniołami, którzy
nie upadli, gdy został wygnany, a następnie schronił się na ziemi.
Dramat rozgrywał się dalej, najpierw w ogrodzie Eden, a później na

przestrzeni całej ludzkiej historii, aż osiągnął pierwszy punkt kulminacyjny, gdy diabeł nakłonił ludzi do
ukrzyżowania Chrystusa. (Możesz przypomnieć sobie tę smutną historię sięgając do tematu trzeciego).
Dramat ten osiągnie kolejny, a zarazem i ostatni, punkt kulminacyjny przy zakończeniu tysiącletniego
okresu, gdy nasz grzeszny świat zostanie oczyszczony i poddany kontroli Chrystusa.
W dwudziestym rozdziale Księgi Objawienia pokazano nam, że granice tysiąclecia wyznaczają dwa
zmartwychwstania.
Kogo Bóg wskrzesi z martwych podczas pierwszego z nich, mającego miejsce na początku
tysiąclecia?
„Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu; nad nimi druga
śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez tysiąc lat”
(Obj. 20,6).
„Błogosławieni i święci”, ci, wszyscy którzy przyjęli Jezusa jako swego Zbawiciela, powstaną w czasie
pierwszego zmartwychwstania. Jeśli mają królować z Chrystusem przez tysiąc lat, muszą powrócić do
życia na początku tego okresu.
Kto zatem powstanie podczas drugiego zmartwychwstania, zamykającego okres tysiąca lat?
„Inni umarli nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat” (Obj. 20,5).
Wyrażenie „inni umarli” może odnosić się jedynie do grzeszników, ponieważ sprawiedliwi, ci, którzy
zostali zbawieni przez wiarę w Chrystusa, będą przywróceni do życia na początku tysiąclecia.
Okres tysiąca lat wyznaczają więc dwa zmartwychwstania: na początku zmartwychwstanie
sprawiedliwych, i na końcu bezbożnych.
2. WSKRZESZENI PRZY PRZYJŚCIU CHRYSTUSA
Pierwsze zmartwychwstanie, sprawiedliwych, będzie miało miejsce podczas powtórnego przyjścia
Chrystusa.
„Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej
zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w
Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi
porwani będziemy w obłokach w powietrze na spotkanie Pana; i tak
zawsze będziemy z Panem” (I Tes. 4,16-18).
Gdy Jezus powróci na ziemię, wskrzesi umarłych w Chrystusie i
zabierze ich do nieba wraz ze sprawiedliwymi, którzy pozostali przy życiu
(Jan 14,1-3). Również w tym samym czasie przemieni sprawiedliwych,
którzy staną się bezgrzeszni i nieśmiertelni - nie będą podlegać już dłużej
chorobie, starzeniu się czy śmierci (I Kor. 15,51-53).
A co stanie się z ludźmi bezbożnymi, którzy będą żyć, gdy przyjdzie
Jezus? Ponieważ nie przyjęli Jezusa, wciąż będą lgnąć do grzechu; nie
mogąc istnieć w Bożej obecności, zostaną zniszczeni „blaskiem przyjścia”
Chrystusa (Łuk. 17,29.30; II Tes. 2,7.8).
(Wydarzenia towarzyszące przyjściu Jezusa możesz sobie przypomnieć

zaglądając do tematu ósmego).
3. SZATAN „PRZYKUTY” DO ZIEMI NA TYSIĄC LAT
Gdy rozpocznie się tysiąclecie, sprawiedliwi pójdą do nieba, a bezbożni będą martwi. Co się będzie
więc działo na świecie w czasie tego tysiąca lat?
„I widziałem anioła zstępującego z nieba, który miał klucz od otchłani i wielki łańcuch w swojej
ręce. I pochwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat.
I wrzucił go do otchłani, i zamknął ją, i położył nad nim pieczęć, aby już nie zwodził narodów, aż
się dopełni owych tysiąc lat. Potem musi być wypuszczony na krótki czas” (Obj. 20,1-3).
Przy przyjściu Chrystusa szatan zostanie „związany łańcuchem” na tysiąc lat. Gdzie zostanie
uwięziony? W „otchłani”. Użyte tu słowo w języku greckim oznacza „bardzo głęboki” lub „bezdenny”.
Słowo „otchłań” (abyssos) pojawia się w Septuagincie (greckim przekładzie Starego Testamentu z
czasów przedchrześcijańskich), w I Mojż. 1,2, w opisie stanu ziemi przed stworzeniem. Wydaje się więc
jasne, że nasza ziemia będzie otchłanią, w której Bóg uwięzi szatana.
W Piśmie Świętym wspomniano o szatanie związanym „wielkim
łańcuchem”. Czy należy to rozumieć dosłownie? Nie, kontekst wyraźnie
świadczy o tym, że chodzi tu o symboliczny łańcuch okoliczności. Przywodzi
to na myśl wyrażenie, którego używamy, wymawiając się od wyświadczenia
komuś przysługi: „Chciałbym ci pomóc, ale mam związane ręce”.
Podczas tysiąclecia szatan bardzo chciałby zwodzić i gnębić ludzi, ale
jego ręce związane będą łańcuchem okoliczności. Nie znajdzie żadnych
sprawiedliwych, których mógłby kusić, ponieważ wszyscy będą w niebie. Nie
znajdzie również bezbożnych, którym mógłby przewodzić, ponieważ
wszyscy będą martwi, śpią w prochu ziemi. Szatan będzie się po prostu tułał
po wyludnionej, spustoszonej ziemi, nie mając nikogo z ludzi pod swoją kontrolą. Okoliczności „zwiążą”
go, „aby już nie zwodził narodów, aż się dopełni owych tysiąc lat” (Obj. 20,3).
Widzimy tu szatana w ostatnim akcie jego odwiecznej walki z Bogiem. Jego zły charakter pozostanie
niezmieniony Jemu i towarzyszącym mu aniołom więzieniem będzie pusty świat. Nie mogąc nikogo
zwodzić i kusić, snuć się będzie po ziemi, zmuszony do rozmyślania nad wszystkimi cierpieniami i
tragediami, które spowodował na przestrzeni dziejów ludzkości.
4. SPRAWIEDLIWI SĄDZĄ NIESPRAWIEDLIWYCH
Tysiąclecie jest także czasem sądu. Należy jednak pamiętać, że sąd składa się z czterech faz:
1. Sąd przedadwentowy nad sprawiedliwymi, przed przyjściem Chrystusa.
2. Nagroda dla sprawiedliwych podczas powtórnego przyjścia.
3. Sąd nad bezbożnymi podczas tysiąclecia.
4. Kara dla szatana i bezbożnych przy końcu tego okresu.
O pierwszych dwóch fazach sądu mówiliśmy w temacie trzynastym. Teraz przyjrzyjmy się fazie trzeciej
i czwartej - śledztwu oraz wyrokowi na niesprawiedliwych.

Wiemy już, że sprawiedliwi umarli wyjdą z grobów przy drugim przyjściu Chrystusa i wraz z żyjącymi
sprawiedliwymi opuszczą ziemię, udając się wraz z Jezusem i świętymi aniołami do niebiańskiego raju.
Odkupieni przez Chrystusa na tysiąc lat znajdą dom w niebie. Co będą tam przez ten czas robić?
„Czy nie wiecie, że święci świat sądzić będą? (...) Czy nie wiecie, że aniołów sądzić będziemy?”
(I Kor. 6, 2-3).
„I widziałem trony, i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu; widziałem też dusze tych,
którzy zostali ścięci za to, że skradali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże (...) Ci ożyli i
panowali z Chrystusem przez tysiąc lat” (Obj. 20,4).
Podczas tysiąclecia sprawiedliwi będą rozpatrywali czyny ludzi
bezbożnych i upadłych aniołów, włączając w to ich przywódcę szatana. Jakże odpowiednim zajęciem dla męczenników - nieugiętych i
wytrwałych obrońców ewangelii - będzie zbadanie i zrozumienie
Bożych wyroków na niesprawiedliwych.
Bóg odkupionym istotom ludzkim wspaniałomyślnie dał możliwość
ocenienia Jego postępowania z bezbożnymi. Wiemy, co to znaczy
walczyć w grzesznym świecie; ocieraliśmy się o tych ludzi codziennie.
Możemy mieć wiele pytań, np.: „Dlaczego nie ma tu mojego sąsiada?
Wydawało się, że jest takim porządnym człowiekiem”, lub: „Dlaczego
mojej cioci się nie udało?” W tej fazie sądu znajdziemy odpowiedzi na wszystkie pytania. Gdy będziemy
przeglądać zapisy i osądzać umarłych „na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w
księgach” (Obj. 20,12), przekonamy się, że w swoim postępowaniu z rodzajem ludzkim, Bóg zawsze
postępował słusznie i sprawiedliwie wobec każdego.
Pewien profesor zaskoczył kiedyś swoich studentów pytaniem: „Czy wiecie, że w niebie będą łzy?”
Studenci nie byli tego tacy pewni, więc profesor wyjaśnił, że sprawiedliwi będą w czasie tysiąclecia sądzili
swoich zgubionych przyjaciół i bliskich. To będzie smutne przeżycie; zrozumiemy, w jaki sposób
poszczególne osoby odwracały się od Boga, pomimo Jego heroicznych wysiłków, by ich uratować.
Zobaczymy, w jaki sposób Duch Święty dawał ludziom kolejne szanse poddania się Bogu. Słuszność
każdego wyroku nie będzie budzić żadnych wątpliwości. Będzie to czas żałoby Ale możemy mieć
pewność, że po uporaniu się z tymi tragediami, Bóg „otrze wszelką łzę z oczu” (Obj. 21,4).
5. SZATAN UWOLNIONY PO UPŁYWIE TYSIĄCA LAT
Po skończeniu się okresu tysiąca lat kurtyna podniesie się, odsłaniając ostatni akt tych dramatycznych
wydarzeń.
„I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak
przyozdobiona oblubienica dla męża swego” (Obj. 21,2).
To wspaniałe miasto, którego złote ulice i perłowe bramy rozbrzmiewały echem naszych triumfalnych
okrzyków uwielbienia, było naszym domem przez tysiąc lat. Teraz święte miasto - z Chrystusem i ludźmi,
których odkupił - zstępuje z nieba na ziemię. Co w tym czasie dzieje się z bezbożnymi?
„Inni umarli nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat” (Obj. 20,5).
Wyrażenie „inni umarli” musi odnosić się do bezbożnych, ponieważ sprawiedliwi powstali do życia
podczas pierwszego zmartwychwstania, które miało miejsce na początku tysiąclecia. Tak więc to

niesprawiedliwi zostają wskrzeszeni po upływie tysiąca lat podczas drugiego zmartwychwstania. Co
wtedy robi szatan?
„A gdy się dopełni tysiąc lat, wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego i wyjdzie, by
zwieść narody, które są na czterech krańcach ziemi (...) i zgromadzić je do boju; a liczba ich jak
piasek morski. I ruszyli na ziemię jak długa i szeroka, i otoczyli obóz świętych a miasto
umiłowane” (Obj. 20,7-9).
Kiedy sprawiedliwi zstąpią na ziemię w świętym mieście, a bezbożni
zostaną wskrzeszeni, „wypuszczony zostanie szatan”. Znowu
niesprawiedliwi będą jego podwładnymi, a sprawiedliwi celem ataku. Nie
tracąc ani chwili szatan zacznie tworzyć z bezbożnych potężną armię.
Wydawać się będzie, że okoliczności mu sprzyjają. Święte miasto nie jest
ufortyfikowane, a jego mieszkańcy są nieuzbrojeni. Decydując się je zająć
siłą i zagarnąć jego bogactwa, przekonuje swoich naśladowców, że
przewaga liczebna gwarantuje im zwycięstwo.
Szatan będzie mógł układać strategiczne plany z militarnymi geniuszami z
wszystkich okresów ludzkiej historii. Generałowie, którzy podbijali imperia,
mogą kierować jego armią. Naukowcy mogą próbować wynaleźć nowe
rodzaje broni masowej zagłady Drugie zmartwychwstanie ujawnia smutną
rzeczywistość; w stanie śmierci charaktery niesprawiedliwych nie uległy
jakiejkolwiek przemianie. Ludzie powstali z grobu z takimi samymi
ambicjami, takimi samymi samolubnymi żądzami, z jakimi pomarli. W końcu szatan wydaje rozkaz
wymarszu, by zaatakować miasto. Nieprzeliczony tłum, w wojennym szyku, rusza, by ogłosić tę lśniącą
metropolię z kosmosu swoją stolicą. Szatan i niesprawiedliwi przystępują do oblężenia Nowego
Jeruzalem; to ich ostatnia szansa, by zniweczyć Chrystusowy plan wyratowania ludzkości od
przekleństwa grzechu. Ale gdy zajmują stanowiska wokół Nowego Jeruzalem, straszliwa prawda zaczyna
docierać do ich serc: „Jesteśmy na zewnątrz! Jesteśmy na zewnątrz w ciemności!” Niesprawiedliwi z
przerażeniem uświadamiają sobie grozę faktu - są zgubieni, zgubieni na wieki.
6. OSTATNIA SCENA SĄDU
W ten sposób, po raz pierwszy i ostatni, cały rodzaj ludzki spotyka się razem, twarzą w twarz. Jezus
przewodzi odkupionym dzieciom Bożym, znajdującym się wewnątrz miasta, a szatan tłumom
bezbożnych, będących poza jego murami. W tym krytycznym momencie Bóg rozpoczyna ostatnią fazę
sądu, ogłaszając wyrok na niesprawiedliwych.
„I widziałem wielki, biały tron a tego, który na nim siedzi (...) 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. 1 wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i
piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali, i byli osądzeni, każdy według uczynków
swoich” (Obj. 20,11-13).
Gdy niegodziwi staną przed tronem Sędziego, całe ich życie zostanie przed nimi odsłonięte. Na
podstawie zapisów, zgromadzonych w niebie, Jezus, sprawiedliwy Sędzia, w pełni udokumentuje swoje
postępowanie z upadłym rodzajem ludzkim i z upadłymi aniołami.
Cały wszechświat będzie to śledził z wytężoną uwagą. Stojąc
przed tronem Boga, Jezus przedstawi wszystkim wyczerpujący obraz
dzieła odkupienia. Dowiedzie, że faktycznie przyszedł, by szukać i
ratować zgubionych. Przyszedł na ten świat w ludzkim ciele, Jego

życie, wśród różnych zmagań i pokus, było bezgrzeszne, złożył ostateczną ofiarę na krzyżu i służył jako
nasz Kapłan w niebie. Wreszcie, gdy Chrystus ze smutkiem wyjdzie do przodu, by ogłosić wyrok na tych,
którzy uparcie do końca odrzucali Jego łaskę, każda istota we wszechświecie uzna Jego sprawiedliwość i
konieczność dokonania tego ostatecznego aktu boskiego sądu.
„Wszak wszyscy staniemy przed sądem Bożym. Bo napisano: Jakom żyw, mówi Pan, ugnie się
przede mną wszelkie kolano i wszelki język wyznawać będzie Boga” (Rzym. 14,10-11).
„[Chrystus] uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej.
Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby
na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemia i aby wszelki język
wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca” (Filip. 2,8-11).
Odkąd pojawił się grzech, szatan szkalował Boży charakter, oskarżając Boga o niesprawiedliwość. Ale
teraz na wszystkie pytania udzielono już odpowiedzi, wszystkie dylematy zostały rozstrzygnięte. Przy
końcu, nawet sam szatan, wielki oskarżyciel, nie będzie miał nic do powiedzenia na swoją obronę. Teraz
każda istota we wszechświecie uzna, że nawet jako Sędzia, zwłaszcza jako Sędzia, Jezus, Baranek
Boży, jest godny naszej miłości i czci. Wielki chór oświadczy: „Godzien jest ten Baranek zabity (..J” (Obj.
5,12). Cały plan oraz cel Bożego działania zostały w pełni odsłonięte, i Boży charakter został
oczyszczony z zarzutów
„Wszystkie narody przyjdą i oddadzą ci pokłon, ponieważ objawiły się sprawiedliwe rządy
twoje” (Obj. 15,4).
„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” (Obj. 5,13).
Nie tylko zbawieni, ale również źli aniołowie oraz sam szatan wyznają, że droga szatana była błędna, a
drogi Boże są sprawiedliwe i prawdziwe. Wszyscy zobaczą, że zło oraz samolubstwo prowadzą jedynie
do nieszczęścia i rozgoryczenia, i że nie warto, by takie życie trwało dalej.

