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Zostali)my powo$ani jako Jego 
ambasadorzy do*zwiastowania nie-
zwykle wa+nego poselstwa, któ-
re wzywa nas do*wierno)ci, mi$o-
)ci i*oddania chwa$y Bogu. W*cza-
sie gdy )wiat religijny jednoczy si( 
w*fa$szywym kulcie, Bóg ma wier-
ny lud, który przekazuje ostrze+e-
nie o*Bo+ym s,dzie i*najwa+niej-
szym wydarzeniu — powtórnym 
przyj)ciu Jezusa.

Ellen G. White napisa$a: „Sto-
imy u*progu wielkich, powa+nych 
wydarze&. Proroctwa spe$niaj, si( 
szybko. Pan stoi u*drzwi. Wielkiego 
dzie$a trzeba dokona-, +eby przed-
stawi- ludziom zbawcze prawdy 
ewangelii. G$oszenie tych prawd 
to dzie$o poselstwa trzech anio-
$ów. Pan chcia$by, +eby szerzenie 
tego poselstwa by$o najwi(ksz, 
i*najwa+niejsz, prac, wykonywa-
n, na*)wiecie w*naszych czasach”.

Serdecznie zapraszam do udzia-
$u w*nabo+e&stwach modlitewnych 
i*zwiastowania tego szczególnego 
Bo+ego przes$ania. 

RYSZARD JANKOWSKI
[Autor jest przewodnicz,cym Ko)cio$a Adwentystów 
Dnia Siódmego w*RP].

Tydzie& Modlitw jest po)wi(-
cony najwa+niejszemu posel-
stwu, które ma by- zwiasto-

wane ka+dej +yj,cej osobie na*na-
szej planecie. Jestem przekonany, 
+e Pan Bóg powo$a$ nas w*tym ce-
lu. Drodzy, pomy)lmy o*tym szcze-
gólnym zadaniu, które Bóg nam po-
wierzy$. Jestem Bogu niezmiernie 
wdzi(czny, +e ostanie Bo+e przes$a-
nie, które nazywamy poselstwem 
trzech anio$ów, b(dziemy studio-
wa- przez ca$y tydzie& w*atmos-
ferze modlitw. Mam nadziej(, +e 
wzbogaci to nasze +ycie duchowe 
i*u)wiadomi nam powag( czasu. 
Przes$anie nazwane jest ewange-
li, wieczn,, która by$a zwiastowa-
na od*samego pocz,tku. W*uroczy-
stych i*ostrzegawczych s$owach 
wzywa ludzi do*zwrócenia uwa-
gi na*Boga jako Stwórc(, S(dzie-
go i*jednocze)nie naszego Obro&-
c(. Kieruje uwag( na*Bo+, mi$o)-, 
przebaczenie i*jednocze)nie na*Bo-
+y s,d oraz Jego sprawiedliwo)-.

.yjemy w*czasie, gdy prawie ca$y 
)wiat przyj,$ teori( ewolucji i*podaje 
j, jako co) pewnego i*wiarygodnego. 
Chocia+ nie ma na*to +adnych powa+-
nych dowodów. Jeste)my )wiadomi, 
kto tak naprawd( jest jej „autorem”. 
Przypisuj( si( j, Karolowi Darwino-
wi, ale w*rzeczywisto)ci autorem jest 
szatan, który za*wszelk, cen( prag-
nie usun,- Boga z*aktu stworzenia. 
Bóg jest jedynym 'ród$em +ycia. Ja-
ko Stwórca ma prawo okre)li- zasady, 
które przekaza$ w*postaci Biblii i*De-
kalogu. Te uniwersalne zasady obo-
wi,zuj, ka+dego cz$owieka. S, pod-
staw, naszej egzystencji i*Bo+ego s,-
du i*nie da si( bez nich bezpiecznie 
i*szcz()liwie +y-.

DRODZY 
W$CHRYSTUSIE

Panie, wys!uchaj moich s!ów,
Przejmij si" mymi westchnieniami,
Zwa# na$g!os mego b!agania
Mój Królu i$mój Bo#e,
Gdy zanosz" do$Ciebie moje pro%by.
Panie us!ysz mój g!os ju# od$rana,
Ju# rano s!owa w$modlitw" uk!adam,
Powierzam Tobie i$czekam (Ps 5,2-4).
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Okre)lenia „bez prece-
densu” cz(sto u+ywa 
si( na* opisanie nie-

dawno zaistnia$ego wyj,t-
kowego wydarzenia. Nigdy 
przedtem nie byli)my jednak 
)wiadkami tak wstrz,saj,cej 
kumulacji wydarze& dotykaj,-
cych prawie wszystkich aspek-
tów +ycia tak szybko i*drama-
tycznie. Panuje powszechne 
odczucie, +e wkrótce stanie si( 
co) nies$ychanego, ale zapo-
wiedzi tego s, mgliste i*nie-
pewne. Je)li kiedykolwiek ad-
wenty)ci mieli og$asza- z*od-
wag, dane im przez Ducha 
"wi(tego poselstwa trzech 
anio$ów z* Ksi(gi Apokalip-

sy 14,6-12, to teraz nasta$ ten 
czas. Powiedziano nam, +e nie 
ma wa+niejszego dzie$a ni+ 
og$aszanie tego „ostatniego 
poselstwa gin,cemu )wiatu”.

Podczas tegorocznego Ty-
godnia Modlitwy zanurzymy 
si( g$(boko w*owe nader wa+-
ne poselstwa, w*których ser-
cu jest Jezus Chrystus i*Jego 
sprawiedliwo)-. Jezus pragnie 
u)wiadomi- nam konieczno)- 
zjednoczenia naszego +ycia 
w*pe$ni i*ca$kowicie z*Nim.

Ko)ció$ Adwentystów Dnia 
Siódmego jest ruchem proro-
czym powo$anym przez Boga 
w*szczególnym czasie historii 
ziemi, aby og$osi- szczegól-

POSELSTWA 
BEZ PRECEDENSU

ne poselstwo, które mo+e by- 
przekazane tylko w*tym czasie 
— apokaliptyczne poselstwo 
trzech anio$ów.

Teraz jest czas, by studio-
wa- te przes$ania, by modli- 
si( z*sercem otwartym na*pro-
wadzenie Bo+e i*odda- si( ca$-
kowicie w*Bo+e r(ce, mówi,c: 
pójd( g$osi- poselstwo trzech 
anio$ów!

Niech Pan b$ogos$awi was 
w*szczególnej mierze, gdy po-
)wi(cicie czas, aby by- z*Nim 
w*czasie tego ogólno)wiato-
wego Tygodnia Modlitwy. 

TED N.C. WILSON
[Pastor Wilson jest przewodnicz,cym ogól-
no)wiatowego Ko)cio$a Adwentystów Dnia 
Siódmego]

AUTORZY CZYTANEK
Autorzy czytanek tego-

rocznego Tygodnia Mo-
dlitwy to wyj,tkowy 

duet — ojciec i*córka. Angel 
Manuel Rodríguez jest emery-
towanym dyrektorem Instytutu 
Bada& Biblijnych przy General-
nej Konferencji Ko)cio$a. Urodzi$ 
si( w*Puerto Rico. Zdoby$ dokto-
rat z*teologii na*Uniwersytecie 
Andrewsa i*s$u+y$ Ko)cio$owi ja-

ko pastor, wychowawca i*urz(d-
nik ko)cielny. Jego córka Díxil 
Lisbeth Rodríguez uzyska$a 
doktorat z*retoryki na*Texas Wo-
man’s University i*pracowa$a ja-
ko profesor uniwersytecki oraz 
kapelan szpitalny. „Lubi( uczy-, 
ale pasjonuje mnie dzia$alno)- 
humanitarna i*duszpasterstwo” 
— mówi, zapytana o*ulubione 
zaj(cia. 
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䧭➃晝⡲罏

⯄留晝⡲罏

今年成人版的《祷告周》专刊是由《复临评阅》（Adventist 

Review）和《复临世界》（Adventist World）两个编辑团队共同努力

协作完成的。

作者是一对父女二人组。相信《复临世界》（Adventist World）

的读者对安吉尔．马努．罗德里格斯（Ángel Manuel Rodríguez）

肯定不陌生，他是每月〈圣经问与答〉专栏的作者。2011 年他从

复临教会全球总会圣经研究院主任的岗位上退休；他在此职位上服

事了 19 年。安吉尔．马努．罗德里格斯出生于波多黎各。他在安

德烈大学获得了博士学位；并在复临教会担任过牧师、教育家和行

政人员。他的女儿迪希尔．莉丝贝特．罗德里格斯（Díxil Lisbeth 

Rodríguez）在得克萨斯女子大学（Texas Woman's University）获得了

修辞学博士学位，并曾担任大学教授和医院院牧。当被问及她最喜

欢做的事情时，她说：「我喜欢教学，但我对人道主义和牧养的工作

充满热情。」这对父女都喜欢深入讨论神学。

犈デヰ雿俒⚁ⴚ⡲罏皍➝

Angel  Manuel
Rodríguez

Díxi l  L isbeth 
Rodríguez

Randy Fishel l

㸞し㼷끩⸗縄䗞ꅽ呔倛

鶔䋞㼷蛂⚏餍暶縄䗞ꅽ呔倛

Ⱎ鶔餩莓㼷

今年的儿童祷告周论文的作者是兰迪．

费舍尔（Randy Fishell）。费舍尔曾为《指南》

（Guide）杂志的前编辑，他因极富创意的作

品而为年轻一代的复临信徒所熟知。他持有神

学硕士学位。他也是针对儿童读者的流行基

督教漫画《塔克．巴恩斯和朋友们》（Tucker 

Barnes & Friends）系列的原创作人。

➝絏⡲罏

末世牧声99卷6期‧2021年祷告周论文
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W ka+dym okresie histo-
rii Bóg zleca$ swemu lu-
dowi szczególn, misj(. 

Cho- szczegó$y jej wype$niania 
si( ró+ni$y, to ostateczny cel za-
wsze by$ ten sam — przekona- lu-
dzi do*nawi,zania z*Bogiem zba-
wiaj,cej wi(zi, która b(dzie trwa- 
wiecznie.

Ponad 2,5 tys. lat temu Bóg po-
wo$a$ pewnego m$odego cz$o-
wieka do*wa+nej misji, która mia$a 
trwa- nie tylko przez ca$e jego +y-
cie, ale tak+e si(ga- poprzez wieki 
do*naszych czasów, a*nawet da-
lej. Daniel mia$ by- jasnym )wiat-
$em, )wiec,cym nieustraszenie 
na*dworach królewskich, s$u+,c 

stoj,cym u*szczytu w$adzy i*jed-
nocze)nie Królowi królów, który 
„ods$ania tajemnice” i*„wyjawia, 
(…) co si( stanie” (Dn 2,29 Biblia 
Tysi,clecia).

Te tajemnicze proroctwa, 
a*szczególnie te dotycz,ce dni 
ostatecznych, zosta$y ukaza-
ne w* Ksi(dze Apokalipsy jako 
otwarta ksi,+eczka (ma$y zwój), 
która mia$a by- zapiecz(towana 
do*czasów ko&ca. Powiedziano 
Janowi, aby wzi,$ z*r,k anio$a t( 
ksi,+eczk( i*j, zjad$, i*+e w*jego 
ustach b(dzie „s$odka jak miód”, 
ale „gorzko)ci, nape$ni [jego] +o-
$,dek” (Ap 10,8-9).

W Ap 10 Jan reprezentuje lud 
Bo+y, który w*1844 roku do)wiad-
czy$ wielkiego rozczarowania. 
Otwart, ksi,+eczk, jest proroc-
two Daniela zawieraj,ce przepo-
wiednie o*oczyszczeniu )wi,ty-
ni i*nadchodz,cym s,dzie )led-
czym. Przekonanie, +e Jezus mia$ 
wtedy przyj)-, by$o dla*wierz,-
cych w*Jego drugi adwent s$o-
dycz,, ale gdy Chrystus wbrew 
oczekiwaniom nie przyszed$, na-
st,pi$o gorzkie rozczarowanie. 
G$osili oni przyj)cie Jezusa, ale 
ich praca jeszcze nie by$a zako&-
czona. Istnia$o bowiem dodatko-
we poselstwo, które wed$ug pla-
nu Bo+ego musia$o zosta- og$o-
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PIERWSZA SOBOTA

POSELSTWA ANIO"ÓW I$MISJA KO&CIO"A
BÓG WZYWA, ABY!MY POSZLI
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szone ca$emu )wiatu. Poselstwo 
to, podzielone na*trzy cz()ci, zapi-
sane jest w*Ap 14,6-12 i*znane jest 
jako poselstwo trzech anio$ów.

Duch Proroctwa mówi nam, 
+e pierwsze i*drugie poselstwo 
zosta$o przekazane przez wcze-
snych adwentystów. Natomiast 
trzecie poselstwo zostanie do-
dane do*dwóch pierwszych tu+ 
przed powrotem Jezusa. Po$,cze-
nie tych trzech poselstw b(dzie 
ko&cowym Bo+ym wezwaniem 
skierowanym do*tego )wiata.

Nasze zadanie jako Bo+ego 
Ko)cio$a, tak zwanej resztki al-
bo ostatków (zob. Iz 28,5), zosta-
$o jasno okre)lone w*natchnio-
nych s$owach: „adwenty)ci dnia 
siódmego zostali umieszcze-
ni w*)wiecie jako stra+nicy i*no-
siciele )wiat$a. To im powierzo-
no og$oszenie gin,cemu )wia-
tu ostatniego ostrze+enia. To ich 
o)wietla cudowne )wiat$o ze*S$o-
wa Bo+ego. To im powierzono 
zadanie o*szczególnej wadze — 
og$oszenie poselstw pierwsze-
go, drugiego i*trzeciego anio$a. 
Nie ma innego tak wielce wa+ne-
go zadania. Nie mog, pozwoli-, 
aby cokolwiek innego zaj($o ich 
uwag(. (…) "wiat ma by- ostrze-
+ony, a*lud Bo+y ma by- wierny 
zadaniu, które mu powierzono”1.

