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GŁOS ADWENTU

W NUMERZE

Drodzy w Chrystusie! Po-
zdrawiam Bożą rodzi-
nę z  okazji szczegól-

nych dni modlitw i studiowa-
nia zagadnień związanych 
z  Pismem Świętym. Jest to 
niezwykły czas, gdy cała ro-
dzina adwentowa nie tylko 
w naszym kraju, ale również 
w świecie zbierze się na studio-
waniu i lepszym poznaniu Pi-
sma Świętego. W szczególno-
ści jednak będziemy wspólnie 
modlić się o wypełnienie nas 
Duchem Świętym. Ponieważ 
jest to obowiązkiem i przywi-
lejem chrześcijanina. Dlacze-
go my, adwentyści, podkreśla-
my tak wielką wartość Biblii? 
Ponieważ jest to Boże Słowo, 
przez które Pan Bóg odpowia-
da na nasze modlitwy. Pamię-
tajmy, że celem Biblii nie jest 
przedstawienie nam ruchu 
ciał niebieskich ani innych fi-
zycznych zjawisk, ale po pro-
stu wskazanie drogi do nieba. 
Ta księga ma moc przekształ-
cić życie każdego człowieka. 
Natomiast „modlitwa to przy-
jaźń z Bogiem”. Kiedy pielę-
gnujemy systematyczne życie 
modlitewne, to między nami 
a naszym Ojcem Niebiańskim 
rozwija się głęboka przyjaźń 
i wspólnota duchowa.

Zapraszam do  spędze-
nia czasu z Bogiem każde-
go dnia, ale nie przeznaczaj-
my na to tylko jednej minu-
ty. Zdumiewające, jak wiele 
czasu Pan Jezus poświęcał 
na  modlitwę. Co jest naj-
większym grzechem? Zanie-
dbywanie modlitwy! Znany 
ewangelista Moody tak się 
wypowiedział: „Każdego po-
ranka, zanim ujrzymy twarz 
człowieka, powinniśmy oglą-
dać twarz Boga”. Jeśli masz 
tyle zajęć, że nie znajdujesz 
czasu na modlitwę, to bądź 
pewien, że zgodnie z Bożą 
opinią zajmujesz się zbyt 
wieloma sprawami. W swo-
im rozkładzie zajęć zaplanuj 
rozpoczynanie każdego dnia 
sam na sam z Bogiem. Niech 
Tydzień Modlitw stanie się 
początkiem modlitw w życiu 
osobistym każdego wyznaw-
cy oraz wspólnych modlitw 
całych zborów. W ten sposób 
będziemy mogli cieszyć się 
„nieustanną bliską społecz-
nością z Bogiem”, przez co 
nastąpi prawdziwe ożywie-
nie duchowe.

Życzę szczególnej bliskości 
i radości w Chrystusie. 

WASZ BRAT 
RYSZARD JANKOWSKI

SŁOWO OD 
PRZEWODNICZĄCEGO 
KOŚCIOŁA 
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WAŻNOŚĆ SŁOWA BOŻEGO

TYDZIEŃ MODLITWY 2018

Podczas tego szczególne-
go Tygodnia Modlitwy 
weźmiemy pod uwagę 

najważniejszą, najbardziej 
wpływową i kontrowersyjną 
księgę wszech czasów — Bi-
blię. Bez wątpienia Biblia jest 
najbardziej rozpowszechnio-
ną księgą w świecie. Według 
niedawnych oszacowań wy-
drukowanych zostało ponad 
pięć miliardów kopii. Biblia 
ma najwięcej w świecie tłu-
maczeń, bo — w całości lub 
częściowo — przetłumaczo-
no ją na 2932 języki. Cały No-
wy Testament jest dostępny 
w 1333 językach, a cała Biblia 
w 553.

Poprzez stulecia Biblia była 
dla milionów przewodnikiem, 

źródłem pociechy i zachęce-
nia. Bywała także zakazywa-
na, palona, szkalowana i fał-
szywie przedstawiana przez 
jej przeciwników.

Jaki wpływ ma ta starożyt-
na, a jednak ponadczasowa 
księga na nas jako adwenty-
stów dnia siódmego? Jak mo-
żemy być wierni Bogu i Jego 
Słowu, żyjąc w postmoderni-
stycznym świecie? Na te i jesz-
cze więcej pytań znajdziesz 
odpowiedzi, odkrywając Sło-
wo Boże w naszych obecnych 
czytankach.

W praktyczny sposób po-
ruszone zostaną kwestie ob-
jawienia i natchnienia Biblii. 
Przedstawione zostaną także 
ogólne zasady czytania Bi-

blii w sposób dokładny i od-
powiedni. Dodano też inne 
ważne tematy: Jak Biblia po-
kazuje mi Jezusa? Jak poma-
ga mi w rozeznaniu tego, co 
jest słuszne, a co nie? Jak na-
pełni mnie nadzieją i odwagą 
w ostatecznych dniach?

Zachęcam was jako ogólno-
światową kościelną rodzinę, 
abyście przeznaczyli każdego 
dnia czas na „odłączenie się” 
od naszych zajęć, żeby dowie-
dzieć się czegoś więcej o Bi-
blii, modlić się i słuchać głosu 
Bożego ze stron Jego Słowa.

Niech Pan błogosławi nas, 
gdy razem przygotowujemy 
się na Jego rychły powrót. Ma-
ranatha! 

TED N.C. WILSON

SŁOWO OD 
PRZEWODNICZĄCEGO 
GENERALNEJ
KONFERENCJI
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PIERWSZA SOBOTA

Człowiek ten już był martwy 
i leżał w grobie od ponad 
40 lat. A potem pewnego 

szarego dnia spokój przykościel-
nego cmentarza w Lutterworth 
w Anglii został zakłócony, gdy 
grupa dziwnych ludzi z łopata-
mi podeszła do jednego z gro-
bów. Zebrali się wokół mogiły Ja-
na Wiklifa, bardzo umiłowanego 
kapłana i wielce szanowanego 
uczonego z Oxfordu, który zmarł 
31 grudnia 1384 roku. Duchowny 
rozkazał odkopać jego szczątki. 
Ekshumowane kości Wiklifa zo-
stały potem spalone, a prochy 
rozsypane na rzece Swift.

Cóż on takiego zrobił, żeby za-
służyć na taki los? Dlaczego Ko-

ściół rzymski z takim zacięciem 
usunął z ziemi jego szczątki? Dla-
tego, że Wiklif odważył się mówić 
prawdę i podarować ludziom Sło-
wo Boże w ich własnym języku.

Sto lat przed narodzeniem 
Marcina Lutra Wiklif głosił: „Zaufaj 
całkowicie Chrystusowi, oprzyj się 
tylko na Jego cierpieniach; strzeż 
się przed szukaniem usprawiedli-
wienia w jakikolwiek inny sposób 
niż przez Jego sprawiedliwość”1.

Moc Pisma
Wiklif znał moc Pisma i  był 

zdeterminowany udostępnić je 
w  prostym języku zamiast tyl-
ko po łacinie — języku ludzi wy-
kształconych. Wbrew zaciętej opo-

zycji kontynuował tę ważną pra-
cę, twierdząc, że „Anglicy najlepiej 
poznają prawo Chrystusa w języku 
angielskim. Mojżesz słyszał prawo 
Boże w swoim języku; tak samo 
apostołowie Chrystusa”2.

Biblia Wiklifa wywarła głęboki 
wpływ na tysiące, dając im bez-
pośredni dostęp do Słowa Boże-
go. W swej klasycznej książce pt. 
Księga męczenników John Foxe 
napisał: „Choć odkopali jego cia-
ło, spalili jego kości i utopili je-
go popioły, jednak Słowa Boże-
go i prawdy jego nauk, z ich owo-
cem i sukcesem, nie mogli spalić, 
pozostają one do dziś”3.

Biblia Tyndale’a
William Tyndale, utalentowa-

ny uczony z Oxfordu i Cambrid-
ge, znający osiem języków, jest 
chyba najlepiej znanym tłuma-
czem Biblii i męczennikiem. Żyjąc 
w szesnastowiecznej Anglii, znał 
Biblię Wiklifa. Choć nadal była za-
kazana, ręczne kopie można było 
nabyć na czarnym rynku, ale by-
ły drogie i trudno je było znaleźć.

W połowie XVI wieku druk sta-
wał się coraz bardziej powszech-
ny, więc Tyndale zdecydował, że 
nadszedł czas, by wydać unowo-
cześnione, bardziej dostępne tłu-
maczenie angielskie. Tyndale tłu-
maczył z oryginalnych tekstów 
greckich i hebrajskich, a nie jak 
Wiklif — z łaciny.

Z powodu atmosfery religij-
nej w Anglii Tyndale przeniósł 
się do Niemiec, gdzie reforma-
cja postępowała naprzód i Mar-
cin Luter już dokończył niemiec-
kie tłumaczenie Pisma.

Tyndale pracował szybko 
i do roku 1525 pierwsze egzem-
plarze Nowego Testamentu zo-
stały przeszmuglowane do Anglii. 
Przywódcy religijni byli wściekli, 
że nie zdołali zapobiec rozpo-
wszechnianiu się Słowa Bożego. 
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W tym czasie Tyndale pracował 
nad tłumaczeniem Starego Testa-
mentu, jednak został zdradzony 
przez innego Anglika.

Tyndale’a więziono ponad 
pięćset dni w  lochach zamku 
w pobliżu Brukseli, skąd w paź-
dzierniku 1536 roku wzięto go 
na stos wzniesiony na dziedziń-
cu zamkowym. Przed spaleniem 
został uduszony grubym łańcu-
chem.

Jan Hus, czeski ksiądz, był jed-
nym z podobnych tłumaczy i mę-
czenników4. Innych spotkał po-
dobny los.

Co było tak cenne, że ci i ty-
siące innych byli gotowi cierpieć 
i oddać swoje życie ze względu 
na Pismo Święte? Czy Słowo Boże 
dziś jest dla nas tak samo ważne?

Dziś Biblia jest łatwo dostęp-
na. Wyróżnia się jako bestseller 
wszystkich czasów. Jest najczę-
ściej tłumaczoną księgą w  ca-
łym świecie. Poszczególne księ-
gi Pisma zostały przetłumaczone 
na 2932 języki. Cały Nowy Testa-
ment jest dostępny w 1333 języ-
kach, a cała Biblia w 553(5).

Najbardziej atakowana 
Księga

Pomimo swej powszechnej 
dostępności Biblia jest być mo-
że najmniej czytaną, a jednocześ-
nie najbardziej atakowaną księgą 
obecnych czasów. Choć prześla-
dowania za posiadanie Biblii jesz-
cze się gdzieniegdzie zdarzają, to 
wszędzie indziej ataki na Pismo są 
bardziej subtelne.

Jednym z  najbardziej zgub-
nych ataków jest historyczno-kry-
tyczna metoda studiowania Biblii. 
Według tej metody czytelnicy sa-
mi decydują, co jest ważne, a co 
nie, co jest godne zaufania, a co 
można odłożyć na bok. Czytają-
cy stawiają siebie ponad Pismo.

Innym subtelnym atakiem jest 
insynuacja, że trzeba być uczo-
nym albo teologiem, żeby rozu-
mieć Biblię; w innym przypadku 
będzie to tylko „powierzchowne 
czytanie” tekstu. Takie rozumo-
wanie powraca do Kościoła rzym-
skokatolickiego, który twierdził, 
że tylko uczeni Kościoła są w sta-
nie interpretować Pismo.

Z drugiej strony Bóg obiecał 
w swym Słowie: „Jeśli komu z was 
brak mądrości, niech prosi Boga, 
który wszystkich obdarza chęt-
nie i bez wypominania, a będzie 
mu dana. Ale niech prosi z wiarą, 
bez powątpiewania; kto bowiem 
wątpi, podobny jest do fali mor-
skiej, przez wiatr tu i tam miota-
nej” (Jk 1,5-6)

Dlaczego Pismo jest tak waż-
ne? Przyjrzyjmy się pokrótce 
trzem z wielu przyczyn.

Biblia objawia Boga
„Na początku było Słowo, 

a Słowo było u Boga, a Bogiem 
było Słowo” (J 1,1). O Bogu do-
wiadujemy się ze Słowa Bożego. 
Pokazuje ono jak Bóg rozprawia 
się z problemem grzechu, jak bar-
dzo pragnie pojednać nas ze so-
bą. Objawia Jego kreatywność, 
majestat, miłosierdzie, sprawie-
dliwość i plany. „Zaiste, nie czy-
ni Wszechmogący Pan nic, jeżeli 
nie objawił swojego planu swo-
im sługom, prorokom” (Am 3,7).

Nasza pierwsza z podstawo-
wych zasad wiary głosi: „Pismo 
Święte Starego i Nowego Testa-
mentu jest spisanym Słowem Bo-
ga, przekazanym pod natchnie-
niem Bożym. Natchnieni auto-
rzy mówili i pisali pod wpływem 
Ducha Świętego. W Słowie tym 
Bóg przekazał ludzkości wiedzę 
potrzebną do zbawienia. Pismo 
Święte jest najwyższym, auto-
rytatywnym i nieomylnym ob-
jawieniem Jego woli. Wyznacza 

standardy rozwoju charakteru, 
weryfikuje nasze doświadcze-
nia, objawia definitywnie zasa-
dy wiary i stanowi wiarygodny za-
pis Bożego działania w historii”6.

Słowo Boże jest Prawdą
„Ja jestem droga i prawda, i ży-

wot” — powiedział Jezus (J 14,6). 
W modlitwie do swego Ojca, za-
pisanej w 17. rozdziale Ewangelii 
Jana, Jezus powiedział: „Poświęć 
ich w prawdzie twojej; słowo two-
je jest prawdą” (w. 17).

Gdy Jezus został stawiony 
przed przywódcami religijnymi, 
rozgniewanymi Jego twierdze-
niem, że jest Synem Bożym, po-
wołał się na autorytet Pisma: „A 
sam Ojciec, który mnie posłał, wy-
dał o mnie świadectwo — powie-
dział im Jezus. — Nie macie w so-
bie miłości Bożej (...). Nie myślcie, 
że Ja was będę oskarżał przed Oj-
cem; oskarża was Mojżesz, w któ-
rym wy złożyliście nadzieję. Gdy-
byście bowiem wierzyli Mojżeszo-
wi, wierzylibyście i mnie. O mnie 
bowiem on napisał” (J 5,37-45).

Pismo — potwierdził Jezus — 
świadczy o Nim. Objawia Boże ce-
le i plany i wyjaśnia, jak grzech 
wszedł na świat. Objawia także 
Bożą odpowiedź na grzech i Jego 
więź z istotami ludzkimi oraz daje 
wgląd w charakter i naturę Boga.

Pismo jest pouczające
„Biblia jest najbardziej wszech-

stronną i pouczającą historią po-
siadaną przez człowieka — pisa-
ła Ellen White. — Pochodzi ona 
prosto ze źródła wiecznej praw-
dy, a Boska ręka zachowała jej 
czystość poprzez wszystkie wie-
ki. Jej jasne promienie oświetla-
ją dawną przeszłość, gdzie ludz-
kie dociekania na próżno usiłują 
dotrzeć. Tylko w Słowie Bożym 
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znajdujemy opis stworzenia. Tu 
widzimy moc, która założyła fun-
damenty ziemi i rozciągnęła nie-
biosa. Tylko tutaj możemy znaleźć 
historię rodzaju ludzkiego, bez 
zanieczyszczeń ludzkimi uprze-
dzeniami lub ludzką pychą”7.

Biblia, jak Jezus, wznosi się ponad 
kulturę, uprzedzenia i pychę. Wyja-
wia nam prawdę o nas samych, na-
szym świecie i tym, co poza nim. 
Uczy nas, jak możemy mieć praw-
dziwą łączność z Bogiem i ze sobą 
nawzajem, oraz daje pełne mocy 
obietnice, że możemy prowadzić 
konsekwentne życie duchowe.

„Wielkie dzieło może zostać do-
konane przez ukazanie ludziom 
Biblii tak, jak została napisana 
— pisała Ellen White. — (…) Po-
uczajcie ich, aby przyjmowali Bi-
blię taką, jaka jest, aby prosili o Bo-
skie oświecenie, a gdy światło zaja-
śnieje, niech z radością przyjmą te 
drogocenne promienie i bez lęku 
oczekują konsekwencji”8.

