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WIERNOŚĆ 
W CHRZEŚCIJAŃSKIM 

ŻYCIU
się temu, jak wartości królestwa 
wpływają na chrześcijańskie życie 
i jak chrześcijańskie cnoty kierują 
naszym życiem. Zdrowie jest bar-
dzo ważnym aspektem chrześci-
jańskiego życia. Widząc Chrystu-
sa jako nasz wzór, jesteśmy praw-
dziwie zachęcani i inspirowani. 
Chrześcijański styl życia oraz me-
dia i seksualność w chrześcijań-
skim życiu także będą omawia-
ne. Zakończymy ten szczególny 
tydzień tekstem Ellen White pt. 
Chrześcijańskie życie i wydarzenia 
końcowych dni.

Spodziewam się, że przyłączycie 
się do mnie w rozważaniu związ-
ku między chrześcijańskim życiem 
a dotarciem do świata dla Chrystu-
sa. Módlmy się w pokorze o obieca-
ne wylanie Ducha Świętego i moc, 
którą tylko On może dać, byśmy 
mogli żyć dla Niego. 

TED N.C. WILSON
[Pastor Wilson jest przewodniczącym ogólnoświa-
towego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego]
1 E.G. White, Manuscript Releases, Silver Spring,  
Ellen G. White Estate 1990, t. 9, s. 230.

Słowo od Przewodniczącego  
Generalnej Konferencji.  
Wierność w chrześcijańskim życiu ..... 2

Słowo od Przewodniczącego  
Kościoła w Polsce. Rola modlitwy ...... 3

Biblia fundamentem chrześcijańskiego 
życia. „Słowo twoje jest pochodnią 
nogom moim” ...................................... 4

Wartości Królestwa  
i chrześcijańskie życie .......................... 7

Uczenie się świętego życia.  
Chrześcijańskie życie  
i owoc Ducha Świętego ....................... 9

Raduj się pełnią życia! Życie  
według Bożych zasad zdrowia ......... 11

Niezrównany Chrystus. Nasz wzór  
chrześcijańskiego życia ..................... 13

Spotkania zmieniające życie.  
Chrześcijańskie życie i media............ 16

Wszystko pięknie uczynił. Seksualność 
a chrześcijańskie życie ....................... 19

Życie w czasie końca. Chrześcijańskie 
życie i wydarzenia ostatnich dni ...... 21

Dwumiesięcznik Kościoła Adwentystów 
Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Ukazuje się od 1913 roku.
Tłumacze czytanek:  
dla dorosłych — Andrzej Ostapowicz,  
dla dzieci — Małgorzata Sicińska.
Redaguje kolegium: 
Andrzej Siciński (redaktor naczelny), 
Katarzyna Lewkowicz-Siejka (sekretarz redakcji).
Projekt makiety: Daria Ziędalska-Gil.
Łamanie: Jarosław Kauc.
Wydawca: 
Wydawnictwo „Znaki Czasu”, 
ul. Foksal 8/3, 00-366 Warszawa, 
e-mail: redakcja@znakiczasu.pl.
Nakład 1100 egz.
Dział handlowy Wydawnictwa „Znaki Czasu”
pn.-czw. — godz. 8-16, pt. — godz. 8-13
tel.: 22-331-98-00, e-mail: kontakt@znakiczasu.pl
Sklep internetowy: sklep.znakiczasu.pl.
Nasze konta bankowe: 
35 1240 6003 1111 0010 6365 5673 (złoty)
98 1240 6003 1787 0010 6572 3505 (dolar)
21 1240 6003 1978 0010 6572 3198 (euro)
Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca 
oraz zastrzega sobie prawo do skrótów 
i zmian w nadesłanych tekstach.

GŁOS ADWENTU

W NUMERZE

Tuż przed wniebowstąpie-
niem Jezus Chrystus dał 
swym naśladowcom waż-

ne zlecenie — ogłosić o Nim ca-
łemu światu (zob. Mt 28,18-20).

Nasz temat w tym tygodniu 
brzmi: „Dotrzeć do świata. Wier-
ność w chrześcijańskim życiu”. Co 
łączy chrześcijańskie życie z do-
tarciem do świata dla Chrystu-
sa? Wiele. Ponieważ to, kim je-
steśmy jako chrześcijanie, obja-
wia się w tym, jak żyjemy. Jakie 
są nasze wartości i priorytety? Jak 
wykorzystujemy nasz czas i na-
sze środki? Jakie jest nasze życie?

„Co znaczy być chrześcijani-
nem? Być podobnym do Chrystu-
sa”, stwierdziła Ellen White1. On 
jest naszym przykładem i tylko 
przez Jego łaskę i moc możemy 
być wierni Jego powołaniu, po-
legając całkowicie na Chrystusie 
i na Jego Słowie. W czasie obecne-
go Tygodnia Modlitwy przyjrzy-
my się niektórym bardzo ważnym 
tematom, zaczynając od Biblii ja-
ko podstawy naszego chrześci-
jańskiego stylu życia. Przyjrzymy 

SŁOWO OD PRZEWODNICZĄCEGO 
GENERALNEJ KONFERENCJI
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Modlitwa jest najlepszym 
środkiem społeczno-
ści z Bogiem. Jeśli kogoś 

kochamy, to będziemy starali się 
z tym kimś często rozmawiać, mieć 
z nim stały kontakt. Przenosząc to 
na naszą relację z Bogiem, okazu-
je się, że największym grzechem 
chrześcijan jest zaniedbywanie 
modlitwy. Niektórzy poświęcają 
na modlitwę bardzo miało czasu. 
Inni modlą się mechanicznie, bez 
zastanowienia. Treść ich modlitw 
każdego dnia jest taka sama, a my-
śli i tak krążą wokół różnych innych 
spraw. Nie takiej modlitwy ocze-
kuje od nas Pan Bóg.

Bolesław Prus w książce Pla-
cówka opisuje modlitwę Żyda 
„nawróconego” na chrześcijań-
stwo. Wieczorem przygotowu-
je się do spania i zaczyna się roz-
bierać. Jednocześnie rozpoczyna 
modlitwę Ojcze nasz… i kiedy wy-
powiada końcowe „amen”, jest już 
w piżamie i kładzie się do łóżka. 
Na pewno powiesz: ale ja, tak się 
nie modlę! To dobrze, ale jeśli wy-

powiadamy słowa mechanicznie, 
bez uczucia wdzięczności, to na-
sze modlitwy niewiele się różnią 
od tej opisanej.

Z okazji rozpoczynającego się 
Tygodnia Modlitwy warto posta-
wić sobie pytania: Jak wygląda mo-
je życie modlitewne? Czy nawiązu-
ję społeczność z Panem Bogiem?

Niektórzy chrześcijanie nie 
rozumieją w pełni roli modlitwy. 
Nie przychodźmy do Boga z ko-
lejną listą naszych żądań. Przede 
wszystkim nie traktujmy modli-
twy jako obowiązku. To musi być 
pragnienie serca powodowane 
tęsknotą za naszym niebiańskim 
Ojcem, Stworzycielem i Odkupi-
cielem. Gdy każdego dnia tęsk-
nimy za osobistą rozmową z Bo-
giem, pragniemy Mu podzię-
kować, uwielbić Go i  poprosić 
o bliższą relację, Pan Bóg nie bę-
dzie obojętny na nasze modlitwy, 
On na nie czeka. Z Bogiem może-
my rozmawiać o bardzo konkret-
nych potrzebach. Poprzez modli-
twę możemy uchwycić się Bożych 
obietnic i nasze życie zostanie na-
pełnione radością i entuzjazmem.

Oprócz modlitwy miarą ducho-
wego stanu człowieka jest też jego 
stosunek do Biblii. Bożemu Słowu 
możemy w pełni zaufać. Podobnie 
jak to robili mężowie Boży w prze-
szłości, uznając autorytet Słowa 
Bożego. Pan Jezus traktował Pi-

smo Święte jako Słowo Boże. Nie 
możemy się w pełni rozwijać i du-
chowo dojrzewać, nie spożywając 
codziennie Chleba Życia. Dzisiaj 
wielu chrześcijan podejmuje po-
ważne decyzje nie w oparciu o Bo-
że zasady, ale o własne korzyści.

Jestem przekonany, że nastał 
czas na osobistą odnowę ducho-
wą. Chciałbym zaprosić każdego 
wyznawcę do osobistego udzia-
łu w Tygodniu Modlitw, podob-
nie jak kiedyś prorok Samuel za-
prosił Izraelitów do Mispy. Nastał 
czas, żebyśmy szczerze spojrzeli 
na nasze życie i postąpili zgod-
nie ze słowami Samuela: „Jeżeli 
chcecie z całego serca nawrócić 
się do Pana, usuńcie obcych bo-
gów (…) i zwróćcie wasze serca 
do Pana” (1 Sm 7,3). Tylko wów-
czas doświadczymy napełnienia 
Duchem Świętym. Jest to obo-
wiązek i przywilej chrześcijani-
na. Tylko wówczas nasz najwięk-
szy przeciwnik przestanie nas 
zniewalać. Doświadczymy takiej 
bliskości Boga, jak nigdy dotąd. 
Ten Tydzień Modlitwy może wie-
le zmienić w naszym życiu.

Osobiście nie mogę się docze-
kać chwili, kiedy Duch Święty po-
ruszy nasz Kościół, a następnie 
chciałbym, aby takiego duchowe-
go przebudzenia doświadczył ca-
ły Polski Naród. Amen. 

RYSZARD JANKOWSKI

SŁOWO OD PRZEWODNICZĄCEGO 
KOŚCIOŁA W POLSCE

ROLA MODLITWY
Z okazji rozpoczynającego 
się Tygodnia Modlitwy warto 
postawić sobie pytania: 
Jak wygląda moje życie 
modlitewne? Czy nawiązuję 
społeczność z Panem Bogiem?
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To był kluczowy mo-
ment mojego życia. 
Po  ukończeniu stu-

diów w Takoma Academy w sta-
nie Maryland w  Stanach Zjed-
noczonych zdecydowałem się 
kontynuować studia w La Sier-
ra College (obecnie uniwersytet) 

w Kalifornii, oddalonej o cztery 
tysiące kilometrów. Gdy rozpo-
cząłem ten nowy i ważny etap 
mojego życia, ojciec przysłał mi 
napisaną przez niego własnoręcz-
nie kartkę z następującym cyta-
tem: „Niech pierwszą rzeczą, któ-
rą czynisz z poranka, będzie po-

święcenie się Bogu. Niech twoją 
modlitwą będą słowa: Przyjmij 
mnie, Panie, na  własność. Skła-
dam wszystkie moje plany u Two-
ich stóp. Użyj mnie dzisiaj w swo-
jej służbie. Bądź dzisiaj ze  mną 
i spraw, aby każda moja praca by-
ła dokonana w Tobie. Tak powin-

BIBLIA FUNDAMENTEM  
CHRZEŚCIJAŃSKIEGO ŻYCIA
„Słowo twoje jest  
pochodnią nogom moim”
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no dziać się każdego dnia. Każde-
go poranka poświęć siebie Bogu 
na nadchodzący dzień. Poddaj 
Mu wszystkie swoje plany, aby 
były wykonane lub porzucone 
według wskazań Jego opatrzno-
ści. Tak możesz każdego dnia od-
dawać swoje życie w ręce Boże, 
i w ten sposób będzie ono coraz 
wyraziściej odzwierciedlało życia 
Chrystusa”1.

Doceniałem nie tylko czas i tro-
skę mego ojca, okazaną w po-
dzieleniu się tym ze mną, ale mia-
ło to dla mnie wielkie znaczenie, 
że otrzymałem tak mocne po-
uczenie Ducha Proroctwa. Słowa  
Ellen White stały mi się bardzo bli-
skie. Trzymałem tę ręcznie pisaną 
kartkę w swojej Biblii przez lata, 
aż się zagubiła. Poprosiłem więc 
kilka lat temu ojca, żeby jeszcze 
raz napisał ten drogocenny cy-
tat, i mam do dziś tę drugą wersję 
w mojej Biblii. Jest to drogocen-
ny cytat, a także przypomnienie 
o trosce mojego ojca o mój stan 
duchowy. Nigdy nie myśl, że two-
ja troska o sprawy duchowe two-
ich dzieci i czas im poświęcony są 
nieistotne. Przyniesie to duchowe 
korzyści przez wpływ i moc Du-
cha Świętego.