7. OSTATECZNE UNICESTWIENIE GRZECHU
Chociaż szatan i nieprzeliczony tłum niesprawiedliwych przyznają w końcu, że Boża droga
postępowania jest słuszna, to jednak ich serca nie zostały przemienione, a charaktery są nadal złe. Po
ogłoszeniu wyroku niegodziwi idą na spotkanie ze swym tragicznym losem.
„I ruszyli na ziemię jak długa i szeroka, a otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane. I spadł z
nieba ogień, i pochłonął ich. A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki.
(...) I śmierć, i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego; owo jezioro ogniste, to druga śmierć.
I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego” (Obj.
20,9.10.14.15).
W czasie sądu ostatecznego płomienie wiecznego Boga zniszczą
grzech i tych, którzy uparcie do niego lgną. Szatan i wszyscy zgubieni
„pogrążą się w drugiej śmierci”, wiecznej śmierci, z której nie ma
przebudzenia. Ponieważ bezbożni wybrali drogę buntu, będą nie
przystosowani do prawdziwego szczęścia, dlatego zostaną zniszczeni
wraz z szatanem i jego aniołami. Niebiański ogień całkowicie oczyści
ziemię z pozostałości grzechu; Bóg będzie miał czysty wszechświat,
który nigdy już nie zostanie okaleczony złem. Heroiczny bój pomiędzy

dobrem a złem, pomiędzy Chrystusem a szatanem zakończy się. Chrystus obejmie panowanie.
Gdzie zamierzasz być w tym dniu? Czy postanowiłeś znaleźć się wraz z Chrystusem wewnątrz miasta
i zostać zbawionym na wieki? A może zostaniesz na zewnątrz, bez Chrystusa, skazany na wieczne
zatracenie. Bez względu na to, co niesie ci życie, jeśli złożysz je teraz w rękach Jezusa, możesz być w
mieście z Chrystusem i odkupionymi.
Jeśli dotąd tego nie zrobiłeś, teraz oddaj serce Jezusowi, a On otoczy cię swoją miłością i
przebaczeniem. Dziś masz szansę. Dziś możesz zostać uratowany

8. OCZYSZCZONA I ODNOWIONA ZIEMIA
Z popiołów tej ostatecznej, oczyszczającej zagłady, Bóg stworzy nowy świat:
„I widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły
(...) I widziałem miasto święte, Nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga (...) I usłyszałem
donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga 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; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły (...) Oto
wszystko nowym czynię” (Obj. 21,1-5).
Przywrócona do swojej pierwotnej piękności ziemia będzie na zawsze
domem odkupionej ludzkości. Uwolnieni od samolubstwa, chorób i
cierpienia, będziemy mieli przed sobą cały wszechświat do odkrycia,
wspaniałe nowe przyjaźnie do zawarcia i całą wieczność u stóp Jezusa,
by słuchać, uczyć się i kochać. (Przypomnij sobie opis nowego świata,
który znajduje się w temacie dziewiątym).
Kurtyna opada, zakrywając miniony dramat grzechu, by po chwili
podnieść się, odsłaniając chwałę nowego świata nieograniczonych
możliwości. O Jezusie, Władcy tego nadchodzącego świata, czytamy:
„I spocznie władza na jego ramieniu, i nazwa go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec
Odwieczny, Książę Pokoju. Potężna będzie władza i pokój bez końca” (Izaj. 9,5.6).
Możesz żyć wiecznie wraz z tym Cudownym Doradcą i Odwiecznym Ojcem. Możesz stanąć na ulicach
Nowego Jeruzalem w tym dniu, gdy cała ludzkość spotka się ze sobą twarzą w twarz. Jeżeli złożyłeś
swoje życie w dłoniach Jezusa, nie ogarnie cię niewymowne przerażenie, tak jak tych, którzy pozostając
na zewnątrz miasta, uświadomią sobie czekającą ich wieczną zgubę. Jeżeli obdarzysz Jezusa, jako
Zbawiciela, swoim zaufaniem, możesz być pewien, że gdy zapis twojego życia zostanie odczytany na
sądzie, Jezus powie: „Umarłem za tego człowieka; zapis Mojego doskonałego życia należy do niego!”
Drogi Ojcze, tak bardzo jestem Ci wdzięczny za to, że jesteś sprawiedliwy! Tak bardzo jestem
wdzięczny za Jezusa, i za to, co uczynił i czyni dla mnie codziennie! Tak bardzo jestem wdzięczny za to,
że umarł, by mnie uratować, bym mógł znaleźć się wewnątrz świętego miasta i być zbawionym na wieki.
Ojcze, chciałbym się tam znaleźć. Zachowaj moją wiarę. Proszę o to w imieniu Jezusa. Amen.

W lutym 1976 roku Gary Gilmore poszedł na stację benzynową i zastrzelił pracującego tam studenta.
Następnego dnia, grożąc użyciem broni, wymusił od młodego pracownika motelu pewną ilość pieniędzy,
potem kazał mu uklęknąć i strzelił mu w tył głowy.
Większość Amerykanów zgodnie uznała, że za takie zbrodnie,
popełnione z zimną krwią, należy się kara śmierci. Ale gdy sędzia
skazał mordercę na rozstrzelanie przez pluton egzekucyjny, naród
nagle podzielił się na dwa przeciwne obozy. Być może dlatego, że
Sąd Najwyższy już od dziesięciu lat nie zezwalał na stosowanie kary
śmierci i znaczna część społeczeństwa z zakłopotaniem myślała o
możliwości ponownego jej wprowadzenia. Adwokaci rozpaczliwie
szukali podstaw do tego, by decyzja sądu mogła być zmieniona,
mimo że sam Gilmore mówił, iż chce umrzeć. Przeciwnicy kary
śmierci zaciekle protestowali, nazywając egzekucję nieludzkim
„pogańskim rytuałem”. Oponenci twierdzili, że kara śmierci jest
sposobem pozbycia się tych, którzy stanowią zagrożenie dla społeczeństwa. Kilka osób zadzwoniło do
sędziego i zaproponowało mu, by sam stanął w plutonie egzekucyjnym.
I tak dyskusja przeciągała się i przeciągała. Czy państwo ma prawo pozbawić życia Gary'ego
Gilmore'a, czy też nie? Czy istnieje jeszcze dla niego jakaś szansa ratunku? A jeśli trzeba go skazać, to
czy nie można zrobić tego w sposób bardziej humanitarny? Niektórzy twierdzili, że wstrzyknięcie
narkotyku byłoby najlepszym sposobem, inni, że gdyby go powieszono, mniej by się męczył.
Ale w całej tej zażartej dyskusji nie brano pod uwagę jednej możliwości - zadania skazańcowi przed
śmiercią dodatkowych cierpień fizycznych. Skazaniec miał na swoim sumieniu długą listę przestępstw i
dwa okrutne morderstwa. Sprawiał wrażenie sadystycznego wykolejeńca. A mimo to, nawet wśród
najzagorzalszych zwolenników kary śmierci, nikt nawet nie zaproponował jakiejkolwiek formy cielesnych
cierpień. Nikt też nie zasugerował, żeby go żywcem spalić.
Natomiast wielu szczerych chrześcijan uważa, że nasz dobry, niebiański Ojciec chce torturować
grzeszników. Twierdzą, że bezbożni zasłużyli na to, by ich męczyć, muszą bowiem zapłacić za swoje
winy. Co więcej, sposób egzekucji przedstawiają w wiecznie płonącym ogniu, w którym przestępcy muszą
cierpieć wieczne męki.

Co Pismo Święte mówi o piekle? Jak się ma ono do Bożej dobroci i sprawiedliwości?
1. ŚMIERĆ JEZUSA
Przez sześć tysięcy lat Bóg błagał ludzi, by się zwrócili ku Niemu i byli zbawieni. Popatrzmy, co mówi
np. prorok Ezechiel:
„Jakom żyw - mówi Wszechmocny Pan - nie mam upodobania w śmierci bezbożnego, a raczej,
by się bezbożny odwrócił od swojej drogi, a żył” (Ezech. 33,11).
Podobnie nawoływał Jezus, gdy był na ziemi:
„Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni [przez grzech], a Ja wam
dam ukojenie” (Mat. 11,28).
Jezus chyba najpełniej odsłonił głębię swego serca, gdy, wisząc na krzyżu,
zawołał: „Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią” (Łuk. 23,34), oraz: „Boże
mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?” (Mat. 27,46). Chwilę później Jego serce
pękło i oddał ducha. Krzyż zapewne jest najlepszym dowodem tego, jak bardzo
Bóg kocha grzesznika i chce go ratować.
A pomimo tych niepojętych dowodów miłości, wielu nadal nie chce przyjść do
Jezusa. To oni będą musieli być kiedyś zniszczeni przez ogień. Dla Jezusa
będzie to zapewne straszne przeżycie, gdy będzie musiał oglądać śmierć tych,
za których umarł.
„Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają,
że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby
ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania” (II
Piotra 3,9).
Jezus pragnie, by wszyscy byli zbawieni, chce, by wszyscy uniknęli zagłady, która spotka tę skażoną
grzechem ziemię.
„A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły
rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną (...). Ale my oczekujemy, według
obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość” (II Piotra 3,10.13).
Dopóki grzech będzie panował na tej ziemi, dopóty ludzkość będzie cierpieć. Dlatego grzech trzeba
całkowicie unicestwić. Ci, którzy nie zechcą się go pozbyć, zginą razem z nim „w jeziorze ognia” (Obj.
20,14.15). Serce Jezusa jeszcze raz będzie „krwawić”, gdy będzie oczyszczał wszechświat z grzechu, i
gdy będzie musiał zniszczyć tych, którzy trzymają się grzechu, chociaż On pragnął ich ratować.
2. GDZIE I KIEDY BĘDZIE PŁONĄŁ OGIEŃ PIEKIELNY?
Wbrew niektórym popularnym poglądom, Bóg nie utrzymuje teraz
płonącego ognia w jakimś bliżej nie sprecyzowanym „piekle”, do którego
wrzucani są grzesznicy po śmierci. Piekło będzie wtedy, gdy ziemia
zamieni się w jezioro ognia (II Piotra 3,9-13). Bóg ześle karę śmierci w dniu
sądu ostatecznego po zakończeniu tysiąclecia (Obj. 20,9-15).

„Umie Pan wyrwać pobożnych z pokuszenia, bezbożnych zaś zachować na dzień sądu celem
ukarania” (II Piotra 2,9).
On wówczas również oczyści naszą ziemię ogniem.
„Teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego Słowa zachowane są dla ognia i utrzymane na
dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi” (II Piotra 3,7).
Bóg nigdy nie zamierzał unicestwiać człowieka w ogniu piekielnym. Ale gdy ludzie nie chcą zerwać z
szatanem i trwają przy swoich grzechach, otrzymają w końcu to, co wybrali.
„Wtedy powie i tym po lewicy: Idźcie precz ode mnie, przeklęci w ogień wieczny, zgotowany
diabłu i jego aniołom” (Mat. 25,41).
Według Jezusa, kiedy zaistnieje piekło?
„Żniwo, to koniec świata, żeńcy zaś, to aniołowie. Jak tedy zbiera się kąkoli pali w ogniu, tak
będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle swoich aniołów i zbiorą z Królestwa jego
wszystkie zgorszenia, i tych, którzy popełniają nieprawość. I wrzucą ich do pieca ognistego; tam
będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce w Królestwie Ojca
swego” (Mat. 13,39-43).
Kąkol - ci, co czynią zło - spalony zostanie dopiero przy końcu świata. Zanim Bóg wykona ten wyrok,
cały wszechświat musi być pewien, że decyzja Boża odnosząca się do ludzi jest słuszna. W walce, jaka
się toczy między szatanem i Bogiem, szatan chce udowodnić, że droga grzechu jest lepsza. Jezus
przychodząc na ziemię pokazał, że droga posłuszeństwa Bogu jest drogą prowadzącą do szczęśliwego
życia. „Przy końcu świata” okaże się ostatecznie, która droga była lepsza.
Pod koniec tysiąclecia, gdy aniołowie otworzą księgi i pokażą,
jaką rolę pełnił każdy człowiek w tym dramatycznym konflikcie,
wtedy szatan, śmierć, piekło, oraz każdy, kto „nie był zapisany w
księdze żywota” zostaną wrzuceni do jeziora ognistego (Obj.
20,15).
Potem, jak mówi kolejny wiersz (Obj. 21,1), gdy Bóg oczyści
naszą ziemię od grzechu, stworzy „nowe niebo i nową ziemię”.
3. JAK DŁUGO BĘDZIE PŁONĄŁ OGIEŃ PIEKIELNY?
Wielu uważa, że ogień piekielny będzie płonąć wiecznie, powodując nieopisane cierpienia.
Przypomnijmy opis piekła, podany w katechizmie, którego autorem jest ks. prof. Franciszek Spirago:
„Piekło jest miejscem i zarazem stanem duszy: - Jako miejsce znajduje się piekło pod ziemią (...). W
szczególności męki piekielne polegają na tym, że: 1) Potępieni nie oglądają nigdy Boga. 2) Otoczeni są
wciąż złymi duchami. 3) Są w ogniu, a także znoszą straszne męki na duszy (...). Będzie to ogień
rzeczywisty Tym różni się od ziemskiego, że nie spopiela palonych przedmiotów lecz, owszem,
konserwuje je, jak sól potrawy, i nie świeci, gdyż w piekle panuje ciemność (...). Natomiast piecze ogień
piekielny i to znacznie boleśniej niż ogień ziemski”. (Katolicki Katechizm Ludowy; s. 472,473, rok wydania
1927).
Dzisiaj ten przerażający opis gniewu Bożego odpowiada niewielu wierzącym. Ale wielu nadal akceptuje
naukę o piekle z wiecznie płonącym ogniem, ponieważ wmówiono im, że tak uczy Biblia. Przyjrzyjmy się