Pismo naszym 
zabezpieczeniem

Gdy Chrystus był na ziemi, te-
matem Jego nauk i kazań było 
Słowo Boże. Powiedziano nam: 
„Słudzy Chrystusa mają czynić to 
samo. W naszych czasach od bar-
dzo dawna odsunięto już na bok 
żywe prawdy Słowa Bożego, 
a w ich miejsce przyjęto ludzkie 
teorie i prawdy. Wielu nazywają-
cych siebie kaznodziejami ewan-
gelii, nie przyjmuje całej Biblii ja-
ko natchnionego czy też podane-
go przez Boga Słowa. (…) Swój 
sąd stawiają mędrcy tego świa-
ta ponad Słowo Boże, opierając 
się jedynie na własnym autoryte-
cie. Wiara w boskie pochodzenie 
Słowa zostaje pogrzebana. W ten 
sposób szeroko rozsiewa się na-
sienie niewiary, dezorientuje się 
ludzi tak, że nikt nie wie, w co ma 

wierzyć. (…) [Chrystus] Uczył, że 
każdy może zrozumieć Słowo Bo-
że. Wskazywał na Pismo Święte 
jako zbiór praw, których autory-
tet nie ulega wątpliwości. My ma-
my czynić to samo. Biblię powin-
niśmy przedstawiać jako Słowo 
wiekuistego Boga, jako koniec 
wszystkich spraw spornych i ja-
ko fundament wszelkiej wiary”9.

Mając w  pamięci wiernych 
męczenników, którzy byli goto-
wi raczej siebie samych poświę-
cić niż Pismo, doceniajmy, na-
uczajmy i głośmy potężne, żywe 
Słowo Boże aż do przyjścia Jezu-
sa, abyśmy mogli powiedzieć ra-
zem z Dawidem: „W sercu moim 
przechowuję słowo twoje, abym 
nie zgrzeszył przeciwko tobie” (Ps 
119,11). 

TED N.C. WILSON

Intencje modlitewne
1. Proś Boga, by pozwolił ci 

jeszcze bardziej docenić Słowo 
Boże i jeszcze bardziej się mu po-
święcić.

2. Proś Boga, by błogosławił 
zrozumieniem tych, którzy „łamią 
chleb żywota” w twojej społecz-
ności wiary.

3. Módl się o tych na całym świe-
cie, którzy nie mają przywileju do-
stępu do Pisma Świętego, zwłasz-
cza z powodu prześladowań.

1 John Wycliffe, Pre-Reformation Reformer, Christian 
History [w:] „Christianity Today” — www.christian-
itytoday.com/history/people/moversandshakers/
john-wycliffe.html. 2 Tamże. 3 Tamże. 4 Emma Ma-
son, The murderous history of Bible translations, „BBC 
History Magazine” — www.historyextra.com/arti-
cle/feature/murderous-history-bible-translations; 
John Huss, Pre-Reformation Reformer, Christian His-
tory [w:] „Christianity Today” — www.christianityto-
day.com/history/people/martyrs/john-huss.html. 

5 Statistics from Wycliffe Global Alliance, paździer-
nik 2015 [cyt. za:] Biblica, International Bible Socie-
ty — www.biblica.com/resources/bible-faqs/how-
many-different-languages-has-the-bible-been-
translated-into/. 6 28 Fundamental Beliefs, 2015, 
Seventh-day Adventist Church — szu.adventist.
org/wp-content/uploads/2016/04/28_Beliefs.pdf. 
7 E.G. White, Christian Education, s. 37. 8 E.G. White, 
Christian Service, s. 144. 9 E.G. White, Przypowieści 
Chrystusa, Warszawa 2010, s. 18.

W 606 roku p.n.e. Izrael 
stanął wobec jednego 
z najgorszych kryzysów 

w swojej historii. Niedługo potem 
(w roku 586) królestwo Judy zosta-
ło zniszczone. Król Jehojakim (609-
598) poddał się pod zwierzchnic-
two Egiptu i płacił wysokie daniny 
(zob. 2 Krl 23,35). Następnego ro-
ku (605) w bitwie pod Karkemisz 
Nabuchodonozor II pokonał fa-
raona Necho II, zmieniając krajo-
braz polityczny rejonu. Jehojakim 
został zmuszony do zmiany pod-
daństwa i przyrzekł lojalność Ba-
bilonowi zamiast Egiptowi (zob. 
2 Krl 24,1).

Niestety, młody Jehojakim oka-
zał się słabym przywódcą w klu-
czowej dla ludu Bożego chwili. 
Myślał tylko o gromadzeniu bo-
gactw, co doprowadziło do ko-
rupcji, niesprawiedliwości i  in-
nych nadużyć (zob. Jr 22).

Poselstwo z nieba
Około roku 605 Pan przesłał 

królowi ważne poselstwo przez 
proroka Jeremiasza: „Weź so-
bie zwój księgi i wypisz na nim 
wszystkie słowa, które ci powie-
działem o Jeruzalemie, o Izraelu, 
i   Judzie, i o wszystkich narodach, 
od  dnia, gdy zacząłem mówić 
do ciebie, od czasów Jozjasza aż 
do dnia dzisiejszego. Może, gdy 
dom judzki usłyszy o wszystkim 
złu, które Ja zamyślam im uczy-
nić, nawróci się każdy ze swojej 
złej drogi i wtedy odpuszczę im 
winę i grzech” (Jr 36,2-3).

Jeremiasz posłuchał i podykto-
wał Baruchowi natchnione przez 
Pana słowa. Baruch odczytał zwój 
przed ludźmi (zob. w. 9-10). Gdy 
ludzie usłyszeli poselstwo, byli 
poruszeni i powiedzieli: „Musi-
my o tym wszystkim donieść kró-
lowi” (w. 16). Tak też uczynili, ale 
przedtem powiedzieli Barucho-
wi i Jeremiaszowi, żeby się ukryli.
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Król o postawie 
postmodernistycznej

Król judzki zareagował ze szcze-
gólną śmiałością. Jeremiasz poda-
je: „A król mieszkał wtedy w pa-
łacu zimowym, był bowiem mie-
siąc dziewiąty i ogień płonął przed 
nim na palenisku. Gdy tylko Jehudi 
przeczytał trzy czy cztery kolum-
ny, król odciął je nożem pisarskim 
i wrzucał w ogień płonący na pale-
nisku, aż cały zwój spłonął w ogniu 
paleniska” (w. 22-23). Jehojakim 
wykazał postawę raczej postmo-
dernistyczną:

Nie był zainteresowany Sło-
wem Bożym.

Sądził, że to, co zawiera, jest 
całkowicie nieistotne.

Był przekonany, że Słowo Bo-
że nie ma autorytetu.

Myślał, że może żyć bez Bo-
żych rad.

Poszedł nawet dalej — nie tyl-
ko nie zainteresował się Pismem, 
ale nie widział nic złego w znisz-
czeniu go.

Nie rozumiał tego, że odrzu-
ca ostatnią możliwość uniknię-
cia kryzysu.

W trakcie dziejów szatan po-
dejmował różne działania skie-
rowane przeciw Biblii i jej auto-
rytetowi. Przed czasami nowo-
żytnymi stosował niszczenie 

i prześladowania. W czasach no-
wożytnych — ataki ideologiczne. 
W wieku postmodernizmu stosu-
je obojętność i wzgardę.

Dzisiejsze wyzwania 
dotyczące Biblii

Dziś także żyjemy w czasie kry-
zysów: egzystencjalnego, eko-
nomicznego, środowiskowego. 
W naszych rodzinach stoimy wo-
bec kryzysów związanych z żyw-
nością, zdrowiem i bezpieczeń-
stwem. Gdzie możemy szukać od-
powiedzi na te problemy? Biblia 
mówi: „Wołaj do mnie, a odpo-
wiem ci i oznajmię ci rzeczy wiel-
kie i niedostępne, o których nie 
wiesz” (Jr 33,3). Tak, Słowo Boże 
ma skuteczne rozwiązania wy-
zwań, które niesie codzienne ży-
cie.

Ale co robi postmodernistycz-
ne społeczeństwo? Wykazuje 
obojętność wobec Pism i odrzu-
ca je, gdyż uważa, że Biblia nie 
ma żadnego autorytetu; nawet 
zdarzają się przypadki dosłowne-
go niszczenia egzemplarzy Biblii.

Czy takie reakcje są pomocne? 
Nie, ponieważ ludzie nadal mają 
potrzeby duchowe. W świeckim 
środowisku ludzie szukają ducho-
wości w fałszywych źródłach, na-
tomiast w Kościele widzimy inny 
skutek — analfabetyzm biblijny.

Jakie są skutki analfabetyzmu 
biblijnego? Powstawanie misty-
cyzmu biblijnego i nasilenie się 
tworzenia legend duchowych; 
poszukiwanie w nabożeństwach 
widowiskowości i nadmiernego 
sentymentalizmu; pojawianie się 
chrześcijańskich „supergwiazd”, 
których oświadczenia i interpre-
tacje są pochłaniane przez rzesze 
wielbicieli; powstawanie Kościo-
ła podatnego na różne zwiedze-
nia i niedorzeczności głoszone 
w imię Boże.

DLACZEGO 
PISMO ŚWIĘTE JEST 
NAJWYŻSZYM 
AUTORYTETEM?
NATCHNIONE RADY SĄ 
TAK SAMO AKTUALNE 
DZISIAJ, JAK I WTEDY, 
GDY ZOSTAŁY NAPISANE
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Przeciwstawienie się 
odrzucaniu Pisma

Słowa Bożego nie można znisz-
czyć: „Trawa usycha, kwiat więd-
nie, ale słowo Boga naszego trwa 
na wieki” (Iz 40,8). Choć król Je-
hojakim zniszczył zwój, Bóg kazał 
Jeremiaszowi napisać nowy zwój, 
dodając jeszcze więcej punktów 
(zob. Jr 36,28-31). Nikt nie może 
powstrzymać postępu ewangelii. 
Słowo Boże nie jest zależne od ka-
prysu ludzkich serc (zob. Łk 19,14).

Egipt był wielką nadzieją króla 
Jehojakima. W rezultacie, zachę-
cony przez faraona, w roku 598 
otwarcie zbuntował się przeciw 
Nabuchodonozorowi. Król judz-
ki przekonał swój naród, że jeśli 
będą walczyć przeciw Babilono-
wi, Egipcjanie im pomogą. Ale 
ten bunt tylko sprowokował no-
wą inwazję silnej chaldejskiej ar-
mii. W rzeczywistości Egipcjanie 
wcale nie mieli zamiaru pomóc 
Judzie; chcieli tylko zyskać na cza-
sie, by załatwiać własne sprawy.

Bóg posłał królowi Jehojaki-
mowi wieść o nadziei, by rato-
wać jego naród, ale on ją odrzu-
cił, bo zaufał fałszywej nadziei.

Jako posłańcy Słowa Bożego 
nie możemy zakładać, że biblij-
ne kazania będą mile widziane. 
Dzisiaj wielu pragnie słyszeć sło-
wo aprobaty dla ich grzeszności. 
Ellen G. White pisała: „Wielu lu-
dzi nie chce słuchać powtarza-
jących się ostrzeżeń. Wolą raczej 
słuchać fałszywych nauczycieli, 
którzy schlebiają ich próżności 
i patrzą przez palce na ich złe po-
stępowanie. W dniu ucisku tacy 
ludzie nie będą mieli pewnego 
schronienia ani pomocy z nieba. 
Wybrani przez Boga słudzy po-
winni z odwagą i cierpliwością 
znosić próby i cierpienia, jakie 
spadają na nich w postaci znie-
wag, obojętności i pomówień. Po-

winni wiernie pełnić powierzone 
im dzieło Pańskie, pamiętając, że 
starożytni prorocy, sam Zbawiciel 
ludzkości oraz Jego apostołowie 
także znosili przemoc i prześlado-
wanie ze względu na Słowo”1. 
ALEJANDRO MEDINA VILLAREAL

Wnioski dotyczące 
duchowego autorytetu

1. Tylko Bóg zna przyszłość. On 
sam jest źródłem wszelkich in-
formacji zawartych w Biblii (zob. 
Iz 46,10; 2 Tm 3,16).

2. Nie spodziewajmy się chęt-
nego przyjmowania przesła-
nia biblijnego przez ludzi (zob. 
J 15,18-19).

3. Postmodernistyczne społe-
czeństwo jest skłonne odrzucać 
Słowo Boże z powodu obojętności 
i wzgardy i ufać raczej fałszywym 
pojęciom i filozofiom (zob. Ap 3,17).

4. Biblijny analfabetyzm sprzyja 
niepewnym doświadczeniom reli-
gijnym opartym na własnych za-
interesowaniach (zob. Mt 7,21-23).

5. Boże poselstwo przetrwa 
pomimo odrzucenia, a czasami 
nawet niszczenia Pisma przez lu-
dzi (zob. Mt 24,35).

6. Biblia jest najwyższym auto-
rytetem, dlatego powinniśmy kie-
rować naszą uwagę na jej przesła-
nie (zob. Ps 119,160).

Intencje modlitewne
Módl się, by Pan pomógł nam 

zrozumieć, jak szanować Słowo 
i być mu posłusznym.

Módl się o  pomoc od  Pana, 
by Jego Kościół pozostał wierny, 
dzieląc się poselstwem na czas 
końca.

Módl się o tych w twojej rodzi-
nie i wśród przyjaciół, którzy jesz-
cze nie rozumieją i nie przyjmują 
autorytetu Pisma.
1 E.G. White, Prorocy i królowie, Warszawa 2009, 
s. 281.

Jedno, co mnie zdumiewa 
w Biblii, to to, jak uczniowie 
mogli być całkowicie załama-

ni śmiercią Jezusa na krzyżu. Je-
śli o tym pomyślisz, to jest to coś 
zdumiewającego.

W czasie swej służby Jezus kil-
kakrotnie jasno i wyraźnie zapo-
wiedział uczniom, że zostanie za-
bity — i także to, że powstanie 
z  martwych1. Krzyż jednak był 
dla nich niespodzianką, a gdy Je-
zus zmartwychwstał, nie uwierzy-
li! Jak mogło się to stać?

Kiedy o tym myślę, jestem zanie-
pokojony, ponieważ czuję, że to sa-
mo może się stać ze mną. Ale mam 
dobrą wiadomość — tak nie musi 
być. W drodze do Emaus Jezus wy-
jaśnił, jak powinniśmy czytać Biblię.

Uwierz Biblii
Jezus wyjaśnił, że przyczyną, 

dla której uczniowie Go nie zro-
zumieli, było to, że nie uwierzy-
li (zob. Łk 24,25). Wiara w Słowo 
Boże jest pierwszym krokiem 
do zrozumienia (zob. Hbr 11,3).

Niektórzy czytający pokłada-
ją swą ufność w Kościele lub je-
go przywódcach. Chcieliby, aby 
za nich myśleli i powiedzieli im, 
co mówi Biblia. Niektórzy czynią 
tak dla wygody, a inni sądzą, że 
Biblia ma jakieś „duchowe” albo 
„tajne” znaczenie i tylko niektórzy 
— wybrańcy mogą je zrozumieć. 
To jest podstawa alegorycznego 
wykładu Biblii.

Na przykład Bernard z  Cla-
irvaux, francuski przeor z XII wie-
ku, napisał kazanie o zębach oblu-
bienicy z Pieśni nad Pieśniami 4,2. 
Wywodził on, że te zęby przedsta-
wiają mnichów wyższego i niż-
szego obrządku w klasztorze. Je-
go kazanie jest fascynujące, ale 
nie ma nic wspólnego z rzeczywi-
stym znaczeniem tego wersetu.

Podobnie ma się sprawa i dziś, 
kiedy duchowni interpretują Pi-
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smo na  różne sposoby odbie-
gające od oryginalnego znacze-
nia danego fragmentu. Alegoria 
mówi nam więcej o umiejętności 
interpretatora i znaczeniu, które 
pragnie on przekazać, niż o rze-
czywistym znaczeniu Pisma. Pro-
wadzi to do pokładania naszej uf-
ności w człowieku i wywyższa go.