Skoro Bóg powierzy$ nam 
og$oszenie )wiatu tych poselstw, 
jak wa+ne jest, aby)my sami rozu-
mieli te przes$ania i*wag( dziele-
nia si( nimi.

Pierwsze poselstwo
Poselstwo pierwszego anio-

$a z*Ap 14,6-7 og$asza wieczn, 
ewangeli(: zbawienie przez spra-
wiedliwo)- i*$ask( Chrystusa, Je-
go usprawiedliwiaj,c, i*u)wi(ca-
j,c, moc. Anio$ og$asza, +e czas 
s,du nadszed$ i*wzywa ludzi, aby 
powrócili do*czczenia Boga jako 
Stworzyciela.

Og$oszenie, +e +yjemy w*czasie 
s,du, oparte jest na*wype$nieniu 
proroctwa z*Dn 8,14, które mó-
wi, +e po*2300 wieczorach i*po-
rankach (czyli proroczych dniach-
-latach) )wi,tynia mia$a zosta- 
oczyszczona. Od* 22 pa'dzier-
nika 1844 roku +yjemy w*czasie 
znanym jako s,d przedadwen-
towy — czyli w*czasie oczyszcza-
nia niebia&skiej )wi,tyni. Ten s,d 
)ledczy ostatecznie zdecyduje, 
kto zostanie zabrany do*nieba, 
gdy Jezus powróci.

Wezwanie do*czczenia Boga 
jako Stworzyciela automatycznie 
nak$ada na*ludzi odpowiedzial-
no)-, by czci- dzie&, który upa-
mi(tnia Jego stwórcze dzie$o.

Powiedziano nam, +e „szabat 
stanie si( wielkim testem lojalno-
)ci, poniewa+ jest to ten aspekt 
prawdy, który zosta$ w*szczegól-
ny sposób zniekszta$cony. Kiedy 
ludzie stan, w*obliczu ko&cowe-
go testu, wówczas zostanie na-
kre)lona wyra'na linia podzia$u 
pomi(dzy tymi, którzy s$u+, Bo-
gu, a*tymi, którzy Mu nie s$u+,”2.

Ale jest co) wi(cej w*czczeniu 
Boga jako Stworzyciela — to go-
towo)- porzucenia fa$szywych 
teorii o*pocz,tkach +ycia. Nie-
mo+liwe jest wierzy- w*ewolu-
cj( i*jednocze)nie twierdzi-, +e 
Bóg jest Stworzycielem. Tego si( 

nie da po$,czy-. Co wi(cej, teoria 
ewolucji jest w*pewnym sensie 
form, spirytyzmu, gdy+ „spiry-
tyzm uczy, +e «cz$owiek jest istot, 
rozwijaj,c, si(; jego przeznacze-
niem od*chwili narodzin jest roz-
wijanie si(, równie+ w*wieczno)ci, 
w*kierunku Bóstwa»”3.

Drugie poselstwo
Poselstwo drugiego anio$a, 

zapisane w*Ap*14,8, zwiastuj,-
ce upadek Babilonu, zosta$o naj-
pierw og$oszone w*1844 roku4. 
Poniewa+ w*proroctwie to posel-
stwo pojawia si( po*poselstwie 
o* s,dzie i* poniewa+ Ko)cio$y, 
do*których si( odnosi, by$y nie-
gdy) czyste, Babilon oznacza 
w*nim Ko)cio$y, które odrzuci$y 
ostrze+enie o*s,dzie.

Poselstwo o*upadku Babilo-
nu jest powtórzone w*Ap*18,1-4. 
Do*ludu Bo+ego nadal znajduj,-
cego si( w*Babilonie skierowa-
ne jest wezwanie do*opuszcze-
nia go, aby nie ucierpia$ od*plag, 
które zostan, na*Babilon wylane. 
St,d Babilon sk$ada si( z*Ko)cio-
$ów, które od*)redniowiecza na-
uczaj, mnóstwa teologicznych 
b$(dów.

Cho- upadek Babilonu zacz,$ 
si( latem roku 1844, to jest to pro-
ces stopniowy. Zako&czy si(, gdy 
te Ko)cio$y: po*pierwsze odrzuc, 

PIERWSZA SOBOTA

Adwentyści dnia siódmego  
zostali umieszczeni w świecie 

jako strażnicy i nosiciele światła.  
To im powierzono ogłoszenie  

ginącemu światu ostatniego ostrzeżenia — 
poselstw pierwszego, drugiego  

i trzeciego anioła
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trzy poselstwa z*Ap*14 i*ulegn, 
wielkiemu zwiedzeniu i*fa$szy-
wym cudom szatana; po*drugie 
z$,cz, si( ca$kowicie ze*)wiatem, 
przyjmuj,c i*wierz,c w*to, czego 
naucza i*co akceptuje5.

Wa+ne jest, +eby lud Bo+y b(-
d,cy jeszcze w*Babilonie zna$ je-
go grzechy i*b$(dy i*zrozumia$ po-
trzeb( natychmiastowego opusz-
czenia go. Nak$ada to na* nas 
wielk, odpowiedzialno)-, aby 
wykona- misj( og$aszania tych 
poselstw. Cho- to g$oszenie spo-
tka si( z*wielkim gniewem i*gwa$-
town, opozycj,, musimy i)- na-
przód w*chrze)cija&skiej mi$o)ci 
i*biblijnej autentyczno)ci, tak jak 
to czynili ci, którzy w*przesz$o)ci 
wykonywali zadania zlecone im 
przez Boga6.

Trzecie poselstwo
Poselstwo trzeciego anio$a 

z*Ap 14,9-11 zawiera jasne ostrze-
+enie: nie oddawaj czci bestii ani 
jej obrazowi, nie przyjmuj jej zna-
mienia. Poselstwo to opiera si( 
na*proroctwie z*Ap 13. Bestia sym-
bolizuje Ko)ció$ odst(pczy. Ob-
raz tej bestii uczyniony jest przez 
drugie zwierz(, reprezentuj,ce 
Stany Zjednoczone. Zauwa+ wy-
t$umaczenie podane przez Ellen 
G. White: „Aby Stany Zjednoczo-
ne stworzy$y wizerunek bestii, 
w$adza religijna musi kontrolo-
wa- rz,d cywilny w*taki sposób, 
aby autorytet pa&stwa by$ rów-
nie+ wykorzystywany przez Ko-
)ció$ do*realizacji w$asnych ce-
lów”7.

Przez ponad 200 lat Stany Zjed-
noczone by$y symbolem wolno-
)ci religijnej. Jednak wed$ug pro-
roctwa Biblii nadchodzi czas, gdy 
swobody religijne zostan, po-
gwa$cone i*zacznie si( ruch kon-
troluj,cy rz,d do*tego stopnia, 
+e zostan, wydane prawa reali-
zuj,ce +yczenia odst(pczych Ko-

)cio$ów. Ko&cowym rezultatem 
tworzenia tego obrazu b(dzie 
brak tolerancji dla*kogokolwiek 
niezgadzaj,cego si( na*+,dania 
owego zwi,zku Ko)cio$a z*pa&-
stwem8.

Odst(pczy przywódcy reli-
gijni b(d, nape$nieni gniewem, 
gdy+ nie b(d, mogli obali- do-
wodów z*Pisma o*)wi(to)ci sobo-
ty, a*zachowuj,cy biblijny szabat 
b(d, prze)ladowani i*osadzani 
w*wi(zieniach. Po)ród tych wy-
darze& g$oszenie trzeciego posel-
stwa b(dzie niezwykle skuteczne, 
gdy+ ludzie zobacz,, +e proroc-
two wype$nia si( tak, jak mówi-
li zachowuj,cy przykazania. Gdy 
kon/ikt mi(dzy prawd, a*fa$szem 
b(dzie si( nasila$, nast,pi oczysz-
czenie Ko)cio$a Bo+ego. „W mia-
r( pog$(biania si( zam(tu wiel-
ka grupa tych, którzy twierdzi-
li, +e wyznaj, wiar( w*poselstwo 
trzeciego anio$a, ale nie zostali 
u)wi(ceni przez pos$usze&stwo 
prawdzie, porzuci swoj, pozy-
cj( i*przy$,czy si( do*szeregów 
wroga. Jednocz,c si( ze*)wiatem 
i*poddaj,c si( jego duchowi, za-
cz(li oni postrzega- wszystko nie-
mal w*tym samym )wietle; kie-
dy za) przychodzi próba, gotowi 
s, stan,- po*stronie tego, co $a-
twiejsze i*powszechnie przyj(te. 
(…) Staj, si( najbardziej za+arty-
mi wrogami tych, którzy byli ich 
bra-mi”9.

Ci, którzy mocno trzymaj, si( 
swojego Zbawiciela i*odmawia-
j, porzucenia prawd zawartych 
w*or(dziach trzech anio$ów, zda-
j, sobie spraw( z*tego, +e musz, 
— dzi(ki mocy Boga — kontynu-
owa- Jego misj( i*pozostawi- Je-
mu jej rezultaty.

„S$udzy Bo+y z*roz)wietlonymi 
twarzami i*pe$ni )wi(tego odda-
nia po)piesz, z*miejsca na*miej-
sce, aby og$osi- poselstwo z*nie-
ba. (…) Poselstwo b(dzie rozprze-

strzenia$o si( nie tyle za*pomoc, 
wywodów, ile dzi(ki g$(bokiemu 
wp$ywowi Ducha Bo+ego. (…) Te-
raz promienie )wiat$a docieraj, 
wsz(dzie, prawda jest widoczna 
w*ca$ej swojej prostocie, a*szcze-
re dzieci Bo+e zrywaj, wi(zy, któ-
re je powstrzymywa$y. (…) Bez 
wzgl(du na*jednocz,ce si( prze-
ciwko prawdzie si$y wielu stanie 
po*stronie Pana”10.

Bracia i*Siostry, to, co widzimy 
dzisiaj, jest sygna$em, aby)my 
si( obudzili, wzywaj,cym nas, 
aby)my szukali w*S$owie Bo+ym, 
jak si( przygotowa- na* to, co 
nadchodzi. Tylko polegaj,c ca$-
kowicie na*Jezusie, w*mocy Du-
cha "wi(tego, b(dziemy w*stanie 
cokolwiek osi,gn,-! Bóg przygo-
towuje nas na*wylanie pó'nego 
deszczu, daj,cego moc pot(+ne-
go og$aszania nios,cych +ycie po-
selstw trzech anio$ów.

Dzisiaj zapraszam was, by)cie 
odpowiedzieli na*Bo+e wezwanie, 
mówi,c: Tak, Panie! W*Twojej mo-
cy pójd( g$osi- poselstwa trzech 
anio$ów. Gdziekolwiek mnie po-
)lesz, jestem ch(tny tam pój)-. 
Amen. 

TED N.C. WILSON
1 E.G. White, Testimonies for the Church, t. 9, Mo-
untain View (CA) 1909, s. 19. 2 Ta+, Wielki bój, War-
szawa 2019, s. 365. 3 Tam+e, s. 333. 4 Zob. tam+e, 
s. 240. 5 Zob. tam+e. 6 Zob. tam+e, s. 365. 7 Tam-
+e, s. 269. 8 Zob. tam+e, s. 270. 9 Tam+e, s. 366-367. 
10*Tam+e, s. 369.

Pytania
Dlaczego wa+ne jest, aby czy-

ta- poselstwa trzech anio$ów 
w*szerszym kontek)cie proroctw 
biblijnych?

Co powiedzia$by) osobom, 
które czyta$y powy+szy materia$ 
i*powiedz,, +e si( boj, my)le- 
o*wydarzeniach czasów ko&ca?

Jak uj,$by) istot( poselstw 
trzech anio$ów w* rozmowie 
z*osob,, która nigdy przedtem 
nie zetkn($a si( z*nimi?

PIERWSZA SOBOTA
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Anio$owie zst,pili do*mia-
steczka Betlejem, og$a-
szaj,c dobr,  nowin( 

o*narodzinach Zbawiciela (zob. 
#k 2,8-11), a*obecnie, tu+ przed 
przyj)ciem Chrystusa, anio$o-
wie znowu przychodz,, g$osz,c 
o* zbawiaj,cej mocy wiecznej 
ewangelii. W*rzeczy samej, wpo-
)ród poselstw tych trzech anio-
$ów (zob. Ap 14,6-12) ewangelia 
s$u+y jak ok$adki ksi,+ki: wiecz-
na ewangelia wspomniana jest 
na*pocz,tku (zob. w. 6), a na*ko&-
cu znajdujemy wiar( w*zbawiaj,-
ce dzie$o Jezusa — usprawiedli-
wienie przez wiar( (zob. w. 12).

Pierwszy anio$ og$asza ewange-
li( w*kontek)cie ostatecznego s,-
du Bo+ego. Drugi oznajmia triumf 
wiecznej ewangelii, og$aszaj,c 
upadek fa$szywej ewangelii Babi-
lonu. Trzeci zapowiada ostateczny 
s,d, gdy moce z$a b(d, zmuszone 
uzna- mi$o)- sprawiedliwo)- Boga 
objawione przez Baranka.

Ewangelia, mi!o"#, kon$ikt
Nacisk na*ewangeli( poprzez 

wszystkie poselstwa oznacza, +e 

„po)ród wszystkich ludzi uwa-
+aj,cych si( za*chrze)cijan, Ad-
wenty)ci Dnia Siódmego powinni 
przodowa- w*dziele wywy+sza-
nia Chrystusa na*oczach ca$ego 
)wiata”1, co jest rzeczywi)cie po-
wa+nym wyzwaniem. Chcemy 
podkre)li- trzy charakterystycz-
ne cechy ewangelii w*poselstwie 
pierwszego anio$a.

Wieczna ewangelia 
mi!o"ci Bo%ej

Ewangelia jest wieczna, gdy+ 
zosta$a pocz(ta w*Boskim umy)le 
od*wieczno)ci, a*zosta$a objawio-
na w*historii przez Jezusa Chry-
stusa (zob. Rz 16,25-26; Kol 1,26-
27). Ewangelia jest wieczna, gdy+ 
jest niezmienna i*ma nieustaj,c, 
zbawienn, moc. W*Apokalipsie 
ewangelia obejmuje wszystko, co 
Bóg uczyni$ dla*nas przez Jezusa 
Chrystusa, w$,czaj,c w*to Jego za-
st(pcz, )mier-, zmartwychwsta-
nie (zob. Ap 1,18), wniebowst,-
pienie (zob. Ap 12,5), wst,pienie 
na*tron (zob. Ap 4-5), Jego wsta-
wiennicz, s$u+b( w*niebie (zob. 