zatem niektórym tekstom, w których jest mowa o Bożym sposobie rozwiązania problemu grzechu i
grzeszników.
„Gdy się objawi Pan Jezus z nieba (...) w ogniu płomienistym, wymierzając karę tym, którzy nie
znają Boga, oraz tym, którzy nie są posłuszni ewangelii Pana naszego Jezusa. Poniosą oni karę:
zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana, i od mocy chwały jego” (II Tes. 1,7.8.9).
Proszę, zwróćcie uwagę, że „zatracenie wieczne” to nie to samo, co „wieczne męki”. Chodzi po prostu
o zatracenie na wieki, na zawsze, o wieczną śmierć. Rezultatem wiecznego zatracenia jest wieczna
śmierć. Proszę też zwrócić uwagę na to, co sam Jezus powiedział o piekle:
„Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą; bójcie się raczej tego, który
może i duszę i ciało zniszczyć w piekle” (Mat. 10,28).
Według Jezusa zarówno dusza, jak i ciało będą zabite, zniszczone w piekle. Gdy Jezus wygłaszał
swoje Kazanie na Górze i mówił o losie ludzkości przy końcu czasu, powiedział wtedy, że wąska droga
prowadzi do życia, a szeroka wiedzie na zatracenie (Mat. 7,13.14).
W najbardziej znanym wersecie Pisma Świętego (Jan 3,16) Jezus wyjaśnia, że Bóg „Syna swego
jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny”. Istnieją tylko dwie
możliwości, albo życie wieczne, albo wieczna śmierć.
Z powyższych tekstów wynika, że piekło jest końcem istnienia człowieka. Podobna myśl występuje w
różnych innych wersetach Pisma Świętego. „Potomstwo bezbożnych (...) będzie wytępione” (Ps. 37,28)
„Zginą” (II Piotra 2,12) „Zaiste, bezbożni wyginą (...) pójdą z dymem” (Ps. 37,20).
Apostoł Piotr mówił o dniu sądu i o zagładzie bezbożnych ludzi (II Piotra 3,7). Apostoł Paweł
powiedział, że jeśli chodzi o przeciwników Boga to „końcem ich jest zatracenie” (Filip. 3,19). Znawcy
języka greckiego powiedzieliby nam, że greckie słowo przetłumaczone jako „zatracenie” jest
najmocniejszym słowem, jakiego tylko można było użyć na określenie czegoś, co przestanie istnieć.
Ostateczne usunięcie z wszechświata grzechu będzie powodem
powstania jeziora ognia. Trudno sobie wyobrazić, by Jezus, płaczący
nad losem zatwardziałej Jerozolimy, i przebaczający grzechy tym,
którzy Go krzyżowali, ze spokojem mógłby patrzeć na wieczne
cierpienia potępionych. Biblia zapewnia nas, że piekło będzie miało
swój koniec.
„Bo oto nadchodzi dzień, który pali jak piec. Wtedy wszyscy
zuchwali i wszyscy, którzy czynili zło, staną się cierniem. I spali
ich ten nadchodzący dzień - mówi Pan Zastępów - tak, że im nie
pozostawi ani korzenia, ani gałązki (Mal. 3,19).
Bezbożni nie będą się palić przez wieczność. Ogień spali ich na popiół. „Zapłatą za grzech jest śmierć”
(Rzym. 6,23), a nie życie wieczne w piekle.
Pod koniec tysiąclecia wszyscy grzesznicy, podjudzeni przez szatana, podejmą ostatni wysiłek, żeby
pokonać Boga i zdobyć Nową Jerozolimę (Obj. 20,7 -10), ale wtedy ogień spadnie z nieba i zniszczy
szatana, grzech i wszystkich grzeszników, którzy nie chcieli się z grzechem rozstać.
„Spadł z nieba ogień, i pochłonął ich” (Obj. 20,9).

Niektórzy sądzą, że wyrażenie „robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie” (Mar. 9,48), świadczy o tym,
że jednak ogień będzie wiecznie płonąć, a „robak” toczący duszę i sumienie będzie wiecznie dręczyć
potępionych. Ale te słowa Jezusa zaczerpnięte są z proroctwa Izajasza (Izaj. 66,24), gdzie opisana jest
odrażająca scena gnijących trupów pełnych robactwa i tlących się ogni. Scena ta miała zobrazować
całkowite zniszczenie ludzi. Robaki tylko tak długo mogą żyć, jak długo mają co jeść. Ogień tak długo
może płonąć, jak długo ma się co palić. Jezus nazwał ten ogień „nieugaszonym” (Mat. 3,12), ponieważ
żadna jednostka straży pożarnej nie jest w stanie go ugasić. Palić się będzie dopóty, dopóki strawi
wszystko, co ma strawić.
Bóg obiecuje, że z tej pożogi wyłoni się oczyszczona nowa ziemia, nowe mieszkanie dla zbawionych:
„Dawne udręki poszły w zapomnienie i są zakryte przed moimi oczyma. Oto Ja stworzę nowe
niebo i nową ziemię i nie będzie się wspominało rzeczy dawnych, i nie przyjdą one na myśl
nikomu (...). I będę się radował z Jeruzalemu i weselił z mojego ludu, i już nigdy nie usłyszy się w
nim głosu płaczu i głosu skargi” (Izaj. 65,16-19).
Cóż to będzie za dzień! Wszystko, co przyprawiało nas o ból serca zostanie unicestwione. Bóg usunie
blizny grzechu z każdego serca i „nie będzie się wspominało rzeczy dawnych, i nie przyjdą one na myśl
nikomu”.
Nasze szczęście będzie zupełne, a serce Jezusa będzie przepełnione radością na widok Jego ludu.
4. BIBLIJNE ZNACZENIE WYRAŻENIA „WIECZNIE”
Obecnie przyjrzyjmy się niektórym wersetom, które w zrozumieniu pewnych ludzi zdają się sugerować
wieczność ognia piekielnego. Jest to dla nich idea często zupełnie odrażająca, ale nie wiedzą, jak od niej
odejść, ponieważ nie widzą możliwości innej interpretacji wersetów biblijnych od tej, którą kiedyś przyjęli.
Zauważyliśmy już, że „kaźń wieczna”, o której Jezus mówi w Ew. Mat. 25,46, nie jest nie kończącym
się płomieniem, lecz „ostatecznym zatraceniem” (II Tes. 1,9). Kara i jej skutki będą trwałe, jest to wieczna
śmierć.
Innym tekstem, który nie daje spokoju ludziom, jest werset z Ew Mat. 25,41, gdzie Jezus mówi o ogniu
wiecznym, zgotowanym diabłu i jego aniołom. Bo czyż wyrażenie „wieczny” nie sugeruje wiecznie
płonącego ognia? Popatrzmy zatem na podobne wyrażenia w innych fragmentach Pisma Świętego. W
Liście Judy, w wierszu siódmym, jest powiedziane, że Sodoma i Gomora „stanowią przykład kary ognia
wiecznego”. A przecież jest rzeczą oczywistą, że miasta te nie palą się do dnia dzisiejszego. Ogień był
„wieczny” w tym sensie, że dokonał zniszczenia, wiecznego w skutkach. W II Liście Piotra 2,6 jest
wspomniane, że Wszechmocny Bóg „Sodomę i Gomorę spalił do cna i na zagładę skazał jako przykład
dla tych, którzy by mieli wieść życie bezbożne”.
Bezbożni z Sodomy i Gomory nie palą się do dzisiaj. Miasta te i ich mieszkańcy obrócili się w popiół
dawno temu. Ogień natomiast, który ich spalił, spowodował „wieczne” skutki, całkowite zniszczenie.
Zapamiętaj! Ogień wieczny to wieczne zniszczenie, a nie wieczne
karanie.
Księga Objawienia, która posługuje się licznymi symbolami i bardzo
obrazowym językiem, często jest niewłaściwie rozumiana. Na
przykład w Obj.14,11 jest powiedziane o bezbożnych, których „dym
(...) męki unosi się w górę na wieki wieków”. To oczy wiście nasuwa

myśl o wiecznych cierpieniach. Ale znów pozwólmy, by Pismo Święte samo się zinterpretowało.
W II Mojż. 21,6 (BG) jest mowa o tym, iż przekłucie ucha niewolnika miało być znakiem, że ten
niewolnik będzie już niewolnikiem u swojego pana „na wieki”. To wyrażenie „na wieki” oznacza po prostu
dopóty, dopóki ten niewolnik będzie żył, a w Nowym Przekładzie jest powiedziane wprost - „na zawsze”.
Jonasz, który spędził trzy dni i trzy noce w brzuchu wieloryba (Mat. 12,40), powiedział, że był tam „na
wieki” (Jon. 2,6 BG), czy też „na zawsze” (Jon. 2,6 NP). Nie można mu się dziwić, że przebywanie trzy
dni w oślizłej, nieprzyjemnej ciemności wydawało mu się wiecznością.
Musimy być zatem ostrożni z interpretacją symboli i poetyckich wyrażeń. Dym unoszący się w górę z
płonącego jeziora to plastyczny obraz wiecznego zniszczenia. W Obj. 21,8 jest wyraźnie stwierdzone, że
jezioro płonące ogniem i siarką „to jest śmierć druga”. Piekło ma swój koniec. Bezbożni będą zniszczeni,
umrą, przestaną istnieć.
5. CZY PIEKŁO JEST KONIECZNE?
Na początku Bóg stworzył doskonały świat. Ale na świecie pojawiły się grzech, upadek, nieszczęście i
śmierć. Gdybyś wrócił któregoś dnia do swojego domu i zastałbyś go zdemolowanym i zniszczonym, czy
zostawiłbyś go takim na zawsze? Oczywiście, że nie. Usunąłbyś gruz, brud, nie nadające się do naprawy
meble i oczyściłbyś dom od góry do dołu. Bóg uczyni to samo. On zajmie się zniszczoną, skażoną przez
grzech ziemią i oczyści ją raz na zawsze, stwarzając nowe, lepsze warunki do życia.
Jest jednak pewien problem. Grzech nie tylko skaził ziemię, on
skaził również ludzi. Zniszczył więzi między ludźmi i więź z Bogiem.
Niczym złośliwy nowotwór toczą rodzaj ludzki gwałt, przemoc,
alkoholizm, narkomania, pornografia i inne występki. Bóg musi
kiedyś zniszczyć grzech, ponieważ grzech niszczy ludzi. Boży
problem polega na tym, w jaki sposób usunąć tego śmiertelnego
wirusa ze świata i nie zniszczyć jednocześnie wszystkich ludzi,
którzy są nim zarażeni. Pan postanowił więc przyjąć wirusa grzechu
do swojego ciała. Pozwolił, by rak grzechu uśmiercił Go na krzyżu,
ale w wyniku tego:
„Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i
sprawiedliwy i odpuści nam grzechy a oczyści nas od wszelkiej nieprawości” (I Jana 1,9).
Bóg daje każdemu ratunek od grzechu za darmo, ale smutne jest to, że niektórzy nie chcą przyjąć
lekarstwa. Upierają się i chcą pozostać ze swą chorobą. Bóg nie będzie ich zmuszał do wybrania życia
wiecznego. Ci, którzy odrzucą Jego rozwiązanie, zostaną w końcu zniszczeni przez swą chorobę.
Rzeczywisty powód zaistnienia piekła jest taki:
„Gdy wołałem, nie odpowiadaliście, gdy mówiłem, nie słuchaliście, czyniliście to, co złe w
moich oczach i wybieraliście to, co mi się nie podobało” (Izaj. 65,12).
Na skutek własnego wyboru, odcięci od Jezusa, źródła życia, grzesznicy stwierdzą, że pozostało im
tylko wieczne zatracenie.

6. CO TO ZNACZY BYĆ ZGUBIONYM?
Mimo że Pismo Święte nie uczy o nieustannych mękach w piekle, to jednak odkrywa przed nami
pewien rąbek tajemnicy, abyśmy zrozumieli, jak straszną rzeczą jest być zgubionym.

„Gdyż sprawiedliwa to rzecz u Boga odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają, a wam,
uciskanym, dać odpocznienie (...) gdy się objawi Pan Jezus z nieba ze zwiastunami mocy swojej,
w ogniu płomienistym, wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga, oraz tym, którzy nie są
posłuszni ewangelii Pana naszego Jezusa. Poniosą oni karę: zatracenie wieczne, oddalenie od
oblicza Pana” (II Tes. 1,6-9).
Bezbożni zostaną unicestwieni, „oddaleni od oblicza Pana”. Dlatego to działanie Boże poprzedzać
będzie „płacz i zgrzytanie zębów” (Mat. 22,13). Jakże straszna będzie świadomość, że radość wiecznego
życia z Bogiem wymknęła się z rąk, że już nigdy nie doświadczy się przyjaźni i prawdziwych więzów
miłości.
Kiedy Chrystus wisiał na krzyżu, a grzechy świata odłączyły Go od
Ojca, czuł się na zawsze zgubionym. Teraz wzrok grzeszników
napotykać będzie tylko ciemną pustkę przed sobą, nie ujrzą nic poza
wiecznym zniszczeniem. Będą musieli umierać bez nadziei na
zmartwychwstanie. Jednocześnie zobaczą, jak bezustannie odrzucali
Chrystusa, gdy ten zbliżał się do nich z propozycją ofiarowania im swej
miłości. W końcu upadną na kolana i wyznają, że Bóg jest sprawiedliwy
(Obj. 15,4; Filip. 2,10.11). Niech nas nie dziwi zatem, że Biblia tak
często zachęca nas do dokonania właściwego wyboru, do
opowiedzenia się za Chrystusem.
„Napominamy was, abyście nadaremnie łaski Bożej nie przyjmowali; mówi bowiem: W czasie
łaski wysłuchałem cię, a w dniu zbawienia pomogłem ci; oto teraz czas łaski, oto teraz dzień
zbawienia” (II Kor. 6,1.2).
„Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony”
(Jan 3,17).
Nie mogę wyobrazić sobie większej tragedii niż odrzucenie drogocennej ofiary Jezusa i wybranie
śmierci. Nic dziwnego, że Jezus powiedział:
„Większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się upamięta, niż z
dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują upamiętania” (Łuk. 15,7).
Mamy dwie możliwości do wyboru: wieczne zniszczenie - wieczne odłączenie od Boga, lub wieczną
przyjaźń z Jezusem i spełnienie naszych najgłębszych pragnień. Co wybierzesz? Czyż nie lepiej
opowiedzieć się za Chrystusem już dzisiaj?
Drogi Ojcze łaski, miłości i sprawiedliwości: Jestem tak wdzięczny za to, że Jezus mnie kocha, i że
oddał za mnie swoje życie. Pomóż mi stanąć po stronie zbawienia i życia wiecznego, a nie po stronie
wiecznej śmierci. Przygotuj mnie, bym był jednym z tych, którzy będą klęczeć u stóp Jezusa, gdy będzie
koronowany na Króla królów i Pana panów. Pomóż mi być wiernym Tobie, Twojemu Słowu i wszystkim
Twoim przykazaniom. Proszę o to w imieniu Jezusa. Amen.