Biblia jednak mówi, że Bóg dał 
swoje Słowo każdemu i wszyscy 
mogą je zrozumieć, nawet dzieci 
(zob. Mt 11,25-26; J 7,17; 2 Tm 3,14-17).

Inni czytający pokładają swą 
ufność w ludzkim rozumie. Bóg 
dał nam zdolność rozumowania. 
Pragnie, byśmy jej używali dla na-
wiązania z Nim relacji (zob. Iz 1,18). 
Dla niektórych czytających rozu-
mowanie neutralizuje jednak moc 
Bożego Słowa. Gdy stwierdzenie 
biblijne nie zgadza się z ludzką lo-
giką, usuwają je na bok, uważa-
jąc za błąd, który jakoś się wkradł 
do Biblii. Bóg jest ponad naszą 
możliwością zrozumienia Go. Mu-

simy Mu jednak zaufać (zob. Mt 
22,29-32; por. 1 Kor 1,18-25).

Niektórzy czytający ufają sobie 
samym. Przyjmują słowa, ale za-
pominają o kontekście i pierwot-
nym zastosowaniu danego uryw-
ka, co sprawia, że niechcąco czy-
nią siebie samych decydującym 
czynnikiem interpretacji.

Na przykład: jakie jest zna-
czenie fragmentu z 1 Listu Pio-
tra 2,21, który mówi, że Jezus dał 
nam przykład, abyśmy wstępo-
wali w Jego ślady? Jeśli zignoru-
jemy kontekst, urywek ten może 
znaczyć, że powinniśmy ubierać 
takie szaty jak Jezus, podob-
nie do Niego nie zawierać mał-
żeństwa lub coś jeszcze innego, 
według uznania interpretato-
ra. Kontekst jest jednak jasny — 
Bóg pragnie, abyśmy nie „popeł-
niali grzechu”, nie „odpowiadali 
złorzeczeniem” ani nie „grozili”, 
gdy zostaniemy źle potraktowani. 
Gdy ignorujemy kontekst, to sta-

wiamy siebie samych w roli decy-
dującego czynnika interpretacji.

Jeszcze inni ludzie całkowi-
cie porzucili wiarę. Sfrustrowani 
różnorodnością interpretacji nie-
którzy doszli do przekonania, że 
nikt nie ma prawdy. Jednak Pi-
smo mówi, że Bóg dał nam Du-
cha Świętego, aby nas wprowa-
dził we „wszelką prawdę” (J 13,16).

Bóg pragnie, abyśmy skiero-
wali naszą wiarę ku Niemu — nie 
do Kościoła, jego przywódców, 
ludzkiego rozumu, nawet siebie 
samych, gdyż wszyscy jesteśmy 
omylni.

Czytaj całe Pismo
Inną przyczyną, dla  której 

śmierć Jezusa na krzyżu zaskoczy-
ła uczniów, było to, że nie czytali 
„wszystkich” Pism. Ześrodkowali 
się natomiast na tych fragmen-
tach Biblii, które lubili. Uczniowie 
uwielbiali tytuł „Syn Człowieczy”, 
gdyż identyfikowali Jezusa z nie-
biańską postacią z Księgi Danie-
la 7,13-14, mającą otrzymać wła-
dzę i królestwo, które nigdy nie 
będzie zniszczone.

Pismo jednak także mówiło, że 
Mesjasz umrze za grzechy ludzi 
(zob. Iz 53) i zostanie zabity (zob. 
Dn 9,26). Uczniowie nie rozumie-
li tych urywków ani ostrzeżeń sa-
mego Jezusa, gdyż było to prze-
ciwne temu, w co zawsze wierzyli 
i czego pragnęli. Nie mieli „uszu 
do słuchania” (Łk 14,35).

W kontraście do tego Jezus wy-
jaśnił swym uczniom, „począwszy 
od Mojżesza poprzez wszystkich 
proroków (…), co o nim było napi-
sane we wszystkich Pismach” (Łk 
24,27). My powinniśmy robić to 
samo. Czytanie „wszystkich Pism” 
oznacza prośbę do Boga, by dał 
nam „uszy do słuchania” wszyst-
kich Pism, nawet tych urywków, 
które wolelibyśmy, żeby nie były 
prawdą, albo których nie lubimy.

JAK CZYTAĆ 
PISMO?
„CZYŻ SERCE NASZE NIE 
PAŁAŁO W NAS, GDY 
(...) PISMA PRZED NAMI 
OTWIERAŁ?” (ŁK 24,32)
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Czyń to, czego się 
dowiesz

Posłuszeństwo jest ostatnim 
krokiem do zrozumienia Pisma. 
Jezus powiedział, że ten, kto chce 
pełnić wolę Bożą, pozna praw-
dę (zob. J 7,17). To samo stało się 
z uczniami w drodze do Emaus. 
Gdy nakłaniali Jezusa, by pozostał 
w ich domu, sugerując, że przy-
jęli Jego przesłanie, ale pragnę-
li dowiedzieć się więcej, „wtedy 
otworzyły się ich oczy i poznali 
go” (Łk 24,31).

Przeciwieństwo tego też jest 
prawdziwe. Ci, którzy nie umiłują 
prawdy, zostaną u końca dni zwie-
dzeni (zob. 2 Tes 2,9-12; 2 Tm 4,3-4).

Zrozumienie nie jest punktem, 
do którego się dociera, lecz raczej 
podróżą, w którą się wyrusza. Bli-
ska więź z Bogiem jest rezulta-
tem życia, w którym podejmu-
je się ryzyko, by iść za Jego radą, 
i pewności, że Jego Słowo i obiet-
nice są prawdą. Gdy tylko ucznio-
wie tego doświadczą, nie będą 
chcieli milczeć — tak jak ucznio-
wie z drogi do Emaus. 

FELIX H. CORTEZ

Intencje modlitewne
1. Módl się, żeby Pan dał nam 

„uszy do słuchania” i chęci do sto-
sowania się do tego, czego się do-
wiemy z Pisma.

2. Módl się, żebyśmy jako spo-
łeczność wiary całkowicie zaufali 
Słowu Bożemu.

3. Jako adwentyści mamy misję 
pomocy innym w poznaniu po-
selstw trzech aniołów. Módl się, 
żebyśmy stosowali zasadę bra-
nia pod uwagę „wszystkich Pism” 
w naszym zrozumieniu i naucza-
niu Słowa Bożego.
1 Pierwsza zapowiedź: Mk 8,31 i teksty paralelne. 
Druga: Mk 9,31 i teksty paralelne. Trzecia miała 
miejsce podczas ostatniej podróży do Jerozolimy: 
Mk 10,32-34 i takty paralelne. Zob. także J 12,23.27; 
13,1; 16,4.21.32; 17,1.

Mój mąż rozgląda się za do-
mem dla naszej młodej ro-
dziny. Mamy małe dzieci, 

a nowe miasto jest daleko. Dlatego 
Bernie szuka sam. Próbuje patrzeć 
na domy moimi oczami. Przeglą-
da każde pomieszczenie dokład-
nie, wyobrażając sobie nasze życie 
razem. Czy kuchnia jest dość du-
ża? Czy podwórko jest bezpiecz-
ne dla małych dzieci? Czy wszyscy 
będą z tego miejsca zadowoleni?

Po 14 latach małżeństwa i sied-
miu różnych domach Bernie wie 
dokładnie, co lubię. Wie, co mi się 
będzie podobało w każdym do-
mu, co mnie będzie mierziło i co 
będziemy mogli zmienić.

Ostatecznie Bernie znalazł dom, 
w którym nasza rodzina będzie 
mieszkać, kochać się, śmiać, pła-
kać i uczyć przez następnych 11 
lat. To było ekscytujące, gdy opro-
wadzał mnie po naszym nowym 
domu. Widziałam, że na wszyst-
ko patrzył moimi oczami. Potrze-
ba było dużo farby i sporo szo-
rowania, ale był doskonały. Sta-
ranny wybór Berniego opierał się 
na wszystkim, czego się dowie-
dział, żyjąc ze mną, słuchając mnie 
i obserwując z bliska każdego dnia 
naszego wspólnego życia.

Wobec złożoności
Wybranie nowego domu jest 

stosunkowo łatwe. Ale życie peł-

ne jest decyzji o wiele trudniej-
szych. Na przykład: Mojej żonie 
zaoferowano trzyletni kontrakt 
w innym kraju. Będzie mogła przy-
jechać do  domu tylko dwa razy 
w  roku, ale dzięki temu zapłaci 
za wykształcenie naszych dzieci. 
Czy to jest dobry plan? Czy mamy 
zostać pionierami misyjnymi? Za-
kochałam się we wspaniałym męż-
czyźnie! Jak mogę się dowiedzieć, 
czy Bóg chce, abyśmy się pobra-
li? Mój mąż bije mnie i nasze dzie-
ci. Jak zabezpieczyć siebie i dzieci?

Jak możemy podejmować „naj-
lepsze” decyzje, będąc uwikłany-
mi w sieć sprzecznych informacji, 
wierzeń i idei? A nadto jeszcze 
to, co jest najlepsze z ludzkiego 
punktu widzenia, nie zawsze jest 
najlepsze z Bożej perspektywy.

Zaproszenie  
do bliskiej więzi

Biblia nie podaje jasnych, krok 
po kroku, instrukcji dla każdego 
wyzwania, jakie niesie życie. Na-
pisanie instrukcji dla każdej sytu-
acji od początku dziejów do dzisiaj 
byłoby niemożliwe. Ludzie, kultu-
ry i dylematy zmieniają się wraz 
ze zmieniającym się światem.

Biblia jest o  wiele bogatsza 
i bardziej użyteczna niż wszelkie 
instrukcje życiowe typu „zrób to 
sam”. Jest to zaproszenie od Bo-

PISMO ŚWIĘTE 
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ga, by Go szukać i znaleźć w każdej 
opowieści i sytuacji. Biblia jest peł-
na szczegółowych obrazów Jego 
miłującego charakteru. Te obrazy 
to jakby kadry ze skanu mózgu. 
Tylko gdy zestawimy wszystkie ob-
razy razem, możemy zbudować 
wirtualny model mózgu i zaczyna-
my rozumieć go jako całość.

Biblia pomaga nam odkryć 
wielowymiarowy charakter Bo-
żej miłości i zrozumieć, że Bóg 
pragnie być w centrum naszego 
życia i pragnie, abyśmy kochali 
zarówno Jego, jak i jedni drugich.

Zaprosiliśmy nasze dzieci, aby 
pomogły nam stworzyć listę przy-
miotników opisujących Boży cha-
rakter. Wszechmocny! Akceptują-
cy! Odważny! Hojny! Kreatywny! 
Opiekuńczy! Spisaliśmy prawie 200 
słów — tak szybko, jak je wykrzy-
kiwały. Atmosfera eksplodowała 
radością. Wiedzieliśmy, że Bóg jest 
niesamowity. I choć nasz ludzki 
słownik ledwo mógł opisać Jego 
cudowność, chwałę i miłość, na-
gle zobaczyliśmy o wiele bogat-
szy obraz naszego zapierającego 
dech w piersiach Boga.

Twarzą w twarz
„Całe Pismo Święte jest obja-

wieniem chwały Bożej w Chrystu-
sie — napisała Ellen G. White. — 
Jeśli mu wierzymy, przyjmujemy 
je i jesteśmy mu posłuszni, staje 
się potężną mocą w przekształ-
ceniu charakteru. Jest to potężny 
stymulator, przemożna siła, któ-
ra przyspiesza fizyczny, umysło-
wy i duchowy rozwój sił i kieruje 
życie właściwą drogą”1.

Przez czytanie Biblii i ześrod-
kowanie się na charakterze Bo-
żym, doskonale wyrażonym przez 
życie Jezusa, stykamy się twarzą 
w twarz ze Źródłem wszelkiej mi-
łości w całym wszechświecie i zo-
stajemy przemienieni na Jego po-
dobieństwo. Im bliżej zapoznaje-

my się z Nim, tym lepiej możemy 
słyszeć Jego wskazówki dla na-
szego życia.

Patrząc Bożymi 
miłującymi oczami

Im bliżej poznajemy Boga, tym 
głębiej doświadczamy tego, jak 
bardzo kocha nas i wszystkich in-
nych. Gdy przyjrzymy się nasze-
mu zagmatwanemu życiu z per-
spektywy Bożej miłości i cierpli-
wości, będziemy bardziej skłonni 
podejmować mądre decyzje.

Gdy stajemy wobec trudnych 
sytuacji i nie mamy pojęcia, co 
robić, możemy spróbować wy-
mienić wszystkie zaangażowa-
ne w te sytuacje osoby. A potem 
wyobraźmy sobie, że patrzymy 
na każdą z tych osób (włącznie 
z nami) Bożymi oczami, i zapy-
tajmy: Jakie ta osoba ma potrzeby 
duchowe, emocjonalne, towarzy-
skie czy fizyczne? Jak najlepiej po-
kazać tej osobie Bożą miłość? Któ-
ry z aspektów swojego charakte-
ru Bóg pragnie rozwinąć we mnie 
w tej sytuacji? Jak mój odzew mo-
że zainspirować innych do bliższej 
więzi Bogiem?

W modlitewnym rozmyślaniu 
możemy odnaleźć Boże prowa-
dzenie poprzez skomplikowane 
sytuacje życiowe. Pamiętajmy, że 
nawet wtedy, gdy nasze decyzje 
nie będą doskonałe, Bóg nadal 
nas kocha i chce tego, co dla nas 
najlepsze. Nadal, nawet przez na-
sze niedoskonałe wybory, będzie 
z miłością realizował swoje cele 
— tak jak w życiu Abrahama, Sa-
ry i Hagar, Józefa i jego braci, Da-
wida i Batszeby.

Największa jest miłość
Ze wszystkich cech charakte-

ryzujących Boga najważniejsza 
jest miłość. „Umiłowani, miłujmy 
się nawzajem, gdyż miłość jest 

z Boga, i każdy, kto miłuje, z Bo-
ga się narodził i zna Boga. Kto nie 
miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg 
jest miłością (...). Umiłowani, je-
żeli Bóg nas tak umiłował, i my-
śmy powinni nawzajem się mi-
łować” (1 J 4,7-11).

Najważniejszym powodem 
dla bliższego zapoznania się z Bo-
giem jest doznanie Jego uprzej-
mej, cierpliwej, przebaczają-
cej, pocieszającej, akceptującej 
i szczodrobliwej miłości oraz po-
kochanie Go. Gdy doświadczymy 
tej zdumiewającej miłości, jeste-
śmy o wiele lepiej przygotowani, 
aby dzielić się tą miłością ze świa-
tem i pomagać innym, żeby też 
Go pokochali.

Gdy życie staje się bolesne, nie 
do zniesienia, a nasze serce zosta-
je złamane, nasza pociecha przy-
chodzi z osobistego doświadcze-
nia charakteru Bożej miłości. Od-
krywamy, że On troszczy się o nas 
w naszych tragediach i zmaga-
niach (zob. Ps 34,18). Zauważa 
każdą naszą przelaną łzę (zob. 
Ps 56,8). Zna nasze słabe punk-
ty (zob. Ps 103,13-18). Wyczekuje 
dnia, kiedy zamieszkamy z Nim 
w niebie, gdzie otrze wszelkie na-
sze łzy (zob. Ap 21,1-4). 

KAREN HOLFORD

Intencje modlitewne
Módl się, aby Bóg pomógł ci 

dostrzec, jak z miłością prowadzi 
cię do znalezienia w swoim Sło-
wie odpowiedzi na najważniejsze 
pytania twojego życia.

Proś Boga, aby ci pomógł roz-
wijać się w podobieństwie do Nie-
go, gdy skupisz się na Jego miłości 
objawionej w Jego Słowie.

Gdy studiujesz Jego Słowo, 
módl się, aby Bóg objawił ci swą 
miłość i przez ciebie rozświetlił 
nią życie innych ludzi.
1 E.G. White, Umysł, charakter, osobowość, t. 1, War-
szawa 1992, s.
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Jak Biblia ukazuje nam Je-
zusa? Okazuje się, że odpo-
wiedź na to pytanie jest bar-

dzo obszerna i ciekawa. Jest także 
zachęcająca i może zmienić życie.