Moc Słowa Bożego
Gdy poświęcamy siebie Bo-

gu i poddajemy Mu swe plany 
każdego dnia, ważne jest, by-
śmy słuchali, gdy przemawia 
do nas przez Biblię. „Słowo two-
je jest pochodnią nogom moim 
i światłością ścieżkom moim” (Ps 
199,105).

Wiele humanistycznych filo-
zofii zabiegających dziś o naszą 
uwagę na koniec poprowadzi nas 
na bardzo ciemne ścieżki. Ale ma-
my dowody, że Słowo Boże jest 
godne zaufania. Oświeca ono na-
szą drogę i daje nam niezawodne 
Boskie kierownictwo. Podaje ono 

pewny fundament dla utworze-
nia i utrzymywania więzi z Jezu-
sem Chrystusem i dla poznania, 
co znaczy żyć tak, jak On pragnie. 
Jest to żywe słowo Chrystusa — 
ponadczasowa prawda, przewyż-
szająca wszelkie ludzkie kultury 
i kierująca nas do kultury niebios.

W konfrontacji z szatanem Je-
zus śmiało stwierdził: „Nie sa-
mym chlebem żyje człowiek, ale 
każdym słowem, które pochodzi 
z ust Bożych” (Mt 4,4). Mówi to 
nam, że każda część Pisma jest 
ważna. I choć nie twierdzimy, że 
Bóg dyktował Biblię słowo po sło-
wie, w pełni przyjmujemy ją ja-
ko natchnioną przez Boga. Piotr 
wyraził to jasno: „Mamy więc sło-
wo prorockie jeszcze bardziej po-
twierdzone, a wy dobrze czyni-
cie, trzymając się go niby pochod-
ni, świecącej w ciemnym miejscu 
(…) Przede wszystkim to wiedz-
cie, że wszelkie proroctwo Pisma 
nie podlega dowolnemu wykła-
dowi. Albowiem proroctwo nie 
przychodziło nigdy z woli ludz-
kiej, lecz wypowiadali je ludzie 
Boży, natchnieni Duchem Świę-
tym” (2 P 1,19-32).

Podstawowa prawda
Kiedy Jezus modlił się o swych 

uczniów (i o nas), wskazał na moc 
Słowa: „Poświęć ich w prawdzie 
twojej; słowo twoje jest prawdą” 
(J 17,17).

W świecie, który uważa, że 
prawda jest względna, zależ-
na od osobistego doświadcze-
nia, Chrystus odważnie ogłasza, 
że Jego Słowo — Biblia — jest 
stałą, niezmienną prawdą. Przez 
moc Jego Ducha Świętego Jego 
prawda działa w naszych sercach, 
zmieniając i uświęcając nas.

Dlatego właśnie Biblia jest 
podstawową prawdą dla chrze-
ścijańskiego życia. Określa ona, co 
znaczy być naśladowcą Chrystu-

sa (zob. Mt 5). Przedstawia wzo-
ry pobożnych charakterów i wy-
jawia, że „droga niewiernych pro-
wadzi do zguby” (Prz 13,15). Może 
„obdarzyć mądrością ku zbawie-
niu” (2 Tm 3,15), a mimo to jest tak 
prosta, że nawet dziecko może ją 
zrozumieć. Przez historię i pro-
roctwa widzimy, jak Bóg prowa-
dził w przeszłości, i jesteśmy za-
pewnieni, że to, co ma jeszcze 
przyjść, stanie się (zob. Joz 21,45; 
2 Kor 1,20). W Jego Słowie dowia-
dujemy się o naszym pochodze-
niu i przeznaczeniu (zob. Rdz 1,1; 
Ap 21,1; 22,17).

Przez Pismo i  modlitwę po-
znajemy Boga. „Jeśli chcesz się 
zapoznać ze Zbawicielem, stu-
diuj Pismo Święte”, mówi nam 
Ellen White w swej książce Droga 
do Chrystusa: „Napełnij całe swoje 
serce słowami Boga. One są żywą 
wodą gaszącą palące pragnienie 
i żywym chlebem z nieba”2. I wy-
jaśnia: „Biblia nie została napisana 
jedynie dla uczonych. Przeciwnie, 
była pisana z myślą o prostych lu-
dziach. Wielkie prawdy potrzeb-
ne do zbawienia są tak jasne, jak 
słońce w południe. Nikt się nie 
pomyli i nie zabłądzi, chyba że 
będzie kierował się swoim włas-
nym osądem, zamiast wyraźnie 
objawioną wolą Bożą”3. A potem 
Ellen White ostrzega: „W spra-
wie nauk zawartych w  Piśmie 
Świętym nie powinniśmy po-
legać na świadectwie żadnego 
człowieka, ale raczej sami powin-
niśmy studiować Boże słowa”4.

Biblia sama siebie 
interpretuje

Metoda ta poparta jest przez 
biblijno-historyczne (lub biblijno-
-gramatyczne) podejście do czy-
tania Słowa Bożego, jak to zosta-
ło opisane w dokumencie Meto-
dy studiowania Biblii, przyjętym 
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przez głosowanie ogólnoświa-
towego Kościoła5. Ta dokładnie 
przebadana metoda studiowania 
Biblii pozwala jej być swym włas-
nym interpretatorem, a nie danej 
osobie czy kulturze, jak to zale-
cają metody krytyczne. Właści-
wa metoda została szerzej wyja-
śniona w książce Wielki bój: „Język 
Biblii powinien być objaśniany 
zgodnie z jego oczywistym zna-
czeniem, chyba że mamy do czy-
nienia z obrazem czy symbolem 
(…). Gdyby ludzie przyjmowali 
Biblię tak, jak została napisana, 
gdyby nie było żadnych fałszy-
wych nauczycieli, którzy zwodzą 
i wprowadzają w zamęt ich umy-
sły, dokonałoby się dzieło, które 
sprawiłoby radość aniołom i przy-
prowadziłoby do owczarni Chry-
stusa tysiące tysięcy tych, którzy 
teraz brną w błędzie”6.

Przez stulecia wierni ludzie po-
dejmowali wielkie ryzyko, przyj-
mując Biblię tak, jak jest napisa-
na. Niektórzy nawet oddali swe 
życie by, zachować wierność Pi-
smu. Dziś jako książka jest łatwo 
dostępna. Każdego roku drukuje 
się ponad sto milionów egzem-
plarzy. Tyle samo razy ściągana 
jest internetowa wersja Biblii7.

Wierzyć Słowu Bożemu
Dla wielu ludzi ważne jest po-

siadanie Biblii. Ale jak wielu wie-
rzy, że ważne jest, by ją czytać, 
rozmyślać nad nią i słuchać jej rad? 
Żydzi w Berei definitywnie byli 
takiego zdania. „Którzy byli szla-
chetniejszego usposobienia niż 
owi w Tesalonice; przyjęli oni Sło-
wo z całą gotowością i codzien-
nie badali Pisma, czy tak się rze-
czy mają” (Dz 17,11).

I my tak możemy czynić. Co-
dzienne czytanie Biblii połączone 
z modlitwą jest fundamentem na-
szego duchowego doświadcze-
nia. Jeśli nie nawiązujemy kontak-

tu z niebem, nie możemy wzra-
stać duchowo (zob. 2 P 3,18). Ale 
jakiż to mamy przywilej, by każ-
dego dnia zwrócić się do Boga, 
wiedząc, że pragnie On łączno-
ści z nami.

Próbuję rozpocząć każdy 
dzień, klękając, gdy tylko wstanę. 
Oddaję siebie w ręce Boże, pro-
sząc o mądrość i o Ducha Święte-
go w moim życiu. Bóg nigdy nie 
zawodzi w swej opiece nad na-
mi. Próbuję czytać Biblię syste-
matycznie według programu 
Wierz Jego Prorokom8, a także in-
ne części Biblii, po czym czytam 
coś z Ducha Proroctwa. Stwierdzi-
łem, że pomocne jest także stu-
diowanie lekcji szkoły sobotniej 
i inne formy studiowania, które 
wspomagają naszą pielgrzymkę 
z Panem.

Zawsze modlę się przed stu-
diowaniem Słowa Bożego, gdyż 
studiowanie Biblii nigdy nie po-
winno być podejmowane bez 
modlitwy z prośbą o prowadze-
nie Ducha Świętego. Jestem nie-
zmiernie wdzięczny za spisane 
Słowo, które jest zapisanym ucie-
leśnieniem żywego Słowa, Jezu-
sa Chrystusa.

Jako chrześcijanin, adwenty-
sta dnia siódmego, nigdy nie po-
zwól, by ktokolwiek odwiódł cię 
od codziennego studiowania na-
tchnionego i spisanego Słowa Bo-
żego. Wchłaniaj głębokie prawdy 
Pisma i instrukcje zawarte w Du-
chu Proroctwa. Twoje życie du-
chowe zostanie wzbogacone po-
nad oczekiwania. Jeśli utrzymuje-
my więź z Bogiem, przemieni On 

nas, jak to uczynił z Enochem, gdy 
codziennie z Nim chodził.

„Pośród czynnej pracy Enoch 
stale utrzymywał swą łączność 
z Bogiem. Czym większą i bar-
dziej naglącą podejmował pra-
cę, tym bardziej stałe i gorliwe by-
ły jego modlitwy (…) Oddalał się, 
by spędzić czas na odosobnieniu, 
łaknąc i pragnąc Bożej obecno-
ści. Dzięki tej łączności z Bogiem 
Enoch coraz bardziej odzwiercie-
dlał podobieństwo Boże (…) My 
także mamy chodzić z Bogiem. 
Gdy to będziemy czynić, nasze 
oblicza zostaną oświecone jasno-
ścią Jego obecności (…) będzie-
my mówić z Jego mocą, mówiąc: 
Chwała Bogu. Dobry jest Pan i do-
bre jest Jego Słowo (…). A ci, któ-
rzy zostaną przemienieni u koń-
ca czasu, to osoby utrzymujące 
łączność z Bogiem na ziemi”9.

Jaki zdumiewający mamy przy-
wilej — być w łączności z Bogiem 
każdego dnia, na różne sposoby, 
które nam dał. I jakaż to radość 
wiedzieć, że wkrótce weźmie nas 
do domu. 

TED N.C. WILSON
1 E.G. White, Droga do Chrystusa, przekł. Piotr Lazar, 
ORION plus, 2003, s. 34. 2 Tamże, s. 43. 3 Tamże, s. 43. 
4 Tamże. 5 Methods of Bible Study, www.adventist.
org/articles/methods-of-bible-study/.6 E.G. White, 
Wielki bój, Warszawa 2019, s. 361. 7 29 Good Bible Sa-
les Statistics, BrandonGaille Small Business & Mar-
keting Advice, https://brandongaille.com/27-go-
od-bible-sales-statistics/. 8 Plan studiowania Biblii 
jest dostępny w języku angielskim: www.believe-
hisprophets.org. 9 E.G. White, Sons and Daughters 
of God, Waszyngton 1955, s. 20.

Pytania
• Co zrobić, by osobiste studium 

Biblii było bardziej zachęcające? 
Pomyśl o kreatywnych sposo-
bach studiowania Słowa Bożego.

• Jak mamy podejść do trudnych 
fragmentów Biblii? Co zrobiłby 
Jezus?

• Jak możemy przekazać na-
stępnemu pokoleniu adwenty-
stów to, jak ważna jest łączność 
ze Słowem Bożym?

PIERWSZA SOBOTA

Przez studiowanie  
Pisma i modlitwę 

poznajemy Boga

http://www.adventist.org/articles/methods-of-bible-study/
http://www.adventist.org/articles/methods-of-bible-study/
http://www.believehisprophets.org
http://www.believehisprophets.org
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Adwentystów dnia siódme-
go można znaleźć w pra-
wie wszystkich krajach 

świata. Ap 14,12 mówi nam dla-
czego. Ten apokaliptyczny ury-
wek opisuje zasadnicze wartości 
prawdy, które określają chrześci-
jańską wiarę. Jest to wiara w Je-
zusa jako jedynego Zbawiciela 
ludzkości i posłuszeństwo przy-
kazaniom Bożym. Te odwieczne 
wartości niosą pokój, radość oraz 
szczęście w ludzkim życiu.

Wezwanie do lojalności
Lojalność wobec Jezusa jako Pa-

na jest fundamentalna dla naszego 
świadczenia. Nielojalność oznacza 
całkowite duchowe fiasko.

