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Czy brakuje ci niekiedy czasu? W świecie gwałtownej tech-
nizacji mamy go, niestety, coraz mniej. Paradoks? Wielu
szczyci się swym pracoholizmem, jednak problemy zdro-
wotne wynikające z nieustannego pośpiechu i nadmiaru
obowiązków niszczą nas bezwzględnie. Książka Niezapo-
mniane święto to jakby wezwanie:
— Zrób sobie przerwę! Spędź dzień ze swym najlepszym
Przyjacielem!
Twórca czasu, Bóg, oferuje nam takie miejsce odpoczynku
w pędzącym świecie. Tym ustroniem jest dzień, który
odłączył On od innych dni. Jest to czas naznaczony wyjąt-
kową jakością. Jest to doba przeznaczona na rozwijanie
najważniejszych więzi w życiu — więzi z Bogiem i bliskimi
nam ludźmi. Każdy z nas rozpaczliwie potrzebuje tej świę-
tej przestrzeni. Potrzebujemy uwolnienia od ciągłego bom-
bardowania sprawami, by odnowić relacje z Twórcą czasu.

* * *
Mark A. Finley uczestniczy w chrze-
ścijańskiej służbie od ponad 40 lat. Jest
mówcą, nauczycielem, liderem grup
duchowego rozwoju, prezenterem TV
i wykładowcą zagadnień związanych
ze zdrowym stylem życia. Jako popu-
larny kaznodzieja podróżuje po świe-
cie i przemawia do dziesiątek tysię-
cy ludzi. Współpracuje też z między-
narodową telewizją Hope Channel.
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Od wydawcy

Nie będzie przesadą stwierdzenie, że temat ob-
chodzenia dni świątecznych w Polsce przyku-
wa uwagę opinii publicznej od czasu zmian 

ustrojowych w 1989 roku. Kwestia ta powraca raz 
po raz, stając się przedmiotem sporu politycznego 
angażującego także najbardziej wpływowe środo-
wiska religijne. Ostatnim tego przykładem stał się 
Apel Kościołów w Polsce o poszanowanie i świę-
towanie niedzieli podpisany w 2015 roku przez Pol-
ską Radę Ekumeniczną oraz Konferencję Episkopa-
tu Polski Kościoła Rzymskokatolickiego. Sygnata-
riusze dokumentu apelują w nim m.in. o odkrycie 
na nowo wartości dnia Pańskiego jako dnia wspól-
notowego i rodzinnego świętowania oraz o gro-
madzenie się w tym dniu wokół daru Bożego Sło-
wa oraz eucharystii. Apel skierowany został także 
do wszystkich, od których zależy społeczny kształt 
świętowania niedzieli w Polsce, a więc pracowni-
ków i pracodawców, parlamentarzystów i władz 
państwowych, a także ludzi dobrej woli. Powsta-
je jednak zasadnicze, aczkolwiek zaskakujące py-
tanie? Czy na pewno autorom apelu i Panu Bogu 
chodzi o ten sam dzień? Dobrze się zatem stało, 
że w języku polskim ukazała się książka Niezapo-
mniane święto, autorstwa znanego pisarza chrze-
ścijańskiego, Marka Finleya, która omawia te właś-
nie kwestie.
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Autor publikacji podjął się ogólnego ukazania 
genezy najbardziej popularnego święta w chrze-
ścijaństwie — niedzieli. Odwołując się do źródeł 
historycznych, wyjaśnia, w jaki sposób niedziela, 
pierwszy dzień tygodnia, zajęła miejsce soboty — 
siódmego dnia tygodnia.

Nade wszystko jednak Finley podkreśla po-
trzebę szacunku dla właściwego dnia święte-
go. Na podstawie skrupulatnie zestawionych ar-
gumentów stwierdza, że dniem świętym jest nie 
tyle niedziela, co sobota, czyli szabat — najstarsze 
święto biblijne. Autor ukazuje więc historyczno- 
-biblijny rodowód soboty jako święta i jej miejsca 
w chrześcijaństwie.

Głównym przesłaniem książki, przedstawionym 
klarownie i zrozumiale, jest wezwanie do powro-
tu do święcenia biblijnego dnia świętego i właści-
wych form jego obchodzenia jako elementu, któ-
ry mógłby zjednoczyć różne orientacje chrześcijań-
skie na gruncie ewangelii.

Finley ukazuje ponadto, że właściwie obchodzo-
ny dzień święty jest swoistym lekarstwem na stres, 
przepracowanie i brak odpoczynku. I trzeba przy-
znać, że robi to ciekawie i zachęcająco.

Książka niezwykle sugestywnie omawia też zna-
czenie święcenia soboty na tle postępującej de-
sakralizacji życia. Biblijny szabat, zdaniem auto-
ra, może wnieść w nasze życie odpoczynek, ra-
dość i spokój.

Pozostaje zatem mieć nadzieję, że książka Nie-
zapomniane święto skłoni czytelników nie tylko 
do refleksji nad osobistym podejściem do kwestii 
święcenia cotygodniowego dnia świętego, ale tak-
że do podjęcia właściwych decyzji w tym zakresie.

Mirosław Harasim
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Wstęp

Sięgnąłeś po tę książkę, bo w głębi serca prag-
niesz poznać prawdę Słowa Bożego. Miliony 
ludzi na świecie, podobnie jak ty, odkrywają 

prawdę o niemal zupełnie zapomnianym przyka-
zaniu. Wystarczy przeczytać biblijny dekalog, by 
dowiedzieć się, że jego czwarte przykazanie brzmi 
następująco: „Pamiętaj o szabacie! Niech to bę-
dzie dla ciebie dzień święty. Przez sześć dni wolno 
ci pracować i wykonywać wszystkie twoje prace. 
Siódmy jednak dzień jest szabatem dla uczczenia 
Jahwe, Boga twojego” (Wj 20,8-10 BKR).

Jednak większość chrześcijańskiego świata uwa-
ża niedzielę, pierwszy dzień tygodnia, za dzień świę-
ty. Dlaczego? Czy to ma jakieś znaczenie? W jaki 
sposób doszło do zmiany dnia świętego z siódme-
go dnia tygodnia na pierwszy dzień tygodnia? Kto 
dokonał tej zmiany? Czy Bóg dał Kościołowi auto-
rytet niezbędny do unieważnienia ustanowionej 
przez Niego pamiątki Jego stwórczego dzieła?

Czy siódmy dzień tygodnia, sobota, ma jeszcze 
jakieś znaczenie w czasach wzrastającego scepty-
cyzmu i niewiary w Biblię? Czy człowiek XXI wie-
ku wyrósł już z potrzeby świętowania szabatu? Czy 
ten dzień odpoczynku i nabożeństwa ma jeszcze 
jakiś sens?
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Czytając tę książkę, bądź przygotowany na wstrzą-
sające i niespodziewane informacje oraz bezpo-
średnie odpowiedzi na trudne pytania. Właściwie 
lektura tej publikacji może być dla ciebie niebez-
pieczna, jeśli chcesz zachować status quo. Ta książ-
ka może być niebezpieczna, jeśli chcesz ustrzec się 
rzucania wyzwań swoim tradycyjnym wierzeniom. 
Może być niebezpieczna, jeśli kościelna tradycja jest 
dla ciebie ważniejsza niż prawda Słowa Bożego.

Jednak jestem pewien, że sięgnąłeś po tę pozy-
cję książkową dlatego, iż poszukujesz prawdy. Nie 
godzisz się na wprowadzanie w błąd przez coś, co 
zostało wymyślone i wykrzywione przez innych. 
W głębi duszy odczuwasz potrzebę odpoczynku 
i pokoju, które pochodzą od Pana, twojego Stwórcy. 
Uważnie studiując biblijne i historyczne fakty oma-
wiane w kolejnych rozdziałach, znajdziesz mocne 
jak skała dowody na rzecz biblijnego dnia szaba-
tu. Więcej, znajdziesz także prawdę o Bogu, który 
miłuje cię bardziej, niż możesz to sobie wyobrazić. 
Poznasz kochającego Stwórcę, który ceni cię bar-
dziej, niż można to wyrazić słowami. Jego szabat 
stanie się dla ciebie wyspą spokoju pośród sztor-
mów życia. Stanie się oazą wytchnienia i źródłem 
zaspokajającym pragnienie duszy. W dniu szabatu 
doświadczysz Bożej łaski w nadzwyczajny sposób. 
Usłyszysz głos Tego, który powiedział:

— „Pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście spra-
cowani i obciążeni, a Ja wam sprawię odpocznie-
nie” (Mt 11,28 BG).

Doświadczając szabatu, odkryjesz odpoczynek 
dla umysłu, ciała i ducha, który wniesie odnowę 
i świeżość w całe twoje życie.

Czytaj i bądź gotowy doświadczyć więzi z Bo-
giem w nowy niesamowity sposób.



— 10 —

Rozdział 1

Odpoczynek dla 
utrudzonych

Czy czujesz, że masz za dużo do zrobienia 
i za mało czasu? Ciągle się spieszysz, żyjesz 
pod presją i w nieustannym napięciu. Jak-

kolwiek się starasz, nigdy nie jesteś w stanie zrobić 
wszystkiego, co wydaje ci się konieczne. Zawsze 
zostaje jeszcze coś do zrobienia — jakieś niedo-
kończone zadanie i jeszcze jeden punkt na liście 
spraw do załatwienia.

Tyrania pilności niszczy cię. Pędzisz od jednego 
obowiązku do drugiego. Czasami zastanawiasz się: 
Czy warto się tak męczyć? Czy to, co robię, ma ja-
kiś sens? Czy rozważałeś kiedyś, co naprawdę liczy 
się w życiu? Czy czasami czujesz, że to, co najważ-
niejsze, wymyka ci się w pogoni za codziennymi 
sprawami? Czy drugorzędne sprawy pochłaniają 
cały twój czas każdego dnia?

Przeciążone społeczeństwo
Jakiś czas temu natknąłem się na ciekawy arty-

kuł w dodatku do gazety Los Angeles Times. Arian-
na Huffington opublikowała artykuł o wielozada-
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niowości. Słowo to oznacza wykonywanie kilku 
różnych zadań w tym samym czasie. Stajemy się 
w coraz większym stopniu wielozadaniowi w na-
szym codziennym osobistym życiu. Staramy się wy-
konywać kilka czynności jednocześnie. Jedząc ko-
lację, prowadzimy rozmowę przy stole i jednocześ-
nie oglądamy wiadomości telewizyjne. Rozmawia-
my przez telefon i jednocześnie przeglądamy pocztę 
elektroniczną, a w tle śledzimy przebieg meczu pił-
karskiego. Jemy śniadanie w samochodzie w dro-
dze do pracy, słuchając przy tym radia i telefonując.

Niektórzy nawet uzależniają się od wielozada-
niowości. Arianna Huffington napisała: „Niektó-
rzy z moich przyjaciół czują, że żyją jedynie wte-
dy, gdy znajdują się na krawędzi, rozwiązują pół 
tuzina kryzysów, pogrążają się w dramatach i nie 
mogą zasnąć bez tabletek”1. Dodaj do tego szaleń-
cze tempo i stresy związane z pracą, a masz prze-
pis na nieunikniony zawał serca.

W badaniach amerykańskiego Krajowego Ośrod-
ka Statystyki Medycznej, przeprowadzonych w 1985 
roku, połowa z 40 tys. ankietowanych pracowników 
przyznała się do intensywnego lub umiarkowane-
go poziomu stresu w ciągu ostatnich dwóch tygo-
dni. Ankieta przeprowadzona przez renomowaną 
agencję D’Arcy, Masius, Benton & Bowles ujawnia, 
że 3/4 zatrudnionych Amerykanów przyznaje się 
do tego, że ich praca jest stresująca. Te wszystkie 

 1 Arianna Huffington, My New New Thing: Single Tasking, w: Olam, 
zima 2000, http://www.olam.org/treasure.php?issue=3&id=114.
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stany wzmożonego napięcia nerwowego wywie-
rają ogromny negatywny wpływ na ludzi. Co roku 
ponad milion Amerykanów doznaje zawału serca 
lub zapalenia mięśnia sercowego, a prawie pół mi-
liona z nich umiera. Choroby serca są najczęstszą 
przyczyną zgonów w krajach rozwiniętych. Jed-
nym z czynników powodujących chorobę wień-
cową i prowadzących do zgonów z tego powodu 
jest emocjonalny stres.

Ludzie, którzy nieustannie się spieszą, są nie-
cierpliwi, spięci i skorzy do rywalizacji, najczę-
ściej padają ofiarą zawału serca. Doktorzy Ray H. 
Rosenman i Meyer Friedman opracowali wzorzec 
osobowości, który określili jako typ A. Ludzie ma-
jący tego typu osobowość są skłonni kierować się 
ambicją, obsesyjnie wykorzystują każdą chwilę, za-
wsze myślą o tym, co jeszcze mają do zrobienia, 
wiecznie z kimś rywalizują, nigdy nie są z siebie za-
dowoleni i żyją w ciągłym napięciu. Opublikowane 
wyniki badań Rosenmana i Friedmana wskazują, 
że 90% zawałów serca u osób poniżej 60. roku ży-
cia przypada właśnie na typ osobowości A.

W specjalnym medycznym raporcie opublikowa-
nym 7 stycznia 2008 roku w MSNBC uczeni stwier-
dzili, że „chroniczne zmartwienie znacząco zwięk-
sza ryzyko zawału serca u mężczyzn”. Dr Nieca 
Goldbery ze Szkoły Medycznej Uniwersytetu No-
wojorskiego uważa, że „istnieje ścisłe powiązanie 
między sercem i głową. Lekarze powinni być bar-
dziej radykalni nie tylko wobec tradycyjnych czyn-
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ników ryzyka (...), ale także w podejściu do stanu 
głowy pacjentów”. Dr Biing-Jiun Shen z Uniwersy-
tetu Południowokalifornijskiego napisał w raporcie 
na temat starzenia się i zdrowia serca, że u „chro-
nicznie zmartwionych mężczyzn występuje od 30 
do 40% większe ryzyko zawału serca niż u ich bar-
dziej zrelaksowanych rówieśników”2.

Uciec przed tyranią pilności
Czy istnieje sposób, by uciec przed tyranią pilno-

ści i przywrócić najważniejszym sprawom właści-
we miejsce w naszym życiu? Czy możliwe jest od-
zyskać to, co naprawdę się liczy? Jak możemy wy-
znaczyć sobie granice, gdy świat wciąż przyspie-
sza? Czy czujesz, jak jeden dzień przelewa się nie-
postrzeżenie w kolejny, a rok mija po roku, zanim 
zdążysz obejrzeć się za siebie? Jak możemy zwol-
nić w tym pędzie i znaleźć odpoczynek dla zmę-
czonego umysłu i ciała?

Myślę, że Bóg dał nam coś, co może nam w tym 
pomóc. Wskazał nam mocną i pewną barierę, bez-
pieczne miejsce schronienia, przestrzeń ukształ-
towaną z czasu. Jest to Boża przestrzeń — ponad-
czasowy symbol wieczności, do którego On zapra-
sza nas, by odnowić w nas pokój i dać nam odpo-
czynek. Tę wyspę w czasie odkrywamy, czytając 
o dziele stworzenia i o ogrodzie Eden.

 2 The Associated Press, Don’t Stress: Anxiety Can Hurt Your Heart, 
w: MSNBC, 7 I 2008, w: http://www.msnbc.msn.com/id/22544210/, 
19 II 2009.
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Po sześciu dniach stwarzania Wszechmogący 
ustanowił dzień szabatu. Księga Rodzaju opisuje 
to w następujący sposób: „Tak zostały ukończone 
niebo i ziemia oraz cały ich zastęp. I ukończył Bóg 
w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił, i od-
począł dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które 
uczynił. I pobłogosławił Bóg dzień siódmy, i poświę-
cił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swe-
go, którego Bóg dokonał w stworzeniu” (Rdz 2,1-3).  
Tak oto Pan stworzył dzień odpoczynku, dzień sza-
batu, siódmy dzień tygodnia. Dzień szabatu jest 
świętą granicą umieszczoną w każdym tygodnio-
wym cyklu czasu. Powstrzymuje jego niekończący 
się upływ i sprawia, że czas przestaje bezwiednie 
przeciekać przez palce. Jest przerwą w codziennej 
rutynie. Nakazuje nam przerwać wypełnianie po-
wszednich obowiązków. Dzień szabatu jest świę-
tym Bożym miejscem schronienia w rozpędzonym 
świecie. Jest to dzień odłączony od innych dni tygo-
dnia, dzień szczególny, czas specjalnej jakości. Jest 
to czas, w którym możemy powiedzieć nie wszel-
kim powszednim wymaganiom i wszelkim zawo-
dowym sprawom, które piętrzą się przed nami.

Ludzie rozpaczliwie potrzebują tej świętej prze-
strzeni, tej Bożej granicy. Potrzebujemy jej dzisiaj 
bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Ten świat jest 
coraz bardziej rozpędzony i hałaśliwy, a także coraz 
bardziej domaga się naszego czasu. Szabat Pana 
pozwala nam zachować właściwy dystans do ota-
czającej nas rzeczywistości. Rabin David Wolpe na-
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pisał: „Dzisiejszy świat nie mówi już szeptem. Na-
sze miasta są jak labirynt bez wyjścia. Krzykliwe 
dźwięki, jaskrawe światła oraz niekończące się 
strumienie informacji, obrazów i głosów w mass 
mediach wciąż nas otaczają i pochłaniają naszą 
uwagę”3. Nasze przeładowane, pełne napięcia i po-
zbawione przestrzeni nerwowe życie świadczy, że 
potrzebujemy odpoczynku! Potrzebujemy uwolnie-
nia od ciągłego bombardowania informacjami, by 
znaleźć radość w ponadczasowej i pełnej sensu 
więzi z Bogiem.

Dzień szabatu jest wyjątkowy w świecie religii. 
W religiach świata wiele jest rozmaitych święto-
ści. Ludzie przypisują świętość rozmaitym istotom 
i rzeczom — począwszy od krów, a skończywszy 
na relikwiach. Ludzie oddawali i oddają cześć bó-
stwom wszelkich wyobrażalnych rodzajów.

W świecie religii istnieje też wiele świętych 
miejsc. Hinduiści przemierzają tysiące kilome-
trów, by wykąpać się w świętych wodach Gan-
gesu. Muzułmanie podejmują długie pielgrzym-
ki do świętego miasta, Mekki. Buddyści otaczają 
religijną czcią miejsce, w którym Budda otrzymał 
najwyższe oświecenie. Niektórzy chrześcijanie po-
dróżują do Rzymu czy Jerozolimy, by doświadczyć 
świętej obecności.

Jednak w Biblii znajdujemy wyjątkowe pojęcie 
świętości czasu: Pobłogosławił Bóg dzień siódmy 

 3 David Wolpe, Eternity Utters a Day, w: Olam, zima 2000, w: http: 
//www.olam.org/treasure.php?issue=38&i d=123.
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i poświęcił go. Pan stworzył święte środowisko — 
szabat, w którym ludzie mogą doznawać szcze-
gólnego błogosławieństwa. Jednak nie ograniczył 
tego środowiska do jakiegoś wybranego miejsca. 
Nie musimy odbywać długich pielgrzymek, by zna-
leźć się w zasięgu Bożej świętości. Każdej soboty 
niebo dotyka ziemi. Ten czas jest nienaruszalnym 
darem niebios. Stwórca umieścił swój święty dar 
w czasie, tak iż jest jednakowo dostępny wszystkim 
ludziom. W tym czasie każdy może znaleźć odpo-
czynek w Panu. Jest to święta przestrzeń w rozpę-
dzonym świecie. Jest to Boże królewskie zaprosze-
nie, by wycofać się z wyścigu szczurów i udać się 
z wizytą do pałacu Króla Wszechświata.

W ten sposób zostajemy uwolnieni od naszej co-
dziennej pracy. Wydostajemy się z ziemskiej niewo-
li, by wkroczyć do niebiańskiej sfery. Szabat wzywa 
nas do radości w obecności Boga. Wraz z psalmi-
stą możemy śpiewać: „Oto dzień, który Pan uczy-
nił, weselmy się i radujmy się w nim” (Ps 118,24).

„Dasz mi poznać drogę życia, obfitość radości 
w obliczu twoim, rozkosz po prawicy twojej na wie-
ki” (Ps 16,11). Dzień szabatu jest Bożym zaprosze-
niem do znalezienia odpoczynku, pokoju i obfitej 
radości w obecności naszego miłującego Stwór-
cy. Jest zaproszeniem do przerwania biegu i sko-
rzystania z odpoczynku. Jest niebiańskim wezwa-
niem do nadania priorytetu temu, co naprawdę się 
liczy. Jest cotygodniowym przypomnieniem, że to 
Bóg nas stworzył i należymy do Niego. Dzień sobot-
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ni wzywa nas z powrotem do źródeł. Przypomina 
nam, kim jesteśmy. Kieruje nas ku nowej i pełnej 
znaczenia więzi z Panem, niosąc nam poczucie uf-
ności i odpoczynku.

Uduchowienie i zdrowie
Odpoczynek sobotni odnawia naszą więź z Bo-

giem i rodziną. Przywraca także siły umysłowi i cia-
łu. Wszechmogący obiecał: „Szczęśliwy człowiek, 
który tak postępuje i usilnie stara się obchodzić sza-
bat, nigdy go nie bezczeszcząc i strzegąc się wszel-
kiego złego” (Iz 56,2 BKR).

Pan oferuje szczególne błogosławieństwo tym, 
którzy rezerwują dla Niego czas. Najnowsze bada-
nia naukowe poświęcone powiązaniu religii ze zdro-
wiem potwierdzają autentyczność tej Bożej obietni-
cy. W International Journal of Psychiatry in Medicine 
znalazłem takie fascynujące spostrzeżenie: „Zwią-
zek między aktywnością religijną a ciśnieniem krwi 
był monitorowany w ciągu 6-letnich badań perspek-
tywicznych z udziałem 4000 dorosłych osób. Wśród 
tych, którzy uczęszczali na nabożeństwa raz w tygo-
dniu lub częściej oraz modlili się i studiowali Biblię 
przynajmniej raz dziennie, prawdopodobieństwo po-
jawienia się nadciśnienia rozkurczowego było o 40% 
mniejsze niż wśród tych, którzy rzadziej uczęszczali 
na nabożeństwa i rzadziej się modlili”4.