Najbardziej oczywistym miej-
scem w Biblii prezentującym ob-
raz Jezusa są Ewangelie — opo-
wieści o Nim. Ktokolwiek je czytał, 
wie, że jest w nich dużo informa-
cji o tym, co Jezus czynił i mówił. 
Przyglądamy się temu, co czynił, 
i przez przyglądanie się dowia-
dujemy się o Nim wiele. Może-
my się także uczyć ze słów, któ-
re wypowiedział. Przyglądając się 
tym dwom aspektom, możemy 
się uczyć, jak mamy postępować. 
Przyjrzyjmy się sposobom, w ja-
kich Biblia opowiada o Jezusie.

Opowieść o Nim
Po pierwsze, możemy czy-

tać narrację o Jezusie. Na przy-
kład fragment o Jezusie i kobie-
cie przyłapanej na cudzołóstwie 
jest jedną z lepiej znanych opo-
wieści o Jezusie. Znajdziemy ją 
w 8. rozdziale Ewangelii Jana. Gdy 
przeczytamy ją uważnie, zoba-
czymy, że całe zajście było pułap-
ką zastawioną na Jezusa. Przed-
stawiona scena jest niepokojąca: 
ostre spojrzenia oskarżycieli, cał-
kowite zmieszanie i strach kobie-
ty, ciekawość widzów i w środku 
tego wszystkiego Jezus.

Najbardziej znacząca w  tej 
historii jest reakcja Jezusa wo-
bec tej kobiety pod koniec sce-
ny. Jezus jej nie potępił, nie skar-
cił, nie wytknął jej z satysfakcją 
grzechów czy braków, nie od-
prawił jako już niezdolnej do dal-
szego życia w społeczeństwie. 
Raczej był uprzejmy wobec niej. 
Działał w celu odkupienia tak da-
lece, jak to tylko było możliwe. 
Miał na celu w najlepszy możli-
wy sposób przywrócenie tej ko-
biety do szlachetnego stanu, ja-

ki Bóg nadał człowiekowi na sa-
mym początku.

Komentarz Ellen G. White w Ży-
ciu Jezusa o tym, jaki efekt wy-
wołała uprzejmość Jezusa, do-
daje otuchy: „Serce jej stajało, 
a padając do stóp Jezusa, zano-
siła się szlochem wdzięcznej miło-
ści i w gorzkich łzach wyznawała 
swe grzechy. Był to dla niej począ-
tek nowego życia, życia czysto-
ści i pokoju, poświęconego służ-
bie Bożej”1.

Z tej opowieści dowiadujemy 
się nie tylko o tym, jak Jezus za-
chował się wobec zła, ale także 
o tym, jak odwrócił sytuację, aby 
przynieść odkupienie. Dowiadu-
jemy się, że uprzejmość często 
otwiera drogę przemianie. Do-
wiadujemy się także o mocy Je-
zusa do przemiany życia; że za-
wsze szuka On okazji i sposobów, 
by to czynić.

Jego Słowa
Po drugie, możemy się przyj-

rzeć z bliska wypowiedziom Je-
zusa zapisanym w Ewangeliach. 
Tutaj przyglądamy się raczej Je-
go krótkim, treściwym wypowie-
dziom niż obszerniejszym lek-
cjom, których nauczał.

Oto przykład: „Człowiek dobry 
z dobrego skarbca serca wydoby-
wa dobro, a zły ze złego wydoby-
wa zło; albowiem z obfitości ser-
ca mówią usta jego” (Łk 6,45). Oto 
fundamentalna prawda o życiu 
— to, co odkładamy w najgłęb-
szych zakamarkach naszego je-
stestwa, na koniec objawi się pu-
blicznie. Jeśli ćwiczymy się w do-
broci i sprawiedliwości, wyjdzie to 
z nas. Jeśli oddamy się złu i krzyw-
dzie, to i taki będzie owoc nasze-
go życia. Nawet nie trzeba tego 
mówić, że ci, którzy pragną być 

PISMO ŚWIĘTE
OBJAWIA JEZUSA 
CHRYSTUSA OBJAWIA 
ZARÓWNO STARY,  
JAK I NOWY TESTAMENT

©
 K

ad
r z

 fi
lm

u 
Pa

sj
a



GŁOS ADWENTU – listopad-grudzień 2018  13

ŚRODA

w Królestwie, będą bardzo ostroż-
ni, jeśli chodzi o formy spędza-
nia czasu i to, co skupia ich uwa-
gę, gdyż te sprawy mają wpływ 
na naszą transformację.

Jego tożsamość
Po trzecie, możemy poznawać 

Jezusa przez rozmyślanie o tym, 
co On sam mówił o  sobie. To 
istotne oświadczenia, bo z nich 
dowiadujemy się, jak Jezus po-
strzegał samego siebie. Takich 
oświadczeń jest dużo, szczegól-
nie w Ewangelii Jana.

Czytamy tam: „A Jezus odpo-
wiedział im: Mój Ojciec aż dotąd 
działa i Ja działam. Dlatego też Ży-
dzi tym usilniej starali się o to, aby 
go zabić, bo nie tylko łamał sa-
bat, lecz także Boga nazywał wła-
snym Ojcem, i siebie czynił rów-
nym Bogu” (J 5,17-18). Mamy tu 
jasne oświadczenie Jezusa o so-
bie. Czytając je, dowiadujemy się 
od samego Jezusa, kim był.

Jezus mówi nam, że nie jest zwy-
kłą istotą ludzką, jak my wszyscy. 
Raczej ma On bezpośrednie po-
łączenie z wiecznością, z Bogiem, 
którego nazywał swoim Ojcem. 
To, że Jezus miał na myśli swoją 
boskość, jest oczywiste i wynika 
z reakcji tych, którzy Go słuchali. 
Doskonale rozumieli, co powie-
dział, i odebrali jako tak bluźnier-
cze i agresywne, że chcieli Go zabić.

To objawiające Jego samego 
oświadczenie Jezusa jest jednym 
z miejsc wspierających chrześci-
jańską wiarę w boskość Jezusa — 
prawdę niezbędną dla uznania 
Jego odkupicielskiej mocy.

Jego kazania
Po czwarte, możemy się wiele 

dowiedzieć o Jezusie z Jego bar-
dziej obszernych nauk zapisanych 
w Biblii. Niektóre były przekazywa-
ne w formie przypowieści, a wiele 
jest dobrze znanych do dziś.

Mniej znana przypowieść, a za-
wierająca wspaniałą lekcję, znaj-
duje się w Ewangelii Łukasza 18,1-
8. Mówi ona o wdowie, która z tej 
racji należała do jednej z najbar-
dziej bezradnych grup społecz-
nych, i o sędzi, który okazał się 
niesprawiedliwy. Odmawiał wy-
konania tego, co było słuszne 
dla biednej wdowy, ale ona, pra-
gnąc sprawiedliwości, przycho-
dziła do niego, prosząc, by zadzia-
łał w jej sprawie. W końcu sędzia, 
aby się jej pozbyć, wydał orzecze-
nie na jej korzyść.

Przypowieść ta jest interesują-
ca, nie tylko z powodu napięcia 
wywołanego nierównością w po-
zycji społecznej owej wdowy i wła-
dzą sędziego, ale także z powodu 
lekcji, której naucza poprzez kon-
trast. Przesłanie jest takie, że nie 
powinniśmy być tacy jak ów sę-
dzia, ale raczej jak ta wdowa. A lek-
cja? Została podana całkiem jasno 
na samym początku przypowieści: 
„powinni zawsze się modlić i nie 
ustawać” (w.1).

Z tej przypowieści uczymy się, 
że takie cechy jak stałość i wy-
trwałość mają dla Jezusa wartość. 
Jesteśmy zachęcani, aby wyrabiać 
je w sobie, gdyż będą nam bardzo 
pomocne w żeglowaniu po falach 
życia na tej planecie. Jakże czę-
sto nawet drobne niepowodze-
nia powodują, że wątpimy i na-
rzekamy, zastanawiając się, czy 
Bóg nadal jest nami zaintereso-
wany. Widzimy tutaj, że modlitwa 
i wytrwałość to wspaniałe połą-
czenie w życiu chrześcijańskim. 
Przez tę i inne przypowieści uczy-
my się o Jezusie.

Moglibyśmy oczywiście z po-
żytkiem przyjrzeć się również in-
nym przypowieściom Jezusa, ale 
chcemy kontynuować poszuki-
wania odpowiedzi na nasze po-
czątkowe pytanie: jak Biblia opo-
wiada nam o Jezusie?

Świadectwo innych
Po piąte, możemy dowiady-

wać się o Jezusie, patrząc rów-
nież na wypowiedzi tych, którzy 
byli z Nim i w rezultacie wyrobili 
sobie o Nim opinie. To świadec-
two jest znaczące, gdyż pochodzi 
od tych, którzy byli obecni w ży-
ciu Jezusa i widzieli Go na wła-
sne oczy.

Jeden z  najbardziej dogłęb-
nych i ujmujących komentarzy 
pochodzi od Jana, „umiłowane-
go ucznia”, i jest zapisany w pierw-
szych trzech wersetach jego Ewan-
gelii. Dla wielu ludzi słowa te są 
wyzwaniem, gdyż wydają się im 
nieco śmieszne. Wyrażają one jed-
nak wielką prawdę: „Na początku 
było Słowo, a Słowo było u Boga, 
a Bogiem było Słowo” (w. 1).

Jan, przebywając z Jezusem, 
widząc Jego dzieło, słuchając Je-
go nauk, obserwując to wszystko 
w świetle uznanego Pisma, do-
szedł do niezwykłego wniosku — 
że Jezus był Bogiem, co zaprze-
cza wszystkiemu, co uznalibyśmy 
za normalne. Dowody były tak 
przekonujące, że Jan musiał dojść 
do tego wniosku.

Z tego wydarzenia wiele się 
dowiadujemy o Jezusie. Nie był 
On po prostu jeszcze jedną isto-
tą ludzką. Był On, według Jego 
własnych słów, Synem Bożym. By-
ło to jasne dla tych, którzy styka-
li się z Nim.

Dotychczas wymienione spo-
soby zrozumienia, jak Biblia obja-
wia nam Jezusa, są całkiem proste 
i niezbyt trudne do wyszukania. 
Uczą nas o Jezusie w sposób ra-
czej jasny i oczywisty.

Jego proroctwa
Na koniec zwróćmy się do in-

nych miejsc Pisma, gdzie może-
my uczyć się o Jezusie w bardziej 
skomplikowany sposób, który jed-
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nak daje o wiele głębszy wgląd. 
Widać to w dyskusji o pojęciu „wy-
bawiciela” lub „mesjasza”.

Chrześcijanie twierdzą, że 
w osobie Jezusa mamy wypeł-
nienie wielu i to różnych obiet-
nic, szczególnie starotestamen-
towych o mającym nadejść Me-
sjaszu. Gdy połączymy Jezusa 
z tymi obietnicami, znajdziemy 
obfitość prawdziwie ujmujących 
informacji, sięgających wstecz aż 
do Księgi Rodzaju — do pierw-
szej obietnicy danej Adamowi 
i Ewie po grzechu. Obietnica ta 
była ukryta w słowach przekleń-
stwa skierowanego do węża: „I 
ustanowię nieprzyjaźń między to-
bą a kobietą, między twoim po-
tomstwem a  jej potomstwem; 
ono zdepcze ci głowę, a ty uką-
sisz je w piętę” (Rdz 3,15).

Tu, w  najbardziej zalążko-
wej formie, obecna jest aluzja 
do  pierwszej z  wielu obietnic 
o ratunku od przekleństwa, któ-
re przyszło z grzechem. O ratun-
ku przez Jezusa.

Na wiele różnych sposobów Bi-
blia mówi nam o Jezusie. Biblia 
jest wielką księgą z wieloma wąt-
kami, lecz jednym głównym te-
matem. Bóg zdecydowanie dzia-
łał w historii przez osobę Jezusa 
Chrystusa, przez którego mamy 
odkupienie. Bądźmy wśród tych, 
którzy wytrwale wierzą! 

DAVID THOMAS

Intencje modlitewne
1. Módl się o wytrwałość w czy-

taniu o Jezusie w Jego Słowie, 
abyśmy znali naszego Zbawiciela.

2. Módl się o pragnienie stu-
diowania Biblii z zamiarem lep-
szego poznania Jezusa.

3. Módl się o wynikającą z te-
go miłość Jezusa, która przyna-
gli nas, aby mówić o Nim innym 
ludziom.
1 Warszawa 2013, s. 417.

Wiedząc, że zbliża się 
śmierć, Mojżesz obser-
wował Ziemię Obieca-

ną ze szczytu góry Nebo. Widział 
pokryte bujną roślinnością równi-
ny i winnice — dokładnie tak, jak 
Bóg obiecał. Mojżesz widział cier-
pienia Izraela w Egipcie, jak okrut-
nie był traktowany, i zdecydował 
się posłuchać Bożego wezwania, 
aby wyprowadzić lud z niewoli. 
Odrzucił życie luksusu i obiecu-
jącą przyszłość w Egipcie, „wolał 
raczej znosić uciski wespół z lu-
dem Bożym, aniżeli zażywać prze-
mijającej rozkoszy grzechu” (Hbr 
11,25). Służył jako prosty pasterz, 
a potem przez lata cierpliwie zno-
sił narzekania Izraela. Teraz, przed 
śmiercią, stał samotnie, wiedząc, 
że nie wejdzie do Ziemi Obiecanej 
i nie zobaczy spełnienia Bożych 
obietnic danych Izraelowi. Wyda-
wało się, że jego życie poświęce-
nia i znoju poszło na marne. Był 
bardzo przygnębiony1.

To, co Mojżesz odczuwał 
w tamtej chwili, odzwierciedla 
wszystko, co jest zasadniczo złe 

w  tym świecie. Wydaje się, że 
niezależnie od tego, jak bardzo 
się staramy, ludzie nadal są nie-
wdzięczni. Patrzymy bezsilnie 
na cierpienia naszych bliskich. 
Na koniec stajemy wobec wro-
ga, którego nie da się ominąć — 
wobec śmierci.

Na szczęście Biblia rzuca świat-
ło na  sytuację naszego świata 
i daje nam wspaniałą nadzieję.

Zapłata za grzech
Biblia zaczyna się od pięknego 

opisu arcydzieła Bożego stworze-
nia. Wszystko było przez Boga do-
kładnie zaplanowane. W Edenie 
panowała harmonia. Cierpienia 
i śmierć były nieznane. Ale wol-
ność ludzkości zależała od lojal-
ności wobec Boga. Przez obranie 
nieposłuszeństwa wobec Boga 
cierpienia i śmierć stały się udzia-
łem ludzkości (zob. Rdz 2,16-17; 
Prz 16,25; Jk 1,15). Adam i Ewa zos-
tali wygnani z raju, a razem z nimi 
całe stworzenie uległo skażeniu 
grzechem i zepsuciem (zob. Rdz 
3,16-24; Rz 8,20-22). Od tego cza-

WZBUDZANIE 
NADZIEI 
W BEZNADZIEJNYM 
ŚWIECIE
NASZE OBECNE CIERPIENIA 
NA TYM ŚWIECIE SĄ 
NICZYM W PORÓWNANIU 
Z PRZYSZŁĄ CHWAŁĄ
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su my, ich potomkowie, ponosimy 
tego konsekwencje (zob. Rz 5,8).