Ellen White zauważyła: „Zaprze-
czamy, że Jezus Chrystus jest Tym, 

który gładzi grzech świata, jeśli 
po przyjęciu prawdy nie wyjawia-
my światu uświęcających skutków 
tej prawdy w naszym własnym cha-
rakterze. Jeśli nie stajemy się lep-
szymi ludźmi, bardziej troskliwymi, 
bardziej współczującymi, bardziej 
uprzejmymi, pełnymi czułości i mi-
łości, jeśli nie objawiamy innym mi-
łości, która prowadziła Jezusa w Je-
go misji miłosierdzia, to nie jeste-
śmy dla świata świadkami mocy 
Jezusa Chrystusa”1.

Przykład miłości
Nie możemy przekonująco 

dzielić się miłością Jezusa, jeśli 
sami jej nie doświadczymy. Nie 
możemy dzielić się tym, czego nie 
mamy. Świat jest pełny ludzi szu-
kających miłości i akceptacji, pra-

gnących pokoju i miłości. Szybko 
rozpoznają oni fałsz. Ale szcze-
rość zyskuje wiele serc.

Rodzice Toma byli chrześcija-
nami. Został ochrzczony, gdy miał 
15 lat, wraz ze swymi przyjaciół-
mi. Wszyscy tego oczekiwali. Nie 
był jednak rzeczywiście nawróco-
ny. Ożenił się z dobrą chrześcijan-
ką, ale to nie powstrzymało go 
od podążania wraz z innymi sze-
roką drogą prowadzącą do zatra-
cenia. Wiele lat później jego żona 
zaprosiła pastora, by w ich domu 
poprowadził grupę studiujących 
Biblię. Tom nie był zainteresowa-
ny, ale nie sprzeciwiał się, gdyż 
przyjaźnił się z pastorem.

Bez wiedzy innych Tom przy-
słuchiwał się studiom z  inne-
go pokoju. Po kilku tygodniach 
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przyłączył się do grupy, siadając 
skromnie blisko drzwi. Był świad-
kiem zmian w życiu swej żony i in-
nych członków grupy. Bardzo mu 
się podobała ich uczciwość w wy-
znawaniu swych błędów i w do-
konywaniu zmian w życiu. Pew-
nego wieczoru zaczął płakać. 
Nie były to zwykłe łzy, ale łzy ra-
dości i żalu. Zaświadczył wtedy: 
„Nigdy nie rozumiałem przesłania 
adwentystów. Słuchając tego stu-
dium, ujrzałem Jezusa w nowym 
świetle. Bóg dał mi drugą szan-
sę i nowe spojrzenie. Widzę teraz 
sprawy całkiem inaczej”.

Został ochrzczony, gdyż od-
krył przynaglającą miłość, szcze-
rą i przygarniającą.

Uzdrawiające 
posłuszeństwo

Posłuszeństwo to bardzo wy-
krzywiana i źle rozumiana prawda. 
Posłuszeństwo Bożym przykazaniom 
ostatecznie prowadzi do uleczenia 
ludzkości i zawsze daje korzyści tym, 
którzy to praktykują. Jest prawdzi-
wym wyrazem naszej miłości do Je-
zusa. Jan pisał: „Na tym bowiem po-
lega miłość ku Bogu, że się przestrze-
ga przykazań jego, a przykazania 
jego nie są uciążliwe” (1 J 5,3).

Młoda kobieta opuściła dom 
w  wieku lat 18, by studiować 
na uniwersytecie. Pierwszego ty-
godnia dowiedziała się, że pewne 
wykłady odbywają się w piątek 
wieczorem, po zachodzie słońca. 
Poszła do wykładowcy, by wytłu-
maczyć, że jako adwentystka dnia 
siódmego zachowuje szabat i nie 
będzie mogła uczęszczać w wy-
kładach w tym terminie. Wykła-
dowca wyraził swe rozczarowa-
nie, ale odmówił zmiany terminu 
zajęć. Młoda kobieta zwróciła się 
z tym problemem do Boga.

Tydzień później wykładow-
ca poinformował studentów, że 

przeniósł wykłady na piątek rano. 
Nie wiedziała, że skontaktował się 
z zarządem Kościoła i zapytał, czy 
to prawda, że adwentyści zacho-
wują szabat od zachodu w piątek 
do zachodu w sobotę. Gdy do-
wiedział się, że tak jest, zmienił 
grafik zajęć.

Rezultatem było podwójne 
błogosławieństwo. Wiara tej mło-
dej kobiety została potwierdzo-
na. Miało to też wpływ na wykła-
dowcę, który nabrał szacunku 
do niej i miał okazję poznać wia-
rę adwentystów i ich styl życia.

Stwarzanie okazji 
dla błogosławieństwa

Wartości i prawdy Królestwa 
Bożego nie mają same w  so-
bie mocy, by dać błogosławień-
stwo tym, którzy je znają, i mieć 
wpływ na tych, którzy ich nie zna-
ją, jeśli nie są radośnie stosowane 
w życiu członków Kościoła. Wia-
ra jest przekonująca tylko wtedy, 
gdy jest praktykowana. Gdy czy-
nimy to, co jest słuszne, uczciwe 
i prawdziwe, i stoimy za warto-
ściami Królestwa Bożego, stwa-
rzamy Bogu możliwości działa-
nia w naszej sprawie oraz w życiu 
innych. Weź pod uwagę pytanie 
psalmisty: „Panie! Kto przebywać 
będzie w namiocie twoim? Kto za-
mieszka na twej górze świętej?”. 
Odpowiedź jest jasna: „Ten, kto 
żyje nienagannie i pełni to, co 

prawe, i mówi prawdę w sercu 
swoim. Nie obmawia językiem 
swoim, nie czyni zła bliźniemu 
swemu ani nie znieważa sąsiada 
swego. Sam czuje się wzgardzo-
ny i niegodny, A czci tych, któ-
rzy boją się Pana. Choćby złożył 
przysięgę na własną szkodę, nie 
zmieni jej” (Ps 15,1-4).

Nasz świat pełen jest pęknięć 
i zamieszania. Tak jest wszędzie, 
gdzie są adwentyści dnia siódmego. 
Aby móc wyżywać swą wiarę pu-
blicznie, musimy przygotować się 
i wzrastać w życiu prywatnym. Bóg 
postawił wyzwanie Jeremiaszowi, 
by ulicach i placach Jerozolimy zna-
lazł kogoś, „kto przestrzega prawa, 
kto szuka prawdy” (Jr 5,1). Dziś Bóg 
nadal szuka takich ludzi — ludzi, 
którzy poszukują prawdy w Jego 
słowie i trzymają się jej, mają wia-
rę w Jezusa i przestrzegają prawa. 
Każdy z nas może odpowiedzieć 
Bogu: „Drogi Panie, ja będę tą wier-
ną osobą. Pomóż mi być tym, czym 
powinienem być jako prawdziwy 
chrześcijanin”. Nasz odzew stwarza 
okazje dla Boga, by nam błogosła-
wił oraz tym, z którymi się stykamy. 
Tym się radujemy jako adwentyści 
dnia siódmego. 

AUDREY ANDERSSON
[Artykuł powstał w czasie służby autorki jako se-
kretarza Wydziału Transeuropejskiego Generalnej 
Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego].

Pytania
• Jak prowadzić życie zgodne 

z naszymi wierzeniami?
• Co należy zmienić w naszym 

życiu, by nasze świadectwo by-
ło wiarygodne?

• Tylko działanie Ducha Święte-
go może rzeczywiście zmienić 
nasze życie. Jak zdobyć odwa-
gę i dać Mu swobodę, by te-
go dokonał? Co może nas po-
wstrzymywać od odpowiada-
nia Mu?

1 Ellen G. White, That I May Know Him, Waszyng-
ton 1964, s. 306.

NIEDZIELA

Nie możemy  
przekonująco 

dzielić się miłością 
Jezusa, jeśli 

sami jej nie  
doświadczymy



GŁOS ADWENTU – lipiec-sierpień 2020  9

Czy może istnieć Stowarzy-
szenie Adwentystycznych 
Rabusiów Bankowych? Mo-

żecie powiedzieć, że takie pyta-
nie jest niedorzeczne, gdyż nie-
których sposobów życia nie moż-
na skojarzyć z adwentyzmem. Jak 
więc mamy wyżywać swą wiarę? 
Pytanie to wymaga biblijnej od-
powiedzi, ale istnieje wiele fał-
szywych odpowiedzi. Weźmy 
pod uwagę dwie z nich.

Złe zrozumienie — dwa 
kluczowe zakłamania

Dla niektórych chrześcijań-
skie życie nie ma rzeczywistego 
znaczenia, gdyż nie widzą związ-
ku między przekonaniami i sty-
lem życia. Między doktryną i za-
chowaniem. Z drugiej strony, są 

też tacy, którzy skupiają się tylko 
na regułach i przepisach, usuwa-
jąc Chrystusa z centrum swojego 
życia religijnego. Apostoł Paweł 
stanął wobec takiego problemu 
w Galacji. Niektórzy chrześcija-
nie wierzyli, że wolność w Chry-
stusie zwalnia od etycznego ży-
cia (Ga 5,13–6,10). Byli też inni, 
którzy wierzyli, że mogą zasłu-
żyć na zbawienie przez trzymanie 
się przedawnionych reguł Stare-
go Testamentu, włączając obrzez-
kę (Ga 1,1–5,12).

Paweł sprzeciwił się obu sta-
nowiskom. Tym, którzy sądzili, że 
uczynki są nieważne, wskazał, że 
lud Boży będzie sądzony według 
uczynków (Ga 6,7-8). Tym, któ-
rzy wierzyli, że uczynkami mo-
gą zasłużyć na  Boże uznanie, 
powiedział, że „człowiek zosta-

je usprawiedliwiony nie z uczyn-
ków zakonu, a tylko przez wia-
rę w Chrystusa Jezusa” (Ga 2,16). 
Apostoł uważał, że jeśli chrze-
ścijańskie życie nie jest oparte 
na ewangelii, staje się albo tanią 
łaską, albo perfekcjonizmem.

Kluczem do chrześcijańskie-
go życia jest według Pawła ra-
dykalne oddanie się Chrystusowi 
przez obecność Ducha Świętego 
w życiu i Jego moc. W Ga 5,22-23 
Paweł używa wyrażenia „owoc 
Ducha” w odniesieniu do cech 
charakteru, które daje Duch Świę-
ty. Apostoł wylicza dziewięć cnót, 
które tworzą owoc Ducha: „mi-
łość, radość, pokój, cierpliwość, 
uprzejmość, dobroć, wierność, 
łagodność, wstrzemięźliwość”. 
Wszystkie te cnoty reprezentują 
charakter Chrystusa, który mamy 
objawiać jako Jego naśladowcy.

Jak wynika z tego określenia, 
owoc ten nie jest produktem 
człowieka, ale darem Bożym. Tak 
jak jabłoń nie może dawać bana-
nów i jak świnie nie mogą fruwać, 
tak niemożliwe jest dla grzeszne-
go człowieka utworzyć te boskie 
cnoty własnymi wysiłkami. Tylko 
Bóg może stworzyć swój charak-
ter w nas. Stąd pytanie: czy ma-
my tą biblijną wizję chrześcijań-
skiego życia? Rzeczywistość jest 
taka, że nie potrafimy wywyż-
szać Chrystusa w  naszych ro-
dzinach, Kościołach i społeczeń-
stwach, jeśli takie cnoty jak „mi-
łość, radość, pokój, cierpliwość, 
uprzejmość, dobroć, wierność, ła-
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godność, wstrzemięźliwość” nie 
staną się nieodłączną częścią na-
szego chrześcijańskiego charak-
teru i życia.

Właściwe podejście — 
trzy niezbędne prawdy

Powstaje teraz pytanie: jak 
może owoc Ducha zakorzenić 
się w naszych sercach i objawiać 
się w naszym codziennym życiu? 
Paweł podaje nam w swym liście 
trzy powiązane ze sobą sposo-
by umożliwiające nam — jako 
owocnym uczniom — objawie-
nie prawdziwego chrześcijańskie-
go charakteru (Ga 5,24-25).

Po pierwsze, objawiamy owoc, 
gdy stale przypominamy sobie, 
że „należymy do Jezusa Chrystu-
sa” (w. 24). Aby przynosić owoce, 
trzeba być w codziennej łączności 
z Chrystusem (J 15,5). W rzeczy 
samej, być chrześcijaninem zna-
czy więcej niż być przekonanym 
o słuszności niektórych doktryn 
i trzymanie się pewnych reguł; 
oznacza to radykalną przemianę 
serca prowadzącą do posłuszeń-
stwa Bogu przez wiarę.