 4 H.G. Koenig i inni, The Relationship Between Religious Activities 
and Blood Pressure in Older Adults, w: International Journal of 
Psychiatry in Medicine 28/1998, s. 189-213.
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Innymi słowy, uduchowienie ma pozytywny 
wpływ na zdrowie. Inne badania wskazują, że po-
zytywne przeżycia religijne obniżają ciśnienie krwi, 
zmniejszają dolegliwości artretyczne oraz obniżają 
ryzyko chorób serca. Szabat nie jest legalistycznym 
wymogiem. Nie jest dręczącym ciężarem i ponu-
rym obowiązkiem. W Starym i Nowym Testamen-
cie święto sobotnie jest przedstawione jako dar mi-
łującego Stwórcy i Zbawiciela. Gdy Jemu oddaje-
my cześć w wybrany przez Niego dzień, doznaje-
my ożywienia, odnowy i odrodzenia.

Błogosławieństwa szabatu
Sobota jest dniem pełnym błogosławieństw. Sta-

rotestamentowi prorocy wzywali ludzi do powrotu 
do Boga jako Stwórcy, Prawodawcy i Zbawiciela. 
Prorok Jeremiasz napisał: „Miejcie się na baczności, 
gdyż chodzi tu o wasze życie. Żebyście w dzień sza-
batu nie brali do ręki żadnych ciężarów i nie wno-
sili ich do Jerozolimy przez te bramy. (...) nie wy-
konujcie żadnej pracy. Świętujcie każdy szabat tak, 
jak to nakazałem waszym ojcom” (Jr 17,21-22 BKR).

Prorok mówił o niebezpieczeństwie, jakie zagraża 
każdemu z nas. Przedstawił problem z punktu wi-
dzenia swoich czasów, ale sedno problemu dotyczy 
tak samo nas, jak i ludzi współczesnych Jeremiaszo-
wi. A problem ten polega na tym, że gdy próbujemy 
pracować bez przerwy, wówczas cierpi na tym na-
sze uduchowienie. Pogoń za pieniędzmi może wte-
dy pochłonąć cały nasz czas, całe nasze życie. Tro-
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ska o sprawy materialne może wyprzeć z naszych 
myśli sprawy wiecznej wagi. Tak stało się w czasach 
Jeremiasza z mieszkańcami Jerozolimy i tak dzieje 
się w naszych domach, w naszych miejscach pracy 
i w naszych miastach. Dlatego Bóg mówi:

— Niech sobota skieruje cię na nowo ku temu, 
co naprawdę ważne. Niech zabieganie o material-
ne bezpieczeństwo nie zdominuje troski o waż-
niejsze sprawy.

Podobnie pisał prorok Izajasz. Izraelici lekcewa-
żyli świętowanie szabatu. Wpływ pogańskiej kultu-
ry sprawił, że zaczęli lekceważyć święty Boży dzień. 
W 58. rozdziale Księgi Izajasza czytamy, jak Jahwe 
wzywał ich, by wrócili do pielęgnowania ducho-
wych wartości: „Wzniesiesz fundamenty pokoleń. 
I będą cię nazywać naprawiaczem wyłomów, od-
nowicielem uliczek — na zamieszkanie. Jeśli po-
wściągniesz nogi od przekraczania szabatu, żeby 
w dzień mój święty spraw swych nie załatwiać, je-
śli nazwiesz szabat rozkoszą, a święty dzień Pana 
— czcigodnym (...) Ja cię powiodę w triumfie przez 
wyżyny kraju” (Iz 58,12-14 BT).

Zauważ, że ci, którzy powracają do praktykowa-
nia biblijnych zasad, są nazwani naprawiaczami 
wyłomów. Najwyraźniej został uczyniony wyłom 
w ochronnym murze, którym Bóg otoczył swój lud. 
Szabat jest granicą — ochronnym murem. Jest prze-
strzenią bezpieczeństwa i pewności. Jest częścią 
kręgu opieki i ochrony Pana. Szabat jest szczegól-
nym środkiem, dzięki któremu możemy doświad-
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czać każdego tygodnia w szczególny sposób Bożej 
miłości, ochrony i opieki.

W dzień sobotni zatrzymujemy się i odkładamy 
powszednie czynności, by rozmyślać nad dobrocią 
naszego Stwórcy. Spędzamy czas w Jego szczegól-
nej obecności. Zastanawiamy się nad prawdziwym 
sensem życia i skupiamy myśli na wiecznym celu, 
który jest przed nami. Ponadto prorok Izajasz mówi, 
że Bóg, Stwórca wszechświata, obiecał poprowa-
dzić w triumfie przez wyżyny tych, którzy świętu-
ją Jego szabat. W święceniu soboty jest bogactwo, 
które przyczynia się do tego, że lud Boży doświad-
cza błogosławieństwa pod względem fizycznym, 
umysłowym, społecznym i duchowym.

Szabat — czas uzdrowienia
W Nowym Testamencie czytamy, że Jezus do-

konywał w szabat więcej cudów uzdrowienia niż 
w dni powszednie. W sobotę uzdrowił kobietę cho-
rą od 18 lat (zob. Łk 13,10-12). W sobotę przywró-
cił wzrok niewidomemu (zob. J 9,1-14). W sobotę 
przywracał sprawność kalekom i słuch głuchym. 
W sobotę dokonał także jednego ze swoich naj-
bardziej spektakularnych uzdrowień, gdy nad sa-
dzawką Betezda przywrócił sprawność człowieko-
wi sparaliżowanemu od 38 lat.

Co mówią nam te cuda dokonane przez Zbawi-
ciela w szabat? Co mówią o Jezusie i dniu sobot-
nim? Otóż mówią nam one, że Chrystus pragnie 
każdemu ze swych dzieci udzielać życia w obfitości. 
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Stwórca dał nam szabat właśnie po to, by nas od-
radzać. Każdego siódmego dnia tygodnia w szcze-
gólny sposób obdarza nas pełnią życia. Ten, który 
nas stworzył, pragnie, byśmy cieszyli się pełnią ży-
cia fizycznego, umysłowego i duchowego.

Dla Jezusa szabat był czasem uzdrawiania. Był 
to czas, gdy ludzie mogli w szczególny sposób zna-
leźć ulgę i odpoczynek w Nim. Zbawiciel pragnął 
uwolnić ludzi od brzemion, które ich przytłaczały 
i odbierały radość życia. Jego stosunek do soboty 
znajduje podsumowanie w prostym, a jednocześnie 
głębokim stwierdzeniu, które wypowiedział w re-
akcji na zarzut nieprzestrzegania szabatu: „To sza-
bat został ustanowiony dla człowieka, a nie czło-
wiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest Pa-
nem także szabatu” (Mk 2,27-28 BT).

Jezus nie respektował ceremonii i reguł religijnych 
wymyślonych przez ludzi. Wskazał nam lepszą dro-
gę do królestwa Bożego. Jednak wyraźnie oświad-
czył, że jest Panem szabatu. Ma to istotne znacze-
nie. Ci, którzy twierdzą, że szabat jest częścią staro-
testamentowego rytualizmu, a jego zachowywanie 
nazywają legalizmem, powinni pamiętać, że Chry-
stus oświadczył, iż jest Panem szabatu. Powiedział:

— Szabat został ustanowiony dla człowieka.
Zatem celem szabatu jest nieść błogosławień-

stwo ludziom. Szabat został ustanowiony dla na-
szego dobra. Nie jest jakimś rytualnym religijnym 
obowiązkiem. Nie jest też ciężkim jarzmem, które 
z trudem mielibyśmy dźwigać. Szabat nowotesta-
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mentowy, szabat Jezusa, jest przestrzenią łaski i od-
poczynku. Jest przestrzenią, w której możemy od-
nowić przymierze i więź z Bogiem. Jest przestrze-
nią, w której znajdujemy nasz sens istnienia w Nim.

W 4. rozdziale Listu do Hebrajczyków apostoł 
Paweł cytuje czwarte przykazanie dekalogu naka-
zujące świętowanie szabatu. Przypomina czytelni-
kom, że „odpoczął Bóg dnia siódmego od wszyst-
kich dzieł swoich” (Hbr 4,4). Następnie kilka wer-
setów dalej dodaje: „A tak pozostaje jeszcze od-
pocznienie dla ludu Bożego; kto bowiem wszedł 
do odpocznienia jego, ten sam odpoczął od dzieł 
swoich, jak Bóg od swoich” (Hbr 4,9-10).

Co mówi nam ten fragment Pisma Świętego? 
Otóż mówi nam, że my także możemy odpocząć 
od swoich prac. Możemy odpocząć od brzemion, 
które dźwigamy, spełniając nasze obowiązki. Może-
my odpocząć w opiekuńczych ramionach naszego 
Stwórcy. Ten, który nas stworzył, miłuje nas wiecz-
ną miłością. On troszczy się o wszystkie nasze po-
trzeby. Możemy odpoczywać pewni doskonałego 
dzieła stworzenia i odkupienia dokonanego przez 
naszego Boga. Nie jesteśmy produktem ewolucji. To 
Pan nas stworzył i powołał do istnienia w określo-
nym czasie. Szabat przypomina nam, że skoro Bóg 
nas stworzył i zna każdego z nas osobiście, to jeste-
śmy dla Niego kimś szczególnym. On nie tylko nas 
stworzył, ale także odkupił. Bóg dokonał naszego 
zbawienia, oddając swego Syna na mękę krzyżo-
wą. Ten niepojęty dar łaski i akceptacji jest zupełny 
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i doskonały. Nie musimy zarabiać na zbawienie ani 
odpłacać się Bogu dobrymi uczynkami. Wystarczy, 
że zaakceptujemy Jego łaskawy dar i będziemy po-
legać wyłącznie na Jego miłości do nas. Każdego 
tygodnia świętując sobotę, wyznajemy, że polega-
my na Tym, który nas stworzył i zbawił.

Szabat jest Bożym zaproszeniem do znalezienia na-
szej prawdziwej wartości w Tym, który nas stworzył. 
Szabat jest Bożym wezwaniem do powrotu ku nasze-
mu źródłu w naszym Stwórcy. Jesteśmy cenni w Jego 
oczach, bo On nas stworzył. Jesteśmy warci więcej 
niż skóra i kości. Nie jesteśmy skomplikowanym bio-
logicznym produktem ślepej natury. Jesteśmy dziećmi 
Bożymi powołanymi do istnienia z miłości przez na-
szego niebiańskiego Ojca. Każdego tygodnia szabat 
jest dla nas stałym przypomnieniem, kim jesteśmy, 
skąd się wzięliśmy i dlaczego istniejemy. Świętując 
sobotę, odkrywamy prawdziwy cel życia — przyno-
szenie chwały Bogu, który nas stworzył.

Szabat przypomina nam także o odpoczynku, 
który mamy w Jezusie. Każdej soboty odpoczywa-
my od naszych prac, uznając w ten sposób, że jak 
nie mieliśmy udziału w stwarzaniu, tak nie mamy 
udziału w zapracowywaniu na nasze zbawienie. 
Polegamy na łasce Chrystusa, który oddał życie 
za nas. Szabat jest bowiem symbolem odpoczyn-
ku, a nie pracy. W odpoczynku sobotnim radujemy 
się Tym, który daje nam zbawienie od naszych win.

Szabat to Boży odpoczynek dla utrudzonej ludz-
kości.
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Rozdział 2

Uwolnieni 
do posłuszeństwa

Przed laty dom kojarzył się z azylem i bez-
pieczeństwem. Przez wieki był przystanią 
stabilności oraz miejscem, w którym ludzie 

mogli się schronić przed nadmiernymi ciężarami, 
trudnościami i problemami życiowymi. Wchodząc 
do domu, człowiek mógł czuć się bezpiecznie. 
W ramionach bliskich mógł poczuć się szczęśliwy. 
Dom był tradycyjnym miejscem rodzinnej jedności.

Jednak w ostatnich kilku dekadach zaszły w tej 
dziedzinie istotne zmiany. Coraz częściej zdarza się, 
że domy rodzinne XXI wieku stają się areną walki. 
Słowa takie jak przemoc, konflikt, gniew i wrogość 
stają się normą w opisach rodzinnych domów. Za-
nika zwyczaj wspólnego jadania posiłków. Wiele 
rodzin tylko sporadycznie spotyka się przy wspól-
nym stole.

Niektórzy tylko wpadają do domu, żeby coś prze-
kąsić i przebrać się, a potem pędzą na kolejne za-
jęcia. Dom stał się dla wielu tylko barem szybkiej 
obsługi i noclegownią. Przeważnie oboje rodzice 
pracują, więc miliony dzieci wychowują się same.
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Coraz więcej czytamy i słyszymy o rozpadzie ro-
dziny i zaniku tradycyjnych rodzinnych wartości. 
Stale rośnie odsetek rodziców w pojedynkę wycho-
wujących dzieci. Zmienia się znaczenie słowa dom.

Struktura rodziny jest dziś zdecydowanie od-
mienna od dawnych wzorców. Ci, którzy bada-
ją trendy społeczne, zapowiadają kolejną zmianę 
w ciągu najbliższych lat.

Po pierwsze, przewidują, że coraz więcej osób 
będzie pracować w domu. Już dzisiaj liczba ta-
kich osób wzrasta znacząco z dnia na dzień. Mi-
liony ludzi większość zakupów robią przez inter-
net. Ale najważniejsze pytanie jest następujące: 
Jak wartości rodzinne przetrwają zmiany zacho-
dzące w XXI wieku?

Jakie będzie życie w twojej rodzinie? Co się zmie-
ni? Co pozostanie niezmienne? Jak zmiany wpłyną 
na twoją zdolność tworzenia domu jako zdrowego 
miejsca wsparcia dla rodziny? Wielu rodziców jest 
poważnie zatroskanych tym, co ich dzieci znajdują 
za pośrednictwem internetu.

Dom był niegdyś bezpieczną świątynią, ale dzisiaj 
nie jest już tak postrzegany. Przez telewizję i inter-
net masa przemocy, niemoralności i nieprzyzwo-
itości wdziera się do naszych domów. Co się dzieje 
ze społeczeństwem? Dlaczego następuje taka eska-
lacja brutalności, wyuzdania i chciwości?

Co stoi za tym załamaniem wartości moralnych? 
Jak wyjaśnić nieuczciwość osób zajmujących kie-
rownicze stanowiska i doprowadzających firmy 
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do bankructwa swoją nieopanowaną żądzą wzbo-
gacenia się? Dlaczego tak wiele jest przejawów 
agresji wśród młodzieży w szkołach?

Wydaje się, że coraz więcej ludzi kieruje się śle-
pą nienawiścią. Grupy szerzące ideologię nienawi-
ści bez zażenowania publikują swoją obłąkańczą 
propagandę na stronach internetowych żywcem 
wyjętych z horroru. Najbardziej zaawansowana 
technika multimedialna jest wykorzystywana, by 
w czasie najwyższej oglądalności dostarczać spo-
łeczeństwu papkę będącą mieszaniną seksu, prze-
mocy i chciwości.

Produkty Hollywood docierają do domów, wno-
sząc tam swoje treści. Jakie niosą przesłanie? Pe-
wien młody człowiek, który niedawno założył ro-
dzinę, powiedział:

— Gdy włączysz telewizor, nie zobaczysz tam już 
normalnej rodziny. Życie rodzinne przestało nale-
żeć do kanonu. Trzeba mieć sporo wiary, by na-
dal uwzględniać małżeństwo w swojej wizji życia.

Obecnie wielu młodych ludzi twierdzi, że jest 
wiele możliwości do wyboru w kwestii długoter-
minowego związku, a małżeństwo niekoniecznie 
jest tą najlepszą dla nich. Młodzi ludzie powiadają:

— Być może lepiej dla nas jest żyć razem bez 
ślubu.

Jednak bez moralnego kompasu jesteśmy ska-
zani na błądzenie. Tak więc w społeczeństwie za-
panował chaos.
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Potrzeba moralnego kompasu
Zawsze istniały w społeczeństwie negatywne 

strony życia, ale dzisiaj zaburzenie wartości nastę-
puje w samej rodzinie. Sytuacja pod tym wzglę-
dem zmienia się dramatycznie szybko. Są powo-
dy do zmartwienia. Czy istnieje jakiś sposób, by 
to zahamować? Czy jest coś, co może pozytywnie 
kształtować nasze wartości? Jak możemy ustalić 
kierunek, w którym zmierzamy? Czym powinni-
śmy się kierować i czego powinniśmy się trzymać? 
Czy już wszystkie standardy moralne upadły i stra-
ciły znaczenie?

Czy moralność jest kwestią osobistych prefe-
rencji? Czy jest jakiś bezpieczny standard — jeden 
dla wszystkich? Dr Shervert Frazier był dyrektorem 
amerykańskiego Narodowego Instytutu Zdrowia 
Psychicznego. W swojej książce pt. Psychotrends 
wyraził zatroskanie obecnym stanem społeczeń-
stwa. Frazier opisał coś, co nazwał „społeczeń-
stwem wzajemnej przemocy, celebrującym zamęt, 
a jednocześnie potępiającym go”5. Stwierdził on, że 
z jednej strony potępiamy przemoc, a z drugiej kar-
mimy nią nasze dzieci za pośrednictwem telewizji.

Z jednej strony potępiamy morderstwo, a z dru-
giej popularyzujemy je w filmach. Z jednej strony 
potępiamy niemoralność, a z drugiej robimy z niej 
normę w telenowelach. Producenci filmowi wie-
dzą, że seks i przemoc sprzedają się najlepiej. Coś 

 5 Shervert Frazier, Psychotrends: What Kind of People Are We  
Becoming?, Nowy Jork 1994, s. 15.
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z gruntu złego dzieje się z naszym społeczeństwem. 
Dzieciom podaje się różne wersje dobra i zła. Raz 
po raz dociera do nich komunikat, że nie ma w tej 
kwestii nienaruszalnych norm. Z czasem zaczyna-
ją wierzyć, że każdy sam musi zdecydować, co jest 
dla niego dobre, a co złe.

Sprzeczne wartości rywalizują o umysły dzieci. 
Tygodnik Time opublikował niedawno artykuł pt. 
America the Violent, w którym autor wyraził po-
gląd, iż przemoc jest obecnie najbardziej charak-
terystyczną cechą amerykańskiego społeczeństwa, 
które karmi się przemocą i mordem w środkach 
masowego przekazu.

W innym artykule stwierdzono, że w ciągu jed-
nego roku w Stanach Zjednoczonych zamordowa-
nych zostało 23 700 osób. Znaczną część tych mor-
dów należy przypisać edukacyjnej funkcji telewi-
zji. Przeciętny Amerykanin obejrzy 200 tys. aktów 
przemocy na ekranie, w tym 40 tys. morderstw, za-
nim osiągnie pełnoletność.

Można się zastanawiać, czy forma rozrywki, jaką 
wybieramy, ma wpływ na nasze procesy myślowe. 
Jestem przekonany, że to, co widzimy, staje się czę-
ścią naszej osobowości. Badania naukowe potwier-
dzają biblijną prawdę, iż zmieniamy się przez pa-
trzenie (zob. 2 Kor 3,18).

Gdy obejrzysz 40 tys. morderstw, twój umysł ule-
gnie znieczuleniu na przemoc. Gdy zobaczysz w te-
lewizji 200 tys. aktów przemocy, przesłanie, jakie 
dotrze do twojej podświadomości, będzie takie, 
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iż przemoc jest akceptowalną formą zachowania. 
Ale możemy zapytać: Akceptowalną według czy-
ich standardów?

Gdy napełnisz swój umysł niemoralnością, przyj-
mujesz przesłanie, że niemoralność jest zupełnie 
dopuszczalnym sposobem postępowania. Znowu 
zapytam: Według czyich standardów? Wydaje się, 
że społeczeństwo przyjęło motto: Jeśli coś wyda-
je ci się dobre, rób to. Jeśli coś sprawia ci radość, 
rób to. Czy istnieją jakiekolwiek standardy moral-
ne w naszym społeczeństwie? Dlaczego przestęp-
czość rośnie w tak zastraszającym tempie? Dlacze-
go przemoc stała się tak powszechna? Dlaczego 
w niektórych środowiskach większość małżeństw 
się rozpada? Biblia odpowiada na te pytania wprost 
i bardzo konkretnie. Słowo Boże dotyka sedna po-
wodów upadku standardów moralnych i rozkładu 
tradycyjnych wartości.

Otóż problem tkwi w tym, że nasze społeczeń-
stwo odwróciło się od Bożych norm moralnych. 
Odrzuciło wskazówki Pana.

Ludzie mówią dzisiaj:
— Sam sobie ustalam normy postępowania. Nikt 

mi nie będzie dyktował, co mam robić!
Jednak już Salomon podkreślał, że głupotą jest 

poleganie wyłącznie na własnym rozumie: „Kto 
ufa własnemu sercu, ten jest głupi” (Prz 28,26). Gdy 
zdajemy się wyłącznie na własny umysł, łatwo mo-
żemy oszukać samych siebie. Starotestamentowy 
prorok Izajasz wyraził wieczną prawdę, gdy napi-
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sał: „Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas 
na własną drogę zboczył” (Iz 53,6).

Człowiek potrafi usprawiedliwić niemal wszyst-
ko, gdy polega jedynie na własnym rozumowaniu. 
Ozeasz tak napisał o tym: „Sieją wiatr i będą zbie-
rać burzę” (Oz 8,7). Jeśli siejesz wiatr, to z pewno-
ścią będziesz zbierał burzę.

Długo sialiśmy wiatr przemocy w środkach ma-
sowego przekazu, a teraz zbieramy burzę zbrodni. 
Sialiśmy wiatr niemoralności, a teraz zbieramy burzę 
rozwodów. Sialiśmy wiatr wyuzdania seksualnego 
w telewizji, a teraz zbieramy burzę zboczeńców wy-
korzystujących seksualnie dzieci. Istnieje ścisły zwią-
zek między przyczyną i skutkiem. A jak ty chronisz 
wartości moralne w niemoralnym świecie?

Sialiśmy wiatr i zbieramy burzę. Jak możesz 
ochronić swój umysł przed falą przemocy i nie-
moralności? Jak możesz ochronić umysł swoich 
dzieci i wnucząt?