Ap 8,3-4) i*Jego powrót w*chwa-
le, aby dope$ni- zbawienia swe-
go ludu i*os,dzi- niepobo+nych 
(zob. Ap 1,7; 14,10; 19,11; 22,20). 
Jan prowadzi nas w*sam, g$(bi( 
ewangelii objawionej na*krzy+u 
Chrystusa.

Ewangelia pojawia si( ju+ 
na*pocz,tku Apokalipsy, gdy Jan 
zaczyna doksologi, Jezusa: „Je-
mu, który mi$uje nas i*który wy-
zwoli$ nas z*grzechów naszych 
przez krew swoj,” (Ap 1,5)2. To, 
czego nie potrafi poj,- +adne 
stworzenie, sta$o si( i*jest dla*nich 
dobr, nowin,! Chodzi tu o*mi-
$o)- i*krew; o*Boga, który prze-
szed$ dolin( )mierci, dokonuj,c 
dla*nas pojednania, oczyszcza-
j,c nas z*grzechu. To jest boska 
mi$o)- uwidoczniona w*historii. 
Zauwa+, +e czasownik „mi$uje” 
zosta$ tu u+yty w*czasie tera'niej-
szym, co wskazuje na*sta$y prze-
p$yw boskiej mi$o)ci do*nas. We-
d$ug Jana ta szczególna mi$o)- 
zosta$a ukazana w* ofiarniczej 
)mierci Syna Bo+ego na*krzy+u 
— zauwa+ czas przesz$y: „uwolni-
$a”. Mi$o)- w*postaci krwawej o0a-

NIEDZIELA

APEL MI!O"CI
WIECZNA EWANGELIA 

W$POSELSTWIE PIERWSZEGO ANIO"A
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ry z$ama$a moc grzechu i*uwolni-
$a nas, by)my s$u+yli Bogu.

Baranek i ewangelia
Jednak to posta- Baranka, 

który zosta$ zabity, dominuje 
w*zbawczym przes$aniu Apoka-
lipsy. Jego pierwsze pojawienie 
si( w*tej ksi(dze jest dramatyczne 
i*pe$ne mocy. Bóg siedzi na*tronie 
majestatu, trzymaj,c w*swej r(-
ce zapiecz(towan, ksi(g(, która 
mo+e by- otworzona tylko przez 
Baranka, który zosta$ zabity (zob. 
Ap 5,1-6). Anio$ nazywa Go „lwem 
z*pokolenia Judy”, co jest tytu-
$em mesjanistycznym, ale gdy Jan 
spogl,da na*tego Lwa, widzi „sto-
j,cego Baranka jakby zabitego”.

Dobr, nowin, jest to, +e Lew 
pokona nieprzyjació$ Bo+ych 
przez stanie si( Barankiem, o0ar-
nym Barankiem. Jednak jest tam 
moc i*si$a, ale jest to moc Baranka, 
który zosta$ zabity, to znaczy moc 
Bo+ej mi$o)ci objawionej na*krzy-
+u. Gdy ci wokó$ tronu widz, Ba-
ranka, padaj, na*twarz, aby Go 
uczci-. "piewaj,: „Godzien je-
ste) (…) poniewa+ zosta$e) zabity 
i*odkupi$e) dla*Boga krwi, swoj, 
ludzi z*ka+dego plemienia i*j(zy-
ka, i*ludu, i*narodu” (w. 9). Jeszcze 
raz znajdujemy razem te dwa fun-
damentalne poj(cia krwi i*odku-
pienia, przez które Bóg daje po-
kutuj,cemu grzesznikowi wspa-
nia$, przysz$o)-.

W Ap 7,9-15 lud Bo+y czasów 
ko&ca stoi przed tronem Boga 
i*Baranka, uwielbiaj,c Ich oraz 
gotowy Im s$u+y-. Stoj, przed 

Bogiem i*Barankiem, poniewa+ 
„wyprali szaty swoje, i*wybielili 
je we*krwi Baranka”. O0ara Baran-
ka nie tylko dokonuje odkupienia 
istot ludzkich, ale tak+e oczyszcza 
je z*ich grzechów.

W rzeczywisto)ci odkupienie 
oznacza odkupienie z*mocy grze-
chu, co umo+liwia nam istnienie 
w*obecno)ci Bo+ej i*s$u+enie Bo-
gu. Poniewa+ o0arnicza )mier- 
Baranka dokonuje tego chwaleb-
nego uwolnienia, jest teraz mo+-
liwe, aby)my wzi(li wraz z*Baran-
kiem udzia$ w*kosmicznym boju 
ze*smokiem i*„zwyci(+yli go przez 
krew Baranka i*przez s$owo )wia-
dectwa swojego” (Ap 12,11). S, tu 
dwa czynniki we*w$a)ciwej kolej-
no)ci: zwyci(stwo umo+liwione 
przez o0ar( Chrystusa i*)wiadcze-
nie o*tym, co Bóg uczyni$ dla*nas 
przez Baranka. W*Ksi(dze Apoka-
lipsy Baranek jest uciele)nieniem 
wiecznej ewangelii.

Ewangelia kon$ikt
G$oszenie ewangelii ma miej-

sce w*kontek)cie i#atmosferze kon-
/iktu. Jest istotn, cz()ci, historii 
buntu, który rozpocz,$ si( w*nie-
bie (zob. Ap 12,7-8) i*ogarn,$ ro-
dzaj ludzki (zob. Rdz 3,1-8). Gdy 
nadchodzi koniec kon/iktu, smok 
przygotowuje si(, by pokona- lud 
Bo+y przez zwiedzenia i*prze)la-
dowania (zob. Ap 13,13-15). Jed-
noczy on odst(pcze chrze)cija&-
stwo (zob. w. 1-17) przez przes$ania 
g$oszone przez trzy demoniczne 
duchy (spirytyzm) i*zyskuje popar-
cie królów ziemi (zob. Ap 16,13-14). 

W*tym samym czasie poprzez po-
selstwa trzech anio$ów Bóg gro-
madzi swój lud czasów ko&ca 
ze*wszystkich narodów, plemion, 
j(zyków i#ludów (zob. Ap 14,6-12), 
przygotowuj,c go na*powrót Chry-
stusa (zob. w.*14-20). W*tym ostat-
nim konflikcie zwyci(stwo jest 
mo+liwe tylko przez krew Baran-
ka (zob. Ap 12,11).

Konkluzja
Ewangelia ma by- g$oszona 

na*ca$ym globie jako jedyne roz-
wi,zanie tego kosmicznego kon-
/iktu. Trzej anio$owie „przedsta-
wiaj, tych, którzy przyj(li prawd( 
i z*moc, ukazuj, )wiatu ewange-
li(”3. Ods$aniamy tutaj to, co jest 
sednem adwentystycznego prze-
s$ania — ewangeli(. Nie powinni-
)my nigdy ani s$owami, ani dzia$a-
niem da- si( odwie)- od*g$osze-
nia wystarczalno)ci krwi Baranka. 
Potrzebne jest nam jasne zrozu-
mienie ewangelii, ale musimy 
tak+e dozwoli- jej, by uciele)ni-
$a si( w*naszym +yciu, czyni,c 
nas mi$uj,cymi lud'mi w*s$u+-
bie dla*drugich. Nasze zbory i*in-
stytucje powinny by- miejscami, 
gdzie mi$o)- Baranka jest obja-
wiana w*+yciu ca$kowicie po)wi(-
conym dla*Niego. 
1 E.G. White, Ewangelizacja, Warszawa 2000 (prze-
druk z*roku 1967), s.127. 2 Je)li inaczej nie zaznaczo-
no, cytaty biblijne we*wszystkich pozosta$ych arty-
ku$ach zosta$y wzi(te z*Biblii warszawskiej on-line. 
Doksologia — oddanie chwa$y Bogu, uwielbienie 
Boga za*Jego dzie$a. 3 The Seventh-day Adventist Bi-
ble Commentary, t. 7, s. 979.

Pytania
Dlaczego jest to tak wa+ne, 

by widzie- ewangeli( w*przes$a-
niach trzech anio$ów?

Czy obawiasz si( apokaliptycz-
nego przes$ania s,du? Dlaczego 
tak lub dlaczego nie?

Jak mo+emy skutecznie g$o-
si- Baranka i*ewangeli( z*Ksi(gi 
Apokalipsy w*zsekularyzowanym 
)wiecie?

NIEDZIELA

W Apokalipsie Baranek  
jest ucieleśnieniem 

wiecznej ewangelii
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G$oszenie wiecznej ewan-
gelii wiedzie do* apelu 
skierowanego do* istot 

ludzkich, by stan($y po*Bo+ej stro-
nie w*kosmicznym kon/ikcie (zob. 
Ap 14,7). Bóg szanuje ludzk, wol-
no)- i*zaprasza ka+dego cz$owie-
ka z*osobna, by dobrowolnie od-
powiedzia$ na*Jego plan dla*nie-
go. Ta najwa+niejsza decyzja 
zdecyduje o*wiecznym przezna-
czeniu ka+dego z*nas. Nawo$ywa-
nie to jest podobne do*sytuacji 
rodziców, którzy przeczuwaj,c, 
+e ich dziecko wkrótce podejmie 
z$, decyzj(, czyni, wszystko, co 
tylko mog,, +eby je przed ni, po-
wstrzyma-. Ten apel wychodzi 
wprost z*serca mi$uj,cego Boga.

Globalny apel
Waga tej decyzji wyra+ona zo-

sta$a czasownikami w*trybie roz-
kazuj,cym: bójcie si" Boga, od-
dajcie Mu chwa$( i*oddajcie Mu 
pok$on. Przedyskutujemy je do-
k$adnie.

Bójcie si$ Boga. Boja'& mo+e 
nas pobudzi- do*zrobienia cze-
go) dla*unikni(cia niebezpiecze&-
stwa, które j, wywo$uje. W*Pi)-
mie "wi(tym obecno)- Bo+a wy-
wo$uje strach. Któ+ by nie dr+a$ 

w*obecno)ci Boga, który objawia 
si( w*chwale niepoj(tego )wiat$a, 
co powoduje, i+ nawet przyroda 
dr+y i*cofa si( przed Nim? Istoty 
ludzkie za) boj, si( o*swoje +y-
cie nie dlatego, +e Bóg grozi im 
)mierci,, ale dlatego +e zdaj, so-
bie spraw(, i+ to jest tak intensyw-
ne, +e mog, tego nie przetrwa- 
(zob. Wj 20,19). Ten niezrówna-
ny Bóg zbli+a si( do*swych stwo-
rze&, pragn,c by- ich Bogiem. 
W* rezultacie strach objawiaj,-
cy si( przera+aj,cym dr+eniem 
przyci,ga ich do*Niego w*podzi-
wie, wyra+anym we*wdzi(cznym 
poddaniu si( Jemu, w*oddawaniu 
czci i w*spo$eczno)ci z*Tym, któ-
ry jest +yciem sam w*sobie (zob. 
Pwt 5,26-27). To jest prawdziwa, 
pe$na czci boja'& przed Bogiem 
Stwórc, i*Odkupicielem (zob. Wj 
20,1; Ap 4,10-11; 5,8-9).

Najlepsz, paralel, biblijn, 
do*wezwania do*boja'ni Bo+ej 
z*Ap 14,7 jest wezwanie zanoto-
wane w*Koh 12,13-14. Po*pierw-
sze, tryb rozkazuj,cy, by ba- si( 
Boga, jest u+yty w obu tych frag-
mentach, co wskazuje na*nagl,cy 
charakter tego wezwania. Po*dru-
gie, wezwania te s, powszechne, 
skierowane do*wszystkich ludzi 

(„to jest obowi,zek ka+dego cz$o-
wieka” — Koh 12,13; „mieszka&-
com ziemi” — Ap 14,6). Po*trze-
cie, banie si( Boga jest powi,zane 
z*s,dem („Bóg bowiem odb(dzie 
s,d nad*ka+dym czynem” — Koh 
12,14; „nadesz$a godzina s,du je-
go” — Ap 14,7). Po*czwarte, bo-
ja'& Bo+a jest po$,czona z*zacho-
wywaniem Jego przykaza& („Bój 
si( Boga i*przestrzegaj jego przy-
kaza&” — Koh 12,14; „Tu si( oka+e 
wytrwanie )wi(tych, którzy prze-
strzegaj, przykaza& Bo+ych” — 
Ap 14,12).

Pierwszy anio$ przynagla lu-
dzi, aby przyj(li tego wspania$e-
go Boga jako ich osobistego Bo-
ga i*aby okazali swoj, „boja'&” 
przez poddanie si( Jego mi$uj,-
cej woli. Alternatyw, dla*boja'-
ni wobec Boga jest strach przed 
smokiem i*poddanie si( mu, aby 
unikn,- )mierci (zob. Ap 13,15). 
Jednak tylko „Ten, który jest +y-
j,cym”; który umar$, ale teraz „+y-
je na*wieki”; tylko Baranek, który 
„zosta$ zabity”, mo+e zachowa- 
nasze +ycie (zob. Ap 1,18).

Oddajcie Mu chwa%$. Isto-
ty ludzkie maj, zaniecha- swej 
pychy, oddaj,c w*zamian cze)- 
i*chwa$( Bogu. Anio$ wymienia, 
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jak ludzie w$,czeni w*kosmicz-
ny kon/ikt, w*którym sprawied-
liwo)- i*mi$o)- Boga zosta$y za-
kwestionowane, maj, odda- 
chwa$( Bogu. Zwrot „da- chwa-
$( Bogu” jest u+yty w*Biblii w*kon-
tek)cie s,du i*oznacza przyznanie 
si( do*w$asnej grzeszno)ci oraz 
uznanie sprawiedliwo)ci s,du Bo-
+ego. W*takim przypadku zwrot 
ten jest wyznaniem winy (zob. Joz 
7,19) i*wyra+eniem pokuty (zob. Jr 
13,16; 1 Sm 6,5).