Zwróć uwagę, że Paweł stawia 
miłość na pierwszym miejscu li-
sty cnót, gdyż widzi on tę najwyż-
szą cnotę jako decydujący dowód 
autentycznego chrześcijańskiego 
życia. W innym miejscu napomi-
nał Galacjan: „służcie jedni drugim 
w miłości” (Ga 5,13). Chodzi o to, że 
nasze codzienne życie może z mo-
cą głosić ewangelię. Ellen White 
ujęła to tak: „O wiele potężniej-
szą wymowę niż słowa ma życie 
szczerego, prawdziwego chrze-
ścijanina. To, jakim jest człowiek, 
wywiera większy wpływ niż to, 
co mówi. (…) Miłujący i miłowa-
ny chrześcijanin to najsilniejszy ar-
gument na rzecz ewangelii”1 Praw-
dziwie chrześcijańskie życie kon-
centruje się na Chrystusie.

Po drugie, objawiamy chrze-
ścijański charakter jako owoc-
ni uczniowie, gdy ukrzyżuje-
my swą „grzeszną naturę wraz 
z namiętnościami i żądzami” (w. 
24). Jako chrześcijanie nie mo-
żemy folgować sobie w uczyn-
kach ciała (w. 19-21), twierdząc 
przy tym, że zdążamy do nie-
ba. Musimy umrzeć dla swego 
„ja”. Dietrich Bonhoeffer napisał: 
„Gdy Chrystus powołuje czło-
wieka, zaprasza go, by przy-
szedł i  umarł”. Jako wierzący 
podejmujemy odpowiedzial-
ność za wykorzenienie chwa-
stów, które zagrażają zadławie-
niem naszego życia duchowego 
— aby owoc Ducha mógł wzra-
stać. W praktyce oznacza to, że 
wszelkie nawyki, praktyki czy 
nałogi, które należą do stare-
go samolubnego i pobłażają-
cego sobie życia, powinny zos-
tać uśmiercone. Prawdziwe ży-
cie chrześcijańskie odznacza się 
samozaparciem.

Po trzecie, objawiamy chrze-
ścijański charakter jako owocni 
uczniowie, gdy stosujemy radę: 
„według Ducha też postępujmy” 
(Ga 5,25). Postępowanie według 
Ducha oznacza być pod  kon-
trolą Ducha Świętego w każdej 
dziedzinie naszego życia, od naj-
skrytszych myśli po codzienne 
związki i relacje. Obejmuje to na-
sze ukształtowanie i motywowa-
nie przez Słowo, modlitwę, na-
bożeństwo, wspólnotę i służbę. 
Ważne jest, by pamiętać, że usi-
łowanie prowadzenia chrześci-
jańskiego życia bez prowadze-
nia przez Ducha Świętego koń-
czy się fiaskiem. Gdy kroczymy 
zgodnie z Duchem, musimy świa-
domie decydować, by nie karmić 
starego człowieka, ale kultywo-
wać owoc Ducha.

Z niebiańską mocą umożli-
wiającą nasze działanie będzie-

my czynić to, co jest słuszne. Na-
sze życie i nasze wartości nie będą 
podobne do powszechnej prak-
tyki ani z nią zgodne. Gdy Duch 
przekona nas o naszych niewła-
ściwych wyborach (w tym, co mó-
wimy, śpiewamy lub oglądamy 
dla rozrywki itd.) będziemy z po-
korą szukać przebaczenia. A kie-
dy nam się będzie zdawać, że ro-
bimy postępy, powstrzymamy się 
od krytyki lub osądzania naszych 
współpielgrzymów, którzy mogą 
mieć trudności w swej wędrów-
ce z Bogiem. Prawdziwie chrze-
ścijańskie życie prowadzone jest 
przez Ducha.

Podsumowanie — 
jedna zasada

Owoc Ducha w  codziennej 
praktyce wywyższa Chrystusa 
w naszych myślach, uczuciach 
i zachowaniu. Tylko żywa łączność 
Chrystusem może zaowocować 
nowym zachowaniem i życiem, 
które wysławia Boga i przyciąga 
ludzi do Niego. Podsumowując: 
prawdziwe chrześcijańskie ży-
cie to być przynoszącymi owoce 
uczniami, którzy odzwierciedla-
ją podobieństwo do Chrystusa 
w charakterze i zachowaniu. Oby 
to było naszym udziałem! 

ALAIN CORALIE
[Artykuł powstał w czasie służby autora jako sekre-
tarza Wydziału Wschodnio-Środkowej Afryki Ge-
neralnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia 
Siódmego].

Pytania
• Dlaczego ważne jest, by przy-

nosić owoc Ducha?
• Do jakich konkretnych zmian 

w twoim życiu przynagla cię 
Duch Święty?

• Jak wyglądałoby twoje życie, 
gdybyś poddał je całkowicie 
pod kontrolę Ducha?

1 Ellen G. White, Śladami Wielkiego Lekarza, ChIW 
„Znaki Czasu”, Warszawa 1997, s. 347.

PONIEDZIAŁEK
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Zostaliśmy stworzeni do lep-
szego świata. Zostaliśmy 
stworzeni do lepszego ży-

cia. Gdy Bóg stworzył ten świat 
i umieścił w nim ludzkość, „spoj-
rzał Bóg na wszystko, co uczynił, 
a było to bardzo dobre” (Rdz 1,31). 
Bóg zaprojektował świat i życie, 
aby były bardzo dobre. Zostaliśmy 
stworzeni do życia, które by w każ-
dej działalności, myśli i uczuciu od-
zwierciedlało, ogłaszało, celebro-
wało dobroć Bożą i nią się cieszy-
ło. To było i nadal jest zamiarem 
Bożym i pragnieniem dla nasze-
go życia na tym świecie.

Ale stało się coś złego.

Upadek
W ogrodzie Eden Adam i Ewa 

zdecydowali się odejść od Boże-
go planu dla ich życia. Ich czyny 
przyniosły im samym i całemu 
stworzeniu niezgłębiony ból 
i cierpienie. Gdyby tylko słucha-
li, gdyby tylko pozostali wierni, to 
ominęłoby świat całe zło, które 
nastąpiło. Ale ufali samym sobie 
zamiast Bogu i usłuchali diabła. 
Od tego momentu historia ludz-
kości, która sprzeniewierzyła się 
Bożemu planowi życia, napełniła 
się nieufnością do Boga, bólem, 
cierpieniem i śmiercią.

Ratunek
Ale Bóg nas nie opuścił. Bóg 

ciągle stara się dotrzeć do każ-
dej osoby w  świecie. Bożym 
zamiarem i  pragnieniem na-
dal jest, by dobro zapanowało 
na tym świecie i w naszym ży-
ciu. Ale diabeł zdecydowanie 
atakuje wszystko, co jest Boże 
— wszystko, co Bóg stworzył, 
wszystko, co jest dobre, wszyst-
ko, co jest życiem. A  my żyje-
my pośród tego wielkiego boju 
między Chrystusem i szatanem, 
między dobrem i  złem, mię-
dzy życiem i śmiercią. Chrystus 
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pragnie ratować, podczas gdy 
diabeł pragnie zniszczyć. Wszyscy 
jesteśmy ofiarami ataków diabła. 
Wszyscy pobłądziliśmy i poszli-
śmy naszą własną drogą (Iz 53,6). 
Ale gdziekolwiek diabeł próbuje 
dokonać zniszczenia, Bóg już tam 
jest, by szukać i ratować (Łk 19,10). 
Bóg nie porzucił nas ani świata.

„Ja przyszedłem, aby miały ży-
cie i obfitowały” — powiedział 
Jezus (J 10,10). Jego misją jest 
przeciwstawić się diabłu i zwy-
ciężyć tego, który „przychodzi tyl-
ko po to, by kraść, zarzynać i wy-
tracać” (w. 10). Misją Chrystusa 
jest życie, i to obfite życie. Misją 
diabła jest śmierć. Zło nie daje ży-
cia. Zło daje tylko śmierć. Życie 
można otrzymać tylko w tym, co 
jest dobre. Życie, i to obfite życie, 
można otrzymać tylko w wierno-
ści Bożemu planowi dla świata 
i dla życia w nim.

Od samego początku diabeł 
jest „kłamcą i ojcem kłamstwa” 
(J 8,44). Jego szczytowym trikiem 
jest przekonanie ludzi, że to, co 
on oferuje, jest lepsze, bardziej 
pożądane, bardziej podniecają-
ce i bardziej satysfakcjonujące. 
Sprawia on, że to, co jest marne, 
grzeszne i złe, wygląda jak dobre. 
Jego wielkim zwiedzeniem jest 
przekonanie nas, że to, co on ofe-
ruje, uwalnia nas i wzbogaca ży-
cie, podczas gdy to, co Bóg ofe-
ruje, ogranicza nas i zubaża życie.

Ale to jest kłamstwo. Rzeczywi-
ste życie, prawdziwe życie można 
mieć tylko w tym, co Bóg stwo-
rzył, błogosławił i dał. Tylko to, co 
Bóg daje, zaspokaja nasze rzeczy-
wiste potrzeby, zadowala nasze 
najgłębsze pragnienia.

„Pan (…) nie odmawia tego, co 
dobre, tym, którzy żyją w niewin-
ności” (Ps 84,12). Bóg jest jedynym 
dawcą, źródłem i lekarzem życia. 
Tylko Ten, który stworzył życie, 
może zalecić, co jest dobre. Biblia 

jest Jego objawieniem dla ludzko-
ści tego, co jest dobre. Zasady ży-
cia, o których Duch Święty prze-
konuje nas, gdy z modlitwą czy-
tamy Pismo Święte i rozmyślamy 
o tym, są Bożą receptą dla ciebie 
i dla mnie na najlepsze życie, ja-
kie możemy mieć w tym świecie. 
Od historii stworzenia po obiet-
nice „nowego nieba i nowej zie-
mi” (Ap 21,1), od Księgi Rodzaju 
po Księgę Apokalipsy „oznajmio-
no ci, człowiecze, co jest dobre” 
(Mi 6,8). Nie odmówił nam nicze-
go dobrego.

Gdy żyjemy pośród szaleją-
cego konfliktu między dobrem 
a złem, pamiętając o Edenie i tę-
skniąc za niebem, potrzebne są 
nam codziennie uzdrowienie 
i odnowa. Bóg wskazał, jak ma-
my żyć, a Ellen White rozważa te 
zasady w swej książce Śladami 
Wielkiego Lekarza. Pisze ona: 
„Czyste powietrze, światło sło-
neczne, wstrzemięźliwość, spo-
kój, ćwiczenia fizyczne, właści-
wa dieta, używanie wody, zaufa-
nie Bożej mocy — to prawdziwe 
środki lecznicze”1.

Te zasady zdrowego życia są 
jednak atakowane. Ellen White 
pisze, że „każdy postępek, któ-
ry wyniszcza fizyczne, umysłowe 
i duchowe siły, jest grzechem i że 
można zachować zdrowie przez 
posłuszeństwo prawom, jakie 
Bóg ustanowił dla  dobra całej 
ludzkości”2. Pisze dalej: „Niechaj 
stanie się jasne, że droga Bożych 
przykazań jest drogą życia. Bóg 

ustanowił prawa w przyrodzie, 
ale te prawa nie są bezwzględ-
nie wymuszane. Każde „nie bę-
dziesz”, także w moralnym pra-
wie, mieści w  sobie obietnicę. 
Jeżeli zastosujemy się do niego, 
wówczas błogosławieństwo to-
warzyszyć będzie naszym kro-
kom. Bóg nigdy nie zmusza nas 
do czynienia dobrze, ale stara się 
zachować nas od złego i prowa-
dzić do tego, co dobre”3.

Gdy Izrael stał u granic Ziemi 
Obiecanej, Mojżesz postawił mu 
wyzwanie i błagał: „Patrz! Kła-
dę dziś przed tobą życie i dobro 
oraz śmierć i zło; gdyż ja nakazu-
ję ci dzisiaj, abyś miłował Pana, 
Boga twego, chodził jego droga-
mi i przestrzegał jego przykazań, 
ustaw i praw, abyś żył i rozmna-
żał się (…) Wybierz przeto życie, 
abyś żył, ty i twoje potomstwo, 
miłując Pana, Boga twego, słu-
chając jego głosu i lgnąc do nie-
go, gdyż w tym jest twoje życie” 
(Pwt 30,15-20).

Stoimy dziś u granic innej Zie-
mi Obiecanej. Żyjemy w ostatnich 
dniach przed nastaniem „nowe-
go nieba i owej ziemi” (Ap 21,1). 
Do wszystkich nas skierowane są 
słowa: miłuj Boga, słuchaj Jego 
głosu, chodź w posłuszeństwie 
i mocno trzymaj się Go. Będzie-
my wtedy wiedzieli, co jest dobre, 
i będziemy mogli obrać życie. 