Kurczymy się w sobie, gdy dziecko po raz pierwszy pyta nas: „Co to znaczy umrzeć?” Wzdragamy się
przed mówieniem, a nawet myśleniem o śmierci. Nie tylko sami boimy się śmierci, ale buntujemy się na
samą myśl, że ktoś, kogo kochamy, mógłby umrzeć. Śmierć jest wspólnym wrogiem wszystkich ludzi. Jak
więc brzmią odpowiedzi na trudne pytania, dotyczące śmierci? Czy ludzie rodzą się tylko po to, by
umrzeć? Czy śmierć jest naszym końcem? A może po śmierci istnieje jeszcze życie? Co dzieje się z tymi,
którzy leżą już w grobie? Czy możemy im pomóc? Czy możemy z nimi rozmawiać? Czy jeszcze kiedyś
spotkamy naszych bliskich, którzy zmarli? Gdzie faktycznie przebywają umarli? Ludzie przekrzykują się,
udzielając sprzecznych odpowiedzi. Media New Age głoszą, że duchy, które z nimi się kontaktują, są
zmarłymi istotami, które weszły w wyższe stadium rozwoju. Hinduizm uczy o reinkarnacji, kolejnym
wcielaniu się w długi szereg żyjących istot, na każdym etapie przezwyciężając złą karmę i osiągając
wyższy stopień doskonałości.
Buddyści wierzą w boga, który ich oświeca i prowadzi do wyższego
stanu. Ateiści zaprzeczają jakiejkolwiek nadziei na przyszłe życie i
twierdzą, że śmierć jest ostatecznym końcem wszystkiego. Wielu
chrześcijan wierzy, że zmarli tak naprawdę nie umierają - idą do nieba,
piekła lub jakiegoś pośredniego miejsca świadomej egzystencji. W
kwestii tak ważnej, obciążonej takim ładunkiem emocjonalnym, gdzie
możemy znaleźć prawdę o tym, co dzieje się z nami, gdy umieramy?
Odpowiedź jest w Biblii, poprzez którą Bóg, który wie wszystko o życiu i
śmierci, przekazuje pocieszające poselstwo nadziei.
1. BEZ LĘKU PRZED ŚMIERCIĄ
Każdy z nas w pewnych chwilach swego życia, być może tuż po odejściu przyjaciela lub kogoś
bliskiego, czuje pustkę w życiu, to niewypowiedziane osamotnienie, które ogarnia nas, gdy widzimy, jak
kończy się życie. Na szczęście jednak wyzwolenie „wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią
przez całe życie byli w niewoli” (Hebr. 2,15), było częścią ziemskiej misji Chrystusa.
Jezus wyraźnie odpowiada w Biblii na wszystkie nasze pytania, dotyczące śmierci, zmartwychwstania i
przyszłego życia. By zrozumieć, zawartą w Słowie Bożym, prawdę o śmierci, zacznijmy od początku i
przyjrzyjmy się, w jaki sposób zostaliśmy stworzeni.

2. W JAKI SPOSÓB BÓG NAS STWORZYŁ?
„Ukształtował Pan Bóg człowieka [hebrajskie: adam] z prochu ziemi (hebrajskie: adamah]” (I
Mojż. 2,7).
Stworzyciel mógł ukształtować pierwszego człowieka z jakiejś niebiańskiej lub nadprzyrodzonej
substancji, ale tego nie zrobił. Ukształtował Adama z „prochu ziemi”. Po połączeniu ze sobą właściwych
pierwiastków w mózg, kości i ciało Adama, Jego twórcza energia dała życie bezwładnemu kształtowi.
Przekształcenie tego doskonałego ciała w żyjącą istotę wymagało czegoś więcej, i tym czymś był „dech
życia”.
„Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał
się człowiek istotą żywą [w oryginale hebrajskim: duszą]” (I Mojż. 2,7).
Gdy Bóg tchnął dech w Adama, poprzez skomplikowaną sieć jego układu
nerwowego zaczęło od Boga przepływać życie. Mięśnie Adama rozciągały się i
kurczyły; serce i płuca zaczęły się rytmicznie poruszać. Połączenie ciała i
tchnienia życia uczyniło z człowieka „istotę żywą” lub „duszę żyjącą” (BG).
Zauważ, iż w Biblii nie jest powiedziane, że Adam otrzymał duszę jest raczej
mowa o tym, że „człowiek stał się duszą żyjącą”.
Możemy więc napisać „równanie” człowieka w taki sposób:
proch ziemi + dech życia = dusza żyjąca
inaczej
martwe ciało + tchnienie Boga = żywa istota
Każdy z nas posiada ciało, inteligencję, pamięć, zdolność rozumowania, świadomość i wolę. Mamy
jedną osobowość i jeden charakter. Jesteśmy więc jednolitą całością, a nie dwiema lub więcej odrębnymi
częściami, połączonymi ze sobą. Tak długo, jak oddychamy, jesteśmy żywą ludzką istotą, duszą żyjącą.
3. CO SIĘ DZIEJE W CHWILI, GDY CZŁOWIEK UMIERA?
W momencie śmierci dochodzi do odwrócenia procesu stworzenia, opisanego w I Mojż. 2,7:
„Wróci się proch do ziemi, tak jak nim był, duch zaś wróci do Boga, który go dał” (Kazn. Sal.
12,7).
W Biblii słowa „dech” i „duch” często używa się zamiennie. Gdy ludzie umierają, ich ciała stają się
„prochem”, a „duch” (lub „dech życia”) wraca do Boga, od którego pochodzi. Co więc się dzieje z duszą?
„Jako żyję Ja, mówi panujący Pan (...) oto dusze wszystkie moje są (...) Dusza, która grzeszy, ta
umrze” (Ezech. 18,3-4 BG).
Dusza umiera! Nie jest nieśmiertelna - może zginąć.
Dwa powyższe cytaty wskazują, że równanie, jakie ułożyliśmy na pod stawie I Mojż. 2,7, po
odwróceniu odzwierciedla śmierć.

dusza żyjąca - dech życia = martwa dusza
inaczej
istota żywa - tchnienie Boga = martwa istota
Śmierć jest przerwą w życiu, w istnieniu ducha, duszy i ciała. Ciało rozpada się w proch, a dech (lub
duch) wraca do Boga. Jesteśmy żywymi istotami, w trakcie życia żyjącymi duszami, ale w stanie śmierci
jedynie zwłokami, martwymi duszami. Ale, dzięki Bogu, cała historia człowieka się na tym nie kończy.
Chrystus daje nadzieję. Zanim jednak rozpoczniemy dyskusję o tej nadziei, zatrzymajmy się nad
pytaniem:

4. CO WIEDZĄ UMARLI?
Po śmierci mózg rozpada się; nie może pojmować, rozumieć, czy pamiętać czegokolwiek.
„Bo po śmierci nie pamięta się o tobie [Panie], a w krainie umarłych któż cię wysławiać
będzie?” (Ps. 6,6).
Wszystkie ludzkie uczucia zanikają w momencie śmierci.
„Zarówno ich miłość, jak ich nienawiść, a także ich gorliwość dawno minęły; i nigdy już nie
mają udziału w niczym z tego, co się dzieje pod słońcem” (Kazn. Sal. 9,6).
Umarli nie są świadomi niczego, co dzieje się na ziemi. Nie mają absolutnie żadnego kontaktu z
żyjącymi:
„Wiedzą bowiem żywi, że muszą umrzeć, lecz umarli nic nie wiedza i już nie ma dla nich żadnej
zapłaty, gdyż ich imię idzie w zapomnienie (...) Używaj życia (...) bo w krainie umarłych, do której
idziesz, nie ma ani działania, ani zamysłów, ani poznania, ani mądrości” (Kazn. Sal. 9,5.9.10).
Śmierć jest jakby snem, ale bez marzeń sennych. Pięćdziesiąt
cztery razy śmierć nazwana jest w Biblii „snem”. Psalmista mówi:
„abym nie zasnął snem śmierci” (Ps. 13,4). Jezus także uczył, że
śmierć jest snem. Powiedział kiedyś do uczniów:
„Łazarz, nasz przyjaciel, zasnął; ale idę zbudzić go ze snu.
Tedy rzekli uczniowie do niego: Panie! Jeśli zasnął, zdrów
będzie. Ale Jezus mówił o jego śmierci; oni zaś myśleli, że
mówił o zwykłym śnie. Wtedy to rzekł im Jezus wyraźnie:
Łazarz umarł” (Jan 11,11-14).
Kiedy Jezus przybył, Łazarz był we wczesnym stadium rozkładu, bowiem był martwy od czterech dni.
Ale gdy Syn Boży podszedł do grobu, udowodnił, że ożywienie zmarłego jest dla Boga tak łatwe, jak dla
nas obudzenie śpiącego towarzysza.
Bardzo pocieszająca jest wiadomość, że nasi zmarli bliscy „śpią”, odpoczywają spokojnie w Jezusie. W
tunelu śmierci, do którego sami kiedyś możemy wejść, czeka na nas cichy, spokojny sen.
Bóg wie, co jest dla nas najlepsze. Wyobraź sobie, że pobożna matka idzie po śmierci do nieba.
Według niektórych powszechnych przekonań, musiałaby się przypatrywać temu, co się dzieje na ziemi.
Jeśli miałaby krnąbrnego syna, mogłaby zobaczyć go jako beznadziejnego alkoholika czy narkomana,

umierającego na AIDS. Albo przypuśćmy, że jej mąż umarł wcześniej, przed nią. Jeśli był złym
człowiekiem, to, zgodnie z powszechnymi wierzeniami, mogłaby patrzeć, jak cierpi w piekle wieczne
męki. Zbawienie w takich okolicznościach mogłoby sprawiać więcej bólu niż radości. Dzięki Bogu za to,
że śmierć jest głębokim, niezmąconym snem.
5. CZY BÓG ZAPOMINA O TYCH, KTÓRZY ZASNĘLI?
Śmierć jest snem, ale nie jest końcem wszystkiego. Przy grobie swojego przyjaciela, Łazarza, Jezus
powiedział do Marty:
„Jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie” (Jan
11,25).
Ci, którzy umierają w Chrystusie, śpią w grobie - ale mają przed sobą świetlaną przyszłość. Nasz
nieskończenie doskonały Stwórca zachowuje kompletny obraz, jeśli wolisz, możesz powiedzieć zapis
DNA, każdej osoby, którą stworzył. Ten, który potrafi policzyć włosy na naszej głowie i trzyma nas w
swojej dłoni, na pewno o nas nie zapomni. Job miał zaufanie do Bożej, niezawodnej pamięci. Swoją
nadzieję na ponowne życie wyraził w następujący sposób:
„Obyś mnie ukrył w krainie umarłych... Gdy człowiek umiera, czy znowu ożyje? Przez wszystkie
dni mojej służby będę oczekiwał, aż nadejdzie zmiana, wtedy będziesz wołał, a ja ci odpowiem,
będziesz tęsknił za tworem swoich rąk” (Job 14,13-15).
„Zmiana” nadejdzie dla tych, którzy odpoczywają w grobie. U Boga nigdy nie zaginie żaden ślad po
Jego dzieciach. Możemy umrzeć i obrócić się w proch, ale u Boga pozostaje wyraźny zapis naszej
indywidualności. Nasze życie jest „ukryte wraz z Chrystusem w Bogu” (Kol. 3,3), a On wyprowadzi nas z
grobu tak pewnie i całkowicie, jak zrobił to z Łazarzem.
„Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z nim w
chwale” (Kol. 3,4).
Sprawiedliwi zmarli zostaną obudzeni ze snu, gdy powróci Jezus.
„A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych,
którzy zasnęli, abyście się nie smucili, jak drudzy, którzy nie mają
nadziei... Gdyż sam Pan, na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby
Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli
w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z
nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i
tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi
słowy” (I Tes. 4,13.16-18).
W dniu zmartwychwstania śmierć będzie wydawała się krótkim
odpoczynkiem. Umarli nie są świadomi upływu czasu. Ci, którzy przyjęli
Chrystusa jako swojego Zbawiciela, zostaną zbudzeni ze snu jego
cudownym, docierającym do ziemi, głosem.
Nadzieja zmartwychwstania towarzyszy nadziei niebiańskiego domu,
który jest przygotowany dla nas w niebie (Kol. 1,5). W Biblii wiele jest zapowiedzi zamieszkania w
doskonałej siedzibie Ojca. Jego mieszkańcy to ci którzy chętnie przestrzegają Bożych przykazań i
pozostają wierni Jezusowi (Obj. 12,7). Bóg „otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie, ani
smutku, ani krzyku, ani mozołu” (Obj. 21,4).

Ci, którzy kochają Boga, nie muszą bać się śmierci. Poza nią leży wieczność, rzeczywiste, fizyczne,
radosne i pełne życie z Bogiem. Jezus ma „klucze śmierci” (Obj. 1,18). Bez Chrystusa śmierć byłaby
jednokierunkową, ślepa ulicą, która kończy się zapomnieniem, otchłanią. Ale Jezus może otworzyć grób.
Z Chrystusem jest nadzieja: jasna, promienna nadzieja.