Jak możesz pozostać moralną osobą w niemo-
ralnym świecie? Apokalipsa Jana podaje wyraź-
ne odpowiedzi na to pytanie. Apokalipsa to ina-
czej objawienie — objawienie Jezusa Chrystusa! 
Ta ostatnia księga Pisma Świętego zawiera Boże 
przesłanie do ludzkości, które ma być ogłoszone 
pod koniec dziejów świata. Ostatnia księga Biblii 
i przesłanie dla ostatniego pokolenia ludzi żyjących 
na naszej planecie.

Apokalipsa Jana zawiera przesłanie dla ciebie 
i dla mnie. Wzywa nas do moralnego postępowa-
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nia. Wzywa nas do przestrzegania Bożych standar-
dów. Przesłanie to jest tak ważne dla nas jak prze-
słanie Noego dla współczesnych mu ludzi.

Jest to ostatnie przesłanie dla całej ludzkości: 
„I widziałem innego anioła, lecącego przez środek 
nieba, który miał ewangelię wieczną, aby ją zwia-
stować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, 
i plemionom, i językom, i ludom” (Ap 14,6).

To przesłanie jest bardzo pilne. To przesłanie jest 
powszechne. To przesłanie nie zna żadnych geogra-
ficznych granic. To przesłanie ma dotrzeć do wszyst-
kich ludzi we wszystkich zakątkach świata. A co jest 
jego treścią? „Bójcie się Boga i oddajcie mu chwałę, 
gdyż nadeszła godzina sądu jego” (Ap 14,7).

Bójcie się Boga nie znaczy: odczuwajcie trwogę. 
Oznacza raczej świętą bojaźń — szacunek dla Stwo-
rzyciela i posłuszeństwo wobec Niego. Czy zauwa-
żyłeś element pilności w tym przesłaniu? Przeczytaj 
jeszcze raz to wezwanie: Bójcie się Boga i oddaj-
cie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego.

Ten fragment Apokalipsy Jana odpowiada na py-
tanie o moralną odpowiedzialność. Dlaczego jest 
tyle zbrodni i przemocy w społeczeństwie? Dlacze-
go jest tyle niemoralności? Dlaczego jest tyle bezpra-
wia? Otóż ma to związek z moralną odpowiedzial-
nością. Sąd Boży wzywa nas do odpowiedzialno-
ści za nasze czyny. Sąd Pana świadczy, że jesteśmy 
odpowiedzialni za podejmowane decyzje.

Gdybyśmy nie byli odpowiedzialni za to, co robi-
my, jak sąd Boży mógłby nas pociągnąć do odpowie-
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dzialności za nasze czyny? Gdybyśmy byli jedynie 
produktem przypadku, złożonym białkowym two-
rem natury, to nie bylibyśmy odpowiedzialni za na-
sze czyny. Skoro jestem alkoholikiem, bo mój ojciec 
był alkoholikiem i moja matka była alkoholiczką, to 
nie jestem odpowiedzialny za moje czyny. Jeśli je-
stem narkomanem, bo jako nierozważny nastola-
tek spróbowałem narkotyków, to nie jestem odpo-
wiedzialny za moje czyny. Jeśli jestem brutalny, bo 
mam ku temu genetyczne skłonności, to nie jestem 
odpowiedzialny za moje czyny. Jeśli nie miałem 
wpływu na okoliczności, w których się znalazłem, to 
nie mnie należy winić za moje błędne decyzje. Spo-
łeczeństwo, w którym żyjemy, wmawia nam, że nie 
jesteśmy odpowiedzialni za to, co robimy. Robisz to, 
co robisz, bo tak ukształtowało cię życie.

Ludzie dzisiaj uwierzyli, że dobro i zło to kwestia 
osobistego wyboru. Są przekonani, że odpowiada-
ją wyłącznie przed samymi sobą, a nie przed żad-
nym wyższym autorytetem. Miliony ludzi nie biorą 
nawet pod uwagę, że odpowiadają za swoje postę-
powanie przed Bogiem.

Gdy przyjmujesz pogląd, iż nie jesteś odpowie-
dzialny przed żadnym wyższym autorytetem i że 
nie będzie sądu ostatecznego, to nie masz żadnych 
moralnych norm, którymi mógłbyś się kierować 
w swoim życiu. Sąd wiąże się z odpowiedzialno-
ścią i moralnymi wyborami.

W ostatnich dniach historii ziemi Pan wzywa 
ludzi na sąd. Czy Najwyższy ma wymagania mo-
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ralne będące podstawą Jego ostatecznego sądu? 
Tak. Prawo Boże jest podstawą moralności i stan-
dardem na sądzie.

Apokalipsa Jana mówi, że jesteś odpowiedzial-
ny za swoje czyny, „gdyż nadeszła godzina sądu 
jego” (Ap 14,7). Biblia wzywa nas do lojalności wo-
bec dekalogu, który jest wiecznym Bożym standar-
dem moralnym. Jakub tak o tym napisał: „Mówcie 
i czyńcie tak jak ludzie, którzy będą sądzeni na pod-
stawie Prawa wolności” (Jk 2,12 BT).

Całe prawo Boże jest prawem wolności. Oto kil-
ka przykładów. Szóste przykazanie — „nie będziesz 
zabijał!” (Wj 20,13 BKR) — jest wyzwalające. Chro-
ni świętość życia. Siódme przykazanie — „nie bę-
dziesz cudzołożył!” (Wj 20,14 BKR) — chroni mał-
żeństwo. Ósme przykazanie — „nie będziesz kradł!” 
(Wj 20,15 BKR) — jest częścią prawa wolności. 
Chroni naszą własność.

Dotyczy to w szczególności przykazania sobot-
niego. Czwarte przykazanie — pamiętaj o dniu sza-
batu — wyzwala nas z niewoli pracy i trudu, które 
przykuwają nas do sytemu wartości świata. Szabat 
bardziej niż inne dni daje rodzicom możliwość prze-
kazywania dzieciom wartości moralnych. Tworzy 
atmosferę, w której rodzina i przyjaciele mogą od-
zyskać równowagę duchową pomimo panującego 
wokół zeświecczenia.

Sobota została ustanowiona przez Boga właśnie 
w tym celu, by przywracać doświadczenie z Ede-
nu. Pan pragnie wspólnoty ze swoimi poddanymi, 
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a jako miłujący Ojciec oczekuje kontaktu ze swo-
imi ukochanymi dziećmi. Tak więc Bóg chce zacho-
wać więź z nami i każdej soboty daje nam przed-
smak wieczności.

Czy zauważyłeś, że ostatnie boskie przesła-
nie dla ludzkości jest przedstawione jako głoszo-
ne przez trzech aniołów lecących środkiem nieba 
i wołających donośnym głosem: „Bójcie się Boga 
i oddajcie mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu 
jego, i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo 
i ziemię, i morze, i źródła wód” (Ap 14,7)? Sobota 
przypomina nam o naszym miłującym Stwórcy. 
Każdego tygodnia zwraca uwagę na to, że nie je-
steśmy tworami ewolucji. Jesteśmy dziećmi Kró-
la Wszechświata. Nie powstaliśmy przypadkiem. 
Nasze życie nie jest skutkiem zbiegu okoliczności, 
nad którym nikt nie miał kontroli. Nasza osobo-
wość i charakter to nie tylko wypadkowa dziedzi-
czenia i wpływów środowiskowych. Istnieje moc 
większa niż to wszystko, co znamy na świecie. Jest 
to moc naszego Stwórcy. Bóg, który nas stworzył, 
może także odnowić nasze wzorce myślowe. Może 
przekształcić nasze postępowanie. Może uzdrowić 
nas wewnętrznie. To wszystko wyraża idea szaba-
tu. Ten, który swym słowem powołał do istnienia 
świat i stworzył słońce, księżyc i gwiazdy, może 
zmienić cię i uczynić nowym człowiekiem.

Szabat mówi o tej nadziei. My jesteśmy bezsilni, 
ale On jest wszechmocny. My jesteśmy słabi, ale 
On jest potężny. My jesteśmy chwiejni, ale On jest 



— 35 —

stały jak skała. Sobota mówi o Bogu, który pragnie 
wpisać swoje prawo w nasze serca i umysły, jak 
uczynił to dla naszych prarodziców na początku.

Sobota zaprasza nas słowami znanej pieśni:

Zwróć swój wzrok na Jezusa!
W cudowną tę twarz prosto spójrz.
Wtedy świata czar straci urok swój
W blasku chwały jaśniejszej od zórz6.

Prawo Pana wyzwala nas do życia w obfitości. 
Posłuszeństwo prawu Bożemu jest niebiańską re-
ceptą na radosne życie. Pomyśl, jaki chaos zapano-
wałby w społeczeństwie, gdyby wszystkie zasady 
dekalogu były otwarcie lekceważone. Gdybyśmy 
odwrócili się od prawa Bożego, całe nasze spo-
łeczeństwo pogrążyłoby się w chaosie przemocy, 
niemoralności, kłamstwa, złodziejstwa i zbrodni.

Dekalog jest podstawą panowania Stwórcy. Jest 
on podstawą wszelkiego prawnego porządku. Jed-
nak niektórzy twierdzą: Skoro jesteśmy zbawieni 
z łaski, to nie potrzebujemy przestrzegać prawa 
Bożego (zob. Ef 2,8).

Gdy Chrystus został ukrzyżowany, poniósł karę 
za nasze grzechy. Został potępiony za nasze prze-
stępstwa, których nie popełnił, abyśmy mogli otrzy-
mać przebaczenie, choć zawiniliśmy.

Gdyby Bóg mógł zmienić swoje prawo, Jezus nie 
musiałby umierać za nasze przestępstwa. W Bi-

 6 Śpiewajmy Panu. Śpiewnik nutowo-tekstowy Kościoła Adwenty-
stów Dnia Siódmego, Warszawa 2008, wyd. II, s. 217.
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blii czytamy, że „zapłatą za grzech jest śmierć” (Rz 
6,23). Dlaczego Ojciec miałby posyłać swego Syna 
na mękę i śmierć, gdyby mógł w jakiś sposób zmie-
nić swoje prawo i dostosować je do wymagań upad-
łych grzeszników?

Boży moralny standard
Prawo i sąd są częścią ewangelii Chrystusa. „Każ-

dy, kto grzeszy, dopuszcza się bezprawia” (1 J 3,4 
BT). Choćby wydawało mi się, że nie jest niczym 
złym ukraść coś komuś, to jednak Słowo Boże 
mówi mi, że bezprawie — przestępstwo prawa Pań-
skiego — jest grzechem. Moje odczucia nie są wy-
starczającą definicją grzechu. Biblia definiuje grzech 
jednoznacznie jako przestępstwo prawa Bożego.

Ludzie mówią: Nie jestem zadowolony z mojego 
małżeństwa, więc na weekend wyjeżdżam z moją 
sekretarką. Wszystko jest w porządku. Przecież je-
steśmy dorośli. Ale Biblia mówi: Nie będziesz cu-
dzołożył. Prawo Boże jest wiecznym standardem 
moralnym, który definiuje grzech i ustala naszą od-
powiedzialność wobec Sędziego.

Dzisiaj nasze dzieci potrzebują pokarmu dla umy-
słu i ducha nie w postaci morderstw, przemocy i nie-
moralności serwowanych przez telewizję, gry kompu-
terowe i internet. Nasze dzieci potrzebują nauczania 
moralnych zasad ustanowionych przez Pana. Boże 
prawo moralne ma nas chronić. Nie jest ono cięż-
kim jarzmem ograniczającym nasze szczęście. Deka-
log jest drogą do wolności i prawdziwego szczęścia.
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Prawo Boże chroni nas przez niewłaściwym stylem 
życia prowadzącym do zguby. Niektórzy chrześcija-
nie mawiają: Nie głosimy już prawa Bożego, ale tyl-
ko miłość Bożą, jakby to były dwa rozbieżne pojęcia.

Miłość zawsze wiedzie do posłuszeństwa. Mi-
łość nie prowadzi do nieposłuszeństwa. Miłujący 
chrześcijanie przestrzegają przykazań Bożych. Je-
zus powiedział:

— „Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich prze-
strzegać będziecie” (J 14,15).

Czy Jezus mówi: „Jeśli mnie miłujecie, nie mu-
sicie przestrzegać moich przykazań”? Nie! Miłość 
prowadzi do posłuszeństwa Bożym przykazaniom.

Jesteśmy posłuszni Panu nie dlatego, że usiłuje-
my tym zaskarbić sobie Jego przychylność. Posłu-
szeństwo jest najprostszym wyrazem naszej mi-
łości do Boga. Jestem posłuszny Mu nie po to, by 
zostać zbawionym, ale dlatego, że jestem zbawio-
ny. Moje posłuszeństwo nie mogłoby mi wyjednać 
zbawienia. Tylko śmierć Chrystusa na krzyżu jest 
podstawą zbawienia.

Jednak gdy przychodzę do Zbawiciela i przyj-
muję od Niego dar zbawienia, wtedy moje posłu-
szeństwo świadczy, że jestem zbawiony. „A z tego 
wiemy, że go znamy, jeśli przykazania jego zacho-
wujemy” (1 J 2,3). Apostoł Jan mówi, że posłuszeń-
stwo dowodzi, iż znamy Boga. Posłuszeństwo jest 
dowodem, że jesteśmy nowo narodzonymi chrze-
ścijanami. Posłuszeństwo jest dowodem, że na-
prawdę należymy do Chrystusa. „Kto mówi: Znam 
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go, a przykazań jego nie zachowuje, kłamcą jest 
i prawdy w nim nie ma” (1 J 2,4).

Gdy jesteśmy poddani Jezusowi i naprawdę Go 
znamy — gdy nasze serca są uległe wobec Niego — 
naturalną reakcją jest posłuszeństwo wobec Niego. 
Łaska i prawo nie są sprzecznymi pojęciami. Gdy 
jesteśmy zbawieni z łaski, nie jesteśmy zbawieni 
do nieposłuszeństwa. Jesteśmy zbawieni, abyśmy 
byli posłuszni Bogu.

Zbawienie jest wyłącznie z łaski. Starotestamen-
towi wierzący patrzyli w przyszłość ku Mesjaszowi, 
który miał przyjść. W erze nowotestamentowej pa-
trzymy na Chrystusa, który już przyszedł. Oni byli 
zbawieni przez łaskę, która miała być objawiona. 
My jesteśmy zbawieni przez tę samą łaskę, która 
została objawiona przez Jezusa na krzyżu.

Rola prawa Bożego
Ale skoro zbawienie jest wyłącznie z łaski, to jaka 

jest rola prawa Bożego? Apostoł Paweł wyjaśnia to: 
„Dzięki Prawu bowiem poznaje się (...) grzech” (Rz 
3,20 BKR). Gdyby prawo Pana można było dowolnie 
zmieniać czy unieważniać, nie istniałoby pojęcie 
grzechu. Jeśli zaś nie byłoby grzechu, niepotrzeb-
na byłaby także łaska ani zbawienie.

Przez swoje prawo Bóg objawia grzech. Paweł 
napisał: „Gdyby nie Prawo, w ogóle nie poznał-
bym grzechu. Nie wiedziałbym, co to jest pożądli-
wość, gdyby Prawo nie powiedziało: Nie pożądaj!” 
(Rz 7,7 BKR).
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Gdy przestępujesz prawo Boże, popełniasz 
grzech. Rolą prawa jest zatem definiowanie grze-
chu. Prawo mówi: To jest dobre, a tamto jest złe. 
Prawo Boże określa moralny standard sądu Bo-
żego. Prawo jest też podstawą porządku każdego 
społeczeństwa.

Sąd Boży wzywa wszystkich ludzi do posłuszeń-
stwa prawu Najwyższego. Wzywa chrześcijan zba-
wionych z łaski, by prowadzili posłuszne, sprawie-
dliwe i święte życie.

Rola łaski Bożej
Jaka jest rola łaski? „Albowiem łaską zbawieni 

jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; 
nie z uczynków, aby się kto nie chlubił” (Ef 2,8-9). 
Łaska jest Bożym miłosierdziem, przebaczeniem 
i odpuszczeniem. Łaska jest mocą Pana. Łaska jest 
Jego miłością docierającą do grzeszników. Czy ła-
ska unieważnia prawo Boże? Czy fakt, że jestem 
zbawiony z łaski, ma być dla mnie zezwoleniem 
na przestępowanie prawa Wszechmocnego?

„Czy więc przez wiarę obalamy Prawo? Żadną 
miarą! Tylko Prawo właściwie ustawiamy” (Rz 3,31 
BT). Apostoł Paweł mówi:

— Nie sądźcie, że unieważniamy prawo przez 
to, że wierzymy w łaskę.

Właśnie wierząc w łaskę, podkreślamy funkcję 
prawa. Wierząc w łaskę, przestrzegamy prawa. Lu-
dzie zbawieni z łaski pragną żyć w posłuszeństwie 
prawu Bożemu, zgodnie z wolą Pana. Oto jeden 
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z wielu przykładów, jak łaska prowadzi nas do za-
chowywania przykazań, a nie łamania ich.

Przed laty na wschodzie Stanów Zjednoczonych 
prezentowałem serię wykładów na temat biblijnych 
proroctw. Pewnego wieczoru po wykładzie spieszy-
łem się na kolejne spotkanie. Jechałem za szybko. 
Na drodze obowiązywało ograniczenie prędkości 
do 100 km/h, a ja jechałem około 120 km/h. Poli-
cjant zatrzymał mnie i poprosił o prawo jazdy. Roz-
mawialiśmy przez chwilę. Potem powiedziałem:

— Szczerze mówiąc, kilkadziesiąt minut temu 
przemawiałem na temat przykazań. Mówiłem słu-
chaczom, że powinni przestrzegać prawa, więc czy 
mógłby mi pan tym razem okazać łaskę? Panie wła-
dzo, jesteśmy przecież po tej samej stronie. Pan ła-
pie tych, którzy łamią prawo, a ja uczę ludzi prze-
strzegać prawa. Ułatwiam panu pracę, więc niech 
pan tym razem okaże mi łaskę.

Uśmiechając się, policjant odpowiedział:
— Dobrze, pastorze. Proszę jechać, ale proszę 

też przestrzegać prawa!
Na co zasługiwałem, gdy złamałem przepisy ru-

chu drogowego? Na mandat. Gdy otrzymałem prze-
baczenie, to czy zostałem uwolniony od potępie-
nia ze strony prawa? Tak. A czy zostałem zwolnio-
ny z posłuszeństwa prawu? Z pewnością nie. Czy 
wsiadłem do samochodu i powiedziałem do żony: 
„Kochanie, nie jestem pod prawem, ale pod łaską, 
więc możemy jeździć tak szybko, jak nam się po-
doba”? Czy dlatego, że policjant okazał mi łaskę, 
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pojechałem dalej z prędkością 140 km/h? Oczy-
wiście, że nie.

Co było dalej? Byłem teraz pod łaską, a to spra-
wiało, że tym usilniej starałem się przestrzegać 
prawa. Skoro Jezus zbawił mnie z łaski, nie chcę 
przestępować Jego prawa. Nie chcę odwracać się 
od Jego przykazań.

Gdy jesteś zbawiony z łaski, nie jesteś pod po-
tępieniem prawa. Chrystus powiedział: „Nie sądź-
cie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. 
Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić” (Mt 5,17 BT).

Jezus nie przyszedł, by unieważnić prawo Boże. 
Nie przyszedł, by unieważnić piąte przykazanie na-
kazujące okazywanie szacunku dla rodziców (zob. 
Wj 20,12). On przyszedł, by pokazać, jak miłujące 
dziecko odnosi się do ojca i matki. Chrystus nie 
przyszedł, by usunąć szóste przykazanie zakazu-
jące morderstwa (zob. Wj 20,13). On przyszedł, by 
okazać miłość i współczucie tym, których spotykał 
na swojej drodze. Jezus nie przyszedł, by unieważ-
nić siódme przykazanie zakazujące cudzołóstwa 
(zob. Wj 20,14). On przyszedł, by dać przykład mo-
ralnej czystości.

Nie przyszedł też, by unieważnić czwarte przy-
kazanie — „pamiętaj, abyś dzień sobotni święcił” 
(Wj 20,8 BJW). Dlatego w Biblii czytamy: „W dzień 
szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi” 
(Łk 4,16).

Jak Jezus nie przyszedł, by obalić dziesięcioro 
przykazań, tak nie przyszedł, by znieść nakaz świę-
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towania soboty. Przeciwnie, On przyszedł, by stać 
się wzorem miłości i posłuszeństwa — wywyższyć 
prawo Boże. Przykazanie sobotnie nie bez powo-
du znajduje się w sercu dekalogu. Pierwsze cztery 
przykazania opisują naszą więź z Bogiem. Pozosta-
łych sześć przykazań opisuje nasze więzi z bliźni-
mi. Przykazanie sobotnie wzywające nas do odda-
wania czci naszemu Stwórcy jest podstawą wszel-
kiego posłuszeństwa.

Ponieważ Bóg jest naszym Stwórcą, oddajemy 
cześć tylko Jemu, a nie żadnym innym bogom, 
bez pośrednictwa wizualnych wyobrażeń i bez-
czeszczenia Jego imienia. Ponieważ On jest na-
szym Stwórcą, szanujemy naszych bliźnich zgod-
nie z sześcioma pozostałymi przykazaniami. Przy-
kazanie sobotnie wyjaśnia nam podstawę Bożego 
moralnego autorytetu, na mocy którego nadanych 
zostało dziesięcioro przykazań. On nas stworzył 
i jako nasz Stwórca wie, co jest dla nas najlepsze. 
Dziesięcioro przykazań to sposób życia wskazany 
nam przez naszego troskliwego Stwórcę, a odda-
wanie Mu czci przez świętowanie szabatu jest jed-
nym z fundamentalnych elementów naszego po-
słuszeństwa wobec Niego.

Według apostoła Pawła Bóg „wszystko stworzył 
przez Jezusa Chrystusa” (Ef 3,9 BG). Jako Stwórca 
świata Jezus zachowywał szabat na cześć swego 
Ojca i po to, by dać nam wzór prawdziwego posłu-
szeństwa przykazaniu sobotniemu.
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Zamieszanie w kwestii zależności 
między prawem i łaską

Większość chrześcijan nie rozumie zależności 
zachodzącej między prawem Bożym a łaską. Apo-
stoł Paweł napisał: „Grzech nie powinien nad wami 
panować, skoro nie jesteście poddani Prawu, lecz 
łasce” (Rz 6,14 BT). Kiedy grzech panuje nad tobą? 
Gdy podążasz swoją drogą, a nie drogą Bożą. Gdy 
przestępujesz prawo Boże, grzech cię zniewala.