W Ksi(dze Apokalipsy „od-
danie chwa$y Bogu” opisu-
je po*pierwsze to, co dzieje si( 
w*niebie, gdzie niebia&skie isto-
ty jednog$o)nie o)wiadczaj,, +e 
Bóg jest godzien otrzymywania 
chwa$y, gdy+ jest Stworzycielem 
(zob. Ap 4,9-11) i*— przez Baran-
ka — Odkupicielem (zob. Ap 5,9-
13). Po*drugie, ludziom rozkazano 
odda- chwa$( Bogu tu na*ziemi 
(zob. Ap 11,13; 14,7; 16,9). Po*trze-
cie, u*ko&ca kosmicznego kon/ik-
tu wszyscy oddadz, chwa$( Bogu 
(zob. Ap 19,7; por. Ap 5,13). Na*zie-
mi istnieje niech(- do*przyznania 
si(, +e ludzie s, grzesznikami i*+e 
Bóg jest sprawiedliwym i*mi$uj,-
cym Bogiem. Wezwanie powin-
no by- skierowane do*wszystkich, 
gdy+ niektórzy, b(d,c )wiadkami 
niszczycielskich wstrz,sów w*na-
turze, oddadz, „chwa$( Bogu”, 
przyznaj,c, +e s, grzesznikami, 
i*uznaj,c, i+ s,dy Bo+e s, sprawie-
dliwe (zob. Ap 11,13; Rz 10,8-9).

Nabo%e&stwo i s'd
Wezwanie, by uzna- wszechpo-

t(+nego Boga Biblii jako Boga 
osobistego („ba- si( Boga”) i*wy-
zna- w$asn, grzeszno)-, uznaj,c 

Bo+, sprawiedliwo)- i* mi$o)-, 
podane jest w*kontek)cie og$o-
szenia, i+ „przysz$a godzina s,du 
Jego” (Ap 14,7). Zasadniczo s,d 
jest legalnym sposobem docho-
dzenia do*prawdy. Przest(pstwo 
o*kosmicznych proporcjach zo-
sta$o dokonane przez moce z$a, 
gdy zaatakowa$y integralno)- Bo-
+ego mi$uj,cego charakteru1. Jed-
nak na*S,dzie Ostatecznym Jego 
imi( zostanie oczyszczone z*za-
rzutów. Niesprawiedliwi propa-
gowali oszuka&cze zwiedzenia 
smoka, ale s,d objawi ich b$,d. To 
w$a)nie teraz jest czas, by ludzie 
bali si( Boga i*oddali Mu chwa$(.

S,d Ostateczny jest doktry-
n, chrze)cija&sk,. Wed$ug Biblii 
ma on trzy fazy. Pierwsz, jest s,d 
w*niebie przed powtórnym przyj-
)ciem Chrystusa, kiedy to +ycie 
ludu Bo+ego zostanie zbadane, 
by wyjawi-, czy pozostali wierni 
w*swym oddaniu Barankowi (zob. 
Dn 7,8-10.13.22; Rz 2,5-6; 6,1; 1 Kor 
3,8; 2 Kor 5,10; Ef 6,8). Chrystus 
przyjdzie, aby wybawi- swój lud, 
a*nie by go os,dzi- (zob. Hbr 9,28).

Chrze)cijanie wierz,cy w*nie-
)miertelno)- duszy tak+e wie-
rz, w*s,d przedadwentowy. S,d 
nad*„nie)mierteln, dusz,” ma ich 
zdaniem miejsce, gdy dana oso-
ba umiera. W*tym momencie, jak 
wierz,, ma miejsce legalna decy-
zja co do*wiecznego przeznacze-
nia tej osoby. Biblia odrzuca jed-
nak poj(cie nie)miertelno)ci du-
szy; naucza raczej, +e zmar$y „)pi” 
w*Panu a+ do*przyj)cia Chrystusa. 
Po*drugie, Biblia zapowiada tak+e 
s,d po*tysi,cleciu, gdy moce z$a 
i*ich stronnicy stan, przed tronem 
Bo+ym (zob. Ap 14,10; 20,11-12). 

Po*czym nast,pi trzecia, wyko-
nawcza faza S,du Ostatecznego, 
gdy wszech)wiat zostanie oczysz-
czony z*grzechu (zob. Ap 20).

Ca$y proces S,du Ostateczne-
go, tego najbardziej chwalebne-
go wydarzenia, zosta$ symbolicz-
nie zobrazowany w*Starym Testa-
mencie przez Dzie& Pojednania. 
Dzie& ten wskazuje na*moment 
w*historii („godzin(”), gdy proces 
tego s,du rozpoczyna si( w*nie-
bie. Wed$ug Boskiego kalenda-
rza mia$o to miejsce w*roku 1844 
(zob. Dn 8,14, por. Ap 11,19; 14,7). 
.yj,c obecnie w*tym poza0gu-
ralnym2 Dniu Pojednania, mamy 
nawo$ywa- ludzko)- do*okazy-
wania boja'ni Bo+ej i*do*dawa-
nia Bogu chwa$y.

Konkluzja
Transcendentny3 i* chwaleb-

ny Bóg Pisma pragnie by- na-
szym Bogiem, ale decyzja nale-
+y do*nas. S,d Ostateczny dowie-
dzie, +e przez krzy+ Chrystusa Bóg 
objawi$ sw, niesko&czon, mi$o)-, 
zbawiaj,c grzeszników, takich jak 
my, gdy+ obrali)my w$a)ciw, po-
staw( wzgl(dem Niego i*odda-
jemy Mu nale+n, chwa$(, staj,c 
po*stronie Baranka w*kosmicz-
nym kon/ikcie. 
1 Integralno)- — nienaruszalno)-, niezmienno)-, 
niepodwa+alno)-, spójno)-. 2 Poza0guralny — oso-
ba lub rzecz, która jest zapowiadana lub reprezen-
towana przez typ lub symbol, zw$aszcza posta- lub 
wydarzenie w*Nowym Testamencie zapowiedzia-
ne w*Starym Testamencie. 3 Transcedentny — nie-
poj(ty naszymi zmys$ami.

Pytania
Jak mo+emy powi,za- posel-

stwo trzech anio$ów z*Apokalipsy 
z*histori, mi$o)ci w*Ewangeliach?

Jak mo+emy odda- chwa$( Bo-
gu w*codziennym +yciu?

Dlaczego obietnica Boskiego 
s,du jest poselstwem nadziei 
w*)wiecie, w*którym rz,dzi am-
bicja, grzech i*z$o?

PONIEDZIA"EK

Zasadniczo sąd  
jest legalnym 

poszukiwaniem prawdy
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Niebia&skie poselstwo g$o-
szone przez pierwszego 
anio$a ma rozbrzmie- 

po*ca$ym )wiecie, przynaglaj,c 
wszystkich, aby bali si( Boga i*od-
dali Mu pok$on jako Stworzycie-
lowi (zob. Ap 14,7). Oddawanie 
czci prowadzi nas do*sedna ko-
smicznego kon/iktu, w*którym 
jeste)my wezwani do* czcze-
nia prawdziwego Stworzyciela, 
a*nie upad$ego cheruba (zob. Mt 
4,9), którego zamiarem jest po-
zbawienie Boga na*zawsze w$a-
dzy nad*cz()ci, Jego stworzenia. 
W*tym kon/ikcie oddawanie czci 
jest rozstrzygaj,c, kwesti,.

Oddawanie czci jako 
okazanie lojalno"ci 
Barankowi

Grecki czasownik t$umaczony 
w*Ap 14,17 jako oddawanie pok$o-
nu lub czci to proskuneo — ‘k$ania- 
si(, pada- na*twarz’. W*odniesie-
niu do*ludzi okre)la akt oddawa-
nia czci, ale w*odniesieniu do*Boga 
czasownik ten oznacza zarówno 
cielesny pok$on, jak i*wewn(trz-

ny wyraz wyrzeczenia si( nasze-
go upad$ego jestestwa, aby zna-
le'- pe$ni( istnienia w*Nim, który 
jest o)rodkiem i*celem naszego +y-
cia. Oddawanie czci wskazuje wi(c 
na*dwie wa+ne postawy.

Oddawanie czci jako 
wyznanie wiary

Niebia&skie istoty padaj, przed 
tronem Bo+ym i* oddaj, Bogu 
cze)-, o)wiadczaj,c: „Godzien 
jeste), Panie i*Bo+e nasz, przyj,- 
chwa$( i*cze)-, i*moc, poniewa+ Ty 
stworzy$e) wszystko, i z*woli two-
jej zosta$o stworzone, i*zaistnia$o” 
(Ap 4,11). Wyznaj, one, +e czcz, 
Boga jako Stworzyciela, i*zapra-
szaj, istoty ludzkie, by przy$,czy-
$y si( do*nich w*oddawaniu czci. 
Akt oddawania czci jest zasadni-
czo wyznaniem wiary w*Boga, któ-
rego okre)lamy jako swego Stwo-
rzyciela. To wyznanie wiary jest 
przez Ducha g$(boko osadzone 
w*naszym wewn(trznym cz$owie-
ku i*zostaje wyra+one przez s$owa 
i*uczynki; to pok$onienie si( w*ca$-
kowitym podda&stwie (por. Rz 

10,9-10). Oddawanie czci Stworzy-
cielowi ma w*istocie wiele wspól-
nego z*+yciem, gdy+ On jest 'ró-
d$em naszego +ycia. W*rezultacie 
oddawanie czci oznacza przeby-
wanie w*obecno)ci naszego Ojca, 
który przez mi$o)ciwe dzie$o stwo-
rzenia da$ nam +ycie. T$umaczy to, 
dlaczego w*Biblii tylko +ywi mo-
g, czci- Pana (zob. Ps 115,17-18).

Stworzona +ywa istota widzi 
Tego, który jest +yciem, i*k$ania si( 
przed Nim w*mi$o)ci i*wdzi(czno-
)ci. Takie oddawanie czci nie jest 
czym) sporadycznym, ale raczej 
sta$ym +yciem w*obecno)ci Pana 
i*pokornym obcowaniem z*Nim. 
Jan widzi tak+e istoty niebia&-
skie padaj,ce przed Barankiem 
w*oddawaniu czci, które mówi, 
do*Niego: „Godzien jeste) (…) po-
niewa+ zosta$e) zabity i*odkupi$e) 
dla*Boga krwi, swoj, ludzi z*ka+-
dego plemienia i*j(zyka, i*ludu, 
i*narodu” (Ap 5,9). Oddawanie czci 
jest wyznaniem wiary w*Chrystu-
sa, który jako Odkupiciel uczyni$ 
nas nowym stworzeniem (zob. 
J*3,7; 2 Kor 5,17). Odkupienie za-
k$ada, +e pierwotne stworzenie 
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Bo+e zosta$o zniszczone przez 
upad$ego cheruba i*+e ludzko)- 
oddali$a si( od* swego domu. 
Potem Syn Bo+y zst,pi$ na*na-
sz, planet( skoncentrowanych 
na*samych sobie stworze&, aby je 
przywie)- z*powrotem do*domu 
Ojca (zob. Iz 53,6), do*'ród$a ich 
+ycia. Istoty, którym przywrócone 
zosta$o stracone +ycie, wyznaj, 
przed wszech)wiatem, +e On jest 
naszym Odkupicielem, sk$aniaj,c 
si( przed Nim we*wdzi(cznej czci.

Wyznanie lojalno"ci
Oddawanie czci Bogu jest wy-

znaniem lojalno)ci wzgl(dem 
Boga jako Stworzyciela i*Odku-
piciela. Oznacza to zaj(cie miej-
sca po*Bo+ej stronie w*kosmicz-
nym kon/ikcie, a*tym samym jest 
to stanowczym wyst,pieniem 
przeciwko mocy z$a. Podobnie 
jak trzej towarzysze Daniela (zob. 
Dn 3,16-18) i*sam Daniel (zob. Dn 
6,10) na)ladowcy Baranka nie s, 
zastraszeni przez smoka. .adne 
stworzenie nie ma +ycia samo 
w*sobie i*nie jest w*stanie zacho-
wa- w$asnego +ycia, nie mówi,c 
o*+yciu innych stworze& — st,d 
oddawanie czci upad$emu cheru-
bowi, jako wyraz lojalno)ci wobec 
niego, oznacza wybranie )mierci. 
Lud lojalny wobec Boga ma „wy-
trwanie )wi(tych” i*„przestrzega 
przykaza& Bo+ych i*wiary Jezu-
sa” (Ap 14,12). Czczenie Boga jako 
Stworzyciela i*Odkupiciela wyra-
+a si( przez pos$usze&stwo przy-
kazaniom Bo+ym i*wiar( w*Chry-
stusa jako Odkupiciela.

Przykazania wspomniane 
w*Apokalipsie to g$ównie Deka-
log. Wezwanie do*oddawania czci 
Bogu jest zach(t, do*przestrze-

gania pierwszego przykazania. 
Ostrze+enie, by nie czci- obra-
zu bestii, zaprasza nas do*zacho-
wywania drugiego przykazania 
(zob. Ap 14,9). A*pot(pienie bestii 
z*powodu blu'nierstw przeciw 
Bogu wzywa do*pos$usze&stwa 
trzeciemu przykazaniu (zob. Ap 
13,6). W*nakazie czczenia Boga, 
który „stworzy$ niebo i*ziemi(, 
i*'ród$a wód” (Ap 14,7), u+yte s, 
s$owa i*idee z*czwartego przyka-
zania (zob. Wj 20,11), wskazuj,c 
na*wag( zagadnienia, kogo na-
le+y czci-. „Gdyby powszechnie 
zachowywano ten dzie& [szabat], 
my)li i*uczucia cz$owieka kiero-
wa$yby si( ku*Stwórcy jako Te-
mu, który godzien jest szacunku 
i*czci; nie by$oby wtedy ba$wo-
chwalcy, ateisty czy niewierz,-
cego”1.