Pismo potwierdza, że śmierć nie 
jest normalną ani naturalną czę-
ścią życia. W rzeczy samej śmierć 
jest przeciwnością tego, co natu-
ralne. Nie miała ona żadnego miej-
sca w Bożym doskonałym świecie. 
Bóg tworzy i daje tchnienie życia 
(zob. Rdz 2,7; Hi 33,4; Ez 37,5), pod-
czas gdy śmierć jest odwrotnością 
życia i je niszczy. Choroby, wojny 
i głód są bolesnymi konsekwen-
cjami grzechu, ostatecznie prowa-
dzącymi do śmierci. Grzech Adama 
pozwolił szatanowi uzurpować so-
bie jego miejsce jako księcia tego 
świata (zob. Hi 1,6; Mt 4,8-9; 2 Kor 
3,4). Ponieważ „zapłatą za grzech 
jest śmierć” (Rz 6,23), szatan rościł 
sobie prawo do wszystkich, którzy 
są w grobach, jako swoich jeńców2. 
Skutecznie sprowokował Mojże-
sza, aby zgrzeszył przeciw Bogu, 
co kosztowało proroka utratę pra-
wa do wejścia do Ziemi Obiecanej 
(zob. Lb 20,8-12). Ale gdy szatan 
wystąpił, by żądać ciała Mojżesza, 
Chrystus się temu przeciwstawił 
(zob. Judy 9).

Dar Boży
Wiara Mojżesza w  obietnicę 

Bożą zachęcała go do wytrwania 
przez owe dziesiątki lat trudów wę-
drówki po pustyni. Widział niezli-
czone znaki Bożej mocy i potęgi. 
Wiedział, że Bóg dochowa swoje-
go słowa. Od pojawienia się grze-
chu raz po raz Bóg obiecywał, że 
wybawi nas z  niewoli grzechu 
i śmierci, dając dowody, iż posiada 
moc, aby dochować swych obiet-
nic (zob. Pwt 7,9; Hbr 10,23). Izaak 
narodził się pomimo podeszłych 
lat Abrahama i Sary (zob. Rdz 12,2; 
21,2-3). Izrael został w cudowny 
sposób wyprowadzony z Egiptu 
i przeszedł przez Morze Czerwone 
po suchym gruncie (zob. Wj 2,23-
25; 14,29). Bóg utrzymywał lud 

przez 40 lat na pustyni, karmiąc 
go codziennie manną (zob. Pwt 8,1-
10). Niezliczone razy Bóg ratował 
Izraelitów w walkach — przez Jo-
zuego, Deborę, Gedeona i innych.

Jednak największym dowodem, 
że Bóg rzeczywiście spełni swe 
obietnice, jest Jezus. Wiele frag-
mentów Starego Testamentu, włą-
czając w to pierwszą obietnicę ra-
tunku po grzechu Adama i Ewy, 
wskazuje na Mesjasza (zob. Rdz 
3,15; Lb 24,17; Pwt 18,15; Iz 53). Służ-
ba Jezusa była przejawem mocy 
Bożej nad grzechem i śmiercią. Je-
go cuda ukazały Go jako przywra-
cającego wigor ludziom znękanym 
chorobą i cierpieniem. Wyganianie 
demonów pokazało Jego władzę 
nad mocami zła.

Jednak dopiero krzyż wykazał 
pełnię znaczenia grzechu i śmierci. 
Jezus, bezgrzeszny Syn Boży, wziął 
na siebie grzechy całego świata. 
Zmarł samotnie, zmiażdżony cię-
żarem rozłąki z Ojcem. Ale zmar-
twychwstał trzeciego dnia, demon-
strując swą moc nad śmiercią, przy-
obleczony wiecznym życiem, które 
Bóg zaplanował dla swojego ludu.

Zmartwychwstanie Jezusa jest 
fundamentem naszej wiary. Gdy-
by nie powstał z martwych, nie by-
łoby powodu, aby wierzyć w lep-
szą przyszłość (zob. J 11,25-26; 1 
Kor 15,23-26). Ale ponieważ Chry-
stus pokonał śmierć, możemy być 
pewni, że powróci, jak obiecał, by 
przywrócić ten świat do jego pier-
wotnej chwały. W ten dzień „śmier-
ci już nie będzie; ani smutku, ani 
krzyku, ani mozołu już nie będzie; 
albowiem pierwsze rzeczy przemi-
nęły” (Ap 21,4; zob. 1 Kor 15,51-53)3.

Mojżesz wierzył w tę obietni-
cę. Wiedział, że nasze cierpienia 
na tym świecie są niczym w po-
równaniu do chwalebnej przyszło-
ści, którą Bóg dla nas przygotował. 
Dlatego pozostał wierny aż do koń-
ca. I choć nie dane mu było wejść 

do Kanaanu, Chrystus przyjął go ja-
ko swoje dziecko i pobłogosławił 
życiem wiecznym (zob. Hbr 11,26; 
por. Rz 8,18).

Praktykowanie nadziei
W naszym świecie grzech, cier-

pienie i śmierć są czymś zwyczaj-
nym. Mimo to możemy być pew-
ni, że Bóg dochowa swej obietnicy 
i stworzy wszystko od nowa, na za-
wsze usuwając ból i śmierć. I choć 
nie ma powodu, aby rozpaczać, nie 
powinniśmy tylko siedzieć i czekać, 
aż Bóg zainterweniuje. Choć mamy 
żyć, patrząc w przyszłość, to wciąż 
mamy też odpowiedzialność za te-
raźniejszość.

Obejmuje to zauważanie cier-
pienia innych, pocieszanie płaczą-
cych, dawanie potrzebującym, ale 
też wierność prawu Bożemu i uf-
ność, że „bojaźń Pana prowadzi 
do życia” (Prz 19,23; zob. 12,28).

Na koniec oznacza to też dzie-
lenie się dobrą wieścią o zbawie-
niu i  naszą wspaniałą nadzieją 
z wszystkimi w naszym otoczeniu. 
Bez tego poselstwa nadziei nawet 
najlepsze wysiłki ludzkie poprowa-
dzą ich prosto do grobu. My jed-
nak możemy z entuzjazmem głosić 
zwycięstwo Chrystusa nad śmier-
cią! Przez wiarę w Niego możemy 
dzisiaj żyć z ufnością, wiedząc, że 
Ziemia Obiecana czeka. 

KELDIE PAROSCHI

Intencje modlitewne
Módl się, aby nadzieja, którą ma-

my w Jezusie, zapłonęła w naszych 
sercach.

Proś Boga, aby każdego dnia po-
magał ci dzielić się z kimś naszą 
nadzieją.

Módl się o  naszych misjona-
rzy na całym świecie i nasze zbo-
ry, abyśmy służyli innym naszą na-
dzieją w praktyczny sposób.
1 Zob. E.G. White, Patriarchowie i prorocy, Warszawa 
2006, rozdz. 43. 2 Tamże, s. 357.
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Gdy byłem nastolatkiem 
zobaczyłem graffiti 
na ścianie, które wpra-

wiło mnie w  zakłopotanie: 
„Wolność to za mało. To, cze-
go pragnę, jeszcze nie ma na-
zwy”. Nasz świat, jak się wyda-
je, sięgnął już granic relatywi-
zmu. Ludzie pragną całkowicie 
pozbyć się autorytetu i trady-
cji. Wielu pragnie mieć moż-
liwość zmieniania własnej 
anatomii. Pluralizm sprzyja 
najbardziej różnorodnym in-
terpretacjom Pism. Postmo-
dernistyczne teologie pra-
gną zdemontować uciążliwe 
struktury społeczne, rzeko-

mo oparte na Biblii, a promo-
wać szeroko pojętą emancy-
pację. Ludzkie opinie przewa-
żają ze szkodą dla poznania 
boskiej prawdy.

Skąd mamy wiedzieć w do-
bie relatywizmu, co jest dobre 
i słuszne?

Poznanie Boga
Ozeasz kierował proroc-

twa do północnych plemion 
Izraela na krótko przed upad-
kiem tego królestwa w roku 
722 p.n.e. Izrael złamał przy-
mierze z  Bogiem, a  bałwo-
chwalstwo pogrążyło naród 
w głębokim kryzysie. Czczenie 

złotych cielców (zob. Oz 8,5-6; 
10,5) odlanych przez Jerobo-
ama (zob. 1 Krl 12) podżegało 
do niemoralności, jak to mia-
ło miejsce pod Synajem (zob. 
Wj 32,6-7).

W tym kryzysie Pan ostrze-
ga, że Samaria „odpokutuje, 
gdyż zbuntowała się prze-
ciwko swojemu Bogu; padną 
od miecza” (Oz 13,16). Upadek 
Izraela jest spowodowany bra-
kiem trzech głównych cnót: 
„Nie ma w kraju ani wierności, 
ani miłości, ani poznania Bo-
ga” (Oz 4,1). Ów brak „pozna-
nia” spowodowany jest zanie-
dbaniem prawa Bożego (zob. 
Ps 119,66) i „bojaźni Pana” (Prz 
1,7; 2,5).

W swym miłosierdziu Pan 
obiecuje narodowi odnowie-
nie. Niewola miała być jak „pu-
stynia”, gdzie Bóg miał prze-
mówić do  serc Jego dzieci 
(zob. Oz 2,16). A potem miał 
złamać moc nieprzyjacie-
la i sprawić, „że bezpiecznie 
mieszkać będą” (w. 18 BG). 
Mesjasz miał przywrócić Izra-
ela do pełni „poznania” przez 
moc Ducha Świętego (zob. Iz 
11,2). Przez objawienie Chry-
stusa ziemia ma zostać napeł-
niona poznaniem Boga (zob. 
Iz 33,6; Ha 2,14).

Dzieci Izraela miały uczyć 
się i rozmyślać o prawie Bo-
żym, które jest świadkiem 
przymierza z Bogiem, aby po-
siąść to poznanie. Mojżesz za-
lecał: „Niechaj słowa te, któ-
re Ja ci dziś nakazuję, będą 
w twoim sercu (…) przywią-
żesz je jako znak do swojej rę-
ki” (Pwt 6,6.8). „Rozmyślanie” 
o  prawie Bożym było przy-
jemnością dla psalmisty (Ps 
119,97). Skrył je w „sercu” swo-
im, aby nie zgrzeszyć (w. 11). 
To „poznanie” polega na roz-

ODRÓŻNIANIE 
WŁAŚCIWEGO 
OD NIEWŁAŚCIWEGO
STUDIUJĄCY PISMO WIEDZĄ, JAK  
PODEJMOWAĆ WŁAŚCIWE DECYZJE
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myślaniu o Bożych przykaza-
niach i uczeniu się czynienia 
dobra i odwracania się od zła.

W tym sensie religia biblij-
na jest doświadczeniem bu-
dującym i wymagającym ro-
zumowania. Studiowanie pra-
wa Bożego, rozmyślanie o nim 
i nauczanie są głównymi spo-
sobami poznania tego, co jest 
dobre, sprawiedliwe i święte 
oraz upowszechniania tego 
wśród ludu Bożego — a po-
przez lud na całym świecie. 
Lud Boży jest światłością, gdyż 
upowszechnia to poznanie 
wśród bliźnich.

Istnieje widoczne podo-
bieństwo między czasami 
Ozeasza i naszymi. Chociaż 
praktyki religijne i czytanie 
Biblii są dzisiaj dość rozpo-
wszechnione, etyka i warto-
ści biblijne promujące bojaźń 
Bożą bankrutują. Jak możemy 
utrzymywać poznanie Boga?

Nauczanie poznania
W Izraelu poznanie Boga 

było upowszechniane przez 
oddawanie czci i pracę kapła-
nów, których „wargi (...) strze-
gą poznania, a z [ich] ust ludzie 
chcą mieć wskazania” (Ml 2,7).

Nauczanie woli Bożej było 
ciągłą czynnością. W świątyni 
nauczano przez rytuały i na-
bożeństwa. Dawid oddzielił 
synów Asafa, Hemana i Jedu-
tuna, aby w natchnieniu słu-
żyli „przez grę na lutniach, cy-
trach i cymbałach” (1 Krn 25,1). 
W synagogach służenie Panu 
było jednoznaczne ze studio-
waniem prawa Bożego.

W Nowym Testamencie 
poznanie Boga objawia się 
w opartych na Piśmie (zob. 2 
Tm 3,16) naukach Chrystusa 
(zob. Łk 1,77) i apostołów. Jan 
stwierdza, że „żywot wieczny” 

polega na  „poznaniu” Boga 
i Jezusa Chrystusa (zob. J 17,3). 
Paweł mówi o poznaniu Boga 
jako prawdziwej religii (zob. Kol 
1,9). Odrzucenie tego poznania 
powoduje praktyki, które „nie 
przystoją”, i prowadzi do życia 
pełnego „wszelkiej nieprawo-
ści, złości, chciwości, nikczem-
ności (…) zazdrości, morder-
stwa, zwady, podstępu, pod-
łości” (Rz 1,28-29).

Z drugiej strony, poznanie 
Boga prowadzi do  „jedno-
ści wiary (…) doskonałości, 
i  do  wymiarów pełni Chry-
stusowej” (Ef 4,13).

Dlaczego więc nie pragnąć 
prawa Bożego w naszych ser-
cach?

Miłość prawdy
Z punktu widzenia czasów 

końca Paweł przepowiada, że 
Duch Święty wycofa się z zie-
mi. Podana jest tego przyczy-
na: ci, którzy odrzucą prawdę, 
będą tak zdezorientowani, że 
„uwierzą kłamstwu”, będą się 
„lubować w niesprawiedliwo-
ści” i ubóstwiać zło (2 Tes 2,7-
11; zob. Ap 13,3-4).

Ellen G. White potwierdza 
słowa Pawła, mówiąc: „Tylko 
ci, którzy pilnie badali Biblię 
i umiłowali prawdę, zostaną 
ustrzeżeni przed potężnymi 
zawiedzeniami, jakie przyjdą 
na świat”1.

Proste głoszenie Biblii i czy-
tanie jej opowieści nie wystar-
cza, aby odnieść się do złożo-
ności obecnego relatywizmu 
i zanikającej etyki. Bojaźń Bo-
ża zależy od  rozmyślania 
o prawie Bożym, które zosta-
ło nam dane, by nas prowa-
dzić w decyzjach moralnych 
i etycznych.

Jak powiedział psalmista, 
lud Boży został napomniany, 

aby „miłować” prawdę (zob. 
Ps 119,97.113). Ci, którzy miłują 
Słowo Boże, pragną studiować 
je dogłębnie, karmić się nim 
i je zachowywać. W rzeczy sa-
mej prawdy biblijnej uczymy 
się, gdy ją miłujemy i jesteśmy 
jej posłuszni.

Ellen G. White dodaje: „Stu-
diowanie Pisma Świętego ści-
ślej łączy ludzi ze Stwórcą i da-
je im jaśniejsze poznanie Je-
go woli”2. Według niej „lud 
Boży otrzymał Pismo Święte 
jako ochronę przeciwko fał-
szywym naukom i oszukań-
czej mocy duchów ciemno-
ści”3. W naszym obecnym kon-
tekście fałsz jest tak podobny 
do prawdy, że niemożliwe jest, 
aby go odróżnić od prawdy 
bez znajomości Pisma.

Aby przeciwstawić się 
postmodernistycznemu re-
latywizmowi, lud Boży mu-
si utrzymywać osobiste do-
świadczenie z  wolą Bożą 
objawioną w  Jego Słowie. 
Poznanie niebiańskiej etyki 
objawionej w Pismach przez 
własne doświadczenie umoż-
liwia nam rozróżnienie mię-
dzy tym, co święte, a tym, co 
nie, i pouczać innych, aby do-
konywali podobnych wybo-
rów. 
VANDERLEI DORNELES DA SILVA

Intencje modlitewne
Proś Boga, aby pomógł 

nam poświęcić czas na regu-
larne studiowanie Biblii.

Módl się, aby przez nasze 
studiowania Pisma Pan chronił 
nas przez zwiedzeniem.

Proś Boga, aby skierował 
nas do  ludzi, którzy pragną 
prawdy, byśmy mogli dzielić 
się z nimi naszą wiedzą o Nim.
1 E.G. White, Wielki bój, Warszawa 2013, s. 380. 
2 Tamże., s. 47. 3 Tamże, s. 362.