Co to znaczy być pod prawem? Być pod prawem, 
znaczy uzależniać się od prawa jako środka zbaw-
czego. Usiłowanie przestrzegania przykazań o włas-
nych siłach jest jak próba przepłynięcia wpław Atlan-
tyku. Choćbyś był mistrzem olimpijskim w pływaniu, 
ta odległość jest zbyt wielka, byś mógł ją pokonać. 
Bez względu na to, jak bardzo się starasz, nie jesteś 
w stanie zachowywać prawa Bożego o własnych si-
łach. Jeśli traktujemy zachowywanie prawa Bożego 
jako środek służący zbawieniu, będziemy ciągle do-
znawać frustracji z powodu naszych nieskutecznych 
starań zmierzających do uzyskania zadowalającego 
posłuszeństwa. Ciągle będziemy się czuć potępie-
ni. Jednak gdy w kwestii zbawienia polegamy wy-
łącznie na Jezusie, wówczas wszystko się zmienia.

Być pod łaską, znaczy akceptować przebaczenie 
oferowane przez Chrystusa, przyjąć odpuszczenie 
grzechów dane przez Niego i pozwolić Mu działać 
z mocą. Zbawiciel wypisuje wówczas swoje pra-
wo w moim sercu i umyśle. Sprawia, że pragnę być 
Mu posłusznym.
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Biblia bardzo wyraźnie przedstawia tę kwestię. 
Gdy przychodzimy do Jezusa i zdajemy się na Jego 
miłosierdzie, On mówi:

— Moje dziecko, bez względu na to, co zrobiłeś 
w przeszłości i jak grzeszne było twoje życie, prze-
baczam ci.

Prawo objawia naszą potrzebę takiego przeba-
czenia. Gdy patrzę na przykazania Boże, widzę, kim 
jestem. Nie dorastam do moralnych standardów 
Pana. Zaczynam widzieć we właściwym świetle 
mój brak cierpliwości i uprzejmości. Świadomość, 
że przestępuję prawo Boże, każe mi prosić Zbawi-
ciela o Jego łaskę. To właśnie miał na myśli Dawid, 
gdy powiedział o prawie Bożym, że jest doskona-
łe i nawracające duszę (zob. Ps 19,8 BG). Dziesię-
cioro przykazań kieruje mnie do Jezusa i sprawia, 
że mówię Mu:

— Panie, moje serce jest uległe. Odczuwam skru-
chę z powodu moich grzechów. Przebacz mi, Jezu. 
Zabierz moją winę. Prowadź mnie do posłuszeń-
stwa Twojemu prawu. Uczyń mnie posłusznym.

Pewnego razu znawca prawa Bożego przyszedł 
do Chrystusa i zapytał:

— Nauczycielu, które przykazanie jest najwięk-
sze?

Jezus odpowiedział mu:
— „Będziesz miłował Pana Boga swego całym 

swoim sercem, całą swoją duszą i całym swo-
im umysłem. To jest największe i pierwsze przy-
kazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz 
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miłował swego bliźniego jak siebie samego” (Mt 
22,37-39 BT).

W tych słowach Zbawiciel dokonał podsumo-
wania dziesięciorga przykazań. Następnie dodał:

— „Na tych dwóch nakazach spoczywa całe Pra-
wo i Prorocy” (Mt 22,40 BKR).

Całe prawo można podsumować jednym słowem 
— miłość. Jezus podsumował pierwsze cztery przy-
kazania jednym przykazaniem miłości do Boga, 
a pozostałych sześć przykazań — jednym przyka-
zaniem miłości do bliźniego. Jeśli naprawdę jeste-
śmy osobami miłującymi Pana, to będziemy ko-
chać bliźniego.

Miłość zawsze prowadzi do posłuszeństwa. Za-
chowywanie prawa Bożego nie czyni cię niewolni-
kiem, ale chroni twoją wolność. Dziesięcioro przy-
kazań zostało dane nie po to, by ograniczać naszą 
wolność. Zostały one dane po to, by wskazać nam, 
co znaczy być naprawdę wolnym. Zostały dane 
przez samego Zbawiciela. Oto jakim wstępem zo-
stały poprzedzone: „Ja jestem Pan, Bóg twój, któ-
ry cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu nie-
woli” (Wj 20,2 BT). To Bóg, Pan nieba i ziemi, na-
pisał te przykazania własnym palcem na tablicach 
kamiennych jako ponadczasowe zasady moralne.

Dokonajmy krótkiego przeglądu dziesięciorga 
przykazań — Bożych moralnych wskazań, według 
których mamy żyć.

„Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie!” 
(Wj 20,3 BT). Pan mówi:
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— Ja muszę być najważniejszy dla ciebie. Żad-
ni inni bogowie nie przyniosą ci szczęścia — ani 
majątek, ani osiągnięcia zawodowe, ani rozrywki.

Drugie przykazanie brzmi następująco: „Nie bę-
dziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, 
co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi 
nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie 
będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im 
służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem 
zazdrosnym, który za nieprawość ojców karze sy-
nów do trzeciego i czwartego pokolenia tych, któ-
rzy Mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do ty-
siącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i prze-
strzegają moich przykazań” (Wj 20,4-6 BT). Innymi 
słowy, Bóg oczekuje, że będziemy Go czcić w spo-
sób, który On uznaje za właściwy. Pan mówi:

— Nie oddawajcie Mi czci za pośrednictwem 
obrazów i posągów. Zwracajcie się do Mnie bez-
pośrednio.

Trzecie przykazanie brzmi następująco: „Nie bę-
dziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, w bła-
hych rzeczach, bo nie pozwoli Pan, by pozostał 
bezkarny ten, kto wzywa Jego Imienia w błahych 
rzeczach” (Wj 20,7 BT). Bóg mówi:

— Miłując mnie, szanuj moje imię.
Pomyśl o imieniu Jezus, na dźwięk którego anio-

łowie ze czcią pochylają twarz i śpiewają:
— Święty, święty, święty.
To imię jest tak lekkomyślnie wymawiane przez 

ludzi, często w połączeniu z wulgarnymi przekleń-
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stwami. Prawo dziesięciorga przykazań odnosi się 
do naszych czasów i wzywa nas, byśmy szanowa-
li imię Boga i Jezusa, wypowiadając je ze czcią 
i uwielbieniem.

Czwarte przykazanie dotyczące soboty znajduje 
się w środku dekalogu. Bóg nakazał wszystkim lu-
dziom pamiętać, ale wydaje się, że większość ludzi 
zapomniała o tym. „Pamiętaj o dniu szabatu, aby 
go uświęcić. Sześć dni będziesz się trudził i wyko-
nywał wszystkie swoje zajęcia. Dzień zaś siódmy 
jest szabatem Pana, Boga twego. Nie będziesz prze-
to w dniu tym wykonywał żadnej pracy ani ty sam, 
ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, 
ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani przy-
bysz, który przebywa w twoich bramach. W sześć 
dni bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz 
wszystko, co jest w nich, siódmego zaś dnia od-
począł. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu 
i uznał go za święty” (Wj 20,8-11 BT). W czasach, 
gdy głosi się ateistyczną teorię ewolucji, Bóg wzy-
wa nas do oddawania czci Stwórcy nieba i ziemi. 
Przykazanie sobotnie wyzwala nas z tyranii tego, 
co ziemskie, i daje nam w każdym tygodniu kontakt 
z wiecznymi wartościami. Wyzwala nas z otępia-
jącego przywiązania do rzeczy materialnych i daje 
nam dotknąć boskiej rzeczywistości.

Piąte przykazanie — „czcij twego ojca i twoją 
matkę…” — wiąże się z obietnicą: „…abyś długo 
żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, ci daje” (Wj 20,12 
BT). To wspaniała obietnica! Istnieje wyraźna za-
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leżność między właściwymi relacjami rodzinny-
mi a zdrowiem, długowiecznością i szczęściem.

Szóste przykazanie mówi wyraźnie: „Nie bę-
dziesz zabijał” (Wj 20,13 BT). W czasach, gdy ar-
senały broni wystarczają, by wielokrotnie zgładzić 
ludzkość z powierzchni ziemi, a aborcja jest do-
stępna na życzenie, to przykazanie dekalogu stoi 
w obronie świętości życia. Szóste przykazanie chro-
ni ludzi przed zbrodnią i wojną. Wzywa do trak-
towania życia jako daru pochodzącego od Pana.

Siódme przykazanie jest wezwaniem skierowa-
nym do współczesnego człowieka: „Nie będziesz 
cudzołożył” (Wj 20,14 BT). W czasach panoszą-
cej się lubieżności, gdy moralna czystość należy 
do rzadkości, prawo Boże przemawia wyraźnie 
i jednoznacznie. Gdy społeczeństwo odwraca się 
od Bożych przykazań i otwarcie gardzi moralnością, 
wówczas samo sobie gotuje nieszczęście. Siódme 
przykazanie dekalogu jest wezwaniem do moral-
nej czystości. Uwalnia nas od chorób przenoszo-
nych drogą płciową, które wyniszczają całe kraje. 
Chroni nas przed fizycznym, umysłowym i emocjo-
nalnym rozkładem powodowanym przez łamanie 
prawa czystości wpisanego w naszą naturę. Uwal-
nia nas od potwornego poczucia winy wynikają-
cego z łamania podstawowego prawa moralności.

Ósme przykazanie — „nie będziesz kradł” (Wj 
20,15 BT) — chroni dobra materialne powierzone 
nam łaskawie przez Pana. Złem jest przywłaszcza-
nie sobie różnych rzeczy. Złem jest nieuprawnio-
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ne korzystanie z cudzej własności. Ósme przyka-
zanie strzeże naszej własności, tak iż nie musimy 
się obawiać, że ktoś egoistycznie odbierze nam to, 
co należy do nas.

Dziewiąte przykazanie — „nie będziesz mówił 
przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek” 
(Wj 20,16 BT) — chroni naszą reputację. Kłamstwo 
jest złem. Szerzenie plotek i pomówień jest złem. 
Obrzucanie błotem bliźnich jest złem. Bogu zależy 
na ochronie naszego dobrego imienia.

Dziesiąte przykazanie jest Bożym wezwaniem 
do zadowolenia z tego, co posiadamy. Pan wzywa 
nas, byśmy polegali na Jego dobroci. Ostatnie przyka-
zanie dekalogu — „nie będziesz pożądał domu two-
jego bliźniego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego 
twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani 
jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która na-
leży do twego bliźniego” (Wj 20,17 BT) — nakazuje 
nam chwalić Pana za dobra, które nam powierzył, 
zamiast narzekać, że nie mamy tego, co mają inni.

Dziesięcioro przykazań przemawia do ludzkości 
z mocą. Psalmista podkreśla, że prawo Boże jest 
wieczne. W Ps 111,7-9 czytamy: „Wszystkie przy-
kazania Jego są trwałe, ustalone na wieki, na za-
wsze, nadane ze słusznością i mocą. Zesłał odku-
pienie swojemu ludowi, ustanowił na wieki swoje 
przymierze” (BT).

Szatan utracił niebo z powodu nieposłuszeństwa. 
Adam i Ewa utracili Eden z powodu nieposłuszeń-
stwa. Bóg wzywa swój lud do przestrzegania dzie-
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sięciu przykazań. On daje nam obietnicę: „Takie jest 
przymierze, które zawrę z domem Izraela po owych 
dniach, mówi Pan. Nadam prawa moje w ich my-
śli, i wypiszę je na ich sercach, i będę im Bogiem, 
a oni będą Mi ludem” (Hbr 8,10 BT).

Pan mówi:
— Zamierzam wpisać moje prawo w twój umysł.
Co to oznacza? Gdy prawo Boże jest w naszym 

umyśle, wówczas je znamy. Gdy to prawo jest w na-
szym sercu, wówczas je miłujemy. Pan ma w cza-
sach ostatecznych swój lud, który w sercu i umyśle 
ma Boże przykazania. Ludzie ci miłują Boga i są Mu 
wierni. Dzięki łasce Bożej zostali uwolnieni do oka-
zywania posłuszeństwa. Zostali wyzwoleni przez 
moc Chrystusa z niewoli złego. W Jezusie są wolni, 
by prowadzić pobożne i pełne posłuszeństwa ży-
cie. Zwróć uwagę na tę charakterystykę ludu Pań-
skiego w czasach ostatecznych: „Tu się okaże wy-
trwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań 
Bożych i wiary Jezusa” (Ap 14,12).

Oto wierni Boży — ci, którzy przestrzegają przy-
kazań Bożych i mają wiarę Jezusa. W ostatnim roz-
dziale Apokalipsy Jana odkupieni opisani są w na-
stępujący sposób: „Błogosławieni, którzy czynią 
przykazania jego, aby mieli prawo do drzewa ży-
wota, i aby weszli bramami do miasta” (Ap 22,14 
BG). Jezus daje nam przebaczenie. Mówi do nas:

— Przyjdź do mnie, moje dziecko.
On oferuje nam miłosierdzie. Chrystus patrzy 

nam w oczy i mówi:
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— Chcę dla ciebie uczynić coś szczególnego. 
Chcę zmienić twoje życie. Chcę cię uczynić no-
wym stworzeniem.

Czy odpowiesz Mu: „Panie, powierzam Ci mój 
los. Uczyń dla mnie to, czego nie jestem w stanie 
sam dla siebie uczynić”?

Przed wielu laty pewna matka zabrała swojego 
syna, by posłuchał kazania słynnego kaznodziei Dwi-
ghta Moody’ego. Po kazaniu ustawiła się w kolejce 
tych, którzy chcieli uścisnąć rękę duchownego. Prag-
nęła, by jej syn także uścisnął rękę wielkiego ewan-
gelisty. Gdy przyszła jego kolej, malec nie chciał po-
dać ręki. Matka była bardzo zażenowana. Chwyciła 
chłopca za rękę i usiłowała wcisnąć jego dłoń w dłoń 
kaznodziei, ale chłopiec nie chciał rozprostować pal-
ców. Gdy w końcu to uczynił, okazało się, że trzyma 
w garści kilka kolorowych kulek do gry. Okazało się, 
iż obawiał się, że ten obcy pan zabierze mu owe kulki!

A czego ty się trzymasz tak kurczowo, przyjacie-
lu? Nie warto niczego ściskać w dłoniach, gdy Jezus 
wyciąga do ciebie rękę. Dlaczego nie miałbyś już 
teraz powierzyć Mu siebie, by prowadzić pobożne 
życie? On wyzwoli cię z niewoli grzechu, byś mógł 
być Mu posłuszny!

Czy może być coś ważniejszego niż uchwyce-
nie dłoni Chrystusa? Jego łaska oznacza przeba-
czenie grzesznej przeszłości. Jego łaska przemie-
ni cię i uczyni nowym człowiekiem. Bardzo lubię 
słowa starej pieśni pt. Grace Greater Than Our Sin 
(Łaska większa niż nasz grzech):
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Cudowna łaska naszego miłującego Pana
jest większa niż grzech i wina!
Tam na wzgórzu Golgoty okazana,
Gdzie Baranek przelał swą krew.

Łaska, łaska, Boża łaska,
Łaska przebaczenia i oczyszczenia;
Łaska, łaska, Boża łaska,
Łaska większa niż nasz grzech.

Cudowna, nieskończona i niezrównana łaska,
Darmo dana każdemu, kto wierzy!

Łaska Boga płynie od Jego tronu wprost do two-
jego serca. Dlaczego nie miałbyś Mu powierzyć 
swego życia? Dlaczego nie miałbyś otworzyć swe-
go serca na Jego łaskę, która oferuje ci przebacze-
nie win i prowadzi cię do życia w posłuszeństwie?

W głębi duszy wyznaj Mu pokornie, że pragniesz 
być posłuszny. Proś, by prowadził cię najlepszą 
drogą, i dziękuj Mu za to, okazując radosne posłu-
szeństwo.
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Rozdział 3

Dzień, o którym  
należy pamiętać

W 1992 roku dzięki satelicie COBE udało 
się dokonać czegoś, co uczeni nazwa-
li odkryciem stulecia. Nazwa COBE to 

skrót od Cosmic Back ground Explorer (Badacz Kos-
micznego Tła). Być może pamiętasz o zdumiewa-
jącej misji satelity COBE. Astronomowie, astrofizy-
cy i kosmolodzy byli zdumieni wynikami uzyska-
nymi przez tego satelitę.

W kwestii pochodzenia życia możliwe są jedy-
nie dwa stanowiska. Albo zawsze istniała materia, 
albo zawsze istniał Bóg. Ewolucjoniści twierdzą, 
że materia istniała zawsze. Jednak wyniki uzyska-
ne przez satelitę COBE wskazują, że wszechświat 
miał określony początek.

Gdy satelita COBE dokonywał pomiarów bez-
kresnych obszarów przestrzeni kosmicznej, bada-
jąc pochodzenie życia, uzyskane wyniki wywołały 
falę wstrząsów w świecie naukowym. Z pomiarów 
jasno wynikało, że materia nie istniała od zawsze.

Dr Hugh Ross napisał o tym niezwykłym od-
kryciu w swojej książce The Creator and the Co-
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smos (Stwórca i kosmos). Stwierdził, że jedno z naj-
większych odkryć stulecia dowodzi, iż Bóg istnie-
je: „Zmierzone proporcje idealnie pasują do tych, 
jakie należałoby przyjąć, gdyby wszechświat miał 
początek”. „Takie właśnie przesłanie przekazał nam 
satelita COBE”.

Gdy wcześniej uczeni myśleli o wszechświecie, 
zakładali, że materia istniała od zawsze — nigdy nie 
miała początku. Jednak dowody dostarczone przez 
COBE zaprzeczyły temu założeniu. Czy to możliwe, 
że skoro istniał początek, to istnieje także Ten, który 
dał wszystkiemu początek? Skoro materia została 
utworzona, to czy istnieje Stwórca? Oczywiście tak!

Nauka przygląda się na nowo kosmosowi. Pe-
wien astronom z uniwersytetu w Berkeley, mó-
wiąc o satelicie COBE, stwierdził: „To, co odkryli-
śmy, dowodzi narodzin wszechświata. (...). To tak, 
jakbyśmy zobaczyli Boga”.

Bóg, cudownie stwarzając wszechświat, pozosta-
wił w nim swoje ślady. Wielu naukowców, przyglą-
dając się Bożemu stworzeniu, dochodzi do wnios-
ku, iż nosi ono znamiona twórczego geniuszu. Do-
strzegają dowody istnienia Stwórcy. Widzą wyraź-
ne ślady Boga-Stworzyciela, który powołał świat 
do istnienia.

Wszechmogący Stwórca
Ostatnia księga Pisma Świętego, Apokalipsa 

Jana, zawiera ostatnie Boże wezwanie do powro-
tu do Stwórcy, skierowane do ludzi. W proroczej 
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wizji apostoł Jan ujrzał tronową salę wszechświa-
ta. Jego anielski przewodnik zaprosił go przed ob-
licze Pana. Anioł powiedział:

— „Wstąp tutaj, a pokażę ci, co się ma stać po-
tem” (Ap 4,1).

W wizji Jan został przeniesiony przed tron Boży. 
Ujrzał tam i usłyszał niebiańskie istoty śpiewające 
pieśń uwielbienia:

— „Święty, święty, święty jest Pan, Bóg Wszech-
mogący, który był i który jest, i który ma przyjść. (…) 
Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwa-
łę i cześć, i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszyst-
ko, i z woli twojej zostało stworzone, i zaistniało” 
(Ap 4,8.11).

Całe niebo to śpiewa. Jednak niektórzy naukow-
cy to kwestionują. Niektórzy intelektualiści w to 
wątpią. Niektórzy uczeni dziwią się temu. Ale nie-
bo śpiewa: Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przy-
jąć chwałę i cześć, i moc. Dlaczego? Ponieważ Ty 
stworzyłeś wszystko. Z woli Twojej zostało stwo-
rzone i zaistniało. Nie istniejemy przez przypadek. 
Nie jesteśmy przypadkowym zbiorem molekuł. Nie 
jesteśmy jedynie przypadkową kombinacją genów 
i chromosomów.

Zostaliśmy stworzeni przez miłującego Boga. Za-
nim powstałeś w łonie matki, zaistniałeś w umyśle 
Stwórcy. To On cię zaprojektował i ukształtował. 
To Pan cię stworzył. Apokalipsa Jana wzywa ludz-
kość do oddawania czci Bogu jako Stwórcy. Czy-
tamy w niej: „Błogosławieństwo i chwała, i mą-
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drość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i siła Bogu 
naszemu na wieki wieków. Amen” (Ap 7,12). Słowo 
Boże wzywa nas do oddawania czci Temu, „któ-
ry żyje na wieki wieków, który stworzył niebo i to, 
co w nim, i ziemię, i to, co na niej, i morze, i to, co 
w nim” (Ap 10,6). W 10. rozdziale Apokalipsy Jana 
czytamy, że anioł zstępuje z nieba. Stawia jedną sto-
pę na lądzie, a drugą na morzu, co ma wskazywać 
na powszechność jego przesłania, a następnie woła:

— Oddajcie cześć Stwórcy!
Dlaczego Bóg jest godzien czci? Pan jest godny 

naszej czci, bo On nas stworzył. On nas zaprojek-
tował i ukształtował. Nie jesteśmy wytworem ewo-
lucji. Bóg jest godny czci, gdyż On dał nam życie. 
Na ten wspaniały dar życia odpowiadamy, odda-
jąc Mu chwałę, cześć i uwielbienie.

Jak doszło do tego, że zagubiliśmy pojęcie Boga 
jako Stwórcy? Jakie wydarzenia doprowadziły 
do tego, że współczesna nauka gardzi koncepcją 
Boga jako Stwórcy nieba i ziemi? Czy istniał jakiś 
szczególny moment w dziejach, gdy ta zmiana za-
częła następować?