Szabat jest nie tylko pomni-
kiem stworzenia, ale tak+e pomni-
kiem Tego, który przez Chrystusa 
stworzy$ wszystko. Dlatego smo-
kowi tak bardzo zale+y, aby na*za-
wsze usun,- ten pomnik. T$uma-
czy to, dlaczego „kwestia szabatu 
b(dzie punktem spornym w*wiel-
kim kon/ikcie, w*którym we'mie 
udzia$ ca$y )wiat”2. Obecnie od-
rzucanie przykazania o*szabacie 
ma co najmniej dwie zasadnicze 
formy. Pierwsza pochodzi z*od-
st(pczego chrze)cija&stwa i*po-
lega na* odrzuceniu biblijnego 
szabatu i*zast,pieniu go zacho-
wywaniem niedzieli. Druga wy-
wodzi si( z*nauk przyrodniczych. 
Teoria ewolucji usun($a ze*)wia-
domo)ci wielu naukowców i*in-
nych badaczy istnienie transcen-
dentalnego, a*jednak osobowego 
Boga Stworzyciela. W*ten sposób 
szabat jako pomnik Stworzycie-

la jest ignorowany. Wed$ug nich 
nie ma Stworzyciela i*nie jest po-
trzebny, gdy+ wszystko, co widzi-
my jest rezultatem przypadko-
wych i*bezcelowych naturalnych 
procesów. Wielu chrze)cijan pró-
bowa$o zharmonizowa- teori( 
ewolucji z*wiar, chrze)cija&sk,, 
twierdz,c, +e Bóg stwarza$ przez 
d$ugi czas w*procesie ewolucyj-
nym sk$adaj,cym si( ze*zmaga&, 
cierpie&, przetrwania silniejszych 
i*)mierci s$abszych. Ale taki Bóg 
w*ogóle nie jest podobny do*bi-
blijnego mi$uj,cego Boga, który 
jest Stworzycielem i*Odkupicie-
lem. To jest kontekst nawo$ywa& 
pierwszego anio$a do*czczenia 
Boga. To kwestia +ycia lub )mierci.

Konkluzja
Konflikt trwa, a* zasadnicza 

kwestia zosta$a jasno okre)lo-
na — kto jest godny naszej czci? 
Tylko Bóg, który przez Chrystusa 
stworzy$ wszystko i*przez Baranka 
odkupi$ nas, jest godny czci. Tyl-
ko samo 1ród$o +ycia mo+e stwo-
rzy- i*odtworzy- na*nowo +ycie 
przez odkupienie. Tak, prawd( 
wyznajemy, gdy w*g$(bokiej czci 
k$aniamy si( przed Bogiem i*Ba-
rankiem. 
1 E.G. White, Wielki bój, Warszawa 2019, s. 266. 3*The 
Seventh-day Adventist Bible Commentary, t. 7, 1980, 
s. 979.

Pytania
We' pod*uwag( nast(puj,ce 

stwierdzenie z*dzisiejszej czytan-
ki: „Akt oddawania czci jest za-
sadniczo wyznaniem wiary”. Jaki 
wp$yw ma to zrozumienie na*na-
sze oddawanie czci?

Dlaczego wa+ne jest zrozumie-
nie zwi,zku mi(dzy oddawaniem 
czci i*stworzeniem?

Jak mo+emy pomys$owo i*cie-
kawie przekazywa- poselstwo 
pierwszego anio$a ludziom wie-
rz,cym w*teori( ewolucji?

WTOREK

Oddawanie czci to przebywanie 
w obecności naszego Ojca



G!OS ADWENTU — wrzesie&-pa'dziernik 2021  13

W Ksi(dze Apokalipsy 
dzia$ania mocy z$a po-
kazane s, jako pod-

róbki dzia$a& Bo+ych. Na*przy-
k$ad Bóg posy$a trzech anio$ów 
g$osz,cych )wiatu ewangeli( 
(zob. Ap 14,6-12), a*smok ma trzy 
nieczyste duchy id,ce do*kró-
lów ziemi, by zgromadzi- ich 
na*ostateczn, konfrontacj( z*Ba-
rankiem (zob. Ap 16,13-14). Posel-

stwo drugiego anio$a opiera si( 
na*tym sposobie my)lenia. Bóg 
ma miasto i*smok tworzy swe w$a-
sne miasto — Babilon. To miasto 
g$osi ludziom poselstwo b(d,ce 
fa$szyw, ewangeli,, która jednak 
ostatecznie nie zwyci(+y.

Babilon i Baranek
Drugi anio$ og$asza wiado-

mo)- dotycz,c, Babilonu: „Upad$, 

upad$ wielki Babilon, który napo-
i$ wszystkie narody winem sza-
le&czej rozpusty” (Ap 14,8). W*na-
st(pnym rozwa+aniu przyjrzymy 
si( dok$adniej kluczowym ele-
mentom tego przes$ania.

Staro&ytny Babilon i# upa-
d%y cherub. Wszystko zacz($o 
si( na*równinie „w kraju Syne-
ar” (Rdz 11,2), co jest inn, nazw, 
Babilonu odnosz,c, si( do*po-
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$udniowej Mezopotamii. Tam 
po*potopie ludzie zdecydowali 
zbudowa- miasto zwane Babel, 
z*wie+, si(gaj,c, nieba. W*tej re-
lacji rzeczownik „Babel” wywo-
dzi si( z*hebrajskiego czasowni-
ka balal — ‘miesza-’, co znaczy, +e 
Babel to pomieszanie. Opowie)- 
dotyczy projektu jednocz,cego 
ludzko)- we*wspólnym celu. Cho-
dzi o*ludzkie uczynki i*osi,gni(cia 
wywodz,ce si( z*obaw o*samo-
zbawienie. Chodzi o*wprost nie-
wyobra+aln, ludzk, ambicj( d,-
+,c, do*panowania nad*ziemi, 
i*niebem, nad*wszystkim. Jest to 
ambicja o*kosmicznych propor-
cjach — zbudowanie kosmiczne-
go miasta, które w*zupe$nej nie-
zale+no)ci od*Boga zjednoczy$o-
by dwie najwa+niejsze dziedziny 
istnienia — ludzk, i*bosk,. Ba-
bilo&czycy nazwali swe miasto 
bab-ilani — ‘brama bogów’ praw-
dopodobnie dlatego, +e wyobra-
+ali je sobie jako kosmiczne mia-
sto, jednocz,ce ludzko)- na*ziemi 
z*bogami w*niebie. Zapis biblij-
ny przedstawia to jako akt bun-
tu przeciw Boskim planom wo-
bec ludzko)ci (zob. Rdz 9,7; 11,4). 
Projekt ten i*jego zamierzony cel 
zako&czy$ si(, gdy Bóg, niezapro-
szony, zainterweniowa$ przez eli-
minacj( wspólnego j(zyka jako 
elementu jednocz,cego ówcze-
sn, ludzko)- (zob. Rdz 11,7-8).

Pycha i*samowystarczalno)- 
Babilonu s, w* pe$ni przedsta-
wione w* ksi(dze Izajasza, gdy 
Pan og$asza swój s,d nad*Babi-
lonem, uto+samianym z*jego kró-
lem (zob. Iz 14,3-23). Urywek ten, 
aby opisa- plany i*intencje ów-
czesnego króla Babilonu, si(ga 
do*najg$(bszych ambicji upad-
$ego cheruba. W*ten sposób Bóg 
odkrywa wewn(trzn, korupcj( 
Lucyfera: „A przecie+ to ty ma-
wia$e) w*swoim sercu: Wst,pi( 
na* niebiosa, swój tron wynio-

s( ponad gwiazdy Bo+e i*zasi,-
d( na*górze narad (…) zrównam 
si( z*Najwy+szym” (Iz 14,13-14). 
Te same ambicje, w*taki czy inny 
sposób, znajduj, tak+e miejsce 
w*sercach ludzkich. Chocia+ his-
toryczny Babilon upad$, ambicje 
Lucyfera nadal +yj, i*b(dzie on 
próbowa$ zrealizowa- je w*cza-
sach ko&ca.

Babilon czasów ko!ca i#upa-
d%y cherub. Po*pierwsze, natura 
i*cel staro+ytnego Babilonu zo-
staj, teraz u+yte jako symbol Ba-
bilonu czasów ko&ca. W*Ksi(dze 
Apokalipsy Babilon jest po*pierw-
sze nieczyst, trójc,. Sk$ada si( 
ona z*trzech mocy zjednoczo-
nych, aby realizowa- plan upad-
$ego cheruba (zob. Ap 16,13). S, to 
smok, który wydaje si( przejmo-
wa- rol( Boga (zob. Ap 13,2.4); da-
lej bestia z*morza, cz(sto udaj,ca 
Chrystusa (zob. Ap 1,8; 13,14) oraz 
bestia z*ziemi, nazywana tak+e 
fa$szywym prorokiem, imituj,ca 
zadania Ducha "wi(tego (zob. Ap 
13,13; 19,20). Wed$ug historycz-
nej interpretacji apokaliptycz-
nych proroctw bestia z* morza 
reprezentuje Ko)ció$ chrze)ci-
ja&ski w*czasach )redniowiecza. 
Bestia z*ziemi to ameryka&ski pro-
testantyzm. A*smok to spirytyzm 
— oparty na*poga&skiej idei nie-
)miertelno)ci duszy, przez któr, 
szatan b(dzie dokonywa$ zwod-
niczych cudów (zob. Ap 16,13-14).

Po drugie, Babilon jest szczy-
towym wyrazem odst(pczego 
chrze)cija&stwa na* skal( glo-
baln,. Jest to cz()- Ko)cio$a La-
odycei, która nie pos$ucha$a we-

zwania Chrystusa, by otworzy- 
drzwi i*Go wpu)ci- (zob. Ap 3,14-
22). Poniewa+ jest bogaty (zob. 
Ap 18,3.11-13) i*pi(knie odziany 
(zob. w. 16.19), nie odczuwa po-
trzeby bogactwa ewangelii i*szat 
usprawiedliwienia, które Chrystus 
wszystkim oferuje (zob. Ap 3,18). 
Bestie, które tworz, Babilon nie 
s, bestiami spo$ecznego i*eko-
nomicznego ucisku w*nowocze-
snych spo$ecze&stwach, ale od-
biciem odst(pczego chrze)ci-
ja&stwa, które w*czasach ko&ca 
przeciwstawi si( Bo+emu ludowi 
ostatków (zob. Ap 13,15).

Po trzecie, Babilon kieruje 
do* )wiata fa$szywe poselstwo 
zbawienia: „napoi$ wszystkie na-
rody winem szale&czej rozpusty” 
(Ap 14,8). Moc, kieruj,c, Babilo-
nem jest po+,danie/nami(tno)-, 
a*nie umys$ o)wiecony przez Du-
cha. Przez dzielenie si( winem du-
chowego wszetecze&stwa Babi-
lon zidenty0kowany zosta$ jako 
niewierna ma$+onka, co sugeru-
je niewierno)- wobec Pana Boga. 
W*Starym Testamencie niewier-
no)- Izraela wobec Boga wyra-
+a$a si( w*przymierzach z*naro-
dami, aby zapewni- sobie dzi(ki 
nim przetrwanie (zob. Ez 16,26-
29), oraz w*przyjmowaniu prak-
tyk religijnych i*wierze& innych 
narodów (zob. Jr 2,20-21; Ez 6,9; 
16,23). W*obu przypadkach by$o 
to odst(pstwo (zob. Ps 106,35-
39). W*Ksi(dze Apokalipsy Babi-
lon szuka oparcia w*królach zie-
mi (zob. Ap 17,12-13), popieraj,c 
zwiedzenie i*oddawanie czci smo-
kowi (zob. Ap 13,4).

&RODA

Pokona ich nie atak Lwa,  
ale ofiara Baranka, 

który został zabity za nasze grzechy
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Po czwarte, w*procesie two-
rzenia si( Babilonu czasów ko&-
ca smok si(ga do*)wiata niechrze-
)cija&skiego, by zjednoczy- go 
wokó$ przekona& odst(pczego 
chrze)cija&stwa. Jest to z*pewno-
)ci, trudne przedsi(wzi(cie, gdy+ 
)wiat jest zape$niony mnóstwem 
globalnych religii, wrogo nasta-
wionych do*siebie mocy politycz-
nych, sprzecznych sposobów my-
)lenia, a*tak+e ateizmem i*sekula-
ryzmem. Najbardziej skutecznym 
dla*smoka sposobem osi,gni(-
cia swoich zamierze& jest u+ycie 
nadnaturalnych zjawisk. Trudno 
by$oby znale'- bardziej skutecz-
ny sposób zmiany ludzkiej lojal-
no)ci ni+ nadnaturalne prze+y-
cie, któremu trudno zaprzeczy-. 
Apokalipsa mówi o*dokonywa-
niu wielkich cudów przez smoka 
i*jego przedstawicieli. W*rezulta-
cie na*mapie )wiata w*obszarach 
spo$ecznym, politycznym i*reli-
gijnym zajd, wielkie zmiany, nie-
mo+liwe obecnie do*przewidze-
nia (zob. Ap 13,13-14).

Triumf Baranka
Co takiego Babilon oferuje 

)wiatu? Babilon oferuje swój w$a-
sny sposób zbawienia przez g$o-
szenie fa$szywej ewangelii. Bóg 
oferuje )wiatu ewangeli( zbawie-
nia przez Baranka, ale Babilon ofe-
ruje swoje wino. Wino cz(sto jest 
symbolem Bo+ych zbawczych 
b$ogos$awie&stw dla*swego lu-
du. Babilon daje swym na)la-
dowcom wino swych w$asnych 
„zbawczych b$ogos$awie&stw”, 
mianowicie sw, duchow, niemo-
ralno)-. W*Starym Testamencie 
wino nazwane jest „krwi, wino-
gron” (Pwt 32,14) i*jest doskona-
$ym symbolem krwi/+ycia Jezu-
sa. Podczas Wieczerzy Pa&skiej 
poda$ On swym uczniom wino, 
które reprezentowa$o Jego +ycie 
o0arowane za*przebaczenie grze-

chu (zob. Mt 26,28) — dobr, no-
win( ewangelii. W*Ewangelii Ja-
na Jezus oferuje swoj, krew jako 
jedyne 'ród$o +ycia dla*grzeszni-
ków (zob. J 6,53-54; por. J 19,34). 
Babilon poi mieszka&ców ziemi 
swoim w$asnym winem przez roz-
g$aszanie fa$szywej ewangelii, 
rzekomo uwierzytelnionej przez 
nadzwyczajne cuda dokonywa-
ne przez smoka i*jego przedsta-
wicieli (zob. Ap 13,13-14; 16,13-14). 
Ta fa$szywa ewangelia nazwana 
jest „winem szale&czej rozpusty” 
(Ap 14,8). Jest to falsy0kat Boskie-
go planu zbawienia ludzko)ci. To 
duchowa niewierno)- i*niemo-
ralno)-.