TORBEN BERGLAND

Pytania
• W jakich sferach odczuwasz 

najsilniejsze ataki diabła?
• Do jakich zmian nawołuje cię 

Bóg, aby dać ci więcej radości 
i pełni życia?

• W jaki sposób możesz szukać 
mocy Bożej i wsparcia innych, 
gdy decydujesz się poczynić 
zmiany w swym życiu?

1 E. G. White, Służba zdrowia, ChIW „Znaki Czasu”, 
Warszawa 1997, s. 80. 2 Tamże, s. 69. 3 Tamże, s. 70.

WTOREK
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stworzył życie, 

może zalecić to,  
co dobre
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W sędziwym wieku apo-
stoł Jan napisał: „Co 
widzieliśmy i  słysze-

liśmy, to i  wam zwiastujemy, 

abyście i wy społeczność z na-
mi mieli. A społeczność nasza 
jest społecznością z Ojcem i z Sy-
nem jego, Jezusem Chrystusem” 

(1 J 1,3). Dodał także: „Kto mówi, 
że w nim mieszka, powinien sam 
tak postępować, jak On postępo-
wał” (1 J 2,6). Apostoł przedsta-
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wia chrześcijan jako tych, którzy 
mieszkają w Chrystusie, czyli ja-
ko złączonych z Nim. Chrześci-
jańskie życie znaczy codzienne 
chodzenie z Nim.

Aby mieszkać w Jezusie, wie-
rzący powołani są, by żyć tak, 
jak żył Chrystus. Jan opisał pro-
ces mieszkania w Chrystusie ja-
ko społeczność z Ojcem, Synem, 
Duchem Świętym i współwierzą-
cymi. Chrześcijańskie życie opie-
ra się na wspólnej rzeczywistości, 
którą jest ofiarnicza śmierć Jezu-
sa. Ale chrześcijaństwo okazywa-
ne jest przez to, jak żyjemy dla Bo-
ga i dla innych.

Życie Jezusa cechowała prze-
kształcająca moc. Możemy jej do-
świadczyć przez słuchanie tego, 
co On powiedział („cośmy słysze-
li”) i przez czynienie tego, co On 
czynił („cośmy widzieli”). Innymi 
słowy — to odwzorowanie za-
równo Jego mowy, jak i Jego dzia-
łań. Jest On najlepszym przykła-
dem tego, jak chrześcijanin ma 
żyć — postępować tak, jak On 
postępował.

Jezus pragnął zmieniać 
ludzi

Jezus przyszedł, aby radykalnie 
zmienić życie tych, którzy Go sły-
szeli i widzieli. Powoływał ludzi, 
by stali się Jego uczniami. Ucznio-
stwo to nie tylko zapamiętanie Je-
go nauk, ale także przyzwolenie, 
by Jego nauki poprzez Jego moc 
wytworzyły w nas nowe życie (J 
3,1-8). Jezus, kosmiczne źródło 
mocy Bożej, zdobywał uczniów, 
pokonując dzieła diabła w ludz-
kich sercach. Powoływał ludzi, by 
Go naśladowali.

Praca pewnego naukowca wy-
magała jego podróży przez dżun-
glę. Ponieważ nie było tam dróg 
ani ścieżek, wziął ze sobą miej-
scowego przewodnika. Po  ja-

kimś czasie wędrówki zapytał go: 
„Nie widzę żadnych ścieżek. Skąd 
wiesz, że idziemy we właściwym 
kierunku?”. „Ja jestem drogą”, od-
powiedział przewodnik. „Po pro-
stu idź za mną”.

Dzięki Bogu idziemy za Kimś, 
kto zna drogę! Jezus spoglądał 
na zdezorientowaną i zagubio-
ną ludzkość i powiedział: Ja je-
stem drogą, idź za mną (J 14,6). 
Gdy idziemy za Jezusem, mamy 
żyć tak, jak żył Jezus (1 J 2,6).

Słowa Jezusa
Nie trzeba chyba tego powta-

rzać, że Jezus ustanowił standard 
tego, co znaczy być chrześcija-
ninem. Jego Słowo było słysza-
ne na ulicach miasta, na terenie 
świątyni, na wybrzeżu morskim, 
w czasie Jego podróży. Ogłaszał 
wartości i zasady Królestwa Boże-
go. Przez Niego głos Boży znowu 
słyszalny był na upadłej plancie. 
Nauczał ludzkość i dawał nowe 

znaczenie temu, co lud Izraela sły-
szał w Starym Testamencie.

Kazanie na Górze określa życie 
tych, którzy Go naśladują i prag-
ną przedstawić światu siebie ja-
ko chrześcijan.

Jezus potępił morderstwo, 
szczególnie gdy dokonane zo-
staje przez gniewne słowa (Mt 
5,21-22). Potwierdził też ważność 
życia w pokoju z innymi (w. 23-
24). Zapewnił, że cudzołóstwo 
ma miejsce nie tylko w samym 
akcie, lecz także w umyśle, gdy 
człowieka napełniają lubieżne 
myśli. W  dobie internetu po-
kusa pożądania oznacza wy-
zwania wprost niewyobrażalne 
dla żyjących w czasach Jezusa (w. 
27-30). Jezus potwierdził małżeń-
stwo i przypomniał słuchaczom, 
że rozwód ma swoje następstwa 
(w. 31-32).

Jezus mówił o sprawiedliwości 
i o tym, że szczodrobliwość jest 
lepsza niż odwet (w. 38-40) i jak 
miłość — nawet do nieprzyjaciół 
— jest jedną z oznak prawdziwej 
duchowości i najjaśniejszym od-
biciem charakteru Bożego.

Jezus mówił o  trosce o  po-
trzebujących zamiast pobła-
żaniu samolubstwu (Mt 6,1-4). 
Przypomniał swym uczniom, 
że prawdziwe skarby są skryte 
w niebie (w. 12-24) i  że jakość 
naszego życia duchowego nie 
zależy od  dóbr materialnych. 
Jeśli szukamy Pana i Jego kró-
lestwa, nasze najważniejsze du-
chowe, emocjonalne i material-
ne potrzeby zostaną zaspokojo-
ne (Mt 6,25-34).

W obecnych czasach niepoko-
ju i depresji powinniśmy uchwy-
cić się miłości Bożej i ufać, że jest 
On w stanie zaspokoić nasze naj-
głębsze potrzeby. Gdy jesteśmy 
kuszeni, by osądzać drugich z po-
wodu ich niedoskonałości, Jezus 
polecił nam powstrzymać się 

ŚRODA

Religia  
Jezusa 

nie jest tylko 
zestawem 

intelektualnych 
stwierdzeń ale 
żywą prawdą, 

która radykalnie 
zmienia sposób 

myślenia, 
mówienia  

i działania
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i przyjrzeć się własnym brakom 
(Mt 7,1-5).

Nauki Jezusa mają na celu na-
danie znaczenia naszemu życiu 
i wniesieniu radości w naszą służ-
bę na rzecz innych. Miłość jest 
sercem wartości Królestwa Bo-
żego. Miłość do Niego nie jest tyl-
ko jeszcze jednym przykazaniem; 
jest ona spoiwem utrzymującym 
nasze życie duchowe. Miłość co-
dziennie praktykowana jest pod-
stawą wypełnienia zakonu (1 Kor 
13). Miłość bliźniego okazywana 
jest nie tylko tym, których lubi-
my, ale nawet naszym nieprzy-
jaciołom.

Niestety, często trudno jest 
miłować innych i nawet Kościo-
ły mogą stać się miejscami kon-
fliktów i  napięcia, które nisz-
czą jedność i  skoncentrowaną 
na Chrystusie tożsamość. Apo-
stoł Jan musiał być świadomy te-
go, gdyż napisał: „Albowiem to 
jest zwiastowanie, które słyszeli-
ście od początku, że mamy się na-
wzajem miłować” (1 J 2,11).

Czyny Jezusa
Według Biblii charakter i toż-

samość objawiają się przez nasze 
uczynki. Tożsamość Jezusa nie 
była ukryta i niedostępna dla in-
nych. Stał się człowiekiem, by uka-
zać przez swe działanie swą bo-
ską tożsamość.

Gdy Jan Chrzciciel został uwię-
ziony, posłał swych uczniów, by 
zapytali Jezusa, czy jest napraw-
dę Mesjaszem. Jezus objawił sie-
bie uczniom Jana nie tylko przez 
słowa, ale szczególnie przez czy-
ny (Mt 11,1-6).

Uczynki danej osoby objawia-
ją jej charakter. Jezus jadł z cel-
nikami i grzesznikami, ukazując 
tym Boże współczucie (Mt 9,11-
13). Żył w całkowitym poddaniu 
woli Ojca (J 5,19) i wzmacniał tę 
więź, komunikując się z Ojcem 

przez modlitwę i  znajomość 
Pism. Zachowywał szabat jako 
dzień święty (Łk 4,16). Miłował 
swych nieprzyjaciół i modlił się 
o nich (Mt 36,51-53; Łk 23,24). 
Zwyciężył złego, gdy był przez 
niego kuszony (Mt 4,1-6) i pognę-
bił go przez uwalnianie opęta-
nych przez demony i uzdrawia-
nie chorych (Mk 1,32-34).

Gdy ludzie widzieli Jezusa czy-
niącego cuda, włączając w  to 
uzdrowienie dwóch ślepców, to 
rozumieli, że używał swej nie-
zrównanej mocy, by służyć in-
nym (J 9,33). Każdy uczynek Chry-
stusa odzwierciedlał Jego tożsa-
mość, wyznaczając w ten sposób 
drogę życia dla tych, którzy mieli 
iść za Nim i stać się Jego Kościo-
łem. Całe Jego życie było ukaza-
niem nieskończonej miłości Bo-
ga do wszystkich Jego stworzeń. 
Jego śmierć na krzyżu, by usunąć 
nasz grzech, jest najwyższym do-
wodem Bożej miłości do ludzi (J 
3,14-16; 1 J 4,7-10).

„Jestem 
chrześcijaninem”

Jezus przyszedł, aby wyjawić, 
kim jest, przez słowa i czyny. Ale 
szczególnie przez Jego postawę 
i zachowanie ludzie poznawali Go 
jako Syna Bożego.

Gdy odwiedzałem kraj, w któ-
rym muzułmanie i chrześcijanie 
mieszkają razem, jeździłem tak-
sówką na  zebrania. W  drodze 
spytałem raz kierowcę o  jego 
życie religijne. Odpowiedział, 
szeroko się uśmiechając: „Je-
stem muzułmaninem”. Powie-
działem mu o niektórych moich 
muzułmańskich przyjaciołach, 
wspominając ich oddanie Alla-
howi. Zapytał wtedy o moją re-
ligię i powiedziałem mu, że je-
stem chrześcijaninem, adwen-
tystą dnia siódmego. Zaśmiał 

się radośnie i prawie krzyczał: 
„W mojej wiosce jest wielu ad-
wentystów i są lepszymi muzuł-
manami niż ja. Chodzą do swego 
meczetu kilka razy w tygodniu 
i całe soboty spędzają na nabo-
żeństwie i dobrych uczynkach. 
To pobożni ludzie, modlą się wię-
cej niż trzy razy dziennie. Nie je-
dzą świniny i nie piją alkoholu!”.

Ludzie znają nas najpierw 
z tego, jak żyjemy (przez nasze 
uczynki), a potem z tego, czego 
nauczamy. Religia Jezusa nie jest 
tylko zestawem intelektualnych 
stwierdzeń lub systemem teolo-
gii, ale żywą prawdą, która obej-
muje całą osobę. Jest to prze-
kształcająca prawda, która rady-
kalnie zmienia sposób myślenia, 
mówienia i działania.

Ellen White napisała: „Chrystus 
jest naszym wzorem, doskonałym 
i  świętym przykładem, danym 
nam, byśmy Go naśladowali. 
Nigdy Mu nie dorównamy, 
ale możemy Go naśladować 
i upodobniać się do Niego, we-
dług naszych możliwości”2.

Taka religia, widziana przez 
drugich w naszym postępowa-
niu, otwiera im drzwi, by mogli 
usłyszeć o samej prawdzie. Zna-
czy to: chodzić tak, jak Chrystus 
chodził. 
ANGEL MANUEL RODRIGUEZ

Pytania
• Dlaczego Biblia przedstawia 

Chrystusa jako nasz przykład?
• Dlaczego mamy upodobnić 

nasze życie do życia Jezusa? 
Aby być doskonałymi? Aby być 
akceptowanymi przez Boga? 
Aby służyć drugim? A może po-
łączenie tych trzech rzeczy?