18  GŁOS ADWENTU – listopad-grudzień 2018

DRUGA SOBOTA

Do zakonu raczej i  do 
świadectwa, ale je-
śli nie chcą, niechże 

mówią według słowa tego, w któ-
rym niemasz żadnej zorzy” (Iz 
8,20 BG). Lud Boży otrzymał Pi-
smo Święte jako ochronę prze-
ciwko fałszywym naukom i oszu-
kańczej mocy duchów ciemności. 
Szatan stosuje wszelkie możliwe 
środki, by uniemożliwić ludziom 
zdobycie wiedzy biblijnej, ponie-
waż wyraźnie demaskuje ona je-
go oszustwa. Przy każdej ozna-
ce ożywienia w  dziele Bożym 
książę zła wzmaga swoją dzia-
łalność, czyni teraz przygotowa-
nia do ostatecznej walki przeciw 
Chrystusowi i  jego naśladow-
com. Wkrótce ujrzymy ostatnie 
zwiedzenie. Antychryst przedsta-
wi swe wspaniałe dzieło przed 
naszymi oczami, jego fałszer-
stwo będzie tak bardzo podob-
ne do prawdy, że bez Pisma Świę-
tego nie będzie można odróżnić 
fałszu od prawdy. Z Biblią w ręce 
należy więc badać każde twier-
dzenie i każdy cud.

Ci, którzy starają się zachowy-
wać wszystkie przykazania Boże, 
będą wyśmiewani i wyszydzani, 
jedynie w Bogu będą mogli się 
ostać. Aby wytrwać w przyszłych 
doświadczeniach, muszą dobrze 
rozumieć wolę Bożą objawioną 
na kartach Pisma Świętego, mogą 
czcić Boga tylko wtedy, gdy osią-
gną właściwe zrozumienie Jego 
charakteru, rządów i zamiarów. 
Tylko ci, którzy żyją zgodnie z pra-
wami zawartymi w Biblii, ostoją 
się w ostatecznej walce.

Każdy stanie przed wyborem: 
słuchać Boga czy ludzi? Rozstrzy-
gająca godzina już się zbliża. Czy 
mocno opieramy się na skale nie-
zmiennego Słowa Bożego? Czy 
jesteśmy przygotowani, aby sta-
nąć w obronie przykazań Bożych 
i wiary w Jezusa?

Przed ukrzyżowaniem Zba-
wiciel powiedział do  swoich 
uczniów, że będzie zabity, lecz 
wstanie z  grobu, a  aniołowie 
byli gotowi, by wpisać te sło-
wa w umysły i serca ludzi. Jed-

nak uczniowie oczekiwali docze-
snego uwolnienia z rzymskiego 
jarzma i nie mogli znieść myśli, 
że Jezus, będący przedmiotem 
ich wszystkich nadziei, miałby 
umrzeć haniebną śmiercią. Sło-

WAŻNOŚĆ 
PISMA ŚWIĘTEGO 
W CZASACH KOŃCA
KONIECZNOŚĆ 
UGRUNTOWANIA 
W PIŚMIE, ABY 
POZOSTAWAĆ 
CHRZEŚCIJANINEM
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wa, które mieli pamiętać, zosta-
ły przez nich zapomniane, czas 
próby zastał ich nieprzygotowa-
nych. Śmierć Chrystusa zniszczyła 
ich nadzieje, jak gdyby Jezus ni-
gdy nie przepowiedział swej mę-
ki na krzyżu.

W proroctwach przyszłość 
jest tak samo wyraźnie przed-
stawiona, jak została ukazana 
uczniom w słowach Jezusa. Zda-
rzenia związane z końcem cza-
su łaski i dziełem przygotowania 
się na okres próby zostały jasno 
przedstawione, mimo to tysiące 
ludzi nie rozumieją tych prawd, 
tak jakby nigdy nie zostały im ob-
jawione. Szatan czuwa i utrud-
nia ludziom zdobycie wiedzy po-
trzebnej im do zbawienia, aby, 
gdy nadejdą trudne czasy, byli 
nieprzygotowani.

Mocne nauki 
przeoczone

Kiedy Bóg kieruje do  ludzi 
przestrogi tak ważne, że ogła-
szają je święci aniołowie lecący 
przez środek nieba, żąda, aby 
każda rozumna istota przyjęła 
to poselstwo. Straszliwy wyrok 
wypowiedziany przeciwko tym, 
którzy kłaniają się zwierzęciu i je-
go posągowi, powinien skłonić 
wszystkich do badania proroctw, 
aby dowiedzieć się, co oznacza 
znamię zwierzęcia i  jak można 
uniknąć jego przyjęcia (zob. Ap 
14,19).

Jednak wielu ludzi nie chce słu-
chać prawdy i zwraca się ku baś-
niom. Apostoł Paweł mówiąc 
o  ostatecznych dniach stwier-
dził: „Albowiem przyjdzie czas, 
że zdrowej nauki nie ścierpią” (2 
Tm 4,3). Ten czas już przyszedł. 
Tłumy odwracają się od prawd bi-
blijnych, gdyż te nie zgadzają się 
z pragnieniami grzesznego i mi-
łującego świat serca, szatan zaś 

podsuwa im zwodnicze nauki, 
w jakich znajdują upodobanie.

Bóg chce mieć na ziemi lud, 
który jedynie Biblię uznaje 
za podstawę wszelkich nauk i re-
form. Ani opinie uczonych, ani 
twierdzenia nauki, ani artykuły 
wiary lub uchwały soborów, któ-
rych jest tak wiele, jak wiele jest 
Kościołów, i które przeczą sobie 
wzajemnie, ani też głos większo-
ści — wszystko to razem wzięte 
nie może być argumentem za lub 
przeciw jakiejkolwiek zasadzie 
wiary. Zanim przyjmiemy jakieś 
poselstwo lub naukę, powinni-
śmy zażądać wyraźnego dowo-
du: „Tak mówi Pan”.

Szatan stale usiłuje zwrócić 
uwagę ludzi na człowieka zamiast 
na Boga. Skłania wierzących, by 
uważali biskupów, duchownych 
i profesorów modnych kierun-
ków w teologii za swych prze-
wodników, zamiast badali Biblię 
i z niej dowiadywali się o swoich 
obowiązkach. Następnie opano-
wawszy umysły tych przywód-
ców, może wpłynąć na ludzi we-
dług własnego upodobania.

Gdy Chrystus przyszedł, by 
głosić słowa żywota, prosty lud 
chętnie Go słuchał, nawet wielu 
kapłanów i starszych uwierzyło 
Chrystusowi. Jednak przywódcy 
religijni i państwowi zdecydowa-
nie odrzucili i potępili nauki Jezu-
sa. Choć zawiodły wszelkie oskar-
żenia rzucane przeciwko Niemu, 
choć Żydzi odczuwali dowody 
boskiego wpływu, jaki Chrystus 
wkoło wywierał, to jednak nie po-
zbyli się swoich uprzedzeń. Od-
rzucili dowody wskazujące, że 
Jezus jest Mesjaszem, w  prze-
ciwnym bowiem razie musieliby 
zostać Jego uczniami. Ci zaciekli 
przeciwnicy Chrystusa byli ludź-
mi, których powszechnie szano-
wano i liczono się z ich zdaniem: 
„Dlaczego — pytano — nasi wo-

dzowie i uczeni w Piśmie nie wie-
rzą w Jezusa? Czy ci pobożni lu-
dzie nie przyjęliby Go, gdyby na-
prawdę był Chrystusem?”. Wpływ 
fałszywych nauczycieli spowodo-
wał, że Izraelici odrzucili swego 
Zbawiciela.

Duch, który kierował żydow-
skimi kapłanami i przywódcami, 
w dalszym ciągu działa w oso-
bach tych, którzy przybierają po-
zór pobożności. Odmawiają ba-
dania świadectw Pisma Świętego 
dotyczących szczególnych prawd 
przeznaczonych na obecny czas. 
Wskazują na wielką liczbę swo-
ich wyznawców, na swe bogac-
two oraz popularność i z pogardą 
traktują obrońców prawdy jako 
nielicznych, ubogich i niepopu-
larnych ludzi, posiadających wiarę 
oddzielającą ich od reszty świata.

Chrystus przepowiedział, że 
uzurpowanie sobie prawa do po-
siadania autorytetu — jak to czy-
nili uczeni w Piśmie i faryzeusze 
— nie ustanie po rozproszeniu 
się Żydów. Proroczym wzrokiem 
widział, jak wywyższono człowie-
ka i jak stało się to wielkim prze-
kleństwem dla uczonych w Piś-
mie i faryzeuszów oraz ostrzeże-
niem dla ludu, by nie słuchał tych 
zaślepionych wodzów, i jak zosta-
ło to zapisane jako napomnienie 
dla przyszłych pokoleń. (…).

Dlaczego Słowo?
Bóg dał nam swoje Słowo, 

abyśmy poznali Jego nauki i do-
wiedzieli się, czego od nas żą-
da. Kiedy uczony w Piśmie przy-
szedł do Jezusa z zapytaniem: „Co 
mam czynić, aby dostąpić żywo-
ta wiecznego?”, Zbawiciel wska-
zał mu Pismo Święte, mówiąc: 
„Co napisano w zakonie? Jak czy-
tasz?”. Nieświadomość nie uspra-
wiedliwia młodych ani starych, 
nie uwalnia ich także od kary, ja-
ką pociąga za sobą przekraczanie 
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prawa Bożego, gdyż mogą po-
znać prawdziwą treść prawa, je-
go zasady oraz wymagania.

Dobre chęci nie wystarczają, 
nie wystarcza też czynienie te-
go, co ktoś uważa za słuszne lub 
co duchowieństwo nazywa do-
brym. Tam, gdzie chodzi o zba-
wienie, każdy samodzielnie musi 
studiować Biblię. Mocne przeko-
nanie i ufność, że duchowny wie, 
co jest prawdą, nie może stano-
wić podstawy naszej wiary. Biblia 
jest mapą dokładnie wskazującą 
drogę do nieba i człowiek nie mu-
si błądzić, szukając tej drogi. (…).

Żyjemy w najpoważniejszym 
czasie w historii świata. Właśnie 
teraz rozstrzyga się los wielomi-
liardowej ludzkości. Nasza przy-
szłość, a także zbawienie innych 
zależne są od kierunku życia, jaki 
obecnie obierzemy. Potrzebuje-
my kierownictwa Ducha prawdy. 
Każdy naśladowca Jezusa musi 
pytać swego Zbawiciela: „Panie, 
co chcesz, abym czynił?”.

Musimy ukorzyć się przed Bo-
giem, musimy w poście i modli-
twie rozmyślać o  Jego Słowie, 
a  szczególnie o  wydarzeniach 
związanych z sądem. Powinni-
śmy szukać głębokich i poucza-
jących doświadczeń w sprawach 
Pana. Nie mamy ani jednej chwi-
li do stracenia. Wkoło nas dzieją 
się wydarzenia największej wagi, 
znajdujemy się na terenie pano-
wania szatana. Nie śpijcie, stróżo-
wie Boży, wróg czyha w pobliżu, 
zawsze gotowy do napaści i po-
konania was, o ile będziecie obo-
jętni i śpiący!

Wielu zostało zwiedzionych co 
do swego stanu przed Bogiem. 
Czują się zadowoleni i szczęśliwi, 
ponieważ nie czynią niektórych 
złych rzeczy, ale zapominają o do-
brych i szlachetnych czynach, któ-
rych Bóg od nich żąda, a których 
jednak nie spełniają. Nie wystar-

cza, że są drzewami w ogrodzie 
Bożym, muszą przynieść owoce, 
jakich Bóg oczekuje. Pan obarcza 
ich winą za wszelkie dobro, które 
mogą wykonać przez Jego wzmac-
niającą łaskę, a którego jednak nie 
czynią. W księgach nieba zapisani 
są jako ci, którzy tylko przeszkadza-
ją. Jednak stan tych ludzi nie jest 
jeszcze beznadziejny. (…).

Gdy nadejdzie czas próby, wi-
dać będzie, kto przyjął Pismo 
Święte za drogowskaz swego ży-
cia. W lecie nie dostrzegamy róż-
nicy między tymi drzewami, któ-
re nie tracą swej zieleni, a tymi, 
które ją zrzucają, lecz gdy przy-
chodzą burze i zima, jedne drze-
wa zachowują swą zieloną szatę, 
natomiast inne ją tracą.

Podobnie pozorny chrześci-
janin nie odróżnia się od praw-
dziwego naśladowcy Chrystusa, 
ale zbliża się czas, kiedy różnica 
będzie widoczna. Gdy powsta-
nie ucisk, gdy fanatyzm i nieto-
lerancja dojdą znowu do głosu 
i  rozpocznie się prześladowa-
nie, wówczas obłudnicy i ci, któ-
rzy połowicznie służyli Bogu, za-
chwieją się i zaprą swej wiary, na-
tomiast prawdziwy chrześcijanin 
stać będzie jak skała umocniony 
w wierze, posiadając większą na-
dzieję, niż za dni spokoju. 

E.G. WHITE

Intencje modlitewne
Módl się, aby kiedy studiujemy 

Słowo Boże, Duch Święty kiero-
wał nas do ludzi, z którymi może-
my dzielić się Jego miłością.

Módl się, aby charakter Boży 
tak nas zachwycił, żeby świat stra-
cił dla nas swą atrakcyjność.

Módl się, by nasze studiowa-
nie Słowa Bożego otworzyło na-
sze oczy na tych, którym może-
my usłużyć.

[Ten artykuł jest skrótem rozdziału „Biblia środkiem 
ochrony” w: E.G. White, Wielki bój, Warszawa 2017].

Gosia zrobiła małe pudeł-
ko i ozdobiła je obrazka-
mi. Chciała je podarować 

swojej babci, ponieważ ją bardzo 
kochała. Gosia wiedziała dokład-
nie, w którym miejscu mogłaby je 
postawić. Wiedziała, gdzie babcia 
przechowuje swoje skarby, więc 
ostrożnie położyła je na półce 
obok innych ozdób i zdjęć, któ-
re babcia lubiła oglądać.

Kładąc je na półce, Gosia zwró-
ciła uwagę na pewną książkę. Po-
myślała, że to musi być specjalna 
książka, ponieważ była na spe-
cjalnej półce. Ale kiedy do niej 
zajrzała, bardzo się zdziwiła, po-
nieważ ktoś podkreślił w niej nie-
które słowa i akapity. Gosia już 
wiedziała, że w książkach nigdy 
nie powinno się pisać ani ryso-
wać, więc zapytała babcię, dla-
czego jej specjalna książka była 
tak pokreślona i zapisana.

Babcia wyjaśniła, że ta książka 
jest rzeczywiście specjalną książ-
ką. Nazywa się — Biblia. Babcia 
powiedziała, że czyta ją codzien-
nie. Te zakreślone słowa czy frag-
menty są szczególne — to skarby, 
które babcia chciała zapamiętać, 
ponieważ łączyły ją z Jezusem 
i wyrażały Jego miłość do niej. 
Według babci te słowa są szcze-
gólne również dlatego, ponieważ 

JULIE WESLAKE

SKARBY SŁOWA BOŻEGO
„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” (Mt 6,20-21).
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ukazują jej, jak ma kochać Jezusa 
i być do niego podobna, a także 
wyznaczają jej cel na każdy dzień 
i dają nadzieję na przyszłość. Bab-
cia powiedziała, że nie może żyć 
bez czytania tych wiadomości, 
które Bóg każdego dnia poprzez 
tę Biblię jej wysyła.

Gosia była podekscytowana. 
Ona także chciała kochać Jezu-
sa i dowiedzieć się o Nim więcej. 
Chciała, aby słowa tego skarbu 
uczyniły ją jeszcze szczęśliwszą. 
Poprosiła babcię, aby pokazała jej, 
jak czytać i rozumieć Biblię oraz jak 
zaprzyjaźnić się z Jezusem.

Babcia też była tym poruszona. 
Powiedziała, że nie ma nic waż-
niejszego niż dzielenie się słowa-
mi z Biblii. Wyjaśniła, że Biblia jest 
jak mapa skarbów — kiedy ją czy-
ta, to tak jakby szukała złota, sre-
bra lub drogich kamieni.

W Ewangelii Mateusza 6,19-21 
Jezus zachęca nas, abyśmy nie 
spędzali życia, próbując zdobyć 
ziemskie skarby. Powinniśmy ra-
czej swój czas i pieniądze poświę-
cić na czynności i rzeczy, którym 
poświęciłby się Jezus, i aby gro-
madzić skarby w niebie — ponie-
waż tam, gdzie jest nasz skarb, 
tam są nasze serca.