Wobec tej konfrontacji ewan-
gelii zbawienia w*Chrystusie z*fa$-
szyw, ewangeli, smoka, czyli 
upad$ego cheruba, ludzko)- si( 
podzieli. Ostatecznym rezultatem 
b(dzie upadek Babilonu. Nast,-
pi on w*dwóch etapach. Pierw-
szy etap ma charakter duchowy 
i*obecnie si( rozwija. Stanie si( wi-
doczny, gdy odst(pstwo rozpo-
cz(te we*wczesnej historii Ko)cio-
$a osi,gnie swój szczyt w*przy-
wróceniu jedno)ci odst(pczego 
chrze)cija&stwa. Pe$nia Babilo-
nu nie zostanie osi,gni(ta, do-
póki si( to nie stanie. Drugi etap 
upadku nastanie przy powtór-
nym przyj)ciu Chrystusa, a* je-
go rezultatem b(dzie ostatecz-
ne pokonanie Babilonu. Jan mó-
wi, +e w*tym czasie „rozpad$o si( 
wielkie miasto [Babilon] na*trzy 
cz()ci” (Ap 16,19). Nie)wi(ta trój-
ca nie b(dzie mog$a osta- si( 
przed Barankiem (zob. Rdz 11,8). 
„B(d, oni walczy- z*Barankiem, 
lecz Baranek zwyci(+y ich” (Ap 
17,14). Niesprawiedliwi b(d, szu-
ka- schronienia „przed obecno-
)ci,” Baranka (zob. Ap 6,16). Po-
kona ich nie atak Lwa, ale o0a-
ra Baranka, który zosta$ zabity 
za*nasze grzechy. Baranek uciele-

)nia ewangeli( i*wychodzi z*kon-
/iktu zwyci(sko.

Konkluzja
Babilon nie jest jeszcze obec-

ny w*)wiecie w*swej pe$ni. Jak ju+ 
wskazali)my, w*chrze)cija&skim 
Ko)ciele proces odst(pstwa roz-
pocz,$ si( wcze)niej, a*osi,gnie 
swój punkt szczytowy na*krót-
ko przed przyj)ciem Chrystusa 
(zob. 2 Tes 2,1-10). Wa+ne, aby)my 
obserwowali, co si( dzieje w*sto-
sunkach mi(dzy protestantami 
i*katolikami, a*szczególnie do-
strzegali znacz,cy wzrost wp$y-
wu katolicyzmu w*niektórych cz(-
)ciach )wiata, nawet w)ród religii 
niechrze)cija&skich. "wiat zmie-
nia si( bardzo szybko i*mo+emy 
si( spodziewa- bardziej znacz,-
cych zmian, szczególnie o*charak-
terze religijnym. W*tym czasie na-
szym obowi,zkiem jest g$oszenie 
ewangelii Jezusa Chrystusa, jako 
jedynej drogi zbawienia, przez 
u)wiadamianie )wiata o*tym, co 
przed nami. „Mo+emy mie- nie-
wiele do*powiedzenia w*niektó-
rych sprawach co do*mocy Rzy-
mu i*papiestwa, ale powinni)my 
zwraca- uwag( na*to, co proro-
cy i*aposto$owie napisali pod*na-
tchnieniem Ducha Bo+ego”1. 
1 E.G. White, Counsels to Writers and Editors, Nashville  
1946, s. 65.

Pytania
Jak mo+emy unika- „babilo&-

skiego” sposobu my)lenia w*na-
szym w$asnym +yciu?

Dlaczego poselstwo z*Ksi(gi 
Apokalipsy o*upadku Babilonu 
jest dobr, nowin, dla*pod,+aj,-
cych za*Barankiem, gdziekolwiek 
On prowadzi?

Ksi(ga Apokalipsy mówi o*fa$-
szywej trójcy pragn,cej podrobi- 
prawdziw, Trójc(. Jak mo+emy 
przygotowa- si(, by unikn,- zwie-
dzenia przez t( fa$szyw, trójc(?

&RODA
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Bóg wyrazi$ sw, wielk, tro-
sk( wzgl(dem grzesznych 
istot ludzkich przez g$osze-

nie wiecznej ewangelii — przez 
Jego wezwanie skierowane do*lu-
dzi, aby do*Niego wrócili (posel-
stwo pierwszego anio$a) i*przez 
zwrócenie im uwagi na*fa$szyw, 
ewangeli( Babilonu (poselstwo 
drugiego anio$a). Teraz Bóg zno-
wu otwiera swe serce, ostrzega-
j,c ludzko)- przed podzieleniem 
losu tych, którzy zidenty0kuj, si( 
ze*smokiem, i*maj,c nadziej(, +e 
Go us$uchaj, i*wybior, lojalno)- 
wobec Baranka. Poselstwo to pro-
wadzi nas do*S,du Ostatecznego 
i*rozwi,zania kosmicznego kon-
/iktu przez Baranka.

Musimy dokona# wyboru
J(zyk i*obrazy u+yte w*posel-

stwie trzeciego anio$a (zob. Ap 
14,9-11) wydaj, si( niektórym nie-
zgodne z*chrze)cija&sk, ewange-

li,. Jedynie spojrzenie na*to po-
selstwo z*perspektywy o0arnej 
mi$o)ci Baranka wyjawia cel te-
go poselstwa.

Kwestia lojalno"ci
Poselstwo trzeciego anio$a sku-

pia si( na*jednym z*najwa+niej-
szych dla*cz$owieka pyta&: wzgl(-
dem kogo w*ostateczno)ci obja-
wimy nasz, lojalno)-? Wskazuje 
ono na*istnienie kon/iktu i na*to, 
+e niezale+nie od*tego, po*któ-
rej stronie obecnie stoimy, mamy 
mo+no)- wyboru. Niech(- doko-
nania wyboru oznacza pozostanie 
po*z$ej stronie! S, tylko dwie mo+-
liwo)ci: Baranek lub upad$y che-
rub. W*tym kon/ikcie nie ma mo+-
liwo)ci pozostania neutralnym.

Znajdujemy tu g$(bokie zna-
czenie poj(cia lojalno)ci, gdy+ 
nasz charakter wyjawi to+samo)- 
istoty, która jest obiektem naszej 
lojalno)ci. St,d s$owa o*przyj(ciu 

znamienia i*imienia bestii na*r(-
k( lub na*czo$o (zob. Ap 14,9.11). 
Lojalno)- wzgl(dem upad$ego 
cheruba (Lucyfera) zostawia wi-
dzialny )lad w*naszym +yciu. Przy-
j(cie imienia bestii oznacza iden-
ty0kacj( z*planami i*ambicjami 
tego upad$ego cheruba, przy-
nale+no)- do*niego. Idea przy-
nale+no)ci jest jasno wyra+o-
na przez znami( bestii. Znami( 
na*r(ce lub na*czole jest widoczne 
dla*wszystkich i*wskazuje na*przy-
nale+no)- do*upad$ego cheruba 
(zob. Wj 13,9). Znami( (znak) jest 
symbolem autorytetu obiektu 
naszej lojalno)ci.

Je)li przyjrzymy si( historii od-
st(pczego chrze)cija&stwa, szu-
kaj,c symbolu autorytetu, który 
wyjawi$by lojalno)- danej oso-
by w*czasie kon/iktu, to jest nim 
bezsprzecznie niedziela. Twier-
dzenie posiadaniu upowa+nie-
nia do* zmiany prawa Bo+ego 
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jest nieprze)cignionym aktem zu-
chwalstwa. Autorytet Boga, któ-
ry ustanowi$ szabat dnia siódme-
go jako dzie& odpoczynku i*na-
bo+e&stwa, zosta$ podeptany 
i*zag$uszony przez ludzki g$os, 
który zmieni$ )wi(cenie soboty 
na*niedziel(. Prawo Bo+e odegra 
jednak wa+n, rol( w*ostatecznej 
fazie tego kon/iktu. Nale+y za-
uwa+y- po$,czenie mi(dzy od-
dawaniem czci i*znamieniem be-
stii w*Ap 14,9: „Je+eli kto) odda 
pok$on zwierz(ciu (…) i*przyjmie 
znami( (…)”. Te dwa elementy s, 
nieroz$,czne. Poniewa+ niedzie-
la jest og$oszona dniem nabo-
+e&stwa, poddanie si( tej zmia-
nie jest jednocze)nie aktem od-
dawania czci jej autorowi. W*ten 
sposób pogwa$cone zosta$y dwa 
przykazania, pierwsze i*czwarte. 
Niedziela przez ten akt sta$a si( 
fa$szywym szabatem, zast(pu-
j,c prawdziwy szabat, który sam 
w*sobie by$ znakiem u)wi(caj,-
cego autorytetu Bo+ego.

Wino ogie&
Ostateczny los niepobo+nych 

to doznanie gniewu Bo+ego. Tu 
stajemy wobec tematu, który 
okre)lany jest jako trudny temat 
gniewnego Boga. Jan próbuje wy-
ja)ni-, o*co chodzi, u+ywaj,c me-
tafor wina, ognia i*siarki. Te same 
poj(cia u+yte s, w*Starym Testa-
mencie, aby opisa- s,dy Bo+e spa-
daj,ce na*Jego przeciwników (zob. 
Jr 25,15-28; Ps 11,6; Rdz 19,24). Jest 
to j(zyk symboli, gdy+ gniew Bo-
+y nie oznacza dos$ownego picia 
kielicha gniewu. W*tym przypad-
ku istotny jest rodzaj wina, jakie 
niepobo+ni maj, pi-, gdy+ daje to 
punkt odniesienia. Wino to nie by-
$o zmieszane z*wod,, co by$o po-
wszechn, praktyk,, ale mia$o sw, 
pe$n, moc (zob. Ap 14,10). Ozna-
cza to, +e niepobo+ni do)wiadcz, 
gniewu Bo+ego niez$agodzonego 

przez mi$osierdzie, jako +e w*pew-
nym momencie nie b(dzie ju+ 
mo+liwo)ci pokuty (zob. Ap 22,11).

Druga metafora to ogie& 
i*siarka. Niepobo+ni b(d, dr(-
czeni w*ogniu i*siarce. Metafora 
ta porównuje doznanie gniewu 
Bo+ego do*bólu odczuwanego, 
gdy p$on,ca siarka dotknie cia$a. 
Gniew Bo+y jest bolesnym dozna-
niem. Metafora ta tak+e dotyczy 
faktu, +e to, co zosta$o spalone, 
zosta$o na*zawsze zniszczone, nie 
mo+na tego odzyska-. Chodzi tu 
o*my)l, +e w*rezultacie gniewu Bo-
+ego niepobo+ni zostan, znisz-
czeni na*zawsze, co jest nazwane 
drug, )mierci, (zob. Ap 20,6.14). 
Ogie& jest wieczny, gdy+ to, co 
spali, jest na*wieki zniszczone; b(-
dzie si( pali$, a+ wszystko sp$onie 
(zob. Iz 34,9-10; Jud 7). Gdy nie-
pobo+ni b(d, do)wiadcza- dru-
giej )mierci, nie b(dzie dla*nich 
+adnej ulgi.

Cierpienia Chrystusa
Bolesna i* ostateczna )mier- 

niepobo+nych jest dla*nas nie-
wyobra+alna, gdy+ nikt ze*)mier-
telników jeszcze jej nie do-
)wiadczy$. Jedynym wyj,tkiem 
by$ Jezus Chrystus, a*dozna$ jej 
dla*nas, aby)my mogli tego unik-
n,-. Na*S,dzie Ostatecznym nikt 
nie musi by- skazany na*drug, 
)mier-; przynajmniej nie ma rze-
czywistej przyczyny, aby tak 
musia$o by-. Chrystocentrycz-
ne spojrzenie na*S,d Ostateczny 
musi po$,czy- go z*os,dzeniem 
Chrystusa na*krzy+u. Wzi,$ tam 
na*swoje barki s,d nad*)wiatem 
(zob. J 12,31), nios,c na*sobie jego 
grzechy jak baranek o0arny (zob. 
J 1,29), i*pi$ z*kielicha s,du Bo+e-
go nad*grzeszn, ludzko)ci, (zob. 
J 18,11), aby ci, którzy uwierzyli 
w*Niego jako Zbawiciela, nie zgi-
n(li, ale mieli wieczne +ycie (zob. 
J 3,16).

Na krzy+u do)wiadczy$ swe-
go chrztu ogniem i*powiedzia$: 
„Pragn(” (J 19,28). Na*krzy+u „Bóg 
cierpia$ ze*swym Synem tak, jak 
tylko boska Istota mog$a cierpie-, 
aby )wiat móg$ si( z#Nim pojed-
na$”1. Rozdzieraj,cy ból, który od-
czuwa$ Syn, by$ bólem nie tak bar-
dzo 0zycznym, co wewn(trznym, 
gdy zda$ sobie spraw( z*od$,cze-
nia od*Ojca (zob. Mt 27,46). Cze-
go) podobnego do)wiadcz, nie-
pobo+ni podczas S,du Ostatecz-
nego, gdy zdadz, sobie spraw(, 
+e zostan, na* wieki od$,czeni 
od*Boga.