• Czy to właściwe, byśmy jako 
adwentyści skrywali swą tożsa-
mość zależnie od okoliczności?

1 Ellen G. White, „Adventist Review and Sabbath 
Herald”, 5 lutego 1895.

ŚRODA



16  GŁOS ADWENTU – lipiec-sierpień 2020

Kto ty jesteś, synu mój?” (Rdz 
27,18). Zastanawiam się, czy 
Jakub przewidywał, że jego 

ojciec, Izaak, zada to pytanie. Chy-
ba miał nadzieję, a może nawet 

się modlił, żeby nie rozmawia-
li za dużo. Że być może jego oj-
ciec po cichu posmakuje potrawę, 
którą Jakub mu podał, potem da 
błogosławieństwo i Jakub wyj-

dzie z namiotu. Prosto, bez kom-
plikacji. Teraz, po zadaniu pyta-
nia, Jakub musiał odpowiedzieć.

Ale co miał powiedzieć? „To 
ja, twój syn Jakub”. To byłoby 
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uczciwe, ale tym samym dałby 
ojcu do zrozumienia, że chciał go 
oszukać. A co więcej — co stałoby 
się z upragnionym błogosławień-
stwem? Czy zostałoby zamienio-
ne w przekleństwo? Jakub zdecy-
dował się kłamać i odpowiedział: 
„Jestem Ezaw, twój pierworodny” 
(w. 19). Udał, że jest bratem, by 
otrzymać błogosławieństwo. Wi-
docznie Izaak nie był przekonany, 
gdyż próbował zbadać, kto mu 
usłużył. Na koniec Jakubowi uda-
ło się podrobić tożsamość brata 
i Izaak go pobłogosławił.

Być prawdziwym
Kilka lat temu rozmawiałem 

z przywódcą Kościoła o korzy-
staniu z mediów w ewangeliza-
cji. Przez 20 lat był zaangażowa-
ny w pracę z mediami. W cza-
sie naszej rozmowy powiedział: 
„Jako adwentyści dnia siódme-
go zawsze byliśmy pionierami 
w używaniu najnowszych me-
diów w publicznej ewangeliza-
cji. Aby dzielić się poselstwem 
trzech aniołów z jak najszerszą 
publicznością, zaczęliśmy w la-
tach 90. używać satelitów, a kil-
ka lat później kanałów telewizyj-
nych. Wkrótce będziemy opero-
wać największą siecią telewizyjną 
na  świecie. Dzięki korzystaniu 
z  różnych mediów mamy do-
stęp do milionów ludzi po całym 
świecie z dobrą nowiną o miłu-

jącym Bogu. Jakie ogromne bło-
gosławieństwo!”. Przerwał wtedy 
na chwilę. „Wiesz, czasami zasta-
nawiam się tylko, czy czasem nie 
głosimy pięknego i doskonałe-
go świata wiary, który jednak nie 
zgadza się z tym, kim jesteśmy 
na co dzień”. Znów przerwał. „Czy 
nie skupiamy się głównie na po-
kazywaniu tego, w co powinni-
śmy wierzyć i jak powinniśmy tę 
wiarę wyżywać, a przez to odwra-
camy swą uwagę od naszych sła-
bości, naszych potrzeb i naszych 
ułomności? Bardzo trudno nam 
przyznać się przed sobą i przed 
innymi, że nie jesteśmy ani tak do-
brzy, jak byśmy chcieli, ani nasza 
wiara nie jest idealna w kontek-
ście tego, co głosimy”.

Takie pytania wymagają oso-
bistej odpowiedzi. Nikt nie może 
dać odpowiedzi za kogoś innego. 
Jednak wielu z nas staje przed ta-
kimi kwestiami, gdy dzielimy się 
swą wiarą. Jako społeczność wia-
ry chcemy pomóc innym ludziom 
w poznaniu Boga. Mając ten cel 
na uwadze, łatwo ulec pokusie 
pokazywania tego, co idealne, 
a nie tego, co realne. Dlaczego?

Po pierwsze, każdy pragnie 
osiągnąć to, co idealne, i  tego 
doświadczyć. Po  drugie, prze-
kazywanie tego, co idealne, ma 
większe przebicie1. Opowiadanie 
o słabościach i upadkach nie jest 
tak przekonujące jak historie suk-

cesów, czyż nie tak? Po trzecie, 
dzielenie się wiarą obejmuje na-
uczanie prawa Bożego, uniwer-
salnych prawd i zasad niezależ-
nych od kultury, czasu i innych 
istot ludzkich2. Po czwarte, czyż 
nie jest to wszystko o Bogu, a nie 
o nas, o Bożej dobroci i miłosier-
dziu, o  Jego planie zbawienia 
dla ludzkości? I na koniec — nie 
chcemy, żeby ludzie stracili swą 
wiarę i ufność w Bogu z powo-
du naszych niedoskonałości. To 
dobre i zrozumiałe powody, by 
głosić idealną wiarę i doskona-
łe życie.

Jednocześnie nasze zakłopo-
tanie lub nawet obawa, że ludzie 
mogą oddalić się od Boga, gdy 
zobaczą nasze niedoskonałości, 
mogą poprowadzić nas do skry-
wania naszych mniej przyjem-
nych stron i przedstawiania sie-
bie lepszymi, niż naprawdę je-
steśmy. Możemy zabiegać o to, 
by widziano nas w pozytywnym 
świetle, a nie takimi, jakimi na-
prawdę jesteśmy. Dzielenie się 
wiarą zaczyna być zachowywa-
niem pozorów zamiast rzeczywi-
stego charakteru, postrzeganiem 
zamiast otwartym dzieleniem 
się. Ewangelizacja za  pomocą 
mediów ułatwia zmianę wiary 
w pobożne życzenia, niż miało-
by to miejsce podczas osobis-
tych spotkań, gdyż medium (te-
lewizja, radio, media socjalne itd.) 

CZWARTEK
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oddziela nas od ludzi. Możemy 
utrzymywać dystans między od-
powiednio oświetlonym i ładnie 
wyglądającym doświadczeniem 
duchowym a rzeczywistym do-
świadczeniem wiary, widzianym 
w jasnym świetle dnia.

Przełom
Wydaje się, że przyczyną są 

nasze obawy odrzucenia — za-
równo indywidualnie, jak i zbioro-
wo, jako społeczność wiary. Stąd 
ześrodkowanie na Bożej dosko-
nałości, na prawie Bożym i uni-
wersalnych prawdach, na wierze-
niach i zasadach może funkcjono-
wać jako wygodne odwrócenie 
uwagi lub nawet wymówka przed 
przyjrzeniem się, przyjęciem i na-
wet dzieleniem się naszymi włas-
nymi niedoskonałościami. Celem 
dzielenia się wiarą nie jest jednak 
przekonywanie innych, że dzie-
lący się jest dobry i godny, ale że 
Bóg jest dobry, łaskawy i miłosier-
ny. W Nim ludzie znajdą akcepta-
cję, przebaczenie i życie.

W drodze Jakuba na wschód 
Bóg ukazał się mu jako jego Zba-
wiciel i błogosławił mu. Bóg to 
uczynił nie z powodu tego, kim 
Jakub był, ale pomimo tego. Ja-
kub pragnął błogosławieństwa, 
ale nie zasługiwał nie; otrzymał je, 
gdyż Bóg jest tym, kim jest (Rdz 
28,10-12).

Te rozważania stosują się 
nie tylko do  osób zaangażo-
wanych w mediach. W świecie 
zdominowanym przez media 
socjalne, pośród ciągłego tsuna-
mi słów, obrazów, migawek mi-
liardy ludzi są w napięciu między 
rzeczywistą a medialną osobo-
wością. Żyjemy w ostrożnie zbu-
dowanych, dobrze poukłada-
nych i przystrojonych świętych 
krainach autoportretów. Jednak 
zasadnicze pytanie: kim jestem? 
jest dla wielu z nas naglącą kwe-

stią egzystencjalną — sprawą, 
którą należy się zająć. Trudne jest 
pytanie samego siebie, czy su-
ma tego, czym się dzielimy z ca-
łym światem w różnych mediach 
społecznościowych, odzwiercie-
dla ostatecznie nierzeczywisty, 
wypolerowany i przesadny, fał-
szywy obraz nas samych. Czy też 
pozwolimy ludziom, by zobaczy-
li bardziej dokładny i realistyczny 
obraz nas samych?

Po 20 latach Jakub zdecydował 
się wrócić do domu. W wielkim 
strachu i z obawami przygoto-
wał się na spotkanie ze swym bra-
tem Ezawem. Niespodziewanie 
doszło w nocy do walki między 
Jakubem a nieznajomym, który 
— jak się okazało — nie był czło-
wiekiem. Zmagając się, Jakub po-
wiedział: „Nie puszczę cię, aż mi 
błogosławisz”. Po tych wszystkich 
latach nadal nie był pewny bło-
gosławieństwa? „Jakie jest twoje 
imię?”, zapytał nieznajomy. Wy-
daje mi się, że Jakub musiał być 
zaskoczony, jeśli nie zaszokowa-
ny, że jego przeciwnik zadał mu 
to samo pytanie, które zadał mu 
jego ojciec 20 lat wcześniej. „Kim 
jesteś?”. Czy Jakub będzie znów 
udawał, że jest kimś innym, aby 
otrzymać błogosławieństwo? Czy 

też będzie tym razem uczciwy, 
bez względu na konsekwencje?

„Jakub”, odpowiedział. Na ko-
niec miał odwagę być sobą. Jaku-
bem. Tym, który chwyta za piętę; 
tym, który oszukuje.

Wiara jest zawsze osobista, ob-
jawiana w relacjach, uwidoczniona 
w naszym życiu. Wiara obejmuje 
całą naszą osobowość. Dzielenie 
się wiarą i życiem wymaga dzie-
lenia się zarówno tym, co dobre, 
jak i tym, co złe, naszymi sukcesa-
mi i porażkami, naszymi zmaga-
niami i wyzwaniami, jak również 
naszą miłością i kruchością. Biblia 
nie obawia się podatności na zra-
nienia. Autorzy biblijni otwarcie 
i przejrzyście dzielili się „całą” swo-
ją historią, nie tylko dobrze pre-
zentującymi się epizodami.

Podczas tego nieoczekiwane-
go zetknięcia się z Bogiem Jakub 
musiał przyjrzeć się sobie. Zde-
cydował się przyznać, kim jest. 
Czy odważymy się pójść tą samą 
drogą, być gotowymi na zranie-
nie, tak by inni mogli nas widzieć 
prawdziwymi? Boża miłość, do-
broć i łaska stworzyła bezpieczne 
i odkupieńcze miejsce dla Jakuba. 
Bóg jest wierny. I dla nas ma ta-
kie miejsce. 

KLAUS POPA

Pytania
• Dlaczego tak trudno jest nam 

być otwartymi i nie ukrywać, 
jakimi naprawdę jesteśmy?

• Jaka jest różnica między po-
chłanianiem mediów a korzy-
staniem z nich?

• Jak możemy pomóc następ-
nemu pokoleniu adwentystów 
w zachowaniu zdrowego sto-
sunku do mediów?

1 Eksperci marketingu i reklamy udowadniają każ-
dego dnia, że doskonałe uśmiechy, doskonale ciała, 
doskonałe plaże i doskonałe zachody słońca sprze-
dadzą wszystko — pastę do zębów, napoje chło-
dzące, samochody i wiele więcej. 2 Apostoł Paweł 
oświadczył: „Tak więc zakon jest święty i przyka-
zanie jest święte i sprawiedliwe, i dobre” (Rz 7,12).

CZWARTEK
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Nie była całkiem pewna jak 
to się stało — jednak się 
stało. Monika1 została wy-

chowana w domu adwentystycz-
nym i chrześcijańskie życie było 
dla niej czymś naturalnym. Po-
tem spotkała Marka, także ucznia 
adwentystycznej szkoły średniej. 
Spędzali czas razem, aż doszło 
do intymnego związku seksual-
nego za obopólną zgodą.

Monika wiedziała, czego Biblia 
uczy o stosunkach seksualnych 
poza małżeństwem. Często usi-
łowała uciszyć swe sumienie, my-
śląc: jak może coś, co odczuwa się 
jako tak dobre, być złe?