6. CZY TERAZ JESTEŚMY NIEŚMIERTELNI?
W Biblii ani razu nie jest powiedziane, że dusza jest nieśmiertelna. Na początku dziedzictwem Adama,
jako stworzonego syna Bożego, nie była śmierć, ale wieczne życie. Gdyby Adam był posłuszny woli
Bożej, nigdy by nie umarł. Jednak wtedy, gdy Adam i Ewa zgrzeszyli, zaprzepaścili swoje prawo do życia,
i przez nieposłuszeństwo zaczęli podlegać śmierci. Ich grzech zaraził cały rodzaj ludzki (Rzym. 5,12).
Ludzie są teraz śmiertelni ponieważ „dusza, która grzeszy, ta umrze” (Ezech. 18,4 BG).
Hebrajskie i greckie słowa określające „duszę”, „ducha” i „dech” pojawiają się w Biblii tysiąc siedemset
razy, ale ani razu ludzka dusza, duch, czy dech nie są określane jako wieczne i nieśmiertelne. Słowu
Bażemu jest zupełnie obce pojęcie „wiecznego ludzkiego ducha”. Nie ma też ani śladu czy wskazówki, z
których można by wywnioskować, że ludzka „dusza” lub „duch” mogą istnieć w jakikolwiek sposób
niezależnie od ciała.
Obecnie jedynie Bóg posiada nieśmiertelność.
„Błogosławiony i jedyny władca, Król królów, Pan panów, Jedyny, który ma nieśmiertelność” (I
Tym. 6,15.16).
W Piśmie Świętym powiedziano wyraźnie, że ludzie są w tym życiu śmiertelni. Lecz gdy powróci Jezus,
nasza natura ulegnie zasadniczej przemianie.
„Oto tajemnicę wam objawiam: nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. W
jednej chwili, w oka mgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej; bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni
zostaną jako nie skażeni, a my zostaniemy przemienieni. Albowiem to, co skażone, musi
przyoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przyoblec się w nieśmiertelność. A
gdy to, co skażone, przyoblecze się w to, co nieskażone, i to, co śmiertelne, przyoblecze się w
nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane: Pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie! (I Kor.
15,51-54).
Jako ludzkie istoty nie jesteśmy teraz nieśmiertelni. Ale przez wiarę w Jezusa możemy powoływać się
na obietnicę nieśmiertelności. Chrześcijańska pewność zbawienia to przeświadczenie o otrzymaniu
nieśmiertelności przy powrocie Jezusa.
Obietnica nieśmiertelności stała się pewna, gdy Jezus opuścił grób.
„[Jezus Chrystus] śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność na jaśnię wywiódł przez
ewangelię” (II Tym. 1, 10).
Pogląd, że już teraz jesteśmy nieśmiertelni, idzie w parze z wiarą w wiecznie płonące piekło. Zarówno
idea nieśmiertelności duszy, jak i wiecznego piekła wywodzi się z kłamstwa szatana, wygłoszonego w
Edenie do Ewy, gdy jej obiecał: „Na pewno nie umrzecie” (I Mojż. 8,4). Boża perspektywa ludzkiego
przeznaczenia jest jasna: wieczna śmierć dla tych, którzy odrzucają Chrystusa i trwają w swoich
grzechach, lub nieśmiertelność, gdy powróci Jezus, jako dar dla tych, którzy przyjęli Go jako Zbawiciela.
7. W ZETKNIĘCIU SIĘ, ZE ŚMIERCIĄ KOGOŚ BLISKIEGO

Obawy, które nas dręczą, gdy stykamy się ze śmiercią, stają się szczególnie dotkliwe, gdy umiera ktoś
bliski. Osamotnienie i poczucie straty mogą być wszechogarniające, a okres żałoby długi. Niektórzy
odczuwają rozłąkę z ukochaną osobą tak boleśnie, że usiłują nawiązać kontakt ze zmarłym. Mogą więc
ulec wpływom spirytystycznych mediów lub proroków New Age, którzy utrzymują, że potrafią się
porozumiewać ze zmarłymi.
Jednak w Biblii znajdujemy precyzyjne ostrzeżenia przed próbami złagodzenia tym sposobem bólu,
spowodowanego śmiercią:
„A gdy wam będą mówić: radźcie się wywoływaczy duchów i
czarowników, którzy szepczą a mruczą, to powiedzcie: Czy lud
nie ma się radzić swojego Boga? Czy ma się radzić umarłych w
sprawie żywych?” (Izaj. 8,19).
Jedynym wyjściem, gdy znosimy udrękę z powodu rozłąki z
ukochaną osobą, jest pocieszenie, jakie może dać jedynie Chrystus.
W końcu to Chrystus, a nie jakieś medium, trzyma naszego bliskiego
w swojej dłoni. To Chrystus-Stworzyciel przechowuje zapis jego
indywidualności.
Kontakt z Chrystusem jest najzdrowszym sposobem na przetrwanie okresu żałoby Powoli przyswoimy
sobie Jego obietnicę wiecznego życia; Jego słowa rozświetlą nasze mroczne myśli.
Pamiętaj, że bliska ci osoba śpi, a całonocny sen wydaje się śpiącemu chwilą. Następnym świadomym
odczuciem, jakiego doznają ci, którzy zasnęli w Chrystusie, będą odgłosy powtórnego przyjścia.
Twoi bliscy, którzy odpoczywają w Jezusie, powstaną w dzień zmartwychwstania, gdy powróci Jezus.
W ten wspaniały dzień, wierzący krewni i przyjaciele zostaną razem porwani w górę, by spotkać się z
Chrystusem w powietrzu. Bóg zaplanował na ten czas wiele spotkań. Dzieci powrócą do rodziców nie
posiadających się ze szczęścia. Małżonkowie padną sobie w ramiona. Wszystkie okrutne, życiowe
rozstania „utoną” we wznoszącym się pod niebo zgiełku radosnych powitań. Rzeczywiście - „pochłonięta
będzie śmierć w zwycięstwie” (I Kor. 15,54).
8. BEZ LĘKU W OBLICZU ŚMIERCI
Śmierć jest wrogiem, nie ma co do tego żadnej wątpliwości - pozbawia nas prawie wszystkiego.
Jednego wszakże nie może nam zabrać Chrystusa, który może odtworzyć to wszystko z powrotem.
Śmierć nie będzie na zawsze królowała na tym świecie. Diabeł, źli ludzie, śmierć i grób zginąw jeziorze
ognistym. „Owo jezioro ogniste, to druga śmierć” (Obj. 20,14).
Dopóki jednak to nie nastąpi, przeczytaj kilka prostych wskazówek, pozwalających bez lęku stawić
czoło śmierci:
1. Prowadź życie pełne nadziei i ufności do Chrystusa, a będziesz przygotowany na śmierć w każdej
chwili.
2. Dzięki mocy Ducha Świętego bądź posłuszny przykazaniom Chrystusa, a będziesz przygotowany do
drugiego życia, w którym nigdy nie umrzesz.
3. Myśl o śmierci jako o krótkim śnie, z którego obudzi cię głos Jezusa podczas Jego powtórnego
przyjścia.

4. Pielęgnuj obietnicę niebiańskiego domu na całą wieczność, jaką dał nam Jezus.
Prawda biblijna uwalnia nas od lęku przed śmiercią, ponieważ objawia Jezusa, Tego, którego śmierć
nie mogła pokonać. Gdy Jezus wkroczy w nasze życie, serce wypełni pokój.
„Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam... Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie
lęka” (Jan 14,27).
Jezus umożliwia nam także uporanie się z tragedią, związaną ze stratą kogoś bliskiego. Jezus
przeszedł przez „dolinę cienia śmierci”, wie wszystko o mrocznych nocach, które przeżyliśmy Umarł, i
powstał z grobu, by dać nam niewzruszoną nadzieję.
„Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i ciele, więc i On również miał w nich udział, aby przez
śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby wyzwolić wszystkich
tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli” (Hebr. 2,14.15).
Dr James Simpson, wybitny anestezjolog, lekarz i naukowiec, który wynalazł
znieczulenie, doznał straszliwej straty, gdy zmarło jego najstarsze dziecko.
Ciężko rozpaczał, tak jak każdy rodzic, ale później odnalazł swoją drogę
nadziei. Na grobie ukochanego dziecka postawił mały obelisk, niby palec
wskazujący na niebo. A na nim wyrył trzy słowa: „Mimo to żyję”.
To wyjaśnia wszystko. Osobista tragedia może czasem zasnuć niebo
chmurami; mimo to Jezus żyje! Nasze serca mogą pękać; mimo to Jezus żyje!
W Chrystusie mamy nadzieję życia po śmierci. On jest „zmartwychwstanie i
żywot” (Jan 11, 25) i obiecuje: „Ja żyję i wy żyć będziecie” (Jan 14,19). Gdy
Chrystus powróci, da nam nieśmiertelność. Nigdy więcej nie będziemy żyć w cieniu śmierci, ponieważ
będziemy mieli wieczne życie.
Czy odkryłeś tę wielką nadzieję, którą możemy pielęgnować w najtrudniejszych chwilach życia? Jeśli
dotąd nie przyjąłeś Jezusa jako swojego Zbawiciela, czy nie chciałbyś zrobić tego właśnie teraz?
Boże i Ojcze żywych a umarłych, wdzięczny jestem za Twoją sprawiedliwość i miłosierdzie w
postępowaniu ze słabymi, śmiertelnymi istotami ludzkimi. Kocham Cię, i tęsknię za dniem, kiedy dzięki
Twojej lasce otrzymam nieśmiertelność wraz ze wszystkimi Twoimi dziećmi. Pomóż mi zaufać Ci zupełnie
i wierzyć Biblii całym sercem. Przyśpiesz dzień, gdy połączę się z moimi bliskimi, w wielkim dniu
zmartwychwstania. Proszę Cię o to w imieniu Jezusa. Amen.

Rzymskokatolicy i protestanci w północnej Irlandii od pokoleń toczą ze sobą pełne okrucieństwa wojny,
mimo że obie strony uważają, że są wierne Biblii. Od czasu upadku komunizmu w Europie Wschodniej, w
dawnym Związku Radzieckim, prawosławni, katolicy oraz muzułmanie wzajemnie się zwalczają, często w
imię swoich religijnych przekonań. Od stuleci na Bliskim Wschodzie istnieje stałe napięcie pomiędzy
Żydami i muzułmanami, które ma swoje podłoże w przekonaniach religijnych, chociaż jedni i drudzy swoje
początki upatrują w Starym Testamencie.
Nic więc dziwnego, że ludzie w naszych czasach obawiają się przemocy ze strony każdego, kto
nawołuje do jednej wiary, jednej prawdy i wzywa do całkowitego posłuszeństwa w sprawach wiary
Równocześnie ludzie pragną dotrzeć do spokojnej przystani, do pełnej prawdy, której można zaufać.
Niektórzy usiłują nakłonić nas do „znalezienia osobistej prawdy”, zapewniając, iż „bóg” istnieje jedynie
w jakichś zakamarkach naszego serca. Jednak tworzenie prawdy jedynie na własny użytek jest czymś
wygodnym, ale nietrwałym. Gdy ją zgłębisz w konfrontacji z życiem przerazi cię myśl, że nie ma innej
prawdy jak tylko nasza świadomość.
Oto nasz dzisiejszy dylemat. Pragniemy znaleźć sensowną spokojną przystań, aby móc się w niej
zatrzymać, ale obawiamy się, że jest ona już zamieszkana przez fanatyków.
Na szczęście na nasz czas Bóg przygotował szczególną wiadomość. On często w przeszłości dawał
specjalne poselstwa wychodząc w ten sposób naprzeciw potrzebom różnych pokoleń; np. przekazał
radosną wiadomość Adamowi i Ewie wówczas, gdy grzech zrujnował ich cały świat, przesłał taką
wiadomość rodzajowi ludzkiemu przed nadejściem kataklizmu, jakim był potop. Wysyłał też swoich
posłańców do Izraela, zagrożonego przez Asyrię czy Babilon.
Jezus również przyszedł ze szczególnym posłaniem dla współczesnego Mu pokolenia, również i dla
nas ma On wyjątkowe orędzie - chce zaofiarować nam miejsce, gdzie będziemy mogli się czuć pewnie. 0
tym poselstwie czytamy w Biblii, w proroczych księgach Daniela oraz Objawieniu św.. Jana. W
dwunastym i czternastym rozdziale Księgi Objawienia znajdujemy podsumowanie Bożego poselstwa,
kierowanego do nas żyjących w obecnym czasie. W tym, oraz w kolejnym temacie, będziemy chcieli
gruntownie się z nim zapoznać.
1 . KOŚCIÓŁ ZAŁOŻONY PRZEZ JEZUSA

Życie i nauczanie Chrystusa doprowadziły w założonym przez Niego Kościele apostolskim do jedności
przekonań i bliskiej wspólnoty Chrześcijanie w czasach apostolskich wiedzieli, kim byli i ufnie wyżywali
swoją wiarę. Nawiązali zażyłą więź z uniesionym w górę Jezusem. Paweł przyrównał ten ścisły związek
do małżeństwa:
„Zabiegam o was bowiem z gorliwością Bożą; albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby
stawić przed Chrystusem dziewicę czystą” (II Kor. 11,2).
Zgodnie z wypowiedzią apostoła Pawła, Kościół jest czystą niewiastą, oblubienicą Chrystusa. Kobieta,
jako panna młoda, świeża i czysta, jest właściwym symbolem umiłowanego Kościoła Chrystusowego.
Takie samo porównanie użyte jest w Starym Testamencie w opisie Izraela, wybranego ludu Bożego.
Bóg określił Izrael jako miłującą go narzeczoną. „Pomnę na miłość twojej młodości, na uczucie czasu
twojego narzeczeństwa, gdy chodziłaś ze mną na pustyni” (Jer. 2,2). Nawiązując do tych wydarzeń, w
Nowym Testamencie Izrael nazwany jest Kościołem (patrz Dz. Ap. 7,38 - w niektórych tłumaczeniach
użyte tutaj jest słowo zgromadzenie jako odpowiednik greckiego i łacińskiego słowa „eklezja”,
tłumaczonego najczęściej jako Kościół).
Apostoł Jan w Księdze Objawienia mówi również o Kościele jako o kobiecie:
„I ukazał się wielki znak na niebie: Niewiasta odziana w słońce i
księżyc pod stopami jej, a na głowie jej korona z dwunastu gwiazd” (Obj.
12,1).
Opis tej kobiety wskazuje na to, że Jan miał na uwadze przemianę
starotestamentowego ludu Bożego, Izraela, w Jego Kościół
nowotestamentowy.
1. Niewiasta jest „odziana w słońce”. Przywodzi to na myśl Kościół
świecący jak słońce w południe dzięki przyodzianiu go obecnością chwały
Chrystusowej.
Jezus, „światłość świata” (Jan 8,12), jaśnieje poprzez członków swojego
Kościoła, a przez to oni sami stają się „światłością świata” (Mat. 5,14).
2. Niewiasta ma „księżyc pod swoimi stopami”. Księżyc przedstawia odbite w ofiarach i
ceremoniach starotestamentowego ludu Bożego światło ewangelii. Księżyc, znajdujący się pod jej
stopami, sugeruje, że odbite światło - ceremonie i ofiary Starego Testamentu zostały zastąpione przez
rzeczywiste życie Chrystusa, Jego służbę, śmierć i zmartwychwstanie.
3. Na głowie niewiasty znajduje się „korona z dwunastu gwiazd”. Gwiazdy reprezentują dwunastu
apostołów, mężów szlachetnego charakteru, których świadectwo o Jezusie cudownie jaśnieje aż do dnia
dzisiejszego.
Krótko mówiąc, Jan opisuje przemianę starotestamentowego ludu Bożego w założony przez Jezusa
nowotestamentowy, chrześcijański Kościół. Słońce, księżyc i gwiazdy - użyte w opisie niewiasty - kierują
naszą uwagę na promieniującą światłem służbę Kościoła i jego wiodący charakter w dzieleniu się dobrą
nowiną.
2. PORAŻKA SZATANA
Pojawienie się kobiety wprowadza nas w nowy etap mającego się rozegrać wielkiego dramatu:

„A była brzemienna, i w bólach porodowych i męce rodzenia krzyczała. I ukazał się drugi znak
na niebie: Oto ogromny rudy smok, mający siedem głów i dziesięć rogów, a na jego głowach
siedem diademów; a ogon jego zmiótł trzecią część gwiazd niebieskich i strącił je na ziemię. I
stanął smok przed niewiastą, która miała porodzić, aby, skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecię. I
porodziła syna, chłopczyka, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną; dziecię jej
zostało porwane do Boga i do jego tronu. I uciekła niewiasta na pustynię, gdzie ma miejsce
przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni” (Obj. 12,26).
W dramacie tym uczestniczą trzy kluczowe postacie:
1. Niewiasta, utożsamiona już wcześniej z Kościołem Bożym.
2. Chłopiec, zrodzony z tejże kobiety, porwany do Boga i do Jego tronu, aby pewnego dnia rządzić
wszystkimi narodami. Jest to Jezus Chrystus, jedyne narodzone dziecko, które zostało uniesione do tronu
Bożego, i które pewnego dnia zapanuje nad wszystkimi narodami.
3. Smok, przedstawiający diabła, czyli szatana.
„I wybuchła walka w niebie: Michał i aniołowie jego stoczyli bój
ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego. Lecz nie przemógł i
nie było już dla nich miejsca w niebie. I zrzucony został ogromny
smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi
cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim
jego aniołowie” (Obj. 12,7-9).
Obraz ten staje się jasny i zrozumiały wtedy, gdy pojmiemy jego
symbolikę. Gdy diabeł i jego aniołowie utracili swoje miejsce w niebie,
zostali zrzuceni na ziemię. Blisko dwa tysiące lat temu szatan
próbował zabić dziecię Jezus, tuż po Jego narodzeniu. Nie udało się
mu to jednak, ostatecznie Jezus został „porwany” przed Boży tron. Wówczas szatan wyruszył, by
unicestwić założony przez Chrystusa Kościół chrześcijański. Lecz tak, jak nie zdołał zniszczyć Chrystusa,
tak też nie jest w stanie zniszczyć Jego Kościoła.
Jan widział fragmenty toczącego się na tej ziemi wielkiego boju pomiędzy Jezusem a szatanem. Gdy w
momencie ukrzyżowania Chrystusa walka ta osiągnęła punkt kulminacyjny, Jan usłyszał głos,
dobiegający z nieba:
„Teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego, i władztwo Pomazańca jego, gdyż
zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem”
(Obj. 12,10).
Na krzyżu Jezus przypieczętował zwycięstwo nad szatanem.
Tam, plan zbawienia został zatwierdzony, Bóg dostarczył mocy dla
odparcia podstępnych knowań szatana.
Królestwo Boże zostało utwierdzone, a roszczenie Zbawiciela,
by stać się naszym Najwyższym Kapłanem i Królem potwierdzone.
„Teraz nastało zbawienie” - te słowa ogłaszają najważniejszy
moment w dziejach ludzkości - narodził się Chrystus, Zbawiciel
świata (w. 5). Pomimo silnych pokus, pełnego zapalczywości
szatana, Jezus wiódł życie bezgrzeszne. Umarł i powstał z grobu

jako zwycięzca nad grzechem i śmiercią (w. 10). Szatan został pokonany na zawsze. Ukazana została
pełna moc krzyża. Zapowiedź: „teraz nastało zbawienie”, wzbudzała zainteresowanie nie tylko Jana, ale
również całego wszechświata:
„Dlatego weselcie się, niebiosa, i wy, którzy w nich mieszkacie. Lecz biada ziemi i morzu, gdyż
zstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele” (Obj. 12,12).
Całe niebo świętowało zwycięstwo Jezusa. Chrystus zniszczył wszelkie roszczenia szatana,
odnoszące się do przebywania w niebie i zajmowania w nim odpowiedniej pozycji. Teraz, pokonany na
zawsze, stracił swoje prawa do naszego świata. Kościół chrześcijański w zwartym szyku triumfalnie
pomaszerował naprzód z Chrystusem.
3. KONFLIKT POMIĘDZY KOŚCIOŁEM CHRZEŚCIJAŃSKIM A SZATANEM
Zanim Jezus wzniósł się do nieba, założył na ziemi swój Kościół (symbolizowany przez niewiastę).
Wlał w niego swoje życie i dla niego się poświęcił. Śmierć Chrystusa na krzyżu udzieliła Kościołowi mocy
do pokonania szatana.
„A oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez słowo świadectwa swojego, a nie umiłowali
życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć” (Obj. 12,11).
Jezus jest teraz w stanie ofiarować Kościołowi swoją moc, owoc zwycięstwa.
Dzięki mocy płynącej z krzyża możemy podbić terytorium należące poprzednio do szatana. Tak jak
Jezus zatriumfował nad szatanem na krzyżu, tak nadal nad nim triumfuje poprzez swój Kościół.
Trzy cechy charakteryzują Kościół w mijających stuleciach ery chrześcijańskiej:
1. „A oni zwyciężyli go [szatana] przez krew Baranka”. Jezus znalazł się przed tronem Bożym, by
uczynić swoją krew skuteczną w życiu swoich naśladowców. On potrafi wymazać zapis naszych
grzechów i zbawić nas swoją przelaną krwią (I Jana 1,1). Dająca życie krew uniesionego w górę
Zbawiciela obdarza nas również mocą, abyśmy dzień po dniu mogli prowadzić zdrowe chrześcijańskie
życie (I Piotra 1,18-20). [Pełne wyjaśnienie zagadnienia krwi Chrystusa znajdziesz w temacie jedenastym,
w punkcie piątym].
2. „Nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć”. „Krew Baranka” sprawiła, iż
męczennicy nie wzdrygali się przed śmiercią, lecz byli gotowi umrzeć dla sprawy Chrystusowej. Wpływ
krzyża uzdolnił ich do zachowania świadomości swego posłannictwa, nawet wtedy, gdy narażeni byli na
najgorsze. Bóg cierpiał tak bardzo, a więc i oni pragnęli cierpieć.
Nawet dzieci okazywały najwyższe poświęcenie. Znana jest
historia o chrześcijańskiej matce, rzuconej na rzymską arenę pełną
lwów, ponieważ wybrała całkowite poddanie się Chrystusowi, a nie
władzy państwowej. Jej mała córeczka, zmuszona do oglądania tej
okrutnej sceny, zamiast wycofać się w przerażeniu, poczuła
gorące pragnienie okazania wierności Bogu. Kiedy lwy rzuciły się
na jej matkę, wstała i krzyknęła: „Ja też jestem chrześcijanką”.
Rzymscy urzędnicy z miejsca związali ją i rzucili głodnym bestiom
na pożarcie.
Tertulian, jeden z przywódców Kościoła żyjących w drugim
wieku, powiedział o chrześcijanach: „Działanie takiej miłości

wyciska na nas piętno, dlatego poganie mówią: »Spójrzcie, jak oni miłują się wzajemnie i są gotowi oddać
życie jeden za drugiego«”.
Chrześcijanie, którzy zachowywali prawdę biblijną w obliczu śmierci, inspirują nas swoim przykładem.
Oto pewna relacja z próby, jakiej poddana została grupa wierzących, którzy trzymając się nauk Pisma
Świętego praktykowali chrzest przez zanurzenie.
„Kiedy w 1160 roku przybyli oni do Oxfordu, król Henryk II nakazał, by rozpalonym żelazem wyciśnięto
na ich czołach piętno, publicznie wychłostano na ulicach, obcięto wokół pasa ubrania, po czym wygnano
z miasta. Wieśniakom nie wolno było udzielić im schronienia, czy też zaopatrywać w żywność, umierali
więc powolną śmiercią z zimna i głodu”. Z podobnym okrucieństwem spotykali się anabaptyści ścigani po
całej Europie w czasach reformacji.
3. „A oni zwyciężyli go [szatana] (...) przez słowo świadectwa swego”. Zwyciężyli nie jedynie
słowami, ale świadectwem życia, czynnym zwiastowaniem mocy Jezusowej i Jego ewangelii. W
najczarniejszych godzinach ery chrześcijańskiej cała armia wierzących - począwszy od pierwszych
przywódców Kościoła aż do protestanckich reformatorów - przezwyciężała swoim życiem najcięższe ataki
szatana.
W Obj: 12,11 opisany jest triumfujący Kościół chrześcijański,
wypełniony tymi, którzy odnosili zwycięstwo: apostołami,
męczennikami, reformatorami oraz innymi wiernymi chrześcijanami.
Świadectwo ich łagodności, odwagi, wierności od wieków porusza
serca ludzi.
Aczkolwiek szatanowi nie udało się zgładzić Syna Bożego
wówczas, gdy przebywał On na ziemi w ludzkim ciele, to jednak aż
dotąd ustawicznie dąży on do zniszczenia Chrystusa żyjącego w
swoim Kościele. Ten Kościół otrzymuje zarówno zachętę, poparcie,
jak i ostrzeżenie:
„A gdy smok ujrzał, iż został zrzucony na ziemię, zaczął prześladować niewiastę, która
porodziła chłopczyka. I dano niewieście dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię na
miejsce swoje, gdzie ją żywią przez czas i czasy, i pół czasu, z dala od węża, 1 wyrzucił wąż z
paszczy swojej za niewiastą strumień wody, aby ją strumień porwał. Lecz ziemia przyszła
niewieście z pomocą i otworzyła swoją gardziel i wchłonęła strumień, który smok wyrzucił ze
swojej paszczy” (Obj. 12,13-16).
Tak, jak zostało przepowiedziane, podczas mrocznych: wieków ery chrześcijańskiej, za sprawą
szatana, liczne gwałtowne strumienie prześladowań groziły „porwaniem” Kościoła. Jest to walka na
śmierć i życie. Szatan chce zniszczyć wpływ Chrystusa poprzez zamach na Jego Kościół. Stosuje różne
metody, jakie tylko potrafi wymyślić jego nieszczęsny geniusz.
Smok przede wszystkim przedstawia szatana. Ale należy
pamięta że jako smok - by zaatakować lud Boży - używa również
w swoich działaniach instytucji ludzkich. W nieudanej próbie
zamordowania nowonarodzonego dziecięcia Jezus wykorzystał
króla Heroda. Działał także za pomocą zazdrosnych religijnych
rywali Jezusa, którzy śledzili Go i niepokoili, aż w końcu
doprowadzili do egzekucji na krzyżu Golgoty. Jednakże pozorne
zwycięstwo szatana stało się triumfem Chrystusa. Szatan,
rozwścieczony swoją porażką pod krzyżem, zwrócił swój gniew
przeciwko założonemu przez Jezusa Kościołowi.

W kilka dziesięcioleci po ukrzyżowaniu Chrystusa tysiące ludzkich istnień poniosło śmierć na arenie
rzymskiego Koloseum, a także na arenach innych miastach, na rynkach, w więziennych lochach i na
zesłaniach. Inicjatorami tych prześladowań były wadze państwowe.
Należy jednak pamiętać, że po śmierci apostołów do Kościoła stopniowo wkradały się zmiany. W
drugim, trzecim i czwartym stuleciu zaczęto modyfikować, a czasami nawet odrzucać prawdy, których
nauczał Chrystus i apostołowie. Niektórzy chrześcijańscy przywódcy zaczęli nawet prześladować
chrześcijan obstających przy czystości nowotestamentowy prawd.
Uczeni szacują, że zginęło około pięćdziesięciu milionów wiernych. Podejmując się, z góry skazanej na
niepowodzenie, próby unicestwienia
„ Kościoła, diabeł „wyrzucił (...) strumień” prześladowań i fałszywych doktryn, aby „ją [czyli Kościół ]
strumień porwał. Lecz ziemia przyszła niewieście z pomocą” w okresie zabobonów oraz nietolerancji i
unicestwiła mień prześladowań i błędnych doktryn.
Podczas średniowiecznych prześladowań prawdziwy Kościół wydostał się spod odstępczego
przywództwa i „uciekł[a] (...) na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga” (Obj. 12,6). Na
szczęście wierny lud, miał przygotowane przez Boga schronienie, na określony czas, aby go tam
„żywiono przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni”. Przepowiednia ta wypełniła się w przeciągu 1260 lat,
licząc od 538 r. po Chr. aż do roku 1798 (pamiętajmy, że dzień oznacza rok, zgodnie z symboliką
biblijnych proroctw; patrz Ezech. 4,6).
Podczas tych mrocznych stuleci prawdziwie wierzący chrześcijanie znajdowali dla siebie schronienie,
gdziekolwiek mogli, na przykład w dolinach Waldensów północno-zachodnich Włoch i wschodniej Francji,
lub też w Kościele Celtyckim na Wyspach Brytyjskich. W tym trudnym okresie prześladowań i stosów
wielu mężów i niewiast w tajnych zgromadzeniach głosiło święte Słowo Boże, szkoląc młodych ludzi,
ucząc ich, w jaki sposób dzielić się czystą ewangelią. (Po ukończeniu tego kursu, dla pełnego
zrozumienia zagadnienia 1260 lat niepokoju i sporów, polecamy kurs oparty na proroczych księgach
Pisma Świętego).
Śledząc przebieg wydarzeń w kolejnych stuleciach historii Kościoła, według dokładnego szkicu
zamieszczonego w Księdze Objawienia, docieramy wprost do naszych dni - do prawdziwego Kościoła
Chrystusa po 1798 roku.

4. WSPÓŁCZESNY KOŚCIÓŁ BOŻY
Jak można się było spodziewać, smok jest wciąż zły na lud Boży. Wielka,
niewidzialna wojna trwa. Szatan tuż przed powtórnym przyjściem Chrystusa
kieruje najpotężniejszy atak na Kościół. Zwróć uwagę na ostatnią część
dramatu w zakończeniu tego proroctwa:
„I zawrzał smok gniewem na niewiastę, i odszedł, aby podjąć walkę z
resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy
świadectwie o Jezusie” (Obj. 12,17).
Proroctwo koncentruje się na czasach nam współczesnych. Szatan jest
rozwścieczony; wypowiada wojnę „reszcie jej [niewiasty] potomstwa” –
współczesnemu ludowi Bożemu. Zauważ, że chrześcijański Kościół ostatnich
dni posiada pewne znamienne, identyfikujące go cechy: „Strzeże przykazań
Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie”.