Konkluzja
W kon/ikcie rzeczywi)cie cho-

dzi o*lojalno)-. Ostrze+enie Bo-
+e brzmi jak gro'ba, ale to z*po-
wodu powagi sytuacji, w*jakiej 
znajdzie si( ludzko)-. Bóg w*swej 
szczero)ci odkrywa ból swojego 
serca, gdy+ nie chce )mierci tych, 
których stworzy$. S$owa tu u+yte 
s, jakby znakiem ostrzegaj,cym 
ludzi, aby si( zatrzymali przed 
)miertelnym zagro+eniem. Bóg 
wie o*tym, gdy+ do)wiadczy$ te-
go wraz ze*swym Synem na*krzy-
+u. Do*tego czasu jeste)my Bo+y-
mi ambasadorami zapraszaj,cy-
mi ludzi, aby obrali Baranka, który 
nas pojedna$ z*Bogiem. 
1 E.G. White, God’s Amazing Grace, Washington D.C. 
1973, s. 161.

Pytania
Dlaczego Pismo tak obrazowo 

przedstawia zniszczenie bezbo+-
nych i*z$a?

Jaki wp$yw ma nasze poj(cie 
o*Bogu na*nasze zrozumienie s,-
du? Co mo+emy zrobi-, +eby prze-
kazywa- pe$ny obraz charakteru 
Bo+ego ludziom, którzy zmagaj, 
si( z*poj(ciem gniewnego Boga?

Jak mo+emy najlepiej t$uma-
czy- gniew Bo+y w*kontek)cie 
planu zbawienia?

CZWARTEK
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Poselstwo trzeciego anio-
$a jest ostrze+eniem ma-
j,cym przekona- ludzi, +e 

mog, unikn,- losu bezbo+nych 
przez przej)cie na*stron( Baranka. 
To mocne ostrze+enie prowadzi 
do*opisu celu S,du Ostateczne-
go. Nadal u+ywane s, mocne s$o-
wa i*ostre obrazy o*piciu czyste-
go wina gniewu Bo+ego z*kielicha 
Jego gniewu i*m(czeniu w*ogniu 
i*siarce wobec )wi(tych anio$ów 
i*wobec Baranka (zob. Ap 14,10).

S'd Ostateczny i(krzy%
Grecki czasownik basanizo — 

‘torturowa-, dr(czy-’ wyra+a po-
j(cie nie do*zaakceptowania dla 
wi(kszo)ci wspó$czesnych lu-
dzi. Oznacza on intensywne 
cierpienia 0zyczne lub mental-
ne, nad*którymi cierpi,cy nie ma 

+adnej kontroli (zob. 2 P 2,7-8). 
W*Ksi(dze Apokalipsy s$owo to 
u+yte zosta$o tak+e w*odniesie-
niu do*cierpienia kobiety w*cza-
sie porodu (zob. Ap 12,2). W*przy-
padku bezbo+nych forma grama-
tyczna tego czasownika wskazuje 
na*czas przysz$y niedokonany — 
„b(dzie m(czony”. Powstaje py-
tanie: kto b(dzie ich dr(czy$ lub 
co b(dzie ich dr(czy$o? W*poszu-
kiwaniu odpowiedzi przyjrzymy 
si( bli+ej temu fragmentowi z*Ap 
14,10, jego s$ownictwu i*celowi 
napisania go.

Wobec Baranka
Niepobo+ni b(d, prze+ywa- 

udr(czenie „wobec )wi(tych anio-
$ów i*wobec Baranka”. Obraz ten 
przedstawia cierpienie i*ogrom-
n, udr(k( niepobo+nych, gdy 

b(d, sta- w*obecno)ci anio$ów 
i*Baranka. Obraz Jezusa z*anio$a-
mi ma swe korzenie w*Starym Te-
stamencie w*urywkach og$asza-
j,cych przybycie Boga w*eskorcie 
anio$ów, by s,dzi- niepobo+nych 
i*ratowa- lud Bo+y (zob. Pwt 33,2; 
Za*14,9). W*Nowym Testamencie 
opisuje to widzialn, i*chwalebn, 
rzeczywisto)- przyj)cia Chrystu-
sa. B(dzie On eskortowany przez 
swych anio$ów (zob. Mt 16,27; 
25,31-32; Mk 13,26-27). B(dzie to 
najbardziej chwalebne pojawienie 
si( Jezusa istotom ludzkim i*wszy-
scy Go zobacz, (zob. Ap 1,7); b(-
d, stali w*Jego obecno)ci (zob. Ap 
6,16-17).

Ap 14,10 dotyczy pierwszej fa-
zy powtórnego przyj)cia Jezusa, 
kiedy zobacz, Go tylko +yj,cy 
w*tym czasie ludzie. Natomiast 

PI'TEK
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po* tysi,cleciu Chrystus po* raz 
ostatni pojawi si( niepobo+nym 
wszystkich wieków oraz upad$e-
mu cherubowi. Wtedy zostanie 
og$oszony wyrok.

Baranek i(krzy%
Musimy zauwa+y-, +e j(zyk po-

selstwa trzeciego anio$a jest bar-
dzo precyzyjny. Niepobo+ni stoj, 
przed Barankiem, nie przed Kró-
lem królów ani nawet przed Pa-
nem. Gdy spojrz, w*gór(, zobacz, 
Chrystusa jako Baranka Bo+ego, 
który na*krzy+u okaza$ niesko&-
czon, mi$o)- Boga do*wszyst-
kich Jego stworze&. W*Ksi(dze 
Apokalipsy obraz Baranka, któ-
ry zosta$ zabity, jest wizualnym 
przedstawieniem ewangelii zba-
wienia przez wiar( w*o0arnicz, 
)mier- Jezusa (zob. Ap 5,9). Wiecz-
na ewangelia ukazuje dok$adnie 
mi$uj,c, natur( Boga, która za-
wsze zwraca si( ku*obiektowi tej 
mi$o)ci. Jezus o)wiadczy$: „A gdy 
Ja b(d( wywy+szony ponad zie-
mi(, wszystkich do*siebie poci,-
gn(” (J 12,32), niektórych ku*zba-
wieniu (zob. J 3,14-15), innych 
na*s,d (zob. Ap 14,10). Na*s,dzie 
Bo+ym niepobo+nym i*wszystkim 
mocom z$a zostanie ukazana naj-
wi(ksza g$(bia Bo+ej mi$o)ci, ja-
ka kiedykolwiek zosta$a ujawnio-
na w*kosmicznej historii.

Gdy patrz, na*Baranka, zdaj, 
sobie spraw(, +e Bóg istotnie jest 
Bogiem mi$o)ci i*sprawiedliwo-
)ci i*+e kosmiczny kon/ikt nie ma 
usprawiedliwienia. Ellen G. Whi-
te pisze o*momencie, kiedy tron 
Chrystusa wznosi si( ponad mu-
rami Nowego Jeruzalem i*gdy Go 
widz,, „ponad tronem ukazuje si( 
krzy+”1. Pisze te+: „Wobec obra-
zu Golgoty z*jej tajemnicz, O0a-
r, grzesznicy b(d, pot(pieni”2. 
Mo+emy chyba doj)- do*wnios-
ku, +e to, co powoduje m(k( nie-
pobo+nych, to obraz mi$o)ci Bo-

+ej ukazany przez Baranka. Mi$o)- 
ta spowoduje w*nich poczucie 
winy. Zobacz, siebie takimi, ja-
kimi naprawd( s,, jednocze)nie 
zdaj,c sobie spraw( z*od$,cze-
nia na*wieki od*tego wspania$ego 
Boga. Ból ten b(dzie przeogrom-
nie rozdzieraj,cy. Mo+na w$a)ci-
we powiedzie-, +e mi$o)- Bo+a 
objawiona w*o0arniczej )mierci 
Baranka, która nape$nia serca lu-
du Bo+ego rado)ci, i*wdzi(czno-
)ci,, serca niepobo+nych nape$ni 
intensywnym bólem i*poczuciem 
winy. Gdyby przyj(li dar zbawie-
nia oferowany im przez Baranka, 
unikn(liby s,du i*pot(pienia. Ob-
jawienie si( Baranka niepobo+-
nym doprowadzi kosmiczny kon-
/ikt do*zako&czenia i*zapocz,t-
kuje w*kosmosie wieczny pokój.

Kosmiczna harmonia
Podczas S,du Ostatecznego 

najbardziej przekonuj,cym do-
wodem przedstawionym przez 
Boga niepobo+nym oraz szata-
nowi i*jego demonom b(dzie Je-
go samoo0arnicza mi$o)- ukazana 
na*krzy+u przez Baranka, który zo-
sta$ zabity. B(dzie to w*rzeczywi-
sto)ci jedyny i*wystarczaj,cy do-
wód, który On przedstawi. Jego 
przekonuj,ca moc jest niezg$(bio-
na, gdy+ b(dzie utrzymywa- ca$y 
wszech)wiat w*jedno)ci poprzez 
wieczno)-. Patrz,c na*po)wi(ca-
j,cego swe +ycie w*dobrowolnej 
o0erze Baranka, moce z$a uznaj, 
i*wyznaj,, +e Bóg rzeczywi)cie jest 
sprawiedliwy w*swoim os,dzie ich 
dzia$a&; +e nale+y im si( )mier-, 
gdy+ tak, drog( obrali. Jan prze-
widywa$ ten moment, gdy napisa$, 
+e „wszelkie stworzenie, które jest 
w*niebie i na*ziemi, i pod*ziemi,, 
i w*morzu, i*wszystko, co w*nich 
jest, mówi$o: Temu, który siedzi 
na*tronie, i*Barankowi, b$ogos$a-
wie&stwo i*cze)-, i*chwa$a, i*moc 
na*wieki wieków” (Ap 5,13; por. Jud 

14-15). Ca$y wszech)wiat jedno-
g$o)nie wyzna, „+e Jezus Chrystus 
jest Panem, ku*chwale Boga Ojca” 
(Flp 2,11). W*ostatecznym ogniu 
wszech)wiat zostanie oczyszczo-
ny z*obecno)ci z$ych mocy i*skut-
ków ich dzia$a&. A*potem „widzia-
$em nowe niebo i*now, ziemi(” 
(Ap 21,1).

Konkluzja
Ramami kosmicznego kon-

/iktu jest mi$o)-. Zanim zacz,$ 
si( grzech, wszech)wiat t(tni$ 
+yciem w*doskona$ej harmonii 
i*mocy mi$o)ci; i*zanim kon/ikt 
dobiegnie ko&ca, mi$o)- przywie-
dzie wszystko z*powrotem do*do-
skona$ej harmonii. U*samego sed-
na poselstwa trzech anio$ów jest 
najwspanialsza historia o*wymia-
rach kosmicznych, któr, ma us$y-
sze- ca$y )wiat, przygotowuj,c 
si( na*przyj)cie Chrystusa. Ko-
)ció$ winien by- gotowy na*ka+-
dy wysi$ek, aby wszystkie jego 
nauki (szczególnie eschatologia) 
i*dzia$alno)- by$y skoncentrowa-
ne na*wiecznej ewangelii zbawie-
nia przez wiar( w*Baranka (zob. 
Ap 14,12). To jest poselstwo Pana 
do*)wiata, które powinno zosta- 
uciele)nione w*naszych s$owach 
i*czynach. 
1 E.G. White, Wielki bój, Warszawa 2019, s. 400. 2 Ta+, 
%ycie Jezusa, Warszawa 2013, s. 40.

Pytania
Jak mo+emy dzieli- si( z*inny-

mi doskona$, równowag, mi(-
dzy mi$o)ci, a*sprawiedliwo)ci, 
w*charakterze Bo+ym?

Przedyskutuj cytat z*dzisiejszej 
czytanki: „Ramami kosmicznego 
kon/iktu jest mi$o)-”. Jaki ma to 
wp$yw na*nasze codzienne +ycie 
z*Jezusem?

W jaki sposób mo+emy najle-
piej dzieli- si( dobr, nowin, po-
selstw trzech anio$ów z*nast(p-
nym pokoleniem adwentystów?

PI'TEK
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Widzia$am grup( ludzi 
trzymaj,cych si( moc-
no i*dobrze strze+onych, 

niedaj,cych +adnego pos$uchu 
tym, którzy chcieli zachwia- sil-
n, wiar, zboru. Bóg spogl,da$ 
na*nich z*upodobaniem. Poka-
zano mi trzy stopnie: pierwsze, 
drugie i*trzecie poselstwo aniel-
skie. Towarzysz,cy mi anio$ rzek$: 
„Biada temu, kto b(dzie próbowa$ 
poruszy- chocia+by jedn, belk( 
lub wyj,- chocia+by jedn, szpil-
k( z*tych poselstw. Nale+yte ich 
zrozumienie jest rzecz, wielkiej 
wagi. Los duszy zale+y od*sposo-
bu, w*jaki przyjmie te poselstwa.

Ponownie przejrza$am wszyst-
kie trzy poselstwa i* zobaczy-

$am, jak drogo lud Bo+y zap$aci$ 
za*swe do)wiadczenia. Wierni do-
szli do*celu po*wielu cierpieniach 
i*ci(+kich walkach. Bóg ich pro-
wadzi$ krok za*krokiem, a+ posta-
wi$ na*pewnym i*niezachwianym 
fundamencie. Widzia$am, jak zbli-
+ano si( do*niego i*badano fun-
dament. Jedni z*rado)ci, natych-
miast zajmowali na*nim miejsce, 
inni zacz(li w*fundamencie szu-
ka- skaz. Pragn(li poczyni- po-
prawki, wtedy — ich zdaniem 
— fundament by$by doskonal-
szy, a*lud szcz()liwszy.

Byli i*tacy, którzy schodzili z*fun-
damentu, uwa+aj,c, +e jest 'le 
zbudowany. Widzia$am, +e prawie 
wszyscy stali na*nim mocno i*na-

pominali tych, którzy zeszli, aby 
przestali narzeka-, bowiem sam 
Bóg by$ budowniczym i*nie powin-
ni walczy- przeciwko Niemu. Przy-
pominaj,c sobie cudowne dzie$o 
Bo+e, które przywiod$o ich do*tej 
silnej opoki, wznosili oczy ku*nie-
bu i*g$o)no chwal,c Boga, sk$ania-
li narzekaj,cych do*ponownego 
wst,pienia w*pokorze na*opusz-
czony fundament.