Marek i Monika nie są wyjątka-
mi. Według National Center for 
Health Statistics w Stanach Zjed-

noczonych 88 proc. kobiet w wie-
ku 15-44 i 89,9 proc. mężczyzn 
w  wieku 20-40 lat podało, że 
miało stosunki seksualne przed 
małżeństwem2 z przeciętną wie-
ku przy pierwszym seksualnym 
doznaniu 17,3 dla kobiet i 17 lat 
dla mężczyzn3.

Oczywiście seks przed mał-
żeństwem jest jednym z szeregu 
grzechów seksualnych zabronio-
nych w Piśmie. Mimo to wielu za-
stanawia się, dlaczego coś ma być 
złe, skoro wydaje się dobre. Jakie 
jest połączenie między seksual-
nością a chrześcijańskim życiem?

Biblijne pouczenia
Biblia jest pełna odniesień 

do seksu i seksualności i służy 

jako przewodnik dla zdrowych 
ról i związków. Pierwszych pięć 
ksiąg Biblii podaje „reguły sek-
sualnych zachowań i ustala sek-
sualne role. Posługuje się seksu-
alnymi metaforami w ogłaszaniu 
sądu Bożego dla niewierności 
w przymierzach. Księgi mądrości 
rozróżniają między mądrym po-
stępowaniem seksualnym a głu-
pim i używają seksualnej sym-
boliki, charakteryzując mądrość. 
Ewangelie cytują słowa Jezusa 
i opisują Jego uczynki, by kształ-
tować zachowania seksualne Je-
go naśladowców. Listy podają 
konkretne wskazówki dotyczą-
ce zachowań seksualnych. Apo-
kalipsa zawiera seksualne obra-
zy i instrukcje”4.

Mając do dyspozycji takie na-
tchnione pouczenia, powinniśmy 
je studiować i się ich trzymać, by 
Boże błogosławieństwa były na-
szym udziałem.

Na początku Bóg stworzył isto-
ty ludzkie z odrębną tożsamością 
seksualną: „Jako mężczyznę i nie-
wiastę stworzył ich” (Rdz 1,27). 
Adam został stworzony z  pro-
chu ziemi, a Ewa z żebra Adama, 
by zobrazować bliskość, której 
mieli doświadczyć. „Ta dopiero 
jest kością z kości moich i ciałem 
z ciała mojego”, zawołał Adam. 
„Dlatego opuści mąż ojca swego 
i matkę swoją i złączy się z żoną 
swoją, i staną się jednym ciałem. 
A człowiek i jego żona byli oboje 
nadzy, lecz nie wstydzili się” (Rdz 
2,23-25).

Być jednym ciałem oznacza 
złączenie serca, umysłu i duszy 
dwóch indywidualności. Włącza 
to fizyczną, umysłową i ducho-
wą jedność zgodnie z naszą ca-
łościową naturą jako istot ludz-
kich.

Jezus potwierdził, że małżeń-
stwo ma być nierozłączalną wię-
zią jednego mężczyzny i jednej 

PIĄTEK

WSZYSTKO PIĘKNIE UCZYNIŁ
SEKSUALNOŚĆ 
A CHRZEŚCIJAŃSKIE ŻYCIE
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kobiety (Mt 19,4-6). Ta jedność 
ma dać radość, przyjemność i fi-
zyczną zupełność. A Biblia mówi 
nie tylko o uciechach małżeńskiej 
intymności, wyszczególnia tak-
że „niewłaściwe ekspresje seksu-
alności i ich negatywny wpływ 
na ludzi i społeczeństwo. Ostrze-
ga przed destruktywnymi za-
chowaniami seksualnymi jak: 
wszeteczeństwo, cudzołóstwo, 
intymność homoseksualna, ka-
zirodztwo i poligamia”5. Ponie-
waż te zachowania niszczą pięk-
ny cel Boży dla ludzkiej seksual-
ności, jesteśmy ostrzeżeni, aby ich 
nie praktykować (1 Tes 4,3-5; Rz 
1,26; 1 Kor 6,9-11).

Tożsamość dana przez Boga
Seksualność jest nieodłączną 

częścią naszej tożsamości. Była 
podstawą dla „osobistej tożsamo-
ści i życia społecznego zarówno 
w czasach biblijnych, jak i [jest 
podstawą] obecnie”6. Poczucie 
naszej tożsamości jest fundamen-
talne dla naszych relacji z innymi 
i z otaczającym nas światem. Pi-
smo jasno objawia, kim jesteśmy 
i jak powinniśmy żyć.

W ogrodzie Eden Bóg nadał 
swym dzieciom tożsamość 
poprzez (1) szabat, przypominają-
cy nam, że On jest Stworzycielem 
i Panem, oraz (2) osobowość, jako 
że zostali stworzeni jako mężczy-
zna i kobieta, na podobieństwo 
Boże. Obydwie prawdy zawsze 
będą fundamentalne dla tożsa-
mości człowieka.

W swym artykule Sexuality as 
Something Sacred (Seksualność 
jako coś świętego) David Tho-
mas pisze: „Ponieważ seksualność 
jest częścią strefy wewnętrznej, 
w której składamy to, co świę-
te, jej nieuszanowanie i trywial-
ne traktowanie powoduje ubytki 
w osobowości i uczucie narusze-
nia. Niewłaściwe użycie seksual-
ności lub naruszenie jej przez inną 

osobę staje się zarówno przykre, 
jak i niszczące, gdyż wewnętrzne 
sanktuarium życia zostaje pode-
ptane”7 .

Trwałe skutki
To stało się z Markiem i Mo-

niką. Podczas ich namiętnego 
romansu odczuwali fale zmy-
słowych przyjemności towarzy-
szące ich nielegalnej aferze mi-
łosnej. Ale później ogarnęło ich 
poczucie winy, żal i wyrzuty su-
mienia. I tak się rozstali, niosąc 
na sobie blizny, które dotknęły 
ich wewnętrznej istoty, uszka-
dzając postrzeganie siebie sa-
mych i więzi z innymi. Uleczenie 
przyszło dopiero przez skruchę 
i powrót do Boga.

Klasycznym biblijnym przy-
kładem niewierności seksualnej 
jest historia Dawida i Batszeby, 
zapisana w 2 Sm 11. Bóg błogo-
sławił ogromnie Dawida, a jego 
królestwo wzrosło w mocy. Ale 
przez grzech pożądania i cudzo-
łóstwa, a potem morderstwa Da-
wid wpadł w przepaść żałości, 
z której się nigdy całkowicie nie 
wydostał, choć dogłębnie poku-
tował i otrzymał Boże przebacze-
nie (Ps 51,32).

Porównaj to, czego doświad-
czył Dawid, z historią Józefa, któ-
ry zetknąwszy się z prawie nie-
przepartą pokusą, zawołał: „Jak-
że miałbym więc popełnić tak 
wielką niegodziwość i zgrzeszyć 
przeciwko Bogu?” (Rdz 39,9). 
Prawość Józefa, jego czyste su-
mienie i ufność w Bogu dały mu 
moc przetrwać dni ciemności aż 
do światłości, uniewinnienia, czci 
i pojednania.

Podążanie według planu 
Bożego

Nigdy nie było Bożym zamia-
rem, byśmy mieli cierpieć skut-

ki nielegalnych i nienaturalnych 
związków seksualnych. Bóg 
ostrzega nawet przed szkodli-
wymi nieczystymi myślami (Mt 
5,28), jak to jest w przypadku por-
nografii we wszelkich jej formach 
(Ps 101,3).

„Uciekajcie przed wszete-
czeństwem”, brzmi rada. „Wszel-
ki grzech, jakiego człowiek się do-
puszcza, jest poza ciałem; ale kto 
się wszeteczeństwa dopuszcza, 
ten grzeszy przeciwko własne-
mu ciału” (1 Kor 6,18).

Dlatego Bóg w swej miłości 
i trosce o nas wskazał, jak jest naj-
lepiej żyć — dlatego dał jasne in-
strukcje, jak mamy dbać o tę naj-
bardziej osobistą, intymną sferę 
naszego życia. Postępując we-
dług Jego planu, otwieramy się 
na  wszystkie radości, których 
pragnie nam udzielić. Dla osób 
w małżeństwie włącza to przy-
jemności intymności seksual-
nej. Ale czy to w małżeństwie, 
czy w samotności — zyskujemy 
zadowolenie i bezpieczeństwo 
w  świadomości, że zostaliśmy 
stworzeni na  Jego podobień-
stwo, że ma wspaniały i zado-
walający plan dla naszego życia 
i że zaspokoi On nasze najgłębsze 
pragnienia. 

GINA WAHLEN

Pytania
• Jaki jest związek między naszą 

tożsamością a seksualnością?
• Jakie są Boże cele dla ludzkiej 

seksualności?
1 Imiona zostały zmienione. 2 National Survey of 
Family Growth, National Center for Health Stati-
stics, www.cdc.gov/nchs/nsfg/key_statistics/p.
htm. 3 Tamże, www.cdc.gov/nchs/nsfg/key_sta-
tistics/s.htm#sexualactivity. 4 B.L. Bandstra, A.D. 
Verhey, Sex, Sexuality, International Standard Bi-
ble Encyclopedia, t. 4, Grand Rapids 1988, s. 429. 
4 Guidelines for the Seventh-day Adventist Church in 
Responding to Changing Cultural Attitudes Regarding 
Homosexual and Other Alternative Sexual Practices, 
https://tinyurl.com/https-www-adventist-org-arti. 
6 B.L Bandstra, A.D. Verhey, dz. cyt. 7 D.E. Thomas, 
Sexuality as Something Sacred, „Adventist Review”, 
20.6.2013, s. 26.

PIĄTEK
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Albowiem objawiła się ła-
ska Boża,  zbawienna 
dla wszystkich ludzi, na-

uczając nas, abyśmy wyrzekli 
się bezbożności i  światowych 
pożądliwości i na tym doczesnym 
świecie wstrzemięźliwie, sprawie-
dliwie i pobożnie żyli, oczekując 
błogosławionej nadziei i obja-
wienia chwały wielkiego Boga 
i Zbawiciela naszego, Chrystusa 
Jezusa, który dał samego siebie 
za nas, aby nas wykupić od wszel-
kiej nieprawości i oczyścić sobie 

lud na własność, gorliwy w do-
brych uczynkach” (Tt 2,11-14).

Fragment ten naucza innej 
lekcji niż to, co słyszy się od wie-
lu wyznających wiarę w ewan-
gelię. Jesteśmy nawoływani 
do wstrzemięźliwego, sprawie-
dliwego i pobożnego życia w do-
czesnym świecie w oczekiwaniu 
objawienia chwały wielkiego Bo-
ga i Zbawiciela naszego, Chry-
stusa Jezusa.

Niektórzy sprzeciwili się mo-
jej pracy, gdyż nauczam, że jest 

naszym obowiązkiem wypatry-
wanie Chrystusa pojawiającego 
się na  obłokach nieba. Mówili 
oni: Słysząc przemówienia Ellen 
White o przyjściu Chrystusa, moż-
na by pomyśleć, że dzień Pański 
jest już nad nami; a przecież mówi 
o tym przez ostatnie 40 lat, a Pan 
jeszcze nie przyszedł.

Ten sam zarzut można było 
postawić samemu Chrystusowi. 
Powiedział On przez usta swego 
umiłowanego ucznia: „Tak, przyj-
dę wkrótce”, a Jan odpowiedział: 

DRUGA SOBOTA

ŻYCIE W CZASIE KOŃCA

CHRZEŚCIJAŃSKIE ŻYCIE 
I WYDARZENIA OSTATNICH DNI
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„Amen, przyjdź, Panie Jezu”. Je-
zus wypowiedział te słowa jako 
ostrzeżenie i zachętę dla swoje-
go ludu, więc dlaczego nie mie-
libyśmy ich słuchać? Pan powie-
dział, że to wierni będą znalezieni 
czuwający i czekający na Niego…

Dokładny czas powtórne-
go przyjścia Chrystusa nie zo-
stał objawiony. Jezus powie-
dział: „A o tym dniu i godzinie 
nikt nie wie”. Podał jednak zna-
ki swego przyjścia i powiedział: 
„Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się 
dzieje, wiedzcie, że blisko jest, tuż 
u drzwi”. Nawoływał: „A gdy się 
to zacznie dziać, wyprostujcie się 
i podnieście głowy swoje, gdyż 
zbliża się odkupienie wasze”.