1. Wierni ostatnich dni „trwają przy świadectwie o Jezusie”. Kurczowo trzymają się czystych nauk
Słowa Bożego, świadczą dla Jezusa swoim życiem. Odkryli oni, iż wspaniałe prawdy zawarte na kartach
Biblii wzbudziły w nich miłość i oddanie Chrystusowi. Wykazując troskę o innych, lud ten pragnie podzielić
się radością życia w Chrystusie.
2. Chrześcijanie żyjący w czasach końca są ludem proroczym. Otrzymane „świadectwo o Jezusie
Chrystusie” uzdolniło Jana do napisania Księgi Objawienia (Obj. 1,1-3). Grupa wierzących w dniach
ostatecznych otrzymuje podobny dar; bezpośrednie świadectwo od Boga, przekazywane przez
ziemskiego posłańca. Jan określa „świadectwo o Jezusie” jako „duch proroctwa” (Obj. 19,10). Dar
proroctwa powoduje, że ten lud ma jasną wizję misji i ostatecznego przeznaczenia.
3. Chrześcijanie w dniach końca są również utożsamiani z tymi, którzy „strzegą przykazań
Bożych”. Nie tylko więc bronią nienaruszalności przykazań, ale również są im posłuszni. „Miłość Boża
rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego” (Rzym. 5,5).
Miłość Boża rodzi owoc radosnego posłuszeństwa (Rzym. 13,8-10). Kościół apostolski okazywał
lojalność wobec przykazań Bożych i takie same stanowisko zajmują przed przyjściem Chrystusa
chrześcijanie podążający za Jego przykładem i przykładem wczesnego Kościoła chrześcijańskiego. Jest
to ogromne wyzwanie rzucone naszemu wrogowi smokowi. Diabeł toczy wojnę z „resztą jej potomstwa”
(potomstwa niewiasty), ponieważ wydaje ono świadectwo o wspaniałej prawdzie, którą można ująć w
słowach, iż autentyczna miłość do Boga czyni każdego człowieka prawdziwym uczniem Jezusa. Jezus
tak to wyraził: „Jeśli mnie miłujecie, przykazań Bożych przestrzegać będziecie” (Jan 14,15).
Czy dokonałeś już takiego odkrycia w swoim życiu? Życie ostatnich chrześcijan pokazuje, jak w
Chrystusie można miłować Boga z całego naszego serca, a naszych bliźnich jak samych siebie. Oba te
przymioty są podsumowaniem dziesięciu Bożych przykazań (Mat. 22,35-40).
Czwarte z przykazań Bożych zaprasza nas do zachowywania soboty, siódmego dnia tygodnia, jako
biblijnego sabatu. Odkąd miłość Chrystusa wyryła w sercach chrześcijan, żyjących w czasach
ostatecznych, wszystkie dziesięć przykazań, to są oni ludem zachowującym sabat. Diabeł próbował i
nadal próbuje na różne sposoby zatrzeć czwarte przykazanie, znajdujące się wśród dziesięciu,
wypisanych palcem Bożym na tablicach kamiennych. Nie jest on jednak w stanie wyrwać Bożego
polecenia z serc tych, którzy Mu uwierzyli.
Ruch, który On wzbudził w dniach końca, prowadzi kobiety i mężczyzn na
powrót ku posłuszeństwu Jego przykazaniom. Sabat jest symbolem,
wskazującym na Boga jako na Stwórcę oraz Pana tego świata i życia każdego
z nas. I to sabat jest treścią ostatniego boskiego apelu z Księgi Objawienia,
skierowanego do Jego ludu (rozdz. 12 oraz 14). Wszystkie siły niebiańskie
tworzą silne zaplecze dla chrześcijan ostatnich dni, dla tych, którzy opisani są
w tych rozdziałach. Światu wydają się oni raczej odosobnieni, ale modlitwy tych
ludzi sprawiają, że u ich boku staje cała armia aniołów. Także żyjący Zbawiciel
jest ich nieodłącznym towarzyszem, a Duch Święty ustawicznie wzmacnia ich
siły duchowe. Ta obietnica jest pewna. „Przez krew Baranka i przez słowo
świadectwa swojego” zwyciężą oni szatana (Obj. 12,11).
Czy pragniesz być jednym z chrześcijan ostatnich dni, „którzy strzegą
Bożych przykazań i trwają przy świadectwie o Jezusie”? Dlaczegóż by nie
podjąć tej decyzji właśnie teraz.
Drogi Ojcze! Jakże wdzięczny jestem Tobie za tak wyraźne świadectwo ofiarowane nam w Piśmie
Świętym, o tym, jak możemy stać się cząstką ludu Bożego, który zwycięża. Pomóż ma poddać życie
wiecznej ewangelii, abym mógł zachowywać przykazania i wiarę w Jezusa. Trzymaj mnie blisko

Chrystusa, bym żył życiem całkowitego posłuszeństwa i ufności Twojej ustawicznej lasce. W imieniu
Jezusa Chrystusa. Amen.

Na świecie jest ponad pięćset znaczących ugrupowań religijnych. Sam protestantyzm skupia w sobie
ponad dwieście odłamów, a niektóre z nich dzielą się jeszcze na różne mniejsze grupy I tak na przykład
w samym Kościele baptystycznym można wyodrębnić dwadzieścia różnych ugrupowań.
Jeden z biskupów anglikańskich powiedział pewnego razu, że podział chrześcijaństwa jest źródłem
jego słabości na Zachodzie, a w krajach niechrześcijańskich poważną przeszkodą w rozwoju misji. Miał
on na myśli trudności, jakie napotykają wyznawcy hinduizmu, buddyzmu czy islamu, którzy, gdy decydują
się naśladować Chrystusa, stają przed wyborem pomiędzy różnymi wyznaniami, ubiegającymi się o
większą liczbę wiernych.
Nic więc dziwnego, że w Biblii pojawia się słowo „Babilon”, gdy mowa jest o zamieszaniu panującym w
świecie religijnym w czasach końca.
Nazwa ta pochodzi od hebrajskiego słowa „balal”, co znaczy „zamieszanie, poplątanie”. Po raz
pierwszy użyto tego określenia przy opisie wieży Babel, gdzie zostały pomieszane języki. W biblijnym
proroctwie słowo „Babilon” pojawia się jako wyraźny symbol religijnego zamieszania.
Jak w tym labiryncie sprzecznych, a często konkurujących między sobą wyznań religijnych można
odnaleźć prawdziwą, autentyczny religię?
1. KTÓRĄ RELIGIĘ WYBRAĆ?
Ramon Umashankar urodził się jako hinduista. Od najmłodszych lat uczono go, że jeśli chce być dobry
i wypełnić swoje powołanie, musi ćwiczyć jogę i medytację. Jako nastolatek zaczął zastanawiać się, czy
rzeczywiście może odnaleźć Boga oddając cześć różnym bożkom w
hinduistycznej świątyni.
Jakiś czas później Ramon udał się do Europy, gdzie bardziej
zainteresował się Chrystusem. Zaczął studiować Biblię. Zawsze
szanował Jezusa za Jego pokorę, uniżoność, ale teraz usłyszał, iż ten
Jezus twierdził, że jest jedynym Synem Bożym. Zauważył też, że
wielu praktykujących chrześcijan odczuwa wewnętrzny pokój, gdy
tymczasem lata, które spędził na medytacji, nie dały mu tego uczucia.

Pomimo to, Ramon postanowił odnaleźć prawdę w swojej hinduistycznej religii.
Właśnie wtedy zobaczył film o życiu Jezusa Chrystusa. Po raz pierwszy uświadomił sobie, jak wiele
wycierpiał i jak wiele obaw miał Jezus, gdy był człowiekiem.
Dotychczas sądził, że Jezus mógł użyć swej nadprzyrodzonej mocy, by uniknąć ukrzyżowania. Po
obejrzeniu filmu nie potrafił sobie wytłumaczyć problemu krzyża. Zastanawiał się teraz, dlaczego Jezus
zdecydował się przejść przez te wszystkie doświadczenia dla grzesznej ludzkości?
Rozmyślając w dalszym ciągu nad śmiercią Chrystusa, Ramon poczuł się zdruzgotany takim
przejawem miłości. Postanowił porzucić hinduizm i powierzyć swoje życie Jezusowi, Zbawicielowi.
Stwierdził, że teraz, w porównaniu z ofiarną miłością Chrystusa, wszystko inne straciło na wartości.
Ten młody hinduista odkrył główną prawdę chrześcijaństwa - Jezus jest Zbawicielem świata. On jest
Drogą - jedyną drogą do zbawienia.
W Dz. Ap. 4,12 czytamy, że „nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego
imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni”.
Biblia wyraźnie uczy, że jesteśmy grzesznikami, a zapłatą za grzech jest śmierć (Rzym. 6,23).
Wszyscy zgrzeszyliśmy (Rzym. 3,23), tak więc wszyscy stoimy w obliczu śmierci. Każdy z nas potrzebuje
wybawienia od potępienia spowodowanego grzechem. Jezus, Jedynie On, może nas wyratować.
Ap. Paweł w I Kor. 15,2-4 mówi, że jesteśmy uratowani przez to, „że Chrystus umarł za grzechy nasze
według Pism, i że został pogrzebany, i że dnia trzeciego został z martwych wzbudzony według Pism”.
Religia, którą wyznajemy, czy też nasza przynależność do Kościoła nie zbawiają nas. Możemy być
zbawieni jedynie przez Jezusa Chrystusa. Wolą Ojca jest, by „każdy, kto widzi Syna i wierzy w niego, miał
żywot wieczny, a Ja [Chrystus] go wzbudzę w dniu ostatecznym” (Jan 6,40). Apostoł Piotr powiedział
Jezusowi:
„Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego” (Mat. 16,16).
Jezus odpowiedział na to wyznanie wiary, mówiąc:
„Na tej opoce zbuduję Kościół mój” (Mat. 16,18).
Wiara w Jezusa Chrystusa jest fundamentem autentycznej religii, skałą, na której zbudowany jest
prawdziwy Kościół. Jest „tylko jeden Bóg Ojciec” i „jeden Pan, Jezus Chrystus”, nasz Zbawiciel (I Kor.
8,6), oraz tylko jedna prawdziwa wiara.
„Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest” (Efez. 4,5).
„I będzie jedna owczarnia i jeden pasterz” (Jan 10,16).
Chrześcijanie nauczają prawdy objawionej w Słowie Bożym. Jezus powiedział:
„Badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny; a one składają świadectwo o
mnie” (Jan 5,39).

2. CZY BÓG MA SZCZEGÓLNE POSELSTWO NA NASZ CZAS?

Tak, Bóg ma specjalne poselstwo dla chrześcijan żyjących w czasach końca. Jest to poselstwo
trójanielskie, przedstawione w Obj. 14,6-16. W wierszach od czternastego do szesnastego jest
powiedziane, że po ogłoszeniu trójanielskiego poselstwa na całym świecie, Jezus przyjdzie na ziemię
powtórnie, by „zebrać żniwo” zbawionych:
„I widziałem, a oto biały obłok, a na obłoku siedział ktoś podobny do Syna Człowieczego,
mający na głowie swojej złotą koronę, a w ręku swym ostry sierp. A inny anioł wyszedł ze
świątyni, wołając donośnym głosem na tego, który siedział na obłoku: Zapuść sierp swój i żnij,
gdyż nastała pora żniwa i dojrzało żniwo ziemi. I zapuścił Ten, który siedział na obłoku, sierp swój
na ziemi, i ziemia została zżęta” (Obj. 14,14-16).
Ogłoszenie poselstwa trzech aniołów jest punktem
kulminacyjnym wydarzeń tuż przed powtórnym przyjściem Jezusa
Chrystusa. Pismo Święte używa symbolu trzech aniołów, by w ten
szczególny sposób opisać te trzy poselstwa. W rzeczywistości jest
to lud Boży, którzy obecnie przekazuje te poselstwa światu.
Przyjrzyjmy się dokładnie każdemu z tych trzech Bożych
poselstw.
1. POSELSTWO PIERWSZEGO ANIOŁA
„I widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał ewangelię wieczną, aby ją
zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom, który
mówił donośnym głosem: Bójcie się Boga i oddajcie mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu
jego, i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód” (Obj. 14,6.7).
Słudzy Boży nie głoszą nowej ewangelii, lecz „ewangelię wieczną”, całemu światu - „wszystkim
narodom, i plemionom, i językom i ludom”. Chociaż Bóg ma wyjątkowe poselstwo na czas końca, my
jednak musimy być ostrożni, by nie zniekształcać, nie przekręcać „wiecznej ewangelii” Jezusa Chrystusa.
Jest to, bowiem to samo poselstwo zbawienia, które ludzie w czasach starotestamentowych przyjęli
„przez wiarę” (Hebr. 3,16-4,2; 11,1-40), te same nauki, które głosił Jezus, ta sama ewangelia, którą
przekazywali uczniowie, zdobywając świat dla Chrystusa, ta sama ewangelia, która brzmiała w uszach
wielu ludzi poprzez całe wieki ery chrześcijańskiej.
Prosta, zbawiająca ewangelia Jezusa Chrystusa niemalże zniknęła z Kościoła w okresie duchowej
ciemności, który trwał ponad tysiąc lat. Reformacja powołała ją na nowo do życia i słudzy Boży głoszą ją
dzisiaj całemu światu. Pierwszy anioł ogłasza to samo poselstwo ewangelii wiecznej, chociaż podane jest
ono w nowej oprawie dla tych, którzy żyją w czasie końca, tuż przed powtórnym przyjściem Jezusa.
Ci, którzy przyjmą tę ewangelię, wezwani są, by „bali się Boga i oddali mu chwałę” (zgłębiając Jego
charakter). To oni mają ukazać światu Boży charakter pełen miłości poprzez dynamiczne świadectwo
życia. Mają przedstawić wzruszający obraz tego, co Bóg może uczynić przez ludzi napełnionych Duchem
Chrystusa.
Kiedy poselstwo trójanielskie będzie ogłoszone całemu światu?
Wtedy, gdy „nadejdzie godzina sądu Bożego”. Temat 12.
wyjaśnia, że Jezus rozpoczął sąd przedadwentowy w 1844 roku.
W tym znamiennym roku, Jezus natchnął wierzących na całym
świecie, by zaczęli głosić poselstwo z czternastego rozdziału
Księgi Objawienia.
Poselstwo to wzywa nas, byśmy oddali pokłon temu, który
stworzył niebo i ziemię (Obj. 14,7). Bóg prosi nas, byśmy