W opowiadaniu z  Ewangelii 
Mateusza 13,44-46 Jezus powie-
dział uczniom, że niebo jest jak 
skarb na polu. Musisz sprzedać 
wszystko, co masz, aby kupić to 
pole i zdobyć ten skarb. Radość 
przebywania z Jezusem w niebie 
i wieczne życie z Nim są takim 
skarbem. Aby dostać się do nie-
ba, z radością rezygnujmy z wielu 
rzeczy w naszym życiu i spędzaj-
my czas na czytaniu Biblii.

Modlitwa
Poproś Jezusa, aby pomógł ci 

znaleźć w Biblii skarby, które będą 
cię wspierać w prowadzeniu świę-
tego życia. Podziękuj Mu za skar-
by, które już ci dał.

Działanie
Narysuj mapę skarbów wokół 

swojego pokoju, Kościoła lub do-
mu. Ukryj teksty biblijne i pokaż 
na tej mapie skarbów, gdzie moż-
na je znaleźć. Kiedy twoi przyja-
ciele i rodzina je znajdą, przeczy-
tajcie je razem. 

SKARBY SŁOWA BOŻEGO

DLACZEGO 
BIBLIA JEST 
TAK CENNA?
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„I ponieważ od dzieciństwa znasz 
Pisma święte, które cię mogą 
obdarzyć mądrością ku zbawieniu 
przez wiarę w Jezusa Chrystusa. 
Całe Pismo przez Boga jest 
natchnione i pożyteczne do nauki, 
do wykrywania  
błędów, do poprawy, 
do wychowywania 
w sprawiedliwości” (2 Tm 3,15-16).

CZYTANKI DLA DZIECI — NIEDZIELA

Babcia wskazała Gosi te miej-
sca w Biblii, gdzie jest napi-
sane, że jest ona Bożą księ-

gą. Nazywa się ją również Pismem 
Świętym, ponieważ mówi nam 
o Bogu i o tym, jak oddać Mu na-
sze serca i żyć dla Niego.

Babcia wyjaśniła, że Biblia nie 
jest tak naprawdę jedną księgą, 
ale składała się z 66 mniejszych 
książek — napisanych przez róż-
nych ludzi, po tym jak Bóg dał im 
pomysły i słowa. Ludzie zapisali 
to, co pamiętają o tym, co wyda-
rzyło się dawno temu, a niektó-
rzy napisali o tym, kiedy Jezus był 
na ziemi. Niektórzy pisali piosen-
ki lub wiersze, a niektórzy pisali 
o rzeczach, które miały się wyda-
rzyć w przyszłości.

Biblia mówi nam, że jej prze-
słania nie pochodzą wyłącznie 
z wyobraźni pisarzy. „Albowiem 
proroctwo nie pochodziło nigdy 
z woli ludzkiej, lecz wypowiada-
li je ludzie Boży, natchnieni Du-
chem Świętym” (2 P 1,21).

Jedna z ksiąg w Biblii opowiada 
o chłopcu o imieniu Tymoteusz, któ-
ry znalazł biblijny skarb. Odkrył Bi-
blię przez swoją matkę Eunice i bab-
kę Lois. One wiedziały jak cenne są 
słowa Biblii i zdecydowały, że waż-
ne jest, aby każdego dnia siedzieć 
z Tymoteuszem i nauczyć go „kopać 
w Biblii”, aby znaleźć skarb i oddać 
swoje serce Jezusowi.

Ponieważ Biblia została zain-
spirowana przez Boga, Tymoteusz 
wzrastał z wiarą w Jezusa, który 
dał mu odwagę i pasję do dziele-
nia się Zbawicielem i prowadzenia 
innych ludzi do życia dla Niego.

Ludzie w Tesalonice uwierzy-
li Sylasowi i Tymoteuszowi, kie-
dy powiedzieli im o skarbie Biblii. 
Odwrócili się od uwielbianych 
bożków i zaczęli kochać Jezusa, 
Boga żywego. Paweł chwalił Bo-
ga za to. Napisał List do Tesalo-
niczan, a tam te słowa: „A przeto 

i my dziękujemy Bogu nieustan-
nie, że przyjęliście Słowo Boże, 
które od nas słyszeliście, nie jako 
słowo ludzkie, ale, jak jest praw-
dziwie, jako Słowo Boże, które 
też w was wierzących skutecz-
nie działa” (1 Tes 2,13).

Babcia zapytała Gosię, czy wie, 
co to jest zaufanie. Gosia powie-
działa, że to tak, jakby uwierzyła, 
że tatuś ją złapie, kiedy kazał jej 
wskoczyć do głębokiego basenu.

Babcia powiedziała, że czyta-
nie Biblii i ufanie jej słowom, iż 
pochodzą od Boga, robienie tego, 
co powiedziało — jest jak czyta-
nie i przestrzeganie przepisu, ufa-
jąc, że jeśli robisz ciasto, to upie-
cze się ciasto.

Rozmowa
Jakie książki i programy, które 

przeczytałeś lub zobaczyłeś, by-

ły prawdziwe? Jakie książki i pro-
gramy, które posiadasz, to praw-
dziwe historie?

Modlitwa
Poproś Jezusa, aby pomógł ci 

skupić się na historiach biblijnych, 
które będą pomocne dla twoje-
go rozwoju, a nie na nieprawdzi-
wych historiach, które są tylko 
rozrywką.

Działanie
Ustaw w pokoju tor przeszkód 

z krzeseł. Napisz wskazówki dla ko-
goś, kto będzie je czytał osobie 
z zawiązanymi oczami, która ma 
pokonać ten tor przeszkód. Za-
pisz na przykład, ile trzeba zrobić 
kroków od przeszkody do prze-
szkody, kiedy pójść w lewo, kiedy 
w prawo czy do przodu, aby bez-
piecznie dojść do mety. 

BIBLII  
MOŻNA UFAĆ 
— CZYTAJ JĄ 
CODZIENNIE
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Gosia opowiedziała babci, że 
kiedy była z mamą w no-
wym parku, to nie mogły 

znaleźć miejsca, w którym trzy-
mano ptaki. Musiały się zatrzy-
mać i spojrzeć na mapę parku, 
aby odnaleźć właściwą drogę. To 
było zabawne, ponieważ krążyły 
w kółko, podczas gdy ptaszarnia 
znajdowała się zaledwie pięć mi-
nut drogi od nich.

Babcia zaśmiała się i powie-
działa, że ta opowieść przypo-
mina jej ludzi, którzy próbują 
znaleźć Boga, cel i radość życia. 
Czasami wszędzie wypatrują, 
próbują wielu rzeczy, a Bóg jest 
tak blisko. Oni po prostu muszą 
czytać swoje Biblie. Wiele osób 
uważa, że Biblia jest zbyt trud-
na do zrozumienia, zbyt skom-
plikowana. Czasami nie wierzą, 
że Biblia jest rzeczywiście Sło-

wem Bożym. Czasami myślą, że 
Biblia jest jedynie zbiorem sa-
mych reguł.

Najlepszym sposobem na roz-
poczęcie odkrywania Biblii jest 
modlitwa. Duch Święty pomo-
że nam zrozumieć, co czytamy. 
Kiedy Jezus powrócił do nieba, 
obiecał, że wyśle „Ducha praw-
dy, którego świat przyjąć nie mo-
że, bo go nie widzi i nie zna; wy 
go znacie, bo przebywa wśród 
was i w was będzie. (…) Lecz Po-
cieszyciel, Duch Święty, którego 
Ojciec pośle w imieniu moim, na-
uczy was wszystkiego i przypo-
mni wam wszystko, co wam po-
wiedziałem” (J 14,17.26).

Drogi Jezu, proszę, pomóż 
mi dzisiaj zrozumieć, co czytam 
w Twoim Słowie, w Biblii.

Babcia powiedziała Gosi, że 
chciałaby dostać specjalne oku-

lary do czytania Biblii, aby po ich 
założeniu można było zobaczyć, 
kim jest Bóg. Gdyby takie okula-
ry istniały, zobaczylibyśmy przez 
nie to, co w Bogu najważniejsze 
— że nas kocha. Kiedy uważnie 
czytamy Biblię, nosimy „okula-
ry” ukazujące, że „Bóg jest miło-
ścią”. Łatwo dostrzec Bożą miłość 
w tym wersecie: „A myśmy po-
znali i uwierzyli w miłość, którą 
Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, 
a kto mieszka w miłości, mieszka 
w Bogu, a Bóg w nim. (…) Miłujmy 
więc, bo on nas przedtem umiło-
wał” (1 J 4,16.19).

Najważniejszym biblijnym 
przesłaniem o Bogu jest to, że po-
słał swego Syna Jezusa, aby umarł 
za nas. „Przyszedł bowiem Syn 
Człowieczy, aby szukać i zbawić 
to, co zginęło” (Łk 19,10).

Bóg tak bardzo nas kocha, że 
będzie nas szukał jak pasterz szu-
kający jagnięcia, które odeszło, 
zgubiło się i  nie może znaleźć 
drogi do domu. Bóg jest zarów-
no mapą skarbów, jak i skarbem.

Drogi Jezu, dziękuję Ci za to, że 
nas kochasz, chociaż na to nie za-
sługujemy. Pomóż nam dostrzec 
Twoją miłość we wszystkim, co czy-
tamy w Biblii.

Rozmowa
W jaki inny sposób niż poprzez 

czytanie może do ciebie dotrzeć 
przesłanie Biblii?

Modlitwa
Poproś Boga, aby podczas 

uważnego czytania Biblii pokazał 
ci, jaki ma plan dla ciebie, dla two-
jego życia.

Działanie
Zaprojektuj i wykonaj specjal-

ne okulary do czytania Biblii. Na-
zwij je: „Bóg jest miłością”. Możesz 
zrobić je z kartonu i przezroczy-
stego plastiku lub celofanu. 

CZYTANKI DLA DZIECI — PONIEDZIAŁEK

„Tak też nie 
jest wolą Ojca 
waszego, który 
jest w niebie, 
aby zginął jeden 
z tych małych” 
(Mt 18,14).

BADAJ 
BIBLIĘ — 
JAK JĄ 
CZYTAĆ?
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Gosia uwielbiała robić dla lu-
dzi różne rzeczy i być po-
mocną, czy to w domu, czy 

w szkole. Czasami jednak po pro-
stu nie miała ochoty nikomu po-
magać, zwłaszcza gdy ludzie 
sprawiali jej przykrość i czuła się 
zła lub smutna. Czasami bardzo 
się starała reagować inaczej, ale 
nie wychodziło. Zastanawiała się, 
czy skarby Biblii pomogłyby jej 
kochać ludzi bardziej i podejmo-
wać właściwe decyzje.

Babcia zapewniła ją, że wszy-
scy popełniają błędy i że skarby, 
o których czytamy w Biblii, mo-
gą nam pomóc. Pierwszym skar-
bem biblijnym, o którym należy 
pamiętać, jest to, że po prostu 
powinniśmy czytać Biblię, nawet 
jeśli nie czujemy, by nam to po-
magało. Jezus powiedział swo-
im uczniom, że działa jak wino-
rośl: tak długo, jak gałęzie (czyli 
my) są połączone z krzewem wi-
norośli (Jezusem), winorośl bę-
dzie produkować piękne wino-
grona (zob. J 15,5). Tak więc każ-
dego dnia musimy nawiązywać 
kontakt z Jezusem poprzez czyta-
nie Biblii. To połączenie pomoże 
nam lepiej funkcjonować i podej-
mować właściwe decyzje, tak jak 
to czynił Jezus każdego dnia. Gdy 

winorośl przyniesie owoce, inni 
też chętnie je zjedzą. Kiedy te bi-
blijne skarby w nas owocują, kie-
dy pojawiają się w naszym życiu 
owoce czytania Biblii, możemy 
być błogosławieństwem dla in-
nych. Tak jak w historii, którą Go-
sia zapamiętała z Biblii — o mło-
dej żydowskiej niewolnicy. Opo-
wiedziała ona swojemu choremu 
panu o uzdrawiającej mocy Boga. 
Ponieważ dzieliła się swoją wie-
dzą o Bogu, jaką czerpała ze skar-
bów Biblii, jej pan, wódz Naaman, 
został uzdrowiony. Możesz zna-
leźć ten skarb w historii w Dru-
giej Księdze Kronik 5,1-14.

Babcia wyjaśniła, że wszystkie 
dobre rzeczy, które robimy, po-
chodzą od Jezusa i że powinniśmy 
Mu podziękować za pomoc. „Bło-
gosławiony niech będzie Bóg i Oj-
ciec Pana naszego Jezusa Chrystu-
sa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszel-
kiej pociechy. Który pociesza nas 
we wszelkim utrapieniu naszym, 
abyśmy tych, którzy są w jakimkol-
wiek utrapieniu, pocieszać mog-
li taką pociechą, jaką nas samych 
Bóg pociesza” (2 Kor 1,3-4).

Gosia naprawdę chciała być taka 
jak Jezus. Babcia wyjaśniła, że upo-
dabnianie się do Niego trwa całe 
życie i tylko przez nasze codzien-

ne czytanie i modlitwę stopniowo 
dorastamy do Jego poziomu. „My 
wszyscy tedy, z odsłoniętym ob-
liczem, oglądając jak w zwiercia-
dle chwałę Pana, zostaniemy prze-
mienieni w ten sam obraz, z chwały 
w chwałę, jak to sprawia Pan, który 
jest Duchem” (2 Kor 3,18).

Pozostań w kontakcie z Jezu-
sem, czytając Jego słowa, a On 
da ci swoje serce, głos, ręce i sto-
py, abyśmy mogli dzielić się Jego 
miłością z innymi.

Rozmowa
Gdybyś mógł spędzić dzień 

z  Jezusem, o czym byś mówił, 
dokąd poszedł, co zrobił?

Modlitwa
Poproś Jezusa, aby dzisiaj wy-

słał ci kogoś, z kim mógłbyś po-
dzielić się niektórymi skarbami, 
jakie odkryłeś w Biblii.

Działanie
Przestudiuj cykl życia motyla 

lub żaby. Zwróć uwagę na wielkie 
zmiany, jakie przez moc Bożą do-
konują się w życiu tych zwierząt. 
Ta moc do zmiany jest dostępna 
i dla nas, gdy o nią prosimy i je-
steśmy połączeni z Jezusem po-
przez Biblię. 

CZYTANKI DLA DZIECI — WTOREK

STOSOWANIE 
BOSKIEGO SKARBU — 
BIBLIA MNIE POUCZA

„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” (J 15,5).
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To interesujące dowie-
dzieć się, dlaczego 
otrzymaliśmy nasze 

imiona i co one znaczą. Gosia by-
ła podekscytowana, gdy dowie-
działa się, że jej imię po grecku 
oznacza perłę — klejnot, drogo-
cenny kamień. Kiedy miał się na-
rodzić Syn Boży, pojawił się anioł 
Pański i powiedział Jego ziem-
skiemu ojcu Józefowi, żeby na-
zwał Go imieniem Jezus. Zosta-
ło ono specjalnie wybrane przez 
Boga, ponieważ oznaczało, że Je-
zus zostanie Zbawicielem świata.

Biblia używa wielu imion Je-
zusa, a one wszystkie opisują Je-
go charakter i misję. Babcia po-
prosiła Gosię, aby poszła po Bi-
blię, żeby mogły zbadać wersety 
i znaleźć różne imiona Jezusa. Na-
pisała wszystkie nazwy na dużej 
kartce papieru. Oto kilka z nich:

Immanuel. „Oto panna pocznie 
i porodzi syna, a nadadzą mu imię 
Immanuel, co się wykłada Bóg z na-
mi” (Mt 1,23). Bóg nie chciał być od-
ległym Bogiem, chciał żyć wśród 
nas. Jezus był Bogiem na ziemi.

Syn Boży. „Albowiem tak Bóg 
umiłował świat, że Syna swego 

jednorodzonego dał, aby każdy, 
kto weń wierzy, nie zginął, ale 
miał żywot wieczny” (J 3,16). Pod-
czas chrztu Jezusa Bóg potwier-
dził, że Jezus jest Jego synem. „I 
rozległ się głos z nieba: Tyś jest 
Syn mój umiłowany, którego so-
bie upodobałem” (Mk 1,11).