Moj,  uwag(  skierowano 
na*czasy, kiedy zwiastowane by$o 
pierwsze przyj)cie Chrystusa. Jan 
zosta$ pos$any w*duchu i*mocy 
Eliasza, aby przygotowa- drog( 
Chrystusowi. Kto odrzuci$ )wia-
dectwo Jana, nie móg$ korzysta- 
z*nauk Jezusa. Oporni wobec za-
powiedzi Jego przyj)cia ludzie nie 
byli zdolni przyj,- najsilniejszych 
dowodów wskazuj,cych, +e Chry-

DRUGA SOBOTA

POSELSTWA TRZECH ANIO"ÓW
FUNDAMENT NASZEGO STANOWISKA 
W$CZASACH KO%CA 

©
 B

ill
io

nd
ig

ita
l -

 b
an

k 
zd

j!
" 

Ph
ot

og
en

ic
a



G!OS ADWENTU — wrzesie&-pa'dziernik 2021  21

stus by$ Mesjaszem. Szatan coraz 
bardziej opanowywa$ tych, któ-
rzy odrzucili poselstwo Jana, a+ 
dosz$o do*odrzucenia i*ukrzy+o-
wania Chrystusa. Po*zabiciu Je-
zusa znale'li si( w*takiej sytuacji, 
+e w*dniu zes$ania Ducha "wi(te-
go nie mogli otrzyma- b$ogos$a-
wie&stwa, które wskaza$o drog( 
do*niebia&skiej )wi,tyni.

Rozdarcie zas$ony w*)wi,tyni 
wskazywa$o, +e starotestamento-
we o0ary i*obrz(dy nie b(d, wi(cej 
przyjmowane. Prawdziwa o0ara zo-
sta$a z$o+ona i*przyj(ta. Duch "wi(-
ty, który zst,pi$ w*dniu Pi(-dzie-
si,tnicy, oderwa$ umys$y uczniów 
od*)wi,tyni ziemskiej i*skierowa$ 
do* niebia&skiej, dok,d wszed$ 
Chrystus z*w$asn, krwi,, aby ob-
darzy- swych na)ladowców do-
brodziejstwem pojednania. .ydzi 
pozostali w*ca$kowitej ciemno)ci. 
Stracili )wiat$o, jakie mogli otrzy-
ma-. Nadal polegali na*daremnych 
o0arach i*darach. Nie wiedzieli, +e 
funkcj( )wi,tyni ziemskiej przej(-
$a )wi,tynia niebia&ska, wi(c nie 
mogli korzysta- z*or(downictwa 
Chrystusowego w*niebie.

Wielu z* przera+eniem my)li 
o*post(powaniu .ydów, którzy 
odrzucili i*ukrzy+owali Chrystusa. 
Czytaj,c opis haniebnego czynu, 
ludzie s,dz,, +e mi$uj, Zbawicie-
la i*nie zaparliby si( Go jak Piotr 
ani nie ukrzy+owaliby Go jak .y-
dzi. Lecz Bóg, który czyta w*ser-
cu ka+dego, wystawia na*prób( 
wiar( i*rzekom, mi$o)- do*Jezusa.

Niebo z*najwi(kszym zainte-
resowaniem )ledzi$o, jak ludzie 
przyjm, pierwsze poselstwo 

anielskie. Niestety wielu z*tych, 
którzy utrzymywali, +e mi$uj, Je-
zusa, i*wylewali $zy przy czytaniu 
opisu Jego )mierci krzy+owej, wy-
)miewa$o wiadomo)- o*Jego bli-
skim przyj)ciu. Zamiast z*rado-
)ci, przyj,- poselstwo, uwa+ali 
je za*fa$sz. Nienawidzili i*wy$,cza-
li ze*swych Ko)cio$ów te osoby, 
które z*ut(sknieniem oczekiwa$y 
Jego przyj)cia. Ci, którzy odrzu-
cili pierwsze poselstwo, odrzuci-
li tym samym b$ogos$awie&stwo 
drugiego poselstwa oraz dobro-
dziejstwo „krzyku o* pó$nocy”, 
który mia$ w*wierze przygoto-
wa- lud Bo+y do*wej)cia z*Chry-
stusem do*naj)wi(tszego w*nie-
bia&skiej )wi,tyni. Odrzucaj,c 
dwa poprzednie poselstwa, stra-
cili tak dalece zdolno)- pojmowa-
nia, +e nie potra0li dojrze- +adne-
go )wiat$a w*trzecim poselstwie 
anielskim, wskazuj,cym drog( 
do*miejsca naj)wi(tszego1.

Widzia$am, +e tak jak .ydzi 
ukrzy+owali Chrystusa, tak no-
minalne Ko)cio$y ukrzy+owa$y 
te poselstwa, st,d nie znaj, dro-
gi do*naj)wi(tszego i*nie mog, 
mie- po+ytku z*wstawiennictwa 
Chrystusa, jakie tam si( odbywa. 
Jak .ydzi przynosz,cy swe bez-
warto)ciowe o0ary, tak oni przy-
nosz, swe bezu+yteczne modli-
twy do*miejsca, z*którego Jezus 
ju+ odszed$; a*szatan, zadowolo-
ny z*tego zwiedzenia, przyjmuje 
religijn, postaw( i*kieruje umy-
s$y tych nominalnych chrze)cijan 
ku*samym sobie, dzia$aj,c ze*sw, 
moc,, swymi znakami i*k$amliwy-
mi cudami, by udoskonali- sw, 

pu$apk(. Jednych oszukuje na*je-
den sposób, innych na*drugi. Ma 
przygotowane ró+ne zwiedze-
nia dla*ró+nych osób. Niektórzy 
patrz, z*obrzydzeniem na*jedno 
zwiedzenie, jednocze)nie ch(tnie 
przyjmuj,c inne. Niektórych sza-
tan zwodzi spirytyzmem. Przy-
chodzi tak+e jako anio$ )wiat$o-
)ci i*rozszerza swój wp$yw na*ca-
$y kraj przez fa$szywe o+ywienia. 
Ko)cio$y si( ciesz, i*uwa+aj,, +e to 
Bóg cudownie dzia$a na*ich rzecz, 
gdy w*rzeczywisto)ci jest to inny 
duch. Podniecenie minie i*pozo-
stawi )wiat i*Ko)ció$ w*gorszym 
stanie ni+ przedtem.

Widzia$am, +e Bóg ma szcze-
re dzieci w)ród nominalnych ad-
wentystów i*upad$ych Ko)cio$ów 
i*zanim zostan, wylane plagi, ich 
duchowni i*wyznawcy b(d, wy-
wo$ani z*tych Ko)cio$ów, i z*ra-
do)ci, przyjm, prawd(. Szatan 
wie o*tym i*zanim zabrzmi g$o)ne 
wo$anie trzeciego anio$a, wywo-
$a w*tych religijnych spo$eczno-
)ciach podniecenie, aby ci, którzy 
odrzucili prawd(, my)leli, +e Bóg 
nadal jest z*nimi. Ma on nadziej( 
zwie)- szczerych i*doprowadzi- 
ich do*przekonania, +e Bóg nadal 
dzia$a w*ich Ko)cio$ach. Jednak 
)wiat$o b(dzie )wieci$o i*wszy-
scy, którzy s, szczerzy, opusz-
cz, upad$e Ko)cio$y i*po$,cz, si( 
z*resztk,2.

* * *
G$oszenie poselstw pierwsze-

go, drugiego i* trzeciego anio-
$a zosta$o umiejscowione przez 
S$owo natchnienia. Ani palik czy 
szpilka nie mog, zosta- usuni(-
te. .aden ludzki autorytet nie ma 
prawa do*zmieniania po$o+enia 
tych poselstw, tak jak nie ma pra-
wa do*zast(powania Starego Te-
stamentu Nowym. Stary Testa-
ment to ewangelia w*ilustracjach 
i*symbolach. Nowy Testament to 
zasadnicza tre)-. Jedno jest tak 

DRUGA SOBOTA

Upewnij się,  
że budujesz na skale. 

Nie ryzykuj, pozostawiając wieczność  
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samo niezb(dne, jak i*drugie. Sta-
ry Testament przedstawia lekcje 
p$yn,ce z*ust Chrystusa, a*lekcje 
te w*+adnym szczególe nie utra-
ci$y swojej mocy.

Poselstwa pierwsze i*drugie zo-
sta$y przekazane w*1843 i*1844 
roku, a*teraz +yjemy w*czasie g$o-
szenia trzeciego, jednak wszyst-
kie trzy poselstwa maj, nadal by- 
g$oszone. Jest to tak samo nie-
zb(dne teraz, jak kiedykolwiek 
wcze)niej, by by$y one powtórzo-
ne tym, którzy szukaj, prawdy. 
Nasze g$oszenie ma rozbrzmie-
wa- piórem i*g$osem, ukazuj,c 
ich porz,dek i*zastosowanie pro-
roctw prowadz,cych nas do*po-
selstwa trzeciego anio$a. Nie mo-
+e by- trzeciego bez pierwszego 
i*drugiego. Poselstwa te mamy 
przekazywa- )wiatu w*publika-
cjach, w*wyk$adach, ukazuj,c w*li-
nii proroczej historii te rzeczy, któ-
re mia$y miejsce, i*te rzeczy, któ-
re nast,pi,3.

Naszym dzie$em jest g$osi- 
przykazania Bo+e i*)wiadectwo 
Jezusa Chrystusa. „Przygotuj 
si( na*spotkanie twojego Boga” 

(Am 4,12) to ostrze+enie, które 
ma zosta- przekazane )wiatu. 
Jest to ostrze+enie skierowane 
do*nas indywidualnie. Jeste)my 
wezwani do*tego, by z$o+y- z*sie-
bie wszelki ci(+ar i*grzech, któ-
ry nas usidla. Istnieje dla*ciebie 
dzie$o do*wykonania, mój bra-
cie, zaprz(gni(cie si( w*jarzmo 
z*Chrystusem. Upewnij si(, +e bu-
dujesz na*skale. Nie ryzykuj, po-
zostawiaj,c wieczno)- kwestii 
prawdopodobie&stwa. Mo+esz 
nie do+y- tego, by uczestniczy- 
w* niebezpiecznych scenach, 
w* które obecnie wkraczamy. 
.ycie nikogo z*nas nie jest gwa-
rantowane w*jakimkolwiek cza-
sie. Czy nie powiniene) czuwa- 
w*ka+dej chwili? Czy nie powi-
niene) dok$adnie bada- siebie 
samego i* pyta-: czym b(dzie 
dla*mnie wieczno)-?

Wielkim brzemieniem ka+dej 
duszy powinny by- pytania: Czy 
moje serce jest odnowione? Czy 
moja dusza jest przemieniona? 
Czy moje grzechy s, przebaczo-
ne przez wiar( w*Chrystusa? Czy 
narodzi$em si( na*nowo? Czy sto-

suj( si( do*zaproszenia: „Pójd'-
cie do*mnie wszyscy, którzy jeste-
)cie spracowani i*obci,+eni, a*Ja 
wam dam ukojenie”? (Mt 11,28). 
Czy wszystko uznajesz za*szko-
d( wobec donios$o)ci, jak, ma 
poznanie Chrystusa Jezusa? I*czy 
uwa+asz za*swój obowi,zek wie-
rzy- ka+demu s$owu, które po-
chodzi z*ust Bo+ych?4. 

ELLEN G. WHITE
1 E.G. White, Historia zbawienia, Warszawa 2007, 
s.*237-238. Ca$y artyku$ jest kompilacj, tego i*kolej-
nych cytatów z*kolejnych przypisów. Dla u$atwie-
nia zrezygnowano z*cudzys$owów wprowadzaj,-
cych cytaty. 2 Ta+, Early Writings, Washington D.C. 
1882, 1945, s. 258-261; por. ta+, Do&wiadczenia i*wi-
dzenia oraz dary Ducha, Polski Dom Nak$adowy Sp. 
z#ogr. Odp., Warszawa, b.r., s. 225-226. 3 Ta+, Wybra-
ne poselstwa, t. 2, Wydawnictwo Orion plus, 2009 —  
https://m.egwwritings.org/pl, s. 100. 4 Tam+e, s. 110.

Pytania
Czego mo+emy si( nauczy- 

od*tych, którzy og$osili pierwsze 
przyj)cie Jezusa? Dlaczego ma to 
znacznie dla*tych, którzy czekaj, 
na*drugie przyj)cie Jezusa?

Jak mo+emy twórczo dotrze- 
z* poselstwami trzech anio$ów 
do*ludzi wokó$ nas, którzy nie ma-
j, zrozumienia prawdy biblijnej?

DRUGA SOBOTA

NOWO'(! PODUDKI 2022
Zbiór krótkich re/eksji na*ka+dy dzie& roku opartych na*przes$aniu Pi(-
cioksi(gu (Moj+eszowego) zwanego tak+e Tor,. Pi(cioksi,g to podstawa 
ca$ej Biblii. Zawiera on wszystkie ogólne prawdy chrze)cija&skie. W*rze-
czywisto)ci Tora to ewangelia oraz wspania$e objawienie si( Boga lu-
dziom — to, kim On jest i w*jaki sposób dzia$a.
Ksi,+ka ta otwiera przed czytelnikiem inny )wiat i*zach(ca do*na)lado-
wania naszego Zbawiciela — do*prawdziwego chodzenia z*Bogiem oraz 
do*radosnego pos$usze&stwa Jego woli.
W sprzeda+y: prze$om listopada i*grudnia 2021r.
Dr Ji)í Moskala jest dziekanem i*profesorem egzegezy i*teologii Stare-
go Testamentu w*Adwentystycznym Seminarium Teologicznym przy 
Uniwersytecie Andrewsa w*Stanach Zjednoczonych. Wcze)niej praco-
wa$ jako pastor, administrator, wyk$adowca i*rektor w Czechach. Napi-
sa$ wiele artyku$ów i*ksi,+ek w*j(zykach czeskim.
Str. 371. Oprawa mi(kka. Cena detaliczna 47 z$. Cena dla*zborów 42 z$.
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