pamiętali „o dniu sabatu, aby go święcić... Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię” (II Mojż.
20,8-11). W czasie, gdy Karol Darwin ogłosił teorię ewolucji, Bóg ponownie wezwał ludzi, by uwielbili Go
jako Stwórcę. Gdy ewolucjonizm podważał autorytet Słowa Bożego, ci, którzy głosili trójanielskie
poselstwo, odkryli w Słowie Bożym siódmy dzień, sabat, i zaczęli go przestrzegać, by uczcić Stwórcę
nieba i ziemi.
2. POSELSTWO DRUGIEGO ANIOŁA
„A drugi anioł szedł za nim i mówił: Upadł, upadł wielki Babilon, który napoił wszystkie narody
winem szaleńczej rozpusty” (Obj. 14,8).
Drugie poselstwo Boże mocno przeciwstawia się temu, by wiara szła na kompromis. W siedemnastym
rozdziale Księgi Objawienia duchowy Babilon - odstępca od chrześcijaństwa - przedstawiony jest jako
kobieta wszeteczna (wiersz 5). Stanowi ona kontrast z kobietą czystą z dwunastego rozdziału Księgi
Objawienia, która reprezentuje prawdziwy Kościół Boży
Drugi anioł ostrzega: „Upadł wielki Babilon”. Kobieta, reprezentująca
Babilon, jest upadłą kobietą, która napoiła „wszystkie narody winem szaleńczej
rozpusty”. „Wino” fałszywych doktryn przeniknęło do odstępczych religii
chrześcijańskich. Poselstwo drugiego anioła wzywa tych, którzy są wierni
Bogu, by przeciwstawili się fałszywym naukom odstępczego chrześcijaństwa,
zaciemniającym prawdy Słowa Bożego.
Babilon reprezentuje mieszaninę wielu form odstępczego chrześcijaństwa.
Jedne z nich, zniekształcając ewangelię, przeniknęły do znacznej części
chrześcijaństwa w postaci legalizmu, przekonania, że sami, poprzez dobre
uczynki, możemy osiągnąć zbawienie.
Inny, krańcowo różny, pogląd reprezentują ci, którzy wierzą w coś, co
można nazwać „tanią łaską”. Oddzielili ewangelię od jej naturalnego skutku:
życia w posłuszeństwie Chrystusowi.
Bóg wzywa ludzi, by „wyszli z Babilonu” (Obj. 18,4) i ze szczerym sercem poświęcili się Chrystusowi.
On pragnie widzieć ludzi, którzy staną się przykładem mocy posłuszeństwa, wypływającego z wiary. Pan
wzywa swoich wiernych, by wyszli z duchowego Babilonu i stali się prawdziwymi uczniami, polegającymi
na Chrystusie i postępującymi zgodnie z Jego naukami, zawartymi w Piśmie Świętym. Prosi nas, byśmy
przestrzegali Boże przykazania przez wiarę w Jezusa (Obj. 14,12).
Babilon kusi łatwym i przyjemnym życiem. Są takie ugrupowania chrześcijańskie, które nauki Pisma
Świętego traktują wybiórczo. Decydują, które poglądy biblijne muszą być przyjęte, a które odrzucone.
Wielu wybiera dzisiaj formy „giętkiego” chrześcijaństwa, mówiąc: „Prawdziwe chrześcijaństwo nie
powinno krępować mojego stylu życia jakimiś nie mającymi wartości przykazaniami z góry Synaj”. Babilon
dlatego jest tak bardzo niebezpieczny, ponieważ propaguje fałszywe wyobrażenie o Bogu. Zniekształca
obraz Boga, przedstawiając go jako mściwą istotę, wiecznie domagającą się kary lub jako
sentymentalnego dziadka, który jest zbyt łagodny, by wymierzyć karę z powodu grzechu. Prawdziwy
Kościół przedstawia wyważony obraz wszystkich Bożych przymiotów, pokazuje Jego sprawiedliwość i
miłosierdzie, dostojeństwo i uniżoność, wszechmoc i powściągliwość. Wszystkie one mówią, że Bóg jest
miłością. Ci, którzy wyjdą z Babilonu, odrzucą niebiblijne nauki i oddadzą cześć Bogu, który jest
objawiony w Słowie Bożym.
3. POSELSTWO TRZECIEGO ANIOŁA
„A trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem:, Jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i
jego posągowi i przyjmie znamię na swoje czoło lub na swoją rękę, to i on pić będzie samo czyste

wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych
aniołów i wobec Baranka. A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia
we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu i jego posągowi, ani nikt, kto przyjmuje
znamię jego imienia. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i
wiary Jezusa” (Obj. 14,9-12).
Poselstwo trzeciego anioła wymaga podjęcia decyzji. Cały świat podzieli się na dwie grupy Jedna
stanie po stronie odstępczych chrześcijan i „odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie jego
znamię”. Po drugiej stronie staną ci, którzy odrzucą autorytet bestii, święci, „którzy przestrzegają
przykazań Bożych i wiary Jezusa”.
Zauważ wyraźną różnicę pomiędzy tymi przeciwstawnymi grupami. Ci, którzy przyjęli znak zwierzęcia,
są zwolennikami pójścia na kompromis i przyjęcia wygodnych idei i praktyk. Natomiast „święci”
wyróżniają się następującymi cechami: wytrwałością, przestrzeganiem przykazań Bożych i
zachowywaniem wiary Jezusa.
W Księdze Daniela i Księdze Objawienia obszernie opisane są cechy charakterystyczne zwierzęcia i
jego posągu. W tym studium możemy tylko pobieżnie prześledzić istotne cechy poselstwa trzeciego
anioła.
3. KOŚCIÓŁ CHRYSTUSA CZASÓW KOŃCA
Czy jesteś silnym, statecznym chrześcijaninem, którego poświęcenie, cierpliwość, wiara i pragnienie
przeżycia duchowego doświadczenia wywołują zdumienie?
Bóg dał w czternastym rozdziale Księgi Objawienia szczególne poselstwo na nasz czas, ponieważ
może być ono początkiem takiego właśnie doświadczenia.
Objawienie 12,17 określa chrześcijan czasów końca jako tych, którzy strzegą przykazań Bożych i
trwają przy świadectwie o Jezusie. Ta sama grupa ludzi w Objawieniu 14,12 przedstawiona jest również
jako święci, „którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa”.
Przyjrzyjmy się cechom charakterystycznym chrześcijan dni końca.
1. Trwają przy świadectwie o Jezusie.
Kiedykolwiek szatan kieruje na nich swe ataki, oni pozostają wierni Jezusowi. Zanim nasz Zbawiciel
wstąpił do nieba, obiecał nam dać dar Ducha Świętego. Obiecał także, że zamieszka przez wiarę w
sercach chrześcijan.
Zbawiciel chce, by Jego miłość i moc spływały na świat w specjalny sposób przez Boży Kościół
czasów końca. Wiara tych, którzy do niego należą nie jest wypracowana przez nich samych, jest to dar
Boży (Efez. 2,8). Widzą Chrystusa coraz przejrzyściej w Jego prawdziwym charakterze i przez wiarę stają
się żywymi pomnikami mocy Chrystusa.
2. Przestrzegają wiary Jezusa (Obj. 14,12).
Inne tłumaczenie oddaje to słowami: „trwają w wierze Jezusa”. Chrześcijanie w ostatnich dniach muszą
ufać Bogu tak, jak Jezus ufał swemu Ojcu. Wiara, którą posiadał Jezus, której nauczał, i która objawiała
się w Jego życiu, musi wypełniać nasze serca.

Wierzący w ostatnich dniach nie tylko muszą znać prawdę, ale muszą jej też przestrzegać i zgodnie z
nią postępować. Dla nich religia jest życiem, jest połączona z posłuszeństwem Słowu Bożemu. Życie
każdego z nich jest życiem wiary Jezusa. Chrystus wziął je w posiadanie. Prowadzenie życia w
posłuszeństwie przez wiarę jest także życiem w sprawiedliwości przez wiarę. Odkryli tę samą prawdę, co
Samuel Johnson, osiemnastowieczny pisarz, który zauważył: „Ten, kto spodziewa się odnaleźć spokój
ducha przez zaufanie Bogu, musi Mu być posłuszny”.
3. Są wierni Jezusowi, ponieważ odkryli wspaniałe prawdy zawarte w Biblii, które spowodowały, że
ich życie stało się dynamicznym życiem chrześcijańskim. Zrozumieli, że te wspaniałe prawdy biblijne
budzą miłość i poświęcenie dla Chrystusa, który zaspokaja wszystkie potrzeby i pragnienia ludzkiego
serca.
4. Przestrzegają dziesięciu przykazań – moralnego prawa Bożego.
Ponieważ chrześcijanie są ludźmi prawymi, uczciwymi, chcą nade
wszystko być posłusznymi każdemu Bożemu poleceniu i przykazaniu.
Objawiają swoją miłość do Boga i innych ludzi poprzez przestrzeganie
wszystkich Bożych przykazań, łącznie z czwartym, które każe nam
oddawać cześć naszemu Stwórcy poprzez zachowywanie sabatu,
siódmego dnia tygodnia.
5. Głoszą poselstwo „wiecznej ewangelii” po całej ziemi (Obj.
14,6).
Ewangelia otwarcie mówi, że grzech oddziela ludzi od Boga. Ponieważ
Jezus umarł za nasze grzechy i zmartwychwstał z grobu, możemy stale
odczuwać Jego pomocną dłoń. Śmierć i zmartwychwstanie Jezusa na nowo połączyły Boga z ludzkością,
która została wykupiona z grzechu. Od 1844 roku, gdy w niebie rozpoczął się sąd przedadwentowy,
Kościół Chrystusowy w ostatnich dniach wzywa ludzi, by wyszli z religijnego zamieszania i oparli swój
związek z Jezusem wyłącznie na biblijnej prawdzie.
6. Zrozumienie faktu, że „nastała pora żniwa i dojrzało żniwo ziemi” (Obj. 14,15), przynagla ich
do pracy.
Długa noc grzechu i duchowej ciemności dobiega końca, a miliony ludzi nie odnalazły jeszcze Jezusa.
To zobowiązuje ich do tego, by usilnie głosić treść tego poselstwa.
7. Są przedstawicielami Bożego poselstwa.
Ponieważ „wielki Babilon” upadł, do tych, którzy jeszcze żyją w religijnym zamieszaniu, kierują
zaproszenie: „Wyjdźcie z niego, ludu mój” (Obj. 18,4). Nie chcą, by ten cudowny związek z Chrystusem
był tylko ich udziałem. Pragną dzielić się swoją pewnością zbawienia i szczęściem z innymi. Ich zdrowa,
przynosząca owoce przyjaźń jednoczy ich z Chrystusem i sprawia, że każdy w tej wielkiej armii ogłasza to
wspaniałe Boże poselstwo ludziom, którzy żyją w ginącym świecie. Wszystko to jednoczy miliony serc
chrześcijan czasów końca, opisanych w Księdze Objawienia. Życie pełne radości skłania ich, by połączyć
się z apostołem Janem w skierowaniu do ciebie zaproszenia:
„Co widzieliśmy i słyszeliśmy, to a wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami mieli. A
społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i z Synem jego, Jezusem Chrystusem. A to
piszemy, aby radość nasza była pełna” (I Jan 1,3.4).
Przez swego Ducha i swój Kościół Jezus zaprasza również ciebie do przyjścia i oddania wszystkiego
Jemu:

„A Duch i oblubienica [Kościół] mówią: Przyjdź! A ten, kto słyszy, niech powie: Przyjdź! A ten,
kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota” (Obj. 22,17).
4. DWA ŻNIWA
Trójanielskie poselstwo osiąga punkt kulminacyjny, gdy Jezus powraca na ziemię, by zebrać żniwo
zbawionych ze wszystkich wieków (Obj. 14,14-16). Jezus gromadzi wszystkich zbawionych i zabiera ich
do swego domu w niebie (Jan 14,1-3). Na zawsze likwiduje grzech, choroby, nieszczęścia i śmierć.
Święci rozpoczynają z Nim nowe, radosne, wieczne życie. Każdy dzień staje się bardziej fascynujący od
poprzedniego (Obj. 21,1-4).
Gdy powróci Jezus, dokonane będzie także żniwo złych, nikczemnych ludzi.
„I wyszedł inny anioł ze świątyni, która jest w
niebie, mając również ostry sierp. I jeszcze inny anioł
wyszedł z ołtarza, a ten miał władzę nad ogniem; i
zawołał donośnie na tego, który miał ostry sierp,
mówiąc: Zapuść swój ostry sierp i obetnij kiście
winogron z winorośli ziemi, gdyż dojrzały jej grona. I
zapuścił anioł sierp swój na ziemi, i poobcinał grona
winne na ziemi, i wrzucił je do wielkiej tłoczni gniewu
Bożego. I deptano tłocznię poza miastem, i popłynęła
z tłoczni krew, aż dosięgła wędzideł końskich na
przestrzeni tysiąca sześciuset stadiów” (Obj. 14,1720).
To będzie tragiczny moment w czasie końcowego zniszczenia. Wydarzenie szczególnie przykre dla
Chrystusa, ponieważ musi zgładzić tych, którzy odrzucili ofertę ratunku. Jezus „okazuje cierpliwość
względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania” (II
Piotra 3,9).
Niestety wielu wciąż odwraca się od Niego.
Gdy Jezus powróci, by zebrać to, co rozsiał po ziemi, gdzie ty będziesz? Czy znajdziesz się wśród
„dorodnego ziarna”, wszystkich odkupionych, jacy dotychczas żyli (Obj. 14,13-16)? Czy też będziesz
wśród „dojrzałych gron gniewu”, zgubionych, którzy odwrócili się od wspaniałego Chrystusa (Obj. 14,1720)? Teraz jest czas, by podjąć decyzję. Teraz jest czas, aby skorzystać z dnia zbawienia.
„A jako współpracownicy napominamy was, abyście i nadaremnie łaski Bożej nie przyjmowali;
mówi bowiem: W czasie łaski wysłuchałem cię, a w dniu zbawienia pomogłem ci. Oto teraz czas
łaski, oto teraz dzień zbawienia” (II Kor. 6,1.2).
To zagadnienie jest wyraźnie przedstawione. Po jednej stronie będzie stał Jezus z rozpostartymi
ramionami, zapraszając cię do zajęcia miejsca wśród „świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i
wiary Jezusa” (Obj. 14,12). Po drugiej stronie znajdą się ludzie, którzy uznali, że całkowite posłuszeństwo
Biblii i wszystkim przykazaniom Bożym jest nieważne.
Tłum, znajdujący się na sali sądowej Piłata, stanął wobec zdumiewająco prostego wyboru. Z jednej
strony stał Jezus, Syn Człowieczy, ale także Syn Boży Po drugiej stronie stał Barabasz; teraz bezradny,
niezdolny pomóc sobie, jak też jakiemukolwiek innemu człowiekowi, znajdującemu się w tłumie,
będącemu świadkiem tej tragicznej sceny. I kiedy padło pytanie Piłata: „Jak chcecie, którego z tych
dwóch mam wam wypuścić?”, tłum gniewnym tonem odpowiedział: „Barabasza!”

„Cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego zowią Chrystusem?”
zapytał Piłat. Na to wszyscy odpowiedzieli: „Niech będzie
ukrzyżowany!: Tak więc niewinny Jezus został ukrzyżowany, a winny
Barabasz puszczony wolno (zob. Mat. 27,20-26).
Kogo ty wybierzesz dzisiaj – Barabasza czy Jezusa?
Czy zdecydujesz się pójść za ludzkimi poglądami i naukami, które
są sprzeczne z Bożymi przykazaniami i wieczną ewangelią Jezusa?
Czy też pragniesz przestrzegać przykazań Bożych i być wierny
Jezusowi?
Pamiętaj, On jest Tym, który obiecał posłać swego Ducha Świętego, by pomóc ci rozwiązać wszystkie
twoje problemy, ukoić każdy ból serca i zaspokoić wszystkie twoje pragnienia.
Drogi Niebiański Ojcze bardziej niż kiedykolwiek przedtem pragnę zgiąć swe kolana przed Twoim
obliczem, wielbiąc i chwaląc Ciebie. Chcę stanąć całkowicie po Twojej stronie i być jednym z tych, którzy
w czasach końca przestrzegają Twoich przykazań. Tęsknię za dniem, kiedy będę mógł wraz z Tobą być
w Twoim królestwie. Wiem, że jest to tylko możliwe dzięki Twojej wielkiej ofierze. Panie, przyjmuję Twoją
łaskawą ofertę i proszę Cię, byś był Panem mojego życia. Proszę o to w imieniu Jezusa. Amen.
, mamy nadzieję, że wypełnienie
Ponieważ jest to nasza ostatnia lekcja kursu
kwestionariusza z pytaniami będzie jedynie formalnością. Powodzenia :-)