Syn Człowieczy. „Albowiem Syn 
Człowieczy nie przyszedł, aby Mu 
służono, lecz aby służyć, i oddać 
swoje życie na okup za wielu” (Mk 
10,45). Jezus jest również nazy-
wany Synem Człowieczym. Je-
zus był Bogiem, ale narodził się 
z ziemskiej matki, Marii. To czyni 
Jezusa wyjątkowym, ponieważ 
był zarówno dzieckiem ludzkim, 
jak i synem Boga.

Słowo Boże. „Na początku było 
Słowo, a Słowo było u Boga, a Bo-
giem było Słowo. (…) A Słowo cia-
łem się stało i zamieszkało wśród 
nas” (J 1,1.14). Jezus objawił nam 
Boga. On był Słowem Bożym. 
Na początku On powołał świat 
do  istnienia! „On jest obrazem 
Boga niewidzianego, pierworod-
nym wszelkiego stworzenia. Po-
nieważ w nim zostało stworzo-
ne wszystko, co jest na niebie i 

na ziemi” (Kol 1,15-16a). Jezus nie 
tylko zainspirował pisarzy Biblii, 
która jest dla nas Słowem Bożym, 
ale to On sam jest Słowem Bo-
żym. Jeśli Go znamy, znamy Boga.

W Biblii jest wiele innych 
imion Jezusa. Poproś rodziców 
lub nauczycieli, aby pomogli ci 
je odkryć. Oto kilka takich imion 
i miejsc ich występowania: Bara-
nek Boży (J 1,29.36), Alfa i Ome-
ga (Ap 22,13), Chleb Życia (J 6,35).

Rozmowa
Dowiedz się, co oznacza two-

je imię i dlaczego właśnie tak cię 
nazwano.

Modlitwa
Poproś Jezusa, aby podczas 

studiowania Słowa Bożego po-
mógł ci zrozumieć niezwykłe zna-
czenie wszystkich Jego imion.

Działanie
Napisz imiona Jezusa na pa-

skach papieru o tej samej długo-
ści. Zrób z nich papierowy łań-
cuch i zawieś go między obraz-
kiem Jezusa a zdjęciem twojej 
rodziny. 

CZYTANKI DLA DZIECI — ŚRODA

„A urodzi syna, 
i nadasz mu 
imię Jezus; 
albowiem On 
zbawi lud swój 
od grzechów 
jego” (Mt 1,21).

BIBLIA POKAZUJE 
MI JEZUSA
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Gosia kochała szkołę, ale za-
wsze czekała na wakacje. 
W  tym roku zamierzała 

pojechać do babci. Opowiedzia-
ła babci o tym przez telefon — 
że mamusia kupiła bilety na kilka 
miesięcy przed podróżą i że Gosi 
wydawało się, jakby wakacje ni-
gdy nie miały nadejść.

Babcia próbowała zachęcić Go-
się do cierpliwego czekania. Wy-
jaśniła, że czekanie na coś jest na-
zywane nadzieją. W tym czasie 
można planować podróż, kupo-
wać bilety i nawet zacząć się pa-
kować. Babcia powiedziała Gosi, 
że też chciałaby, aby już z nią była 
i żeby mogły się przytulić.

Babcia i Gosia rozmawiały tak-
że o nadziei, którą daje Biblia. Po-
nieważ Adam i Ewa postanowili 
posłuchać szatana, ludzie zaczęli 
oddawać cześć i służyć rzeczom 
stworzonym, a  nie Bogu jako 
Stwórcy (zob. Rz 1,25). Zaczęli 
robić wiele rzeczy, które były złe 
i bolesne. Nie spędzali już czasu 
na poznawaniu Boga i uczeniu się 
zaufania do Niego. Ale ponieważ 
Bóg bardzo nas kocha, przygoto-
wał plan, aby zbawić tych wszyst-
kich, którzy Go o to poproszą. Ten 
boski plan powstrzyma szatana 
i grzech od dalszego ranienia lu-

dzi. Syn Boży, Jezus, przyszedł 
na świat jako dziecko. Chociaż Je-
zus nigdy nie uczynił niczego złe-
go, umarł za nasze grzechy, abyśmy 
mogli otrzymać przebaczenie i żyć 
z Jezusem w niebie na wieki. Boża 
miłość daje nam nadzieję, że pój-
dziemy do nieba i będziemy mog-
li żyć z Nim na zawsze. Babcia po-
dzieliła się z Gosią skarbem, jakim 
był tekst biblijny, w którym Jezus 
powiedział: „Niechaj się nie trwo-
ży serce wasze; wierzcie w Boga i 
we mnie wierzcie! W domu ojca 
mego jest wiele mieszkań; gdyby 
było inaczej, byłbym wam powie-
dział; jeśli pójdę i przygotuję wam 
miejsce, przyjdę znowu i wezmę 
was do siebie, abyście, gdzie ja je-
stem, i wy byli” (J 14,1-3).

Wtedy Gosia pomyślała, jakie 
to będzie miłe, gdy przyjdzie Je-
zus. Ona i babcia będą wtedy już 
na zawsze razem z Jezusem. Go-
sia zrozumiała, że nie może się do-
czekać powrotu Jezusa. Zadzwo-
niła do babci i powiedziała jej 
o tym. Babcia była uszczęśliwio-
na, słysząc to podekscytowanie 
Gosi bliskim powrotem Jezusa.

„Mamy wspaniałą nadzieję, Go-
siu — powiedziała babcia. — Ta 
nadzieja sprawia, że moje serce 
śpiewa. To nadzieja, że pewne-

go dnia ujrzymy na niebie Jezusa 
i że zbudzi On umarłych, którzy 
za życia Go kochali. A potem, jak 
mówi Pismo Święte, «my, którzy 
pozostaniemy przy życiu, razem 
z nimi porwani będziemy w ob-
łokach w powietrze na spotkanie 
Pana; i tak zawsze będziemy z Pa-
nem»” (1 Tes 4,17).

Gosia powiedziała, że nie mo-
że się doczekać! A ty?

Rozmowa
Jak wytłumaczyłbyś koleżance 

lub koledze, czym jest nadzieja?

Modlitwa
Codziennie proś Jezusa, aby 

pomagał ci oddać Mu swoje ser-
ce, żebyś — kiedy przyjdzie — 
mógł z Nim pójść do nieba.

Działanie
Zrób sobie pudełko obietnic. 

Chodzi o małe pudełko. Udekoruj 
je rysunkami i naklejkami. Wytnij 
małe jednakowe kawałki papieru 
i napisz na nich swoje ulubione tek-
sty nadziei, obietnice biblijne. Zwiń 
je i powkładaj do pudełka, aż się wy-
pełni. A potem każdego kolejnego 
dnia wyjmuj je z pudełka, przeczy-
taj sobie kolejną Bożą obietnicę i po-
dziel się nią ze znajomymi. 

CZYTANKI DLA DZIECI — CZWARTEK

ZROZUMIENIE 
SKARBU NADZIEI

„Cokolwiek bowiem 
przedtem napisano, 
dla naszego pouczenia 
napisano, abyśmy przez 
cierpliwość i przez 
pociechę z pism nadzieję 
mieli” (Rz 15,4).
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Babcia zauważyła, że Gosia 
wyglądała na zmartwioną. 
Słyszała, jak walczyła tego 

ranka z bratem podczas meczu. 
Wypowiedziała wiele gniewnych 
słów. Kiedy Mama poprosiła ją, 
żeby przeprosiła brata, Gosia za-
cięła się w sobie i nic nie powie-
działa. Usiadła na schodach i wy-
glądała na smutną.

Babcia wiedziała, że istnieje 
wiele biblijnych tekstów skarbów, 
które mogą pomóc Gosi wybrać 
właściwe postępowanie. Przypo-
mniała wnuczce, żeby założyła 
okulary „Bóg jest miłością”. Po-
tem otworzyły Biblię babci i za-
częły czytać, i rozmawiać.

W 12. rozdziale Ewangelii Mar-
ka Jezus powiedział, że najwięk-
szym przykazaniem jest kochać 
Boga całym sercem, swoim cza-
sem i całą energią, jaką ma-
my; a drugim największym 
przykazaniem jest kochać 
bliźniego jak siebie same-
go. Babcia wyjaśniła, że gdy 
nie jesteśmy pewni, co robić, 
powinniśmy pomyśleć i zasta-
nowić się, jak mogę 
najlepiej ko-
chać Boga 
i  bliźnie-
go?

„Gosiu — 
powiedziała babcia. 
— Jestem pewna, że 
Jezus uważa twojego 
brata i wszystkich lu-
dzi, którzy ciebie ota-

czają, nawet tych na twojej uli-
cy, za twoich bliźnich. Jeśli ko-
chasz swojego brata, będziesz się 
starała powiedzieć mu coś mi-
łego. Kiedy zaczynamy się zło-
ścić, możemy odejść, dopóki się 
nie uspokoimy. Tak samo z ma-
mą — jeśli chcesz ją traktować 
z miłością Jezusa, będziesz jej 
posłuszna. W Księdze Przysłów 
możemy przeczytać: «Łagodna 
odpowiedź uśmierza gniew, lecz 
przykre słowo wywołuje złość» 
(15,1)”.

Gosia myślała przez chwilę, 
a  potem poszła szukać swojej 
mamy. Było kilka spraw, za któ-
re chciała ją przeprosić.

Pierwszy List Jana 2,3-8 mó-
wi nam, że znamy Jezusa, jeśli je-
steśmy posłuszni Jego przykaza-
niom, słuchamy Jego Słowa i po-

stępujemy tak jak On. Niektóre 
z najważniejszych przyka-

zań od Boga zostały prze-
kazane przez Mojżesza 
dzieciom Izraela i nam. Je-
zus żył tymi Dziesięcioma 
Przykazaniami. Pierwsze 

cztery mówią nam, jak 
kochać Boga, a ko-

lejne sześć — 
jak kochać in-
nych ludzi.

Bab cia  pr ze -
czytała Gosi Dzie-

sięć Przykazań, któ-
re znajdują się w 20. 
rozdziale Księgi Wyj-

ścia, i  powiedzia-

ła: „Gosiu, wszyscy popełniamy 
błędy. Ale możemy prosić Boga, 
aby nam przebaczył, i starać się 
usilnie, aby pozostać w łączno-
ści z Jezusem. Jezus obiecał, że 
pewnego dnia będziemy żyć i ko-
chać tak jak On. Pierwszy List Ja-
na 3,2 mówi nam, że kiedy Jezus 
się objawi, będziemy tacy jak On, 
ponieważ ujrzymy Go takim, ja-
kim jest. „Przeto przyobleczcie się 
jako wybrani Boży, święci i umi-
łowani, w serdeczne współczu-
cie, w dobroć, pokorę, łagodność 
i cierpliwość” (Kol 3,1).

Rozmowa
Co jest dobrym sprawdzianem 

w odróżnianiu dobra od zła?

Modlitwa
Poproś Jezusa, abyśmy potrafi-

li powiedzieć innym, gdy się po-
myliliśmy co do nich, że żałuje-
my i bardzo nam przykro z tego 
powodu.

Działanie
Wybierz kilka swoich ubrań. 

Oznacz każde z nich kartką z na-
pisem określającym czynność lub 
cechę charakteru. Niektóre będą 
oznaczone słowami: łagodność, 
dzielenie się, czytanie Biblii, mod-
litwa itp., a inne słowami: granie 
w wiele gier komputerowych, sa-
molubstwo, kłamanie i kradzież 
itp. Spakuj do torby te ubrania, 
które chciałbyś/chciałabyś zabrać 
do nieba. 

CZYTANKI DLA DZIECI — PIĄTEK

JAK ODRÓŻNIĆ 
DOBRO OD ZŁA? 
BIBLIA POMAGA 
ZNALEŹĆ RÓŻNICĘ

„Będziesz tedy miłował Pana 
Boga swego z całego serca 
swego i z całej duszy swojej, 
i z całej myśli swojej i z całej 
siły swojej. Będziesz miłował 
bliźniego swego jak siebie 
samego” (Mk 12,30-31).
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Nadszedł czas pakowania wa-
lizki i powrotu do domu. Go-
sia lubiła spędzać czas z bab-

cią i odnajdywać w Biblii skarby. 
Będzie za nią tęsknić — tyle z nią 
rozmawiała. Babcia przypomniała 
jej, że skarby, które znalazły, są te-
raz w ich sercach, więc Gosia mo-
że je zabrać ze sobą do domu. Go-
sia miała swoją Biblię i wiedziała, że 
mama i tata pomogą jej znaleźć 
więcej takich skarbów.

Kiedy czujemy się trochę za-
gubieni i niepewni łączności z Je-
zusem, możemy zaufać Bożemu 
Słowu. Biblia jest jak światło lub 
latarka, która pokazuje drogę 
w ciemności — czyli jak żyć, że-
by żyć tak, jak chce tego Jezus.

Babcia wyjaśniła, że ten świat 
nie jest naszym wiecznym do-
mem. Wszyscy czekamy na po-
wrót do  prawdziwego domu, 
do nieba. Im bliżej tego czasu, tym 
więcej ludzi odrzuci miłość Boga 
i naśladowanie Jezusa. Bez biblij-
nych skarbów w sercach będzie 
im trudniej kochać innych i poma-
gać sobie nawzajem. Świat będzie 
trudnym miejscem do życia.

Jezus powiedział, że jest „świa-
tłem” i „drogą, prawdą i życiem” (J 
14,6). Łączenie się z Jezusem po-
przez czytanie Biblii i modlitwę 
podtrzyma naszą miłość do Nie-
go. Nie musimy martwić się o na-
sze życie. Prawdziwym skarbem 
Biblii jest to, że Jezus nas kocha. 
W Ewangelii Mateusza czytamy: 
„Szukajcie najpierw królestwa jego 
i sprawiedliwości jego, a wszystko 
będzie wam dane” (6,33).

Gosia przypomniała sobie hi-
storię o mędrcu, który zbudował 
swój dom na skale, i o głupcu, któ-
ry zbudował go na piasku. Kie-
dy nadciągnęły powodzie, tylko 
dom na skale stał mocno. Jezus 
powiedział, że mądry człowiek 
usłyszał Jego słowa i wprowa-
dził je w czyn. Wiele osób słyszy 
o Jezusie i Jego miłości, ale nie-
wielu ludzi akceptuje tę miłość 
i kocha Jezusa na tyle, aby Mu za-
ufać i żyć dla Niego.

Babcia powiedziała Gosi, że Je-
zus chciał, aby ona podzielała Je-
go miłość i czyniła dobro innym. 
„Niech wasze światło świeci tak 
przed innymi, aby widzieli wasze 

dobre uczynki i chwalili Ojca wa-
szego w niebie” (Mt 5,16). To eks-
cytujące być światłem Boga i na-
dzieją dla ludzi.

„Bądźcie więc naśladowca-
mi Boga jako dzieci umiłowane, 
chodźcie w miłości, jak i Chrystus 
umiłował was i siebie samego wy-
dał za nas jako dar i ofiarę Bogu 
ku miłej wonności” (Ef 5,1-2).

Rozmowa
Czego dowiedzieliśmy się 

w tym tygodniu?

Modlitwa
Poproś Jezusa o głębokie zro-

zumienie Jego miłości do nas.

Działanie
Zrób zakładkę do Biblii z two-

im ulubionym tekstem z tego ty-
godnia. Udekoruj ją zdjęciami lub 
naklejkami, przywiąż do niej ład-
ną wstążkę — żeby zakładka po-
kazywała ci, gdzie zakończyłeś/
zakończyłaś czytanie Biblii. 

[Julie Weslake jest byłą nauczycielką i dyrektorką 
Sekretariatu Dzieci w Wydziale Południowego Pa-
cyfiku. Jej pasją jest budowanie w dzieciach wiary].

CZYTANKI DLA DZIECI — DRUGA SOBOTA

ZACHĘTA 
DO CZYTANIA 
BIBLII

„Twoje słowo jest lampą dla moich 
stóp, światłem na mojej ścieżce. 
(…) Świadectwa twoje są moim 
dziedzictwem na zawsze; są radością 
mego serca” (Ps 119, 105.111).
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