Wyzwanie rzucone  
przez teorię ewolucji

W 1831 roku młody przyrodnik Karol Darwin 
na pokładzie brytyjskiego statku Beagle odbył po-
dróż na wyspy Galapagos na Oceanie Spokojnym. 
Tam Darwin badał ogromną różnorodność ptaków, 
gadów i życie w oceanie. Był zafascynowany wiel-
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ką ilością gatunków flory i fauny na tym archipela-
gu. Zauważył między innymi, że żółwie, jaszczur-
ki i ptaki z rodziny łuszczaków wykazują znaczą-
cą różnorodność w obrębie jednego gatunku. Po-
nieważ w tamtym czasie Kościół nauczał, że Bóg 
stworzył każdy z obecnie występujących gatunków, 
Darwin, zauważając zmiany w obrębie gatunków, 
odrzucił rzekomo archaiczne i nienaukowe twier-
dzenie Kościoła, a w to miejsce przyjął radykalnie 
odmienny pogląd.

Uznał mianowicie, że różnorodność, którą za-
uważył w przyrodzie, wskazuje, że gatunki ewolu-
owały. Choć Darwin dostrzegał luki pomiędzy ro-
dzajami roślin i zwierząt, to jednak założył, że na-
ukowcy w przyszłych pokoleniach odkryją brakują-
ce ogniwa pomiędzy tymi rodzajami. Podstawowe 
założenie Darwina, że istnieją takie ogniwa mię-
dzy rodzajami zwierząt, okazało się jednak błędne.

Trafnie dostrzegł on przejawy adaptacji i roz-
woju w obrębie pierwotnych gatunków, o których 
jest mowa w opisie stworzenia w Księdze Rodza-
ju. Chrześcijański Kościół mylił się, rzecz jasna, co 
do tego, iż Bóg stworzył każdą rasę psów, kotów 
czy odmianę kwiatów. Dzisiaj dobrze wiemy, że psy 
można krzyżować w celu tworzenia nowych ras. 
To samo dotyczy innych zwierząt i roślin.

Idąc przyjętym tokiem rozumowania do ostatecz-
nego wniosku, Darwin szybko wyrugował ze swo-
ich poglądów istnienie Boga. Stwórca okazał się 
mu niepotrzebny.
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Darwin nauczał, że prawa przyrody wyjaśniają na-
sze pochodzenie. Usunął wszechmogącego Stwórcę 
poza pole rozważań. Książka Darwina O powstawa-
niu gatunków zmieniła światopogląd milionów lu-
dzi. Jego nowa wizja rzeczywistości nie przewidy-
wała miejsca dla Stwórcy. W wizji Darwina ludzie 
wyewoluowali w trwającym miliony lat procesie 
z niższych form życia. Gdy dziś zastanawiamy się, 
jak wielu ludzi uwierzyło w to twierdzenie i dosto-
sowało do niego cały swój sposób myślenia, wyda-
je nam się niewiarygodne, że tak niewielu zwróciło 
uwagę na brak ostatecznego dowodu — całkowitą 
nieobecność brakujących ogniw między gatunkami.

Obecnie ludzie na całym świecie bez głębszego 
zastanowienia akceptują teorię ewolucji. Choć ist-
nieją niezbite dowody w przyrodzie potwierdzające 
ogromne zróżnicowanie gatunków, to jednak dar-
winowska teoria ewolucji nie odpowiada na wszyst-
kie pytania dotyczące genezy życia. Teoria ta za-
wiera poważne luki. Mimo upływu blisko dwustu 
lat nadal nie odpowiedziała na najważniejsze py-
tania. Oto kilka z nich.

1. Jeśli ewolucja jest faktem, gdzie podziały się 
formy przejściowe między gatunkami? Czym wy-
pełnić brakujące ogniwa? Co łączy poszczególne 
gatunki zwierząt? Co łączy ludzi i zwierzęta? Gdzie 
są brakujące ogniwa między zwierzętami morskimi 
i lądowymi, które rzekomo z nich wyewoluowały?

2. Prawem biologii jest to, iż tylko życie rodzi ży-
cie. Darwin twierdził, że w odpowiednio długim 
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czasie i w odpowiednich warunkach życie może 
powstać z materii nieożywionej, ale nie ma na to 
żadnego naukowego dowodu, więc jaka jest pod-
stawa wiary w to założenie?

Prawem biologii jest to, że żywe organizmy, roz-
mnażając się, wydają na świat podobne organi-
zmy, a przypadkowość procesu reprodukcji powo-
duje raczej jego ustanie, a nie przemianę czy roz-
wój. Teoria ewolucji zakłada, że jedne formy życia 
mogły się spontanicznie przeradzać w inne. Innymi 
słowy, jedne gatunki z czasem rodziły inne gatunki 
całkowicie odmienne od pierwotnych. Gdzie znaj-
duje się choćby jeden dowód w przyrodzie na po-
parcie tej tezy?

Ale Bóg ma odpowiedź na problem ewolucji. Ta od-
powiedź jest częścią Jego ostatniego przesłania skie-
rowanego do ludzkości. Apokalipsa Jana wzywa nas:

— „Bójcie się Boga i oddajcie mu chwałę, gdyż 
nadeszła godzina sądu jego, i oddajcie pokłon temu, 
który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód” 
(Ap 14,7).

To jest przesłanie skierowane do nas wszystkich. 
Nie jest to przesłanie jedynie do określonej wspól-
noty religijnej. Nie jest to przesłanie dla jednego Ko-
ścioła. Jest to ostatnie przesłanie Boga do wszyst-
kich ludzi. Jest to wezwanie do oddawania czci 
Stwórcy. W jaki sposób czcimy Stworzyciela nie-
ba i ziemi?

W jaki sposób Bóg przypomina nam o tym, że 
jest Stwórcą? Czy przy stworzeniu ustanowił On 
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symbol swojego stwórczego autorytetu? Apokalip-
sa Jana jest księgą końca. Tę księgę możemy zrozu-
mieć jedynie wtedy, gdy rozumiemy księgę począt-
ku. Znaczenie monumentalnych zagadnień współ-
czesności możemy zrozumieć jedynie w świetle 
dzieła stworzenia. Ostatnie wezwanie Apokalipsy 
Jana skierowane do ludzkości i nakazujące ludziom 
oddać cześć Stwórcy ma swoje korzenie w Księ-
dze Rodzaju — księdze początku.

Temat prawdziwego nabożeństwa — pamiętania 
o Stwórcy — przewija się przez całą Biblię. Jest jed-
nym z najważniejszych tematów Pisma Świętego.

Sednem ostatniego konfliktu przedstawionego 
w Apokalipsie Jana jest zderzenie prawdziwego 
kultu z fałszywym. Wszystko koncentruje się wo-
kół oddawania czci Bogu jako Stwórcy. Wróćmy 
więc do naszego początku, byśmy mogli zrozumieć 
nasze przeznaczenie. Wróćmy do księgi począt-
ku, Księgi Rodzaju, abyśmy mogli zrozumieć księ-
gę końca, Apokalipsę Jana. Zdumiewająco złożony 
świat, jaki znamy obecnie, został stworzony przez 
Boga w ciągu sześciu dosłownych dni.

Bóg słowem powołał do istnienia Ziemię, która 
była pozbawioną życia planetą zawieszoną w ciem-
ności. Oświetlił ją, otoczył atmosferą, wydobył lądy 
spod powierzchni mórz i poprzecinał je siecią stru-
mieni i rzek, ozdobił kolorowymi kwiatami i zielo-
nymi roślinami oraz zasiedlił niezliczonymi gatun-
kami żywych istot, a gdy spojrzał na dzieło swojej 
stwórczej mocy, powiedział, że było ono dobre.
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Następnie przystąpił do koronnego dzieła stwo-
rzenia. Oświadczył:

— Uczyńmy człowieka na obraz nasz.
„Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę 

i niewiastę stworzył ich” (Rdz 1,27).
Ludzie nie mogli otrzymać większego zaszczy-

tu! Stwórca okazał im największą miłość! Ludzie 
są koronnym dziełem stworzenia i obiektem naj-
większej miłości Pana! Tą miłością mieli się dzie-
lić, gdyż Bóg powiedział:

— „Rozradzajcie się i rozmnażajcie się, i napeł-
niajcie ziemię, i czyńcie ją sobie poddaną; panuj-
cie nad (...) wszelkimi zwierzętami, które się poru-
szają po ziemi!” (Rdz 1,28).

Po stworzeniu Adama i Ewy szóstego dnia, „zo-
stały ukończone niebo i ziemia oraz cały ich za-
stęp” (Rdz 2,1).

Sześć dni stwarzania i dzieło zostało dokonane. 
W tak krótkim czasie! Ale ten czas był wystarczają-
cy dla Boga. „Na Jego słowo wszystko powstało, co 
tylko rozkazał, wszystko się spełniło” (Ps 33,9 BKR).

Adam i Ewa musieli w podziwie patrzeć szero-
ko otwartymi oczami, jak słońce w całym swym 
pięknie zaczynało zachodzić za horyzont, kończąc 
szósty dzień stworzenia. Ale sprawozdanie zawar-
te w Księdze Rodzaju nie kończy się na tym. Czy-
tamy tam dalej: „I ukończył Bóg w siódmym dniu 
dzieło swoje, które uczynił, i odpoczął dnia siódme-
go od wszelkiego dzieła, które uczynił” (Rdz 2,2).
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Bóg odpoczął! Dlaczego? Z pewnością nie dla-
tego, iż był zmęczony. Prorok Izajasz mówi nam, 
że Pan nigdy „się nie męczy i nie ustaje” (Iz 40,28). 
Stwórca wszechświata z satysfakcją i radością cie-
szył się dokonanym stworzeniem.

Bóg był zadowolony ze swoich dzieł dokona-
nych w ciągu sześciu dni stwarzania. Wtedy uczy-
nił coś szczególnie istotnego: „I pobłogosławił Bóg 
dzień siódmy, i poświęcił go, bo w nim odpoczął 
od wszelkiego dzieła swego, którego Bóg dokonał 
w stworzeniu” (Rdz 2,3). Siódmy dzień tygodnia, 
dzień szabatu ustanowiony przy stworzeniu, stał 
się wieczną pamiątką powstania świata i nasze-
go początku.

Bóg pobłogosławił dzień siódmy. Uczynił ten 
dzień niekończącym się źródłem duchowego od-
rodzenia dla swego ludu po wszystkie czasy.

Następnie poświęcił czy też uświęcił siódmy dzień. 
Odłączył go jako dzień święty, szczególny czas wśród 
siedmiu dni tygodnia, aby stale przypominał nam 
o naszym pochodzeniu. Tak więc w związku z siód-
mym dniem Pan dokonał trzech rzeczy:

1. Pobłogosławił go.
2. Poświęcił go.
3. Odpoczął w nim.
Biblia nie mówi, że Bóg pobłogosławił pierwszy, 

trzeci, piąty czy jakikolwiek inny dzień tygodnia, 
a tylko siódmy.

Według 1 Krn 17,27, co Pan pobłogosławi, jest po-
błogosławione na zawsze. Pobłogosławienie ozna-
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cza powiązanie ze szczególną Bożą obecnością. 
Bóg pobłogosławił siódmy dzień, czyniąc go wiecz-
nym znakiem swojej stwórczej mocy i nieskończo-
nej miłości. Każdej soboty, gdy oddajemy cześć 
Stwórcy wszechświata, otrzymujemy szczególne 
błogosławieństwo — błogosławieństwo Jego po-
koju, błogosławieństwo Jego obecności, błogosła-
wieństwo Jego odnowienia sił i błogosławieństwo 
Jego wiecznej perspektywy prawdziwego sensu ży-
cia. Błogosławieństwo szabatu jest błogosławień-
stwem serca wypełnionego radością i oddającego 
cześć Bogu, który nas stworzył.

On odpoczął siódmego dnia nie dlatego, że był 
zmęczony, ale dlatego, że wiedział, iż my będzie-
my zmęczeni. Stwórca poświęcił siódmy dzień. Od-
dzielił go do świętego użytku. Słowo poświęcić jest 
tym, które pojawia się w ceremonii zawarcia mał-
żeństwa, gdy jedna kobieta zostaje wybrana czy 
poświęcona jednemu mężczyźnie.

Przypuśćmy, że pewien mężczyzna się żeni. Ko-
bieta, którą poślubia, ma sześć sióstr. Po ceremo-
nii zaślubin małżeńskich on czeka w samocho-
dzie gotowy wyruszyć w podróż poślubną. Jedna 
z sióstr jego nowo poślubionej żony wsiada do sa-
mochodu i mówi:

— Jedźmy!
On patrzy na nią zdumiony i odpowiada:
— Ależ ja nie ciebie poślubiłem! Ożeniłem się 

z twoją najmłodszą siostrą!



— 64 —

— A co to za różnica? Przecież jestem tak samo 
kobietą jak ona.

Czy jest różnica? Dla nowożeńców z pewnością 
tak. Jedna jedyna kobieta została dla owego męż-
czyzny poświęcona, odłączona.

Nie wszystkie kobiety są takie same i nie wszyst-
kie dni są takie same. Sobota została ustanowiona 
przez Boga ponad 2000 lat przed powstaniem na-
rodu izraelskiego. Izraelici pochodzą od Abraha-
ma. Syn Abrahama i Sary, Izaak, był synem obiet-
nicy. Dwunastu synów Jakuba, syna Izaaka, dało 
początek dwunastu plemionom izraelskim. Abra-
ham, Izaak i Jakub żyli ponad 2000 lat po stworze-
niu świata. Tak więc zanim powstał naród izrael-
ski, lud Boży świętował ponad 100 tys. razy siódmy 
dzień tygodnia. Sobota została ustanowiona przy 
stworzeniu dla wszystkich ludzi jako dzień czci 
dla Stwórcy i oddawania Mu chwały za dar życia.

Dlatego Jezus powiedział:
— „To szabat został ustanowiony dla człowieka, 

a nie człowiek dla szabatu” (Mk 2,27 BT).
Bóg ustanowił sobotę, by była błogosławień-

stwem dla całej ludzkości. Dlatego pobłogosławił 
dzień siódmy przy stworzeniu. Dlatego też po za-
kończeniu dzieła stwarzania dał nam swój dar od-
poczynku.

Sobota wiecznym znakiem
Sobota została dana w ogrodzie Eden naszym 

prarodzicom, Adamowi i Ewie. Została odłączona 
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od innych dni przy stworzeniu jako wieczny sym-
bol Bożej stwórczej mocy i dana ludowi Pańskiemu 
we wszystkich czasach. Gdy Adam i Ewa opuścili 
Eden, sobota była przypomnieniem wiecznej mi-
łości Boga. Zarówno w czasach starotestamento-
wych, jak i nowotestamentowych sobota jest zna-
kiem między Nim a Jego ludem. Zanim Bóg nadał 
dziesięcioro przykazań Izraelitom na Synaju, zacho-
wywali oni sobotę jako ustanowioną podczas ty-
godnia stworzenia. W 16. rozdziale Księgi Wyjścia 
znajduje się niezwykła historia zesłania manny.

Mojżesz powiedział Izraelitom:
— „Przez sześć dni możecie zbierać, jednak 

w dniu siódmym jest szabat i nie będzie nic tego 
dnia” (Wj 16,26 BT).

Bóg uczynił cud dla Izraelitów. Dawał im pokarm, 
zsyłając każdego ranka przed świtem chleb z nie-
ba. Ten chleb, manna, opadał każdego dnia z wy-
jątkiem soboty.

Gdy Izraelici próbowali zebrać więcej manny, niż 
mogli zjeść jednego dnia, wówczas to, co pozostało, 
ulegało zepsuciu. Ale w piątek spadała podwójna 
porcja manny. Izraelici zbierali podwójną jej ilość, 
a Pan w cudowny sposób sprawiał, że połowa ze-
branej manny zachowywała świeżość przez całą 
sobotę. Ten sobotni cud powtarzający się tydzień 
po tygodniu w ciągu lat spędzonych przez Izraeli-
tów na pustyni uświadamiał im, że należą do Boga. 
Gdy niektórzy próbowali szukać manny w sobotę, 
Jahwe rzekł do Mojżesza:



— 66 —

— „Jakże długo jeszcze będziecie się wzbrania-
li zachowywać moje nakazy i moje prawa?” (Wj 
16,28 BT).

Jeszcze zanim Bóg na Synaju dał Izraelitom dzie-
sięcioro przykazań w spisanej formie, lud Pański 
znał prawo Stwórcy. Kain wiedział, że popełnił zło, 
gdy zabił Abla, choć nie widział tablic dekalogu z Sy-
naju. Abraham zachowywał dziesięcioro przykazań 
Bożych, zanim zostały one przypomniane na Syna-
ju (zob. Rdz 26,5). Izraelici na pustyni zachowywali 
szabat, jeszcze zanim dotarli do Synaju.

Gdy Bóg stworzył Adama i Ewę, wpisał swoje 
przykazania w ich serca i umysły. Kain wiedział, że 
morderstwo jest złem. Izraelici wiedzieli, że złem 
jest lekceważenie dnia szabatu. Dziesięcioro przy-
kazań zostało nadane na Synaju nie dlatego, że lu-
dzie nie znali dobra i zła od początku, ale dlatego, 
że w swojej grzeszności i buncie potrzebowali przy-
pomnienia prawa Bożego.

Na Synaju Pan zapisał dziesięcioro przykazań 
na kamiennych tablicach. Nie napisał ich na piasku, 
aby nie zniknęły w wyniku działania wiatru. Nie 
napisał ich na papirusie, aby nie strawił ich ogień. 
Nie napisał przykazania sobotniego na kawałku pa-
pieru, który można podrzeć. Napisał je na tablicach 
z kamienia. Napisał swoje prawo tak, by przetrwało 
na zawsze. Nie powierzył tej czynności Mojżeszo-
wi. Nie zlecił jej też prorokom. Skoro w Biblii jest 
tylko jeden zbiór praw napisanych Bożym palcem, 
a Pan napisał je na tablicach kamiennych, to czy 
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możemy się odwrócić od wiecznego prawa Boże-
go i zlekceważyć je? Biblia mówi: „Pamiętaj o dniu 
szabatu, aby go uświęcić” (Wj 20,8 BT).

Możemy uświęcić jedynie to, co Bóg uczynił świę-
tym. Ludzie nie mogą niczego uczynić świętym. 
Wiekuisty uczynił świętym dzień szabatu, sobotę. 
Pobłogosławił ten dzień przy stworzeniu i powie-
dział: Pamiętaj. Dlaczego Pan powiedział: „Pamię-
taj”? Wiedział, że możemy zapomnieć. Wiedział, 
że w naszych zeświecczonych czasach ludzie za-
pomną o sobocie. Tak więc Bóg rzekł:

— Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić.
Pan wzywa nas do tego, byśmy zwrócili uwagę 

na Jego wieczny znak stwórczej mocy. Ten znak łą-
czy nas z Nim. „Sześć dni będziesz się trudził i wy-
konywał wszystkie swoje zajęcia. Dzień zaś siód-
my jest szabatem Pana, Boga twego. Nie będziesz 
przeto w dniu tym wykonywał żadnej pracy” (Wj 
20,9-10 BT).

Czy w przykazaniu czytamy: „Dzień siódmy jest 
szabatem przeznaczonym dla Izraelitów”? Nie. Przy-
kazanie mówi: „Siódmy jednak dzień jest szabatem 
dla uczczenia Jahwe, Boga twojego” (Wj 20,10 BKR). 
Dlaczego siódmy dzień tygodnia, sobota, jest sza-
batem Pana? Otóż ten dzień nie został ustanowio-
ny przez Izraelitów ani przez władze kościelne. Nie 
ustanowiły go kościelne sobory. Dzień szabatu, so-
bota, pochodzi od samego Stwórcy. Jest Jego zna-
kiem, Jego pamiątką i Jego wyróżnikiem. Święce-
nie soboty jest przykazaniem Boga. Niejako prze-
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ciwdziałając kłamstwu teorii ewolucji, Pan wzy-
wa nas dzisiaj, byśmy oddawali Mu cześć właśnie 
jako Stwórcy nieba i ziemi. Zachowując sobotę jako 
dzień święty, wyznajemy, że zawdzięczamy życie 
Bogu. Oświadczamy w ten sposób, że On daje nam 
każde uderzenie serca i każdy oddech.

Gdy odpoczywamy i oddajemy cześć Panu w so-
botę, świadczymy o naszej lojalności wobec Niego 
jako naszego Stwórcy. Mówimy tym samym: Boże, 
nie stworzyliśmy się sami. Ty jesteś Dawcą Życia. 
Bóg nie powiedział, że dowolny dzień z siedmiu 
jest szabatem. Powiedział, że siódmy dzień tygo-
dnia jest szabatem. Jak świętowanie rocznicy uro-
dzin dzień wcześniej czy dzień później nie przeno-
si tej rocznicy na inne dni, tak świętowanie dnia 
przed czy po dniu szabatu nie czyni tych dni biblij-
nymi dniami odpoczynku. Możesz urządzić przy-
jęcie urodzinowe dzień przed czy dzień po swojej 
rocznicy urodzin, ale nie zmienia to faktu, że uro-
dziłeś się tego, a nie innego dnia roku. Świętowa-
nie szabatu szóstego dnia tygodnia czy pierwszego 
dnia tygodnia nie zmienia faktu, że Bóg odłączył 
siódmy dzień tygodnia jako szabat. Nakazał więc:

— Pamiętaj o dniu szabatu.
Ale miliony ludzi nie pamiętają. Dla nich sobo-

ta jest zwykłym powszednim dniem. Który dzień 
Bóg pobłogosławił? Siódmy. W którym dniu odpo-
czął? W siódmym dniu.

W samym środku dziesięciorga przykazań Bóg 
mówi nam, dlaczego mamy czcić Go w sobotę: 
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„W sześć dni bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, 
morze oraz wszystko, co jest w nich, siódmego zaś 
dnia odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień 
szabatu i uznał go za święty” (Wj 20,11 BT).

Przykazanie zawarte w dekalogu cytuje Księ-
gę Rodzaju i kieruje nas wstecz ku chwili, gdy Bóg 
ukończył stworzenie świata. Sobota nigdy nie była 
ustanowiona wyłącznie dla Izraelitów. Została dana 
wszystkim ludziom. Dziesięcioro przykazań to nie-
zmienne prawo Boże obowiązujące całą ludzkość. 
Przykazanie „nie będziesz cudzołożył” (Wj 20,14 
BT) jest przeznaczone nie tylko dla Izraelitów. Przy-
kazanie „nie będziesz zabijał” (Wj 20,13 BT) także 
jest przeznaczone nie tylko dla Izraelitów. Przyka-
zanie: „Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żad-
nego obrazu (...)! Nie będziesz oddawał im pokło-
nu” (Wj 20,4-5 BT), jest nie tylko dla Izraelitów. So-
bota także jest nie tylko dla Izraelitów. Te przykaza-
nia wskazują najlepszy sposób życia. Są podstawą 
szczęśliwego, produktywnego i sensownego życia.

Przykazanie sobotnie jest nie tylko dla niektórych 
z ludzi, ale dla wszystkich. Prorok Izajasz potwier-
dza tę prawdę: „Wszystkich zachowujących sza-
bat bez pogwałcenia go i trzymających się mocno 
mojego przymierza, przyprowadzę na moją świę-
tą górę i rozweselę w moim domu modlitwy. (...) 
bo dom mój będzie nazwany domem modlitwy 
dla wszystkich narodów” (Iz 56,6-7 BT).

Bóg mówi: Wkrótce w każdą sobotę wszystkie 
narody będą się gromadzić w Jeruzalem wokół 
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mojego tronu. To jest wizja Bożego domu modli-
twy ukazana także w Apokalipsie Jana. To jest wi-
zja Nowego Jeruzalem. To tam, przy tronie Boga, 
cały Jego lud będzie śpiewał na chwałę Stwórcy. 
Siódmy dzień tygodnia, sobota — dzień, w którym 
Pan odpoczął, który uświęcił i pobłogosławił — 
jest złotym ogniwem łączącym stworzenie opisa-
ne w Księdze Rodzaju z nowym stworzeniem opi-
sanym w Apokalipsie Jana.

Wieczne zasady prawa Bożego są powszechnie 
obowiązujące, a zatem i sobota jest powszechnie 
obowiązująca. Nigdy nie została unieważniona. 
Nigdy nie została zastąpiona innym dniem. Zosta-
ła zapisana na kamiennych tablicach palcem Bo-
żym. W czasach starotestamentowych sobota była 
wiecznym znakiem dla ludu Pańskiego. Prorok Eze-
chiel wyjaśnia wieczny charakter soboty: „Dałem 
im także szabaty, aby były znakiem między Mną 
a nimi, aby poznano, że Ja jestem Pan, który ich 
uświęca” (Ez 20,12 BT).

Sobota jest nie tylko znakiem, że Bóg nas stwo-
rzył, ale także może odrodzić nasze serce. Sobota 
jest symbolem uświęcenia. Słowo uświęcenie ozna-
cza uczynienie świętym. Jak nie stworzyliśmy siebie 
sami, tak nie jesteśmy w stanie sami się odrodzić. 
Nie jesteśmy w stanie sami uczynić się świętymi. 
Tylko Bóg może nas uczynić świętymi przez swe-
go Ducha Świętego. Sobota jest symbolem Boga, 
którego moc powołała świat do istnienia i może 
odnowić nasze serca.
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Gdy oddajemy Mu cześć w dzień Jego szabatu, 
mówimy Mu:

— Boże, Ty jesteś wszechmogącym Stwórcą. Mo-
żesz odrodzić moje serce.

Wiekuisty ustanowił sobotę dla Adama i Ewy przy 
stworzeniu. Bóg dał sobotę Mojżeszowi jako jedno 
z dziesięciorga przykazań na Synaju.

Jezus i Jego uczniowie a sobota
W czasach starotestamentowych Bóg dał lu-

dziom sobotę jako znak Jego stwórczego autory-
tetu, wiecznej mocy i nieskończonej miłości. A co 
w czasach nowotestamentowych? Czego o sobo-
cie nauczał Chrystus? Czy Jezus unieważnił sobo-
tę? Czy Jego uczniowie przenieśli świętowanie so-
boty na inny dzień? Przyjrzyjmy się nowotestamen-
towym dowodom. Czego Zbawiciel i Jego ucznio-
wie nauczali o sobocie?

„Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wy-
chował. W dzień szabatu udał się swoim zwycza-
jem do synagogi i powstał, aby czytać” (Łk 4,16 
BT). Jezus miał zwyczaj czy praktykę uczestnicze-
nia w nabożeństwie w każdy szabat.

Gdyby Chrystus zamierzał ustanowić inny znak 
czy symbol, inny dzień nabożeństwa, to czy nie zo-
stawiłby nam mocnego przykładu w tej kwestii? 
Czy nie jest prawdą, że testament i wola osoby są 
pieczętowane przy śmierci? Po śmierci nie można 
zmienić woli człowieka. Chrystus także przypieczę-
tował swoją wolę przy śmierci. Dziedzictwo Jego 
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życia jest mocnym przykładem zachowywania so-
boty. Chrystus zachowywał biblijny dzień szabatu. 
On sam powiedział: „To szabat został ustanowio-
ny dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu” (Mk 
2,27 BT).

Czy sobota została ustanowiona dla Izraelitów? 
Tak. Izraelici są ludźmi, a sobota została ustanowio-
na dla ludzkości, więc także dla Izraelitów. Sobota 
została dana Izraelitom i innym narodom jako znak 
prawdziwego nabożeństwa. Jest ona znakiem, że 
oddajemy cześć wyłącznie Stwórcy. Jest to znak 
naszej miłości do Boga.

Nie my zostaliśmy stworzeni dla szabatu, ale to 
szabat został ustanowiony dla nas jako dar od Boga. 
Adam i Ewa zostali stworzeni przed ustanowie-
niem soboty. Sobota jest darem Bożej miłości dla lu-
dzi. Każdej soboty uciekamy przed stresami życia, 
chroniąc się w Bożej świątyni czasu. Napięcia co-
dzienności opuszczają nas w Jego obecności. So-
bota jest wiecznym znakiem świadczącym o tym, 
że to Pan nas stworzył. Możemy czerpać pewność 
i bezpieczeństwo z faktu doskonałości Jego stwo-
rzenia i odkupienia.

Zarówno w swym życiu, jak i po śmierci Jezus 
odpoczywał w biblijny szabat. Szabat został zapi-
sany na kamiennych tablicach i nigdy nie został 
z nich wymazany ani zmieniony.

Chrystus nie pozostawił wątpliwości co do tego, 
który dzień jest dniem szabatu. Odrzucał jedynie 
legalistyczne wymagania, jakimi żydowscy rabini 



— 73 —

obwarowali zachowywanie szabatu. Dlatego też 
uczył, że „wolno jest w szabat dobrze czynić” (Mt 
12,12 BT). Według Pana sobota jest dniem przezna-
czonym na czyny miłosierdzia, wspaniałym dniem 
nabożeństwa i uwielbienia Boga, dniem wspólno-
ty, błogosławieństwa i uzdrowienia. Jezus dokonał 
w sobotę więcej cudów niż w inne dni. Choć kry-
tykowano Go za to jako tego, który nie przestrze-
ga szabatu, Zbawiciel wyraźnie wskazywał, że so-
bota jest dniem błogosławieństwa i czynienia do-
bra bliźnim.

Sobota nie była i nie jest legalistycznym drugo-
rzędnym wymogiem. Chrystus uczcił szabat na-
wet po śmierci. Jego wyznawcy także odpoczy-
wali w szabat zgodnie z przykazaniem. Odłożyli 
na później nawet balsamowanie Jego ciała. Jezus 
spoczywał w grobie w szabat, zanim zmartwych-
wstał pierwszego dnia tygodnia. Chrystus zacho-
wywał szabat za życia, a nawet po śmierci. On też 
powiedział:

— „Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich prze-
strzegać będziecie” (J 14,15).

Miłość prowadzi nas do posłuszeństwa. Miłość 
prowadzi nas do zachowywania Bożych przyka-
zań. Gdy klękam u stóp ukrzyżowanego Chrystu-
sa i myślę o tym, jak przebito Jego ręce gwoździa-
mi, pragnę być Mu posłuszny. Ukrzyżowany Jezus 
jest wyrazem Bożego miłosierdzia i przebaczenia. 
On zmienia nasze serca. Ze zdumieniem i podzi-
wem patrzymy na Tego, który tak bardzo nas umi-
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łował, iż wycierpiał mękę za nas. On mówi: Jeśli 
mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać bę-
dziecie. Posłuszeństwo nie jest obowiązkiem, ale 
przywilejem. To miłość, a nie legalistyczne wyma-
ganie, skłania nas, byśmy oddawali Mu cześć w wy-
branym przez Niego dniu. To miłość prowadzi nas 
do posłuszeństwa.

Powierzamy nasze życie Temu, który nas nim 
obdarzył. Jezus nie uważał szabatu za żydowski 
zwyczaj przestrzegany czasowo, jedynie do Jego 
śmierci na krzyżu. Nie uczył, że sobota miała być 
zachowywana jedynie przez Hebrajczyków w I wie-
ku n.e. Według Chrystusa szabat był i jest symbo-
lem Jego stwórczej mocy, a świętowanie soboty 
świadczy o lojalności wobec Niego.

Jezus powiedział kiedyś swoim uczniom, że 
także po Jego ukrzyżowaniu, zmartwychwstaniu 
i wniebowstąpieniu będą oni zachowywać sobo-
tę. Opowiadając im o przyszłości, zapowiedział 
zniszczenie Jerozolimy. Stwierdził wtedy: „A módl-
cie się, żeby ucieczka wasza nie wypadła w zimie 
albo w szabat” (Mt 24,20 BT). Jaki sens miałoby to 
pouczenie, gdyby nie mieli oni przestrzegać przy-
kazania sobotniego? Nie miałoby żadnego sensu.

Gdyby w czasie ataku wojsk rzymskich chrześci-
janie znajdowali się w Jerozolimie, zgromadzeni 
w jednym miejscu na nabożeństwie, co mogłoby 
ich spotkać? Przypuszczalnie zostaliby wymordo-
wani. Historyk Józef Flawiusz opisał, że rzymskie 
wojska rzeczywiście podeszły do miasta w szabat.
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Jezus powiedział: A módlcie się, żeby ucieczka 
wasza nie wypadła w zimie albo w szabat. I chrze-
ścijanie modlili się o to. Nagle Rzymianie odstąpili 
od szturmu bez wyraźnego powodu. To dało chrze-
ścijanom wyjątkową szansę na ucieczkę z miasta. 
Dzięki temu ani jeden z nich nie zginął podczas ata-
ku na miasto i rzezi jego mieszkańców.

Sobota a zmiany kalendarza
Jezus wyraźnie pouczył swoich uczniów co 

do zachowywania soboty po Jego wniebowstą-
pieniu. Jerozolima została zburzona w 70 roku n.e. 
— prawie 40 lat po wniebowstąpieniu Pana. Nie-
którzy zapytują:

— Czy nie nastąpiła nigdy przerwa w liczeniu 
czasu?

— Skąd możemy wiedzieć, który dzień tygodnia 
rzeczywiście jest szabatem?

— Czy siódmy dzień tygodnia dzisiaj jest tym sa-
mym siódmym dniem tygodnia, co w czasach bi-
blijnych?

— Czy zmiany kalendarza nie spowodowały ja-
kiegoś przesunięcia w tym względzie?

Istnieją przynajmniej trzy sposoby, by się o tym 
przekonać. Po pierwsze, możemy to wiedzieć z Bi-
blii, pod drugie, na podstawie przesłanek językowych 
i po trzecie, z danych astronomicznych. Jak wiesz, 
sobota została ustanowiona przy stworzeniu i na-
stępnie przypomniana w dziesięciu przykazaniach 
danych Mojżeszowi. Adam zachowywał ten sam 
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siódmy dzień tygodnia, który później zachowywali 
Mojżesz i Izraelici. Od czasów Mojżesza do czasów 
Jezusa lud Boży zachowywał sobotę, tak więc nie 
ma mowy o żadnym przesunięciu dni tygodnia. Hi-
storia ukrzyżowania Chrystusa wyraźnie świadczy, 
że cykl tygodniowy, jaki znamy obecnie, nie został 
zmieniony od Jego czasów do dzisiaj.

Przyjrzyjmy się kolejności dni w Biblii. Zacznijmy 
od dnia, w którym Jezus umarł. Biblia opisuje to na-
stępująco: „Był to dzień Przygotowania i zaczynał się 
już szabat. Towarzyszyły mu kobiety, które przyszły 
z Nim z Galilei. Zobaczyły grobowiec i jak zostało 
złożone Jego ciało. Wróciwszy, przygotowały won-
ności i olejki. Lecz w szabat, zgodnie z przykaza-
niem, zachowywały spoczynek” (Łk 23,54-56 BKR).

Czy uczniowie Chrystusa zachowywali szabat 
po Jego śmierci? Co mówi o tym ewangelista Łu-
kasz? „Zgodnie z przykazaniem zachowały spoczy-
nek w szabat” (Łk 23,56 BT). Nie ma mowy o tym, 
by śmierć Jezusa na krzyżu w jakikolwiek sposób 
zmieniła przykazanie sobotnie.

Mamy tutaj trzy dni wymienione kolejno. Naj-
pierw dzień, w którym Syn Człowieczy umarł. 
Następnie dzień, w którym spoczywał w grobie. 
Wreszcie pierwszy dzień tygodnia — dzień zmar-
twychwstania. W Biblii czytamy: „Pierwszego dnia 
tygodnia, wczesnym rankiem, przyszły do grobu, 
niosąc wonności, które przygotowały” (Łk 24,1).

Rozważmy starannie kolejność wydarzeń w cią-
gu tych trzech dni. Dzień przygotowania, w którym 
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Chrystus umarł, jest obecnie obchodzony jako Wiel-
ki Piątek. Po nim następuje siódmy dzień tygodnia, 
sobota. W sobotę uczniowie Mistrza odpoczywa-
li zgodnie z przykazaniem. Jezus, Syn Boży, także 
spoczywał w grobie w szabat.

Zbawiciel zmartwychwstał pierwszego dnia ty-
godnia, który obecnie chrześcijanie świętują jako 
Niedzielę Wielkanocną. Tak więc oczywiste jest, 
który dzień jest siódmym dniem tygodnia. Jest to 
dzień między piątkiem a niedzielą — sobota. Dla 
wielu zaskakujące jest to, że to właśnie sobota jest 
biblijnym dniem odpoczynku.

Zaledwie osiem wersetów w Nowym Testamen-
cie wspomina pierwszy dzień tygodnia i żaden z nich 
nie mówi nic o świętowaniu niedzieli na cześć zmar-
twychwstania Chrystusa. Jezus dał nam inny symbol 
swojego zmartwychwstania. W jaki sposób świętuje-
my Jego zmartwychwstanie? Niech Biblia przemówi. 
„Czy nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chry-
stusa Jezusa, w śmierć jego zostaliśmy ochrzczeni? 
Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z nim przez chrzest 
w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został 
z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe ży-
cie prowadzili” (Rz 6,3-4).

W czasach nowotestamentowych chrzest jest 
symbolem zmartwychwstania Pana. Gdy ci, któ-
rzy uwierzyli, wstępują do wody i zostają zanurze-
ni, oznacza to śmierć dla starego życia. Gdy wynu-
rzają się z wody, zostają wzbudzeni do nowego ży-
cia w Jezusie.
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Jak Chrystus został złożony w grobie i powstał 
do nowego życia, tak chrzest symbolizuje nowe 
życie dane każdemu nowo narodzonemu chrze-
ścijaninowi przez moc Ducha Świętego. Zatem to 
chrzest, a nie niedziela, jest symbolem mocy zmar-
twychwstania.

Biblia mówi: Pamiętaj o dniu sobotnim, aby go 
święcić. Zachowując biblijny szabat, czcimy Boga 
jako Stwórcę. W wielu językach świata słowo ozna-
czające sobotę wywodzi się od hebrajskiego sło-
wa szabat.

W języku polskim jest to sobota. W języku ukra-
ińskim — subota. W języku słowackim — sobota. 
W języku arabskim — al-sabt. Nie ma wątpliwości, 
że dzień, który nazywamy sobotą, to biblijny szabat.

Według takich źródeł jak Royal Greenwich Ob-
servatory w Greenwich w Anglii i United States 
Naval Observatory w Stanach Zjednoczonych cykl 
tygodniowy nigdy nie uległ zmianie. Historia po-
twierdza, że w 1582 roku papież Grzegorz XIII do-
konał zmiany daty w kalendarzu, by dostosować 
kalendarz do rzeczywistych pór roku. Otóż zgodnie 
z jego postanowieniem po czwartku 4 październi-
ka 1582 roku nastąpił piątek 15 października 1582 
roku. Jednak ta zmiana nie naruszyła cyklu tygo-
dniowego. Piątek nadal następował po czwartku, 
a sobota po piątku. Niedziela pozostała pierwszym 
dniem tygodnia.

W latach 70. XX wieku napisałem do królew-
skiego astronoma w Royal Greenwich Observato-
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ry z prośbą o informację na temat ewentualnych 
zaburzeń cyklu tygodniowego. Chciałem być zu-
pełnie pewny, iż nie ma śladów takiej zmiany. Oto 
treść mojego listu i odpowiedź, jaką otrzymałem:

Szanowny Panie!
Aktualnie prowadzę badania nad nie-

przerwanym trwaniem cyklu tygodniowe-
go. Otóż niektórzy europejscy astronomo-
wie twierdzą, że starożytny cykl tygodnio-
wy przetrwał do naszych czasów w stanie 
niezmienionym. Innymi słowy, obecny siód-
my dzień tygodnia to ten sam siódmy dzień 
tygodnia co w czasach biblijnych. W związ-
ku z tym mam trzy pytania:

1. Jak Pańskie badania świadczą o nie-
przerwanym cyklu tygodniowym od cza-
sów starożytnych?

2. Czy zmiany w kalendarzu w minionych 
wiekach (z kalendarza juliańskiego na gre-
goriański itp.) wpłynęły w jakikolwiek spo-
sób na cykl tygodniowy?

3. Czy sobota obecnie jest tą sobotą, którą 
Biblia wzmiankuje w kontekście wydarzeń 
związanych z ukrzyżowaniem Chrystusa?

Spodziewając się rychłej odpowiedzi, bar-
dzo dziękuję za czas poświęcony na odpo-
wiedź na te pytania.

Z wyrazami szacunku
Mark Finley
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A oto odpowiedź, którą otrzymałem od R.H. 
Tuckera, pracownika Biura Informacyjnego Royal 
Greenwich Observatory, w 1974 roku:

Szanowny Panie!
Pański list do Królewskiego Astronoma 

w Greenwich został przesłany do nas, a Dy-
rektor poprosił mnie, bym udzielił odpowiedzi.

Ciągłość cyklu tygodniowego jest potwier-
dzona od zarania religii żydowskiej. Astro-
nom może jedynie zajmować się czasem, 
datami kalendarzowymi i liczbą lat, ale po-
nieważ tydzień jest wartością społeczną i re-
ligijnym cyklem, nie ma powodu kłopotać 
się o jego ciągłość w związku z jakimikol-
wiek zmianami w kalendarzu.

Wszelkie próby zakłócenia siedmiodnio-
wego cyklu zawsze budziły zdecydowa-
ny sprzeciw władz żydowskich, a więc je-
steśmy pewni, że żadne takie zakłócenie 
nie mogło się okazać skuteczne. Zmiana 
kalendarza z juliańskiego na gregoriański  
(1582-1927) zawsze odbywała się bez naru-
szania kolejności dni tygodnia.

Z poważaniem
pracownik Biura Informacyjnego

R.H. Tucker

Jeśli jeszcze masz jakieś wątpliwości, sprawdź 
w słownikach czy encyklopediach — wszystkie 
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one informują, że sobota jest siódmym dniem ty-
godnia.

Adam świętował sobotę. Mojżesz świętował so-
botę. Izajasz świętował sobotę. Jeremiasz święto-
wał sobotę. Jezus świętował sobotę. Piotr, Jakub, 
Jan i Paweł świętowali sobotę. Nowy Testament 
wyraźnie świadczy, że uczniowie Chrystusa mieli 
zwyczaj świętowania soboty. „Paweł według swe-
go zwyczaju wszedł do nich i przez trzy szabaty roz-
prawiał z nimi” (Dz 17,2 BT).

Sobota i nowotestamentowi 
nawróceni

Apostoł Paweł mówił o Chrystusie. Był szabat. 
Ciekawe, że także poganie regularnie uczęszczali 
na te sobotnie nabożeństwa. Ewangelista Łukasz 
napisał: „A gdy oni wychodzili z bóżnicy żydow-
skiej, prosili ich poganie, aby i w drugi sabat mó-
wili do nich też słowa” (Dz 13,42 BG). Paweł nie 
uczył ich, by świętowali pierwszy dzień tygodnia, 
niedzielę. Dalej czytamy: „W następny szabat ze-
brało się niemal całe miasto, aby słuchać słowa 
Bożego” (Dz 13,44 BT).

Niemal wszyscy mieszkańcy miasta przybyli, by 
słuchać słowa Bożego! Chwała Panu! Co by było, 
gdyby wszyscy mieszkańcy twojego miasta czcili 
Stwórcę w każdą sobotę? Szabat świadczy o jedno-
ści między ludźmi. W Chrystusie jesteśmy częścią 
jednego stworzenia, jednej ludzkości. Zachowując 
szabat, świętujemy także tę jedność.
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Gdy przybywamy, by czcić Boga w szabat, On 
wiąże nas w jedną ludzką rodzinę. Pierwsi chrze-
ścijanie zachowywali szabat zarówno publicznie, 
w licznych zgromadzeniach, jak również w małych 
grupkach. „W szabat wyszliśmy za bramę nad rze-
kę, gdzie — jak sądziliśmy — było miejsce modli-
twy. I usiadłszy, rozmawialiśmy z kobietami, które 
się zeszły” (Dz 16,13).

W tym mieście nie było zboru świętującego so-
botę. Tak więc apostoł Paweł spotkał grupę wie-
rzących nad rzeką, gdzie świętowali szabat.

Nowotestamentowe dowody są niezbite. Jezus 
powiedział swoim uczniom, że po Jego wniebo-
wstąpieniu będą nadal zachowywać szabat. Apo-
stołowie zachowywali szabat. Apokalipsa Jana wzy-
wa nas do oddawania czci Stwórcy przez zacho-
wywanie Jego szabatu.

W ostatnich dniach historii świata Apokalip-
sa Jana wzywa nas do prawdziwego kultu. Wie-
lu chrześcijan nie wie, jak rozumieć wyrażenie 
„dzień Pański” w Ap 1,10. Apostoł Jan mówi: „Do-
znałem zachwycenia w dzień Pański” (Ap 1,10 BT). 
Co to jest ów dzień Pański? Czy dzień Pański i bi-
blijny szabat to dwa różne dni? Czy są to dwa róż-
ne dni — jeden związany ze Starym, a drugi z No-
wym Testamentem — czy też jest to ten sam dzień?

Możemy próbować po swojemu nadawać zna-
czenie dniowi Pańskiemu, ale Jezus wie, co miał 
na myśli Jan, mówiąc o dniu Pańskim. Pozwólmy 
więc Chrystusowi zdefiniować, czym jest dzień Pań-



— 83 —

ski. „Albowiem Syn Człowieczy jest Panem szaba-
tu” (Mt 12,8 BT). „Zatem Syn Człowieczy jest Panem 
także szabatu” (Mk 2,28 BT). „Syn Człowieczy jest 
Panem także szabatu” (Łk 6,5 BT).

Dlaczego to samo zdanie zostało powtórzone 
trzykrotnie? Z jednego powodu — ma ono istot-
ne znaczenie. A skoro Syn Człowieczy jest Panem 
szabatu, to szabat musi być dniem Pańskim. Sza-
bat Boga-Stwórcy z Księgi Rodzaju jest dniem Pań-
skim z Apokalipsy Jana.

Bóg w Apokalipsie Jana jest tym samym Stwór-
cą, co w Księdze Rodzaju. Jak pierwszym miesz-
kańcom ziemi oświadczył, że pobłogosławił sza-
bat, uświęcił go i odpoczął w nim, tak wzywa dzi-
siaj wszystkich ludzi, by oddawali Mu cześć jako 
Stwórcy. On się nie zmienił. Apokalipsa Jana przed-
stawia lud Boży w czasach końca takimi słowami: 
„Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrze-
gają przykazań Bożych i wiary Jezusa” (Ap 14,12).

Lud Pański oczekujący rychłego powtórnego 
przyjścia Jezusa będzie zachowywał przykazania 
Boże, w tym także szabat, siódmy dzień tygodnia. 
Ludzie ci będą okazywać posłuszeństwo z miłości 
do Boga. Szabat będzie więc symbolem prawdzi-
wej czci dla Zbawiciela w czasach końca.

Szabat będzie symbolem prawdziwej czci 
dla Boga także przez całą wieczność. Przez kolej-
ne stulecia wieczności będziemy czcić Boga jako 
wszechmogącego i miłującego Stwórcę. „Bo jak 
nowe niebo i nowa ziemia, które Ja stworzę, osta-
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ną się przede mną — mówi Pan — tak ostoi się 
wasze potomstwo i wasze imię. I będzie tak, że 
w każdy nów i w każdy sabat przychodzić będzie 
każdy człowiek, aby mi oddać pokłon — mówi 
Pan” (Iz 66,22-23).

Z całego świata będziemy przybywać jak jedna 
rodzina, jako bracia i siostry, by oddawać Mu chwa-
łę, cześć i uwielbienie. Razem będziemy wielbić 
Chrystusa, który stworzył niebo i ziemię. Będzie-
my się gromadzić i chwalić Ojca, Syna i Ducha 
Świętego. Będziemy wielbić Zbawiciela, który od-
dał za nas życie.

Być może ta informacja jest dla ciebie czymś zu-
pełnie nowym. Jednak jestem pewien, że przyświe-
ca ci pragnienie podążania za Jezusem i pełnienia 
Jego woli. Gdy dowiadujemy się, że Bóg własnym 
palcem napisał na kamiennych tablicach dziesię-
cioro przykazań, a wśród nich tylko jedno opatrzył 
wyrazem pamiętaj, nie wolno nam zapomnieć 
o tym, co On polecił nam pamiętać. Zapomnieć 
o tym, co Najwyższy uważa za godne pamiętania, 
znaczy stracić niewysłowione błogosławieństwa 
związane z szabatem — pokój, odpoczynek i ra-
dość, które niesie ze sobą ten dzień.

W Biblii przykazanie sobotnie jest wyraźnie udo-
kumentowane. Szabat jest znakiem między Bo-
giem a Jego ludem. Piotr, Jakub i Jan zachowywali 
szabat. Paweł dawał przykład zachowywania sza-
batu nowo nawróconym chrześcijanom. Wszyscy 
nowotestamentowi wierzący zachowywali szabat.
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Także Jezus czcił Ojca w każdy szabat. Syn Boży 
powiedział:

— „Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich prze-
strzegać będziecie” (J 14,15).

Gdy odkrywamy piękno szabatu, nasze serca 
wypełniają się miłością do Chrystusa. Z głębi du-
szy wołamy:

— Pójdę za Tobą, mój Zbawicielu.
Nawet jeśli nie zgadza się to z poglądami więk-

szości i nauczaniem dominującej religii, dla mnie 
liczy się jedno — biblijna prawda. Chcę być posłusz-
ny Jezusowi bez względu na wszystko.

Czy chciałbyś teraz pochylić głowę i powiedzieć: 
„Jezu, naucz mnie Twojej prawdy. Pójdę za Tobą 
wszędzie, dokądkolwiek mnie poprowadzisz”? Czy 
zechcesz powiedzieć Mu: „Panie Jezu, pragnę iść 
za Tobą wszędzie, bez względu na to, co mówią 
inni. Chcę Cię czcić jako Stwórcę i Boga. Każde-
go tygodnia chcę doświadczać twojego sobotnie-
go odpoczynku”?

Dla mnie najważniejsze w życiu jest podążanie 
za Zbawicielem. Czy i ty tego pragniesz? Czy jest 
to twoim dążeniem? Czy wola Jezusa jest dla cie-
bie najważniejsza? Czy chcesz, by Pan poprowa-
dził cię do pełnienia Jego woli dzisiaj i na zawsze?

Otwórz przed Nim serce i powiedz:
— Tak, Jezu, będę pełnił Twoją wolę!
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Rozdział 4

Największa mistyfikacja 
w dziejach świata

Czy zauważyłeś, że pozory często mylą? Na-
ukowcy przez wieki wierzyli, że Ziemia jest 
stabilnym centrum wszechświata, a wszystkie 

inne ciała niebieskie krążą wokół niej. Polak Mikołaj 
Kopernik odkrył, że Ziemia się porusza i krąży wokół 
Słońca. Porównał to do złudzenia, któremu ulegają 
żeglarze na morzu. Wydaje się im, że stoją w miej-
scu, a ocean się porusza. Kopernik napisał: W taki 
sam sposób ruch Ziemi może wywoływać wrażenie, 
iż cały wszechświat porusza się wokół niej.

Choć wydaje się, że Słońce i gwiazdy porusza-
ją się wokół Ziemi, nie znaczy to, że tak naprawdę 
jest. Fakt, że w coś wierzysz, nie czyni tego praw-
dą. Niekoniecznie prawdą jest też to, w co wierzy 
większość. Tak było z pająkami. Arystoteles skla-
syfikował je jako owady, a owady, jak wiadomo, 
mają po sześć odnóży.

Przez wieki nikt nie kwestionował poglądu wiel-
kiego Arystotelesa, więc powszechnie uważano, że 
pająki są owadami i mają po sześć odnóży. Fakt, 
iż ludzie wierzą w coś przez wieki, nie czyni tego 
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prawdą. Czy to możliwe, że fałszywe tradycje prze-
niknęły do chrześcijaństwa i przez wieki były uwa-
żane za prawdę?

Czy to możliwe, że miliony przyjęły kłamstwo 
w miejsce prawdy, a tylko nieliczni się mu sprze-
ciwili? Czy to możliwe, że większość Kościołów 
uchyliła przykazanie Boże, by przyjąć w jego miej-
sce ludzką tradycję? Czy to możliwe, że ta tradycja 
była pielęgnowana tak długo, iż wielu uznało ją 
za prawdę, choć jest jedynie ludzkim wymysłem? 
To wszystko jest częścią szatańskiego planu zwie-
dzenia ludu Bożego w czasach ostatecznych.

Arcyzwodziciel szatan
Apokalipsa Jana przepowiada, że szatan będzie 

usiłował zwieść Kościół chrześcijański. Zwróć uwa-
gę na to zdumiewające stwierdzenie: „I zrzuco-
ny został ogromny smok, wąż starodawny, zwany 
diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat” (Ap 
12,9). On jest starodawnym wężem. On zwiódł Ewę 
w Edenie. On zwodził ludzi przez wszystkie wieki. 
Jego kłamstwa są tak sprytne i tak dobrze przemy-
ślane, iż usiłuje on zwieść cały świat. Biblia mówi 
o diable: „Zrzucony został na ziemię, zrzuceni też 
zostali z nim jego aniołowie” (Ap 12,9).

Szatan jest zwodzicielem. Należy się więc spo-
dziewać, że będzie usiłował dokonać religijnej mi-
styfikacji? Mistyfikacja jest wtedy skuteczna, gdy ma 
pozór autentyczności. Żaden fałszerz na świecie 
nie podrabia 13-dolarowego banknotu. Dlaczego? 
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Ponieważ byłoby oczywiste, że jest nieautentycz-
ny. Strategia szatana polega na tym, by podrabiać 
prawdę, a przy tym atakować Boże przykazania. 
Czy jest logiczne, że szatan jako zwodziciel przy-
puści atak przeciwko prawu Bożemu?

Prawo Pana jest wyrazem Jego autorytetu. Gdy-
by szatanowi udało się uchylić prawo Boga, mógł-
by zastąpić Jego autorytet swoim. Prawo Boże jest 
podstawą panowania Najwyższego. Prawo Boże 
definiuje, co jest dobre, a co złe. Gdyby szatanowi 
udało się oszukać lud Pański w kwestii prawa Bo-
żego, wówczas mógłby uderzyć w podstawę pano-
wania Stwórcy. Mógłby udaremnić moc Boga oraz 
podważyć Jego wiarygodność i autorytet.

W samym środku prawa Bożego znajduje się 
przykazanie dotyczące dnia szabatu. Czy nie jest 
logiczne, że szatan jako arcyzwodziciel zaatakował 
Stwórcę, rzucając wyzwanie symbolowi stworze-
nia, szabatowi? Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak 
doszło do zastąpienia siódmego dnia tygodnia (so-
boty) pierwszym dniem tygodnia (niedzielą)?

Skoro Biblia jasno wypowiada się w tej kwestii, 
dlaczego tak wielu ludzi dało się nabrać? Kto zmie-
nił dzień odpoczynku? Kiedy doszło do tej zmiany? 
Dlaczego nastąpiła ta zmiana? Z pewnością istnieją 
dobre odpowiedzi na te pytania. Odpowiedzi dają 
zarówno Biblia, jak i historia.

Jedno jest pewne — Bóg nie dokonał tej zmia-
ny. Przez proroka Malachiasza oświadczył: „Zaiste 
Ja, Pan, nie zmieniam się” (Ml 3,6).
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Jest wielu uczciwych i szczerych ludzi, którzy czy-
tając opis stworzenia w Księdze Rodzaju, odkrywa-
ją, że Bóg pobłogosławił siódmy dzień i poświęcił 
go. Dowiadują się, że Stworzyciel odpoczął w siód-
mym dniu. Dowiadują się, że Pan ustanowił dzień 
szabatu po stworzeniu Adama i Ewy, ponad dwa 
tysiące lat przed powstaniem narodu izraelskiego.

Poszukujący prawdy chrześcijanie czytają dzie-
sięcioro przykazań napisanych własnoręcznie przez 
Boga, a w tym czwarte przykazanie: „Pamiętaj, 
abyś dzień sobotni święcił. Sześć dni robić będziesz 
i będziesz wykonywał wszystkie roboty twoje; ale 
dnia siódmego sabat Pana, Boga twego, jest” (Wj 
20,8-9 BJW).

Są zdumieni, bo Kościół, do którego należą, na-
uczył ich świętować niedzielę. Są zaniepokojeni, bo 
przykazanie o szabacie jest jednoznaczne. W Ez 20,12 
czytają: „Dałem im także szabaty, aby były znakiem 
między Mną a nimi” (BT). Zaczynają rozumieć, że 
szabat jest znakiem między Bogiem a Jego ludem. 
Ci szczerzy chrześcijanie czytają w Łk 4,16, że Je-
zus miał zwyczaj uczęszczać do synagogi w szabat.

Czytają w Mt 24,20, że Chrystus potwierdził, iż 
Jego uczniowie będą zachowywali szabat także 
wiele lat po Jego wniebowstąpieniu. Czytają w Dz 
13,42-44, że apostoł Paweł nauczał w dniu szabatu 
tych, którzy gromadzili się na wspólnym nabożeń-
stwie. Czytają w Ap 1,10, że Pan ma swój dzień. Czy-
tają wreszcie w Łk 6,5, że szabat jest dniem Pań-
skim. Czytają to samo także w Mk 2,27-28 i Mt 12,8.
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Ci chrześcijanie zadają pytanie:
— Kto dokonał zmiany dnia odpoczynku?
Wiedzą, że nie uczynił tego Bóg, gdyż oświad-

czył On:
— Ja, Pan, nie zmieniam się.
Szukają wyjaśnienia w Biblii i odkrywają, że 

także Syn Boży nie zamienił dnia szabatu na inny 
dzień, gdyż „Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam 
i na wieki” (Hbr 13,8).

Nauka Zbawiciela jest ponadczasowa. Prawdy, 
których nauczał, są wieczne. Jezus z pewnością 
nie zamierzał naruszyć prawa swego Ojca ani nie 
dał na to przyzwolenia swoim uczniom.

Oto jak Piotr odpowiedział tym, którzy usiłowali 
nakłonić apostołów do zlekceważenia woli Boga: 
„Piotr zaś i apostołowie odpowiadając, rzekli: Trze-
ba bardziej słuchać Boga niż ludzi” (Dz 5,29). Za-
tem nasuwa się pytanie: Skoro Bóg nie unieważnił 
ustanowionego przez siebie dnia szabatu, a Jezus 
i Jego uczniowie nie zamienili tego dnia na inny, 
to kto dokonał tej zmiany?

W trzynastym rozdziale Apokalipsy Jana czyta-
my o bestii, która wyszła z morza. Cały świat zo-
stał zwiedziony na manowce przez tę bestię. „I uj-
rzałem Bestię wychodzącą z morza, mającą dzie-
sięć rogów i siedem głów, a na rogach jej dziesięć 
diademów, a na jej głowach imiona bluźniercze” 
(Ap 13,1 BT).

Bestie czy zwierzęta w biblijnych proroctwach 
symbolizują potęgi polityczne i religijne (zob. Dn 
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7,17.23). Tak więc owa apokaliptyczna bestia to nic 
innego jak jedna z takich potęg odgrywających istot-
ną rolę w dziejach ludzkości. Ta bestia wyszła z mo-
rza. Morze jest symbolem ludów i narodów (zob. 
Ap 17,15). Ta bestia jest mocą bluźnierczą. Według 
Biblii bluźnierstwo to przypisywanie sobie przez 
kogoś przywilejów i uprawnień Boga.

Jednym z rodzajów bluźnierstwa jest twierdze-
nie, iż posiada się autorytet niezbędny do zmienia-
nia prawa, które Wszechmogący osobiście ogłosił 
i napisał własnym palcem. Jeśli ktokolwiek z ludzi 
twierdzi, że ma taki autorytet, tym samym uznaje 
siebie za ważniejszego od Pana. Skoro prawo Boże 
jest podstawą panowania Boga, to próba zmiany 
tego prawa jest atakiem na Prawodawcę i Wład-
cę wszechświata. Każda próba zmiany prawa Pań-
skiego jest wywyższaniem się ponad Boga, a więc 
bluźnierstwem. W Ap 13,2 czytamy: „Bestia, którą 
widziałem, podobna była do pantery, łapy jej — 
jakby niedźwiedzia, paszcza jej — niby paszcza 
lwa. A Smok dał jej swą moc, swój tron i wielką 
władzę” (BT).

Aby zrozumieć, co stanie się w przyszłości, mu-
simy zrozumieć te symbole — lwa, niedźwiedzia, 
panterę i smoka. Konieczne jest także zrozumie-
nie, że walka we wszechświecie między dobrem 
a złem jest walką o to, komu należy oddawać cześć. 
W jej centrum znajduje się prawo Boże, a szabat 
jest osią kontrowersji.
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Wyjaśnienie znaczenia bestii 
z Apokalipsy Jana

Aby zrozumieć Apokalipsę Jana, musimy naj-
pierw zrozumieć Księgę Daniela. Proroctwa Księgi 
Daniela łączą się z proroctwami Apokalipsy Jana. 
Sięgnijmy zatem do 7. rozdziału Księgi Daniela. 
Znajdujemy tam symbolikę podobną do tej z Apo-
kalipsy Jana: lwa, niedźwiedzia, panterę i smoka. 
Tu, w 7. rozdziale Księgi Daniela, mamy opis potę-
gi, która powstanie we wczesnych wiekach. Będzie 
ona połączeniem Kościoła i państwa.

Ta religijna moc miała sobie uzurpować Boży 
autorytet. Miała twierdzić, że posiada uprawnie-
nie do zmieniania prawa Bożego. Odkryjmy, co to 
za moc, gdzie powstała i czego dokonała.

Przeanalizujmy proroctwa biblijne zapowiada-
jące powstanie tej mocy usiłującej zmienić prawo 
Boże. Otwórzmy karty historii i przeczytajmy twier-
dzenia tej mocy przypisującej sobie autorytet po-
zwalający zamienić dzień szabatu na inny dzień.

Czytając dalej, zrozumiesz być może po raz 
pierwszy w życiu główne zagadnienia związane 
z konfliktem wokół tego, komu należy oddawać 
cześć i dlaczego szabat jest tak ważny dla Boga. Zro-
zumiesz także, skąd kult niedzieli wziął się w Ko-
ściele chrześcijańskim. Będzie to zdumiewająca 
podróż przez biblijne proroctwa i historię.

Pewnej nocy prorok Daniel miał sen. „Daniel 
więc opowiedział: Ujrzałem w swoich wizjach noc-
nych. Oto cztery wichry z nieba wzburzyły wiel-
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kie morze. Cztery ogromne bestie wyszły z morza, 
a jedna różniła się od drugiej” (Dn 7,2-3 BT).

Cztery bestie wyszły z morza. Różniły się między 
sobą. Co oznacza bestia lub zwierzę w Biblii? „Te 
cztery wielkie bestie — to czterej królowie, którzy 
pojawią się na ziemi” (Dn 7,17 BKR). „Powiedział 
tak: Czwarta bestia — to czwarte królestwo, któ-
re będzie na ziemi, różne od wszystkich królestw” 
(Dn 7,23 BT). Tak więc te cztery bestie reprezentu-
ją cztery królestwa. Te cztery królestwa panujące 
na ziemi, począwszy od czasów Daniela, prowa-
dzą nas do przodu linią czasu.

W 7. rozdziale Księgi Daniela te cztery wielkie 
światowe imperia są przedstawione jako dzikie 
zwierzęta. W 2. rozdziale Księgi Daniela te same 
potęgi ziemskie zostały ukazane w symbolu kolosa 
na glinianych nogach zbudowanego z materiałów 
różniących się wartością i wytrzymałością.

W 2. rozdziale Księgi Daniela czytamy, że król 
babiloński Nebukadnesar miał wyjątkowy sen — 
proroczy sen dany mu przez Boga. Przyśnił się mu 
ogromny posąg, którego głowa była ze złota, pierś 
i ramiona ze srebra, brzuch i biodra z miedzi, nogi 
z żelaza, a stopy z żelaza pomieszanego z gliną. Nie 
musimy zgadywać, co oznacza ten kolos na glinia-
nych nogach. Wyjaśniając królowi sen, Daniel po-
wiedział:

— „Ty jesteś głową ze złota, ale po tobie powsta-
nie inne królestwo, słabsze niż twoje, a potem trze-
cie królestwo z miedzi, które opanuje całą ziemię. 
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Czwarte królestwo będzie mocne jak żelazo” (Dn 
2,38-40).

Babilonia, pierwsze z tych czterech imperiów, 
zostało nazwane wprost przez Daniela. Prorok na-
zwał także imperium, które pokonało Babilonię — 
Medię i Persję (zob. Dn 5,28-30), a następnie potę-
gę, która pokona Medię i Persję, a mianowicie Gre-
cję (zob. Dn 8,20-21).

Tak więc cztery metale ogromnego posągu sym-
bolizują cztery światowe potęgi — Babilonię, Me-
dię i Persję, Grecję oraz Rzym.

Kolos miał stopy z żelaza pomieszanego z gli-
ną, a stopy te są symbolem podzielonych naro-
dów zachodniej Europy. Kolos został rozbity, gdy 
kamień, który bez udziału rąk ludzkich oderwał 
się od wielkiej góry, uderzył w stopy kolosa. Ów 
kamień to symbol Jezusa Chrystusa, Skały Wiecz-
nej, który pewnego dnia położy kres dziejom tego 
świata i ustanowi swoje wieczne i niezniszczalne 
królestwo.

Przyjrzyjmy się temu uważnie i dowiedzmy się, 
jak te symbole zwierząt reprezentują owe starożyt-
ne imperia. Następnie przejdziemy do czasów Chry-
stusa i wczesnego okresu ery chrześcijańskiej, by 
zobaczyć nową siłę na scenie dziejów usiłującą usu-
nąć Boży dzień szabatu. Przyjrzyjmy się, jak Biblia 
przepowiada, co się wydarzy, i zobaczmy wyraź-
nie, jak historia potwierdza te przepowiednie. Gdy 
te prorocze bestie kolejno wstępują na arenę dzie-
jów, widzimy wypełniającą się historię. „Pierwsza 
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podobna była do lwa i miała skrzydła orle. Patrzy-
łem, a oto wyrwano jej skrzydła, ją zaś samą unie-
siono w górę i postawiono jak człowieka na dwu 
nogach, dając jej ludzkie serce” (Dn 7,4 BT).

Pierwsza bestia była podobna do lwa z orlimi 
skrzydłami. Stolica imperium babilońskiego znaj-
dowała się na terenie obecnego Iraku. Ruiny daw-
nego Babilonu znajdują się około 100 km na połu-
dnie od Bagdadu. Gdy archeolodzy rozpoczęli wy-
kopaliska w Iraku, znaleźli wiele symboli skrzydla-
tego lwa na cegłach i glazurze.

Lew z orlimi skrzydłami był powszechnie wystę-
pującym i dobrze znanym symbolem Babilonii. Pro-
rok Jeremiasz, mówiąc o Babilonii, napisał: „Lew 
wypadł ze swojej gęstwiny i wyruszył niszczyciel 
narodów, wyszedł ze swojego miejsca” (Jr 4,7). Da-
lej dodał: „Jego wozy są jak huragan, jego rumaki 
szybsze niż orły” (Jr 4,13).

Jeremiasz mówi, że niszczycielka narodów, Ba-
bilonia, przybywa do Jerozolimy, by ją zniszczyć. 
Lew z orlimi skrzydłami był powszechnie znanym 
symbolem Babilonii w starożytnym świecie. W cza-
sach Daniela Babilonia była potężnym imperium 
dominującym nad światem.

Jednak miało powstać kolejne imperium. Babi-
lonia nie będzie panowała na zawsze. „I oto druga 
bestia, zupełnie inna, podobna do niedźwiedzia, 
z jednej strony podparta, a trzy żebra miała w pasz-
czy między zębami. Mówiono do niej: Podnieś się! 
Pożeraj wiele mięsa!” (Dn 7,5 BT). Zwróć uwagę, 
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że drugie imperium jest podobne do niedźwiedzia 
przechylonego na jeden bok. Potęgą, która poko-
nała Babilonię, była Media i Persja.

Medyjsko-perski niedźwiedź przechylony na je-
den bok symbolizował Persję, która pokonała Ba-
bilonię, a potem zdominowała Medię. Co niedź-
wiedź miał w paszczy? Trzy żebra. Gdy Media i Per-
sja przejęły kontrolę nad innymi narodami, najpierw 
pokonały Babilonię, następnie na północy Lidię, 
a wreszcie Egipt na południu. Te trzy państwa — 
Babilonia, Lidia i Egipt — są symbolizowane przez 
trzy żebra. Biblijne proroctwo jest zdumiewająco 
dokładne. To naprawdę fascynujące!

Ale po drugiej bestii powstała trzecia: „Potem 
patrzyłem, a oto inna [bestia] podobna do pante-
ry, mająca na grzbiecie cztery ptasie skrzydła. Be-
stia ta miała cztery głowy; jej to powierzono wła-
dzę” (Dn 7,6 BT). Grecja pokonała Medię i Persję.

Aleksander Wielki i jego grecka armia w krótkim 
czasie podbili świat. Gdybyś chciał opisać szybki 
podbój, jakie wybrałbyś zwierzę? Oczywiście, pan-
terę. Ale gdybyś chciał opisać błyskawiczny podbój, 
w co zaopatrzyłbyś panterę? W skrzydła.

Bóg wyposażył panterę w skrzydła, by opisać 
błyskawiczne podboje Aleksandra Wielkiego. Ale 
dlaczego cztery głowy? Zwróć uwagę po raz kolej-
ny, jak trafne są biblijne przepowiednie. Aleksander 
Wielki zmarł przedwcześnie w wieku trzydziestu 
trzech lat. Cztery głowy pantery symbolizują czte-
rech naczelnych wodzów armii Aleksandra Wiel-
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kiego: Kassandra, Ptolemeusza, Seleukosa i Antygo-
na, którzy podzielili między siebie imperium. Owi 
generałowie uczynili właśnie to, co zostało zapo-
wiedziane w proroctwie.

Następnie proroctwo przepowiada czwarte im-
perium: „Dalej ujrzałem w moich nocnych wizjach: 
Oto czwarta bestia, okropna i przerażająca, o nad-
zwyczajnej sile. Miała wielkie zęby z żelaza i mie-
dziane pazury; pożerała i kruszyła, depcąc nogami 
to, co pozostawało. Różniła się od wszystkich po-
przednich bestii i miała dziesięć rogów” (Dn 7,7 BT).

Jest oczywiste, że ta czwarta bestia symbolizuje 
Imperium Rzymskie. Okres dominacji Rzymu pro-
wadzi nas do czasów Chrystusa. To dekret rzym-
skiego cesarza zmusił Józefa do udania się wraz 
z małżonką do Betlejem, miasta, w którym urodził 
się Jezus. To rzymski namiestnik Poncjusz Piłat wy-
dał wyrok skazujący Jezusa na ukrzyżowanie. To 
rzymscy żołnierze przybili Go do krzyża. Rzym rzą-
dził światem w czasach Mistrza z Nazaretu. Biblia 
opisuje następnie upadek Imperium Rzymskiego 
i jego rozpad wyraźnie zaznaczony w symbolu stóp 
kolosa i dziesięciu rogów czwartej bestii.

Kolos z 2. rozdziału Księgi Daniela miał stopy 
po części z żelaza, a po części z gliny, co miało sym-
bolizować podzieloną zachodnią Europę. Czwar-
ta bestia miała zaś dziesięć rogów. Otóż zachod-
nie Imperium Rzymskie rozpadło się na szereg 
barbarzyńskich królestw. Plemiona barbarzyńskie 
przez wieki najeżdżały podupadające Imperium 
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Rzymskie, plądrując, paląc wsie i okupując mia-
sta. Wreszcie pod naporem tych wrogów, impe-
rium upadło, a barbarzyńskie plemiona podzieliły 
je między siebie. Anglosasi osiedli w obecnej Anglii. 
Frankowie zajęli tereny należące obecnie do Fran-
cji. Alemanowie objęli w posiadanie tereny współ-
czesnych Niemiec. I tak kolejne plemiona dały po-
czątek obecnym narodom zachodniej Europy. Ten 
podział został zaznaczony w symbolu dziesięciu ro-
gów czwartej bestii.

Następnie Bóg wskazał, jak odstępstwo miało 
się rozwinąć w Kościele w czasach, gdy Imperium 
Rzymskie było najeżdżane przez barbarzyńskie ple-
miona z północy.

Tajemniczy mały róg
Proroctwo z 7. rozdziału Księgi Daniela objawia 

konflikt dotyczący oddawania czci, a zwłaszcza 
atak na przykazanie o szabacie. Gdy Daniel w wi-
zji ujrzał dziesięciorogą bestię, wśród jej rogów 
dostrzegł wyjątkowy znak. „Gdy przypatrywałem 
się rogom, oto inny mały róg wyrósł między nimi 
i trzy spośród pierwszych rogów zostały przed nim 
wyrwane. Miał on oczy podobne do ludzkich oczu 
i usta, które mówiły wielkie rzeczy” (Dn 7,8 BT).

Biblia zwraca uwagę, że ten mały róg wyrósł po-
między dziesięcioma rogami i był inny od nich. Co 
symbolizuje ten mały róg wyrastający pośród dzie-
sięciu rogów? Postarajmy się wskazać w proroctwie 
cechy tego małego rogu. Po pierwsze, ów mały róg 
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wyrósł pomiędzy dziesięcioma. Skoro dziesięć ro-
gów symbolizuje podzielone zachodnie Imperium 
Rzymskie, to mały róg wyrósł w zachodniej Euro-
pie. Nie powstał w Azji, Afryce czy Ameryce. Jego 
korzenie tkwią na kontynencie europejskim.

Po drugie, Biblia wyraźnie zapowiada, że ów 
mały róg powstanie po dziesięciu rogach. Nie po-
wstał on w czasach Babilonii, Medii i Persji, Grecji 
czy rzymskiej dominacji. Powstał po upadku za-
chodniego Imperium Rzymskiego. Jest to potęga, 
która wyrosła niejako na gruzach Imperium Rzym-
skiego. Jak się przekonamy, ta potęga zamierzała 
zmienić prawo Boże. Po trzecie, Biblia mówi, że 
ów mały róg miał oczy podobne do oczu ludzkich. 
Co to oznacza?

Czy wiesz, jak nazywani są w Biblii prorocy? Otóż 
biblijne określenie proroka to widzący, gdyż jest 
to człowiek, który widzi niejako Bożymi oczami. 
Oczy ludzkie zaś reprezentują nie mądrość Bożą, 
ale jedynie mądrość ludzką. Zatem oczy podobne 
do ludzkich podkreślają jedynie ludzki charakter 
systemu religijnego opartego na naukach wymy-
ślonych przez ludzi.

Zwróć uwagę, iż w Dn 7,24 ów róg różnił się 
od pozostałych. To jest czwarta wskazówka do po-
znania tożsamości małego rogu. „Po nich zaś inny 
powstanie, różny od poprzednich” (Dn 7,24 BT). 
Wszystkie inne potęgi przed nim — Babilonia, Me-
dia i Persja, Grecja oraz Rzym — były potęgami po-
litycznymi. Ta zaś jest inna. Nie jest przede wszyst-
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kim potęgą polityczną, ale religijną, i ta jej cecha 
wysuwa się na pierwszy plan.

Co miała czynić owa potęga? Otóż miała dążyć 
do zmiany prawa Bożego. Czytamy dalej: „Będzie 
wypowiadał słowa przeciw Najwyższemu i gnębił 
świętych Najwyższego, postanowi zmienić czasy 
i Prawo” (Dn 7,25 BT). Czy można sobie wyobrazić 
większe bluźnierstwo — wypowiadanie słów prze-
ciw Najwyższemu — niż usiłowanie dokonania zmia-
ny prawa Bożego, a zwłaszcza szabatu Pańskiego?

Otóż owa potęga miała dążyć do zmiany pra-
wa Bożego. Jest oczywiste, że w proroctwie nie 
chodzi o żadne inne prawo. Niemal każda nowo 
powstała siła polityczna dąży przecież do zmiany 
praw ustanowionych przez ludzi. Potęga symboli-
zowana przez mały róg, bluźniąc przeciwko Panu, 
uzurpuje sobie Jego uprawnienia i zamierza zmie-
nić Jego prawo.

Zwróć uwagę, iż Biblia podkreśla, że ta zamie-
rzona zmiana w rzeczywistości nie nastąpi, gdyż 
nikt nie ma takiej mocy, by dokonać realnej zmia-
ny Bożego prawa. Mały róg będzie jedynie zamie-
rzał zmienić Boże przykazania. Będzie wmawiał lu-
dziom, że je zmienił. Jednak w rzeczywistości żad-
na ziemska siła, bez względu na to, za kogo się po-
daje, nie ma mocy zmienić Bożego prawa. W swej 
bezczelności mały róg wmówi tylko ludziom i sa-
memu sobie, że ma taką władzę.

Jak to możliwe, by owa ziemska potęga postano-
wiła zmienić prawo Boże? Czy można sobie wyobra-
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zić coś takiego? W Dn 8,12 czytamy, że ów mały róg 
„prawdę rzucił na ziemię; działał zaś skutecznie” (BT).

Tak więc proroctwo Księgi Daniela przepowiada 
powstanie religijnej potęgi, która wyrośnie na gru-
zach Imperium Rzymskiego. Ta potęga początkowo 
będzie niepozorna, ale z czasem urośnie w siłę. Bę-
dzie sobie przypisywać autorytet rzekomo pozwa-
lający jej nawet zmieniać prawo Boże. Jak więc do-
szło do zamiany soboty na niedzielę?

Prześledźmy historyczny proces, który doprowa-
dził do tej zamiany. Mały róg, który powstał na gru-
zach Imperium Rzymskiego, wyrósł jako kierowana 
przez człowieka siła w pierwszych wiekach istnie-
nia Kościoła chrześcijańskiego. Otóż aby przypodo-
bać się poganom licznie napływającym do Kościoła 
i uczynić chrześcijaństwo łatwiejszym do przyjęcia 
przez nich, przywódcy kościelni postanowili zmie-
nić prawo Boże. Zamiana soboty na niedzielę na-
stępowała stopniowo na przestrzeni wielu stuleci. 
Wpływały na nią różne czynniki społeczne i religijne.

Dr John Eadie pomaga nam zrozumieć podłoże 
tej zamiany, wyjaśniając ją w swojej encyklopedii 
biblijnej: „Szabat (...) to hebrajskie słowo oznacza-
jące odpoczynek. (...). Sunday [niedziela] to nazwa 
nadana przez pogan pierwszemu dniowi tygodnia 
poświęconemu kultowi słońca”7. Kulty solarne były 
powszechne w starożytności — zarówno w Egip-
cie, jak i Babilonii, Persji i wreszcie Rzymie.

 7 Hasło Sabbath, w: A Biblical Cyclopaedia, wyd. XII, red. John 
Eadie, Londyn 1870.
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W IV wieku n.e. rzymski cesarz Konstantyn tak-
że był czcicielem słońca. Jako ambitny polityk dążył 
do ściślejszego zjednoczenia imperium. Jak zamierzał 
to osiągnąć? Otóż Konstantyn wydał edykt nakazują-
cy świętowanie wspólnego dnia odpoczynku w ca-
łym imperium. To posunięcie miało na celu pogłę-
bienie jedności między poganami i chrześcijanami.

Edykt cesarski z 321 roku n.e. nakazywał: „W czci-
godny dzień Słońca niechaj władze i lud w miastach 
odpoczywają, a warsztaty wszystkie niech będą 
zamknięte”. Konstantyn w tym edykcie nazwał 
niedzielę czcigodnym dniem Słońca i nakazał za-
mknięcie warsztatów rzemieślniczych.

W czasach Konstantyna Kościół i państwo jedno-
czyły się w dążeniu do masowego schrystianizowa-
nia pogan i spojenia ludności imperium pod sztan-
darem jednej religii. Rzymskie cesarstwo i rzymski 
Kościół zjednoczyły się. Oto zdumiewające stwier-
dzenie opublikowane w czasopiśmie The Catholic 
World z marca 1894 roku: „Słońce było najważniej-
szym bóstwem pogaństwa. (...). Jest prawdziwie coś 
królewskiego w słońcu, co czyni je odpowiednim 
emblematem Jezusa, Słońca Sprawiedliwości. Tak 
więc Kościół w owych wiekach powiedział nieja-
ko: »Zachowajmy tę starą pogańską nazwę. Zosta-
nie ona konsekrowana, poświęcona«. I tak pogań-
ski dzień słońca poświęcony Balderowi8 stał się 
chrześcijańską niedzielą poświęconą Jezusowi”9.

 8 Bóg w mitologii nordyckiej (przyp. red.).
 9 William L. Gildea, Paschale, w: The Catholic World 3/1894, s. 809.
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Czy rozumiesz, jak do tego doszło? Czy teraz 
wiesz, skąd niedziela wzięła się w chrześcijań-
stwie? Konstantyn chciał zjednoczyć swoje impe-
rium, a przywódcy rzymskiego Kościoła chcieli 
przyciągnąć masy pogan do chrześcijaństwa. Nie-
dziela stała się narzędziem służącym osiągnięciu 
obu tych celów, tak więc rzymski Kościół i cesarz 
wspólnie doprowadzili do usunięcia Bożego szaba-
tu. W grę wchodziło także inne zagadnienie. Ko-
ściół rzymski chciał się zdystansować od Żydów, 
jako że w Imperium Rzymskim panowały wów-
czas nastroje antyżydowskie.

To nie Bóg zamienił dzień szabatu na niedzielę. 
Nie uczynił tego Jezus ani apostołowie. Pierwszy 
zakaz świętowania biblijnego szabatu pojawił się 
w Kościele podczas synodu w Laodycei. Biskupi 
spotkali się w Laodycei i uchwalili, że „chrześcijanie 
nie powinni judaizować i próżnować w sobotę”10.

Tak oto kościelny synod zakazał odpoczywania 
w sobotę i nakazał wyznawcom pracować w dniu 
szabatu Pana. Nakazał zaś szczególnym szacun-
kiem otaczać niedzielę, nazywając ją dniem Pań-
skim i zalecając wstrzymanie się od pracy w tym 
dniu, w miarę możliwości. „Jeśli jednak będą juda-
izować [zachowywać szabat] w tym dniu, zostaną 
odłączeni od Chrystusa”11.

 10 29. kanon synodu w Laodycei (koniec IV wieku). Zob. Samuelle 
Bacchiocchi, Od soboty do niedzieli, Wydawnictwo „Znaki Cza-
su”, Warszawa 1985, s. 238 (przyp. red.).

 11 Tamże.
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Tak oto kościelny synod przyłączył się do cesa-
rza Konstantyna, usiłując przenieść autorytet so-
boty na niedzielę. Zmiana następowała stopniowo, 
w miarę jak chrześcijanie dystansowali się od Ży-
dów, a przywódcy kościelni i państwowi wspólnie 
dążyli do zespolenia ludności imperium.

Kościół powszechny przyznaje się 
do zmiany dnia odpoczynku

7. rozdział Księgi Daniela ostrzega, że ziemska 
potęga wyrosła na gruzach Rzymu będzie usiłowa-
ła zmienić prawo Boże. Pan pragnął ostrzec przed 
tym swoich wyznawców. Liczne źródła katolickie 
przyznają, że Kościół dokonał zmiany dnia odpo-
czynku. Katechizm rzymskokatolicki wyraża to 
między innymi przy pomocy pytań i odpowiedzi:

Pytanie: Jakie jest trzecie przykazanie?
Odpowiedź: Trzecie przykazanie brzmi:  
„Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić”.
Pytanie: Który dzień jest dniem szabatu?
Odpowiedź: Sobota jest dniem szabatu.
Pytanie: Dlaczego świętujemy niedzielę za-
miast soboty?
Odpowiedź: Świętujemy niedzielę zamiast so-
boty, gdyż Kościół katolicki przeniósł świętość 
soboty na niedzielę12.

 12 Peter Geiermann, The Converts Catechism of Catholic Doctrine, 
1957, s. 50.
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Być może zastanawiasz się, dlaczego w kate-
chizmie przykazanie sobotnie zostało nazwane 
trzecim, a nie czwartym. Otóż jest tak dlatego, iż 
Kościół powszechny wyrzucił z katechizmowego 
dekalogu drugie przykazanie zakazujące kultu wi-
zerunków, a dziesiąte (zob. Wj 20,17) przykazanie 
rozdzielił na dwa osobne przykazania, aby zacho-
wać liczbę dziesięciu przykazań. W ten sposób w IV 
i V wieku n.e. Kościół rzymski dopuścił się próby 
dokonania zmiany prawa Bożego. Nie jest to tajem-
nicą. Kościół otwarcie się do tego przyznaje. W The 
Catholic Mirror z 23 września 1893 roku czytamy: 
„Kościół katolicki ponad 1000 lat przed powsta-
niem protestantyzmu na mocy swojej boskiej misji 
zmienił dzień odpoczynku z soboty na niedzielę”13.

Katolicka encyklopedia dodaje: „Kościół zaś, 
po zamienieniu dnia odpoczynku z żydowskiego 
szabatu, siódmego dnia tygodnia, na pierwszy dzień 
tygodnia, odnosi trzecie przykazanie do niedzieli 
jako dnia, który należy święcić jako dzień Pański”14.

Tak więc Kościół powszechny otwarcie przyznaje 
się do odrzucenia szabatu. Oczywiste jest, że sza-
bat był przeznaczony nie tylko dla Żydów. Był i po-
zostaje na zawsze szabatem Pana — wyznaczonym 
przez Niego dniem odpoczynku.

Katolicka Parafia św. Katarzyny w mieście Algo-
nac, w amerykańskim stanie Michigan, opubliko-

 13 James Gibbons, w: Catholic Mirror, 23 IX 1893.
 14 Hasło Commandments of God, w: The Catholic Encyclopedia,  

t. IV, red. Charles G. Herbermann i inni, Nowy Jork 1913, s. 153.
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wała 21 maja 1995 roku oświadczenie, w którym 
czytamy między innymi: „Przypuszczalnie najod-
ważniejszym posunięciem i najbardziej rewolu-
cyjnym dokonaniem Kościoła było to, co stało się 
w I wieku n.e. Święty dzień, szabat, został przenie-
siony z soboty na niedzielę. (...). Nastąpiło to nie 
pod wpływem jakichś wskazówek pochodzących 
z Pisma Świętego, ale Kościół dokonał tego dzięki 
posiadanej przezeń władzy”15.

Karl Keating, znany w Ameryce katolicki pisarz, 
skierował następujące przesłanie do protestantów: 
„Fundamentaliści [protestanci] spotykają się na na-
bożeństwach w niedzielę, a jednak nie istnieje 
w Biblii żaden dowód, iż niedziela ma być dniem 
nabożeństwa. Żydowskim szabatem, dniem odpo-
czynku, była oczywiście sobota. To Kościół kato-
licki postanowił, że niedziela powinna być dniem 
nabożeństwa dla chrześcijan na cześć zmartwych-
wstania Chrystusa”16.

Ten katolicki pisarz prowokuje protestantów 
do dyskusji. Twierdzi, że skoro podążają za Biblią, 
powinni zachowywać biblijny dzień szabatu. Na-
stępnie dowodzi, że Biblia rzekomo nie jest wy-
starczającym przewodnikiem, a do jej interpretacji 
niezbędny jest autorytet Kościoła powszechnego. 
Podobnie twierdzi proboszcz wspomnianej parafii 
św. Katarzyny: „Ludzie, którzy twierdzą, że Pismo 

 15 Leo Broderick, Pastor’s Page, w: Sentinel, 21 V 1995.
 16 Karl Keating, Catholicism and Fundamentalism: The Attack on 

„Romanism” by „Bible Christians”, San Francisco 1988, s. 38.
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Święte powinno być jedynym autorytetem w spra-
wach wiary i postępowania, powinni zostać ad-
wentystami dnia siódmego i świętować sobotę”17.

Najważniejszą kwestią w związku ze zmianą 
dnia odpoczynku jest to, czy Kościół ma autory-
tet pozwalający dokonywać zmian prawa Bożego?

Jeśli świętujesz niedzielę, akceptujesz dzień, któ-
ry został ustanowiony dniem odpoczynku na mocy 
rzekomego autorytetu Kościoła powszechnego. 
Argument Kościoła katolickiego jest taki, iż świę-
towanie niedzieli jest jednoznaczne