Mając to na uwadze, apostoł na-
pisał: „Wy zaś, bracia, nie jesteście 
w ciemności, aby was dzień ten jak 
złodziej zaskoczył. Wy wszyscy bo-
wiem synami światłości jesteście 
i synami dnia”. Skoro nie znamy 
godziny przyjścia Chrystusa, mu-
simy żyć trzeźwo i pobożnie w do-
czesnym świecie, „oczekując bło-
gosławionej nadziei i objawienia 
chwały wielkiego Boga i Zbawi-
ciela naszego, Chrystusa Jezusa”.

Chrystus dał samego siebie 
za nas, aby nas odkupić od wszel-
kiej nieprawości i oczyścić nas 
dla siebie jako szczególny lud, 
gorliwy do dobrych uczynków. 
Jego lud ma zachować swój 
szczególny charakter jako Jego 
przedstawiciele.

Dla każdego jest praca do wy-
konania. Bogaci powinni przy-
nieść ze swego mienia, uhono-
rowani — swój wpływ, uczeni 
— swą mądrość, biedni — swą 
cnotę, jeśli pragną być skutecz-
nym pracownikami Boga. Po-
winni przywieść samych siebie 
do  właściwej relacji z  Bogiem, 
aby mogli odbijać światło chwa-
ły Bożej, lśniące w obliczu Jezu-
sa Chrystusa.

Czytamy o tych, którzy uważa-
ją, że dzień przyjścia Jezusa na-
leży do odległej przyszłości — 
dla nich przyjście Jezusa będzie 
niczym złodzieja w nocy i jak na-
gła zguba. Jakże wielu jest chęt-
nych ukołysać się do snu w koleb-
ce cielesnego bezpieczeństwa. Ale 
nadszedł czas dla nas, by obudzić 
się ze snu. Apostoł mówi: „Nie na-
leżymy do nocy ani do ciemności. 
Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czu-
wajmy i bądźmy trzeźwi”.

Powinniśmy być trzeźwi, by 
rozróżniać znaki czasu i ostrze-
gać ludzi. Wielu w świecie pragnie 
uciszyć alarm, mówiąc: „Pokój, 
pokój! — choć nie ma pokoju”. 
Ale my mamy obrać przeciwny 
kierunek. Wielu mówi do obu-
dzonych: Nie niepokój się, mo-
żesz dalej żyć bezbożnie, dalej 
wychwalać samego siebie i żyć 
w przyjemnościach, dzień Pański 
wcale nie jest blisko.

Czy Chrystus nie miał celu, 
gdy mówił: „Przychodzę wkrót-
ce”? Czy nie widział, że Jego Ko-
ściół nie będzie utrzymywał tego 
uroczystego wydarzenia w swych 
umysłach. Czy powiemy razem 
z  naśmiewcami ostatnich dni: 
„Gdzież jest przyobiecane przyj-
ście jego? Odkąd bowiem zasnę-
li ojcowie, wszystko tak trwa, jak 
było od początku stworzenia”? 
Nie mam zamiaru być zaliczona 
do nich. Pragnę poruszyć ludzi 

poselstwem bliskiego przyjścia 
Chrystusa.

Wielka 
odpowiedzialność

Ci, którzy znają obecną praw-
dę, mają wielką odpowiedzialność 
przed światem. Mają ostrzec go 
przed nadchodzącym sądem. Ma-
ją przedstawić ludziom Chrystusa. 
Nie mają biadolić nad swoim sta-
nem, mówić o swojej ciemności 
i szemrać, narzekając na trudną 
drogę. Mają podnieść swe umy-
sły do Boga, otworzyć Jezusowi 
drzwi swego serca, pozwolić Mu 
wejść i zamieszkać z nimi.

Chrystus musi zasiąść na tronie 
w naszym sercu, aby świątynia du-
szy została oczyszczona z wszel-
kiego brudu. Wkrótce przychodzą-
cy Zbawiciel musi stać się dla nas 
żywą rzeczywistością. Najważniej-
sze pytanie brzmi: czy w moim 
sercu mam pokój? Czy uczę swe 
dzieci, że potrzebują zbawienia; że 
pokój i świętość muszą być obec-
ne także w ich życiu? Czy uczę je, 
by uchwyciły się dłoni Chrystusa, 
aby je poprowadził?

Mamy najpilniejszą pracę do wy-
konania, nie możemy więc marno-
wać czasu, pijąc wodę z pustych 
zbiorników, niezdatnych do jej za-
chowania. Powinniśmy niezwłocz-
nie przyjść do Chrystusa po wodę 
żywota. Powinniśmy pilnie studio-
wać Biblię. Studiowanie Biblii po-
winno być dla nas najważniejsze. Pi-
smo jest w stanie dać ludziom mą-
drość ku zbawieniu, jednak niewielu 
znajduje czas, by je przeszukiwać!

Mężczyźni i kobiety — wszy-
scy są zaabsorbowani sprawami 
ginącego świata. Opierają swą na-
dzieję na bezwartościowym fun-
damencie, zapisując swe imiona 
na piasku. Nawet ci, którzy twier-
dzą, że są naśladowcami Chrystu-
sa, nie słuchają Jego nakazu. (…)

DRUGA SOBOTA

Mów o miłości 
Chrystusa, 

mów o Jego mocy, 
a będziesz 
miał niebo  

na tym świecie
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Bóg daje nam swe obfite bło-
gosławieństwa, byśmy się nimi 
cieszyli, i oczekuje, że przyniesie-
my owoc ku Jego chwale. Wielu 
jednak zaniedbuje Jego dzieło. 
Nie poddają się w pełni Jego wo-
li. Wielu wydaje się, że myślenie 
o Bogu i sprawach nieba zmieni 
ich w ludzi ponurych i przygnę-
bionych; że przyniesie to szkodę 
ich zdrowiu, gdy swój umysł zaj-
mą religijnym rozważaniem.

Gdy w  mojej młodości Bóg 
otworzył mój umysł, dając mi 
światło wyjaśniające prawdy Je-
go Słowa, wyszłam, by głosić in-
nym drogocenne wieści o zba-
wieniu. Mój brat napisał do mnie: 
„Proszę cię, byś nie zniesławiała 
naszej rodziny. Zrobię wszystko 
dla ciebie, jeśli nie będziesz wy-
stępować jako kaznodzieja”.

Zniesławiać rodzinę! Odpowie-
działam: „Czy może to zniesławiać 
rodzinę, gdy głoszę Chrystusa, i to 
ukrzyżowanego! Choćbyś mi dał 
tyle złota, ile się zmieści w twoim 
domu, nie zaprzestanę wydawać 
mego świadectwa dla Boga. Je-
stem świadoma zapłaty i nagro-
dy. Nie będę milczeć, gdyż kiedy 
Bóg daje mi światło, to chce, że-
bym je zaniosła innym według 
moich możliwości”.

Czy kapłani i rządcy nie przyszli 
do uczniów i nie kazali im zaprze-
stać głoszenia w imieniu Chrystu-
sa? Zamknęli tych wiernych ludzi 
w więzieniu, ale anioł Pana przy-
szedł i uwolnił ich, aby dalej mog-
li głosić ludziom słowa życia. To 
jest nasze zadanie. (…)

Prawda, jaka jest 
w Jezusie

Mamy przedstawiać praw-
dę, jaka jest w Jezusie. Chrystus 
przyszedł na  świat, by zbawić 
grzeszników. Przez 30 lat żył ja-
ko nasz przykład. Doznał znie-

wag, hańby, zarzutów, odrzucenia 
i śmierci; jednak żyje. Jest żyjącym 
Zbawicielem. Wstąpił na wysoko-
ści, by wstawiać się za nami.

Tuż przed swym krzyżowa-
niem modlił się, by Jego ucznio-
wie byli jedno z Nim, tak jak On 
był jedno ze swym Ojcem. Czy 
jest to rzeczywiście możliwe, że-
by grzeszny, upadły człowiek 
mógł być przywiedziony do ta-
kiej wzniosłej więzi z Chrystu-
sem? Gdy Chrystus miał wstąpić 
do nieba, powiedział uczniom: 
„Lepiej dla  was, żebym Ja od-
szedł. Bo jeśli nie odejdę, Pocie-
szyciel do was nie przyjdzie, jeśli 
zaś odejdę, poślę go do was”. Któż 
z nas nie chciałby mieć Pocieszy-
ciela w czasach trudności? (…)

Mów o  miłości Chrystusa, 
mów o Jego mocy, a będziesz 
miał niebo na tym świecie. Przyj-
mij światło Boże, a  będziesz 
jak ogród nawodniony i twoje 
uzdrowienie rychło nastąpi; two-
je światło wzejdzie w ciemności, 
a chwała Pańska będzie twoją 
tylną strażą. 

ELLEN G. WHITE

Pytania
• Co znaczy żyć „trzeźwo, spra-

wiedliwie i  pobożnie”? Czy 
w  tym kontekście bliskość 
przyjścia Chrystusa czyni nas 
bardziej otwartymi na ludzi czy 
zamkniętymi?

• W oczekiwaniu na  powrót 
Chrystusa które fragmenty 
biblijne najlepiej prowadzą 
nas w procesie kształtowania 
charakteru na Jego podobień-
stwo?

• Określ w skali od 1 do 10, ja-
ką masz pewność, że będziesz 
wśród zbawionych, gdyby 
Chrystus powrócił dzisiaj. Od-
powiedz uczciwie.

[Artykuł pochodzi z listu E.G. White opublikowa-
nego w „Signs of the Times”, 24.6.1889].

DRUGA SOBOTA



WYDAWNICTWO „ZNAKI CZASU” POLECA

Dr Jonathan Karl Paulien (ur. 1949) był przez ponad dwie 
dekady na Uniwersytecie Andrewsa profesorem interpre-
tacji Nowego Testamentu, a w latach 2007-2019 piastował 
funkcję dziekana Wydziału Religioznawstwa na Uniwersyte-
cie Loma Linda. Jest specjalistą w dziedzinie pism apostoła 
Jana. Napisał kilkanaście książek. Dwie z nich ukazały się 
po polsku: Wyzwania współczesności. Jak kazać ewangelię 
w zsekularyzowanym świecie? (1996) i Dzień, który zmienił 
świat. Poszukiwanie Boga po 11 września (2006).

POBUDKI NA 2021 ROK!
Proroctwa nie zostały dane po to, by zaspokoić naszą ciekawość co  
do przyszłości, ale by nauczyć nas, jak żyć dzisiaj.
Ewangelia z Patmos jest niepodobna do wszystkiego, co napisano dotąd  
o Apokalipsie Jana, ostatniej księdze Biblii. Jon Paulien czerpie z Apokalipsy Jana 
praktyczne wskazówki dotyczące codziennego życia. Twierdzi, że doniosłe za-
gadnienia czasów końca będą skutkiem codziennych decyzji, jakie podejmujemy 
obecnie, a więc żyjmy każdego dnia z myślą o końcu.
Ta książka — przeznaczona do codziennego czytania — kładzie nacisk nie na zna-
ki końca czy kolejność wydarzeń w ostatnich dniach historii ziemi. Od czasu 
do czasu autor wskazuje sposoby lepszego rozumienia proroczej nauki zawartej 
w Apokalipsie Jana. Jednak jego zasadniczym celem jest przyjrzenie się objawie-
niu Jezusa Chrystusa i znalezienie wskazówek dotyczących naszego codziennego 
życia, aby przygotować chrześcijan na to, co ma nastąpić.
Autor pragnie więc, abyśmy:
• traktowali innych ludzi uprzejmie i odnosili się do nich z troskliwością,
• zwracali baczną uwagę na słowa Jezusa Chrystusa,
• starali się w swoim postępowaniu upodabniać coraz bardziej do Niego,
• każdego dnia w pełni wykorzystywali swoje talenty i zaistniałe możliwości.
Stron ok. 400. Oprawa miękka. Cena 47 zł. Cena dla zborów 39 zł.
Premiera: III dekada listopada 2020 roku

Muzyka do piosenek 
została dostosowana 
do percepcji dziecka 
i w przystępny sposób 
przekazuje treści 
biblijne.

Rozwija także ducho-
wość oraz wzbudza 
u dzieci zainteresowa-
nie Słowem Bożym. 
To także świetna po-
moc dla nauczycieli 
dzieci oraz wyjątkowy 
prezent.

Wokal:  
Marta Słociak-Wiszniewska. 

Słowa i muzyka:  
Beata Górska-Słociak. 

Projekt współfinansowany  
przez ASI Polska. 

Zamówienia:  
mslociak@gmail.com

„Daleka Podróż”  
to 12 piosenek  
na płycie CD  
o tematyce  
religijnej  
dla dzieci  
i młodzieży. 

Takiej płyty  
dawno w Polsce  
nie było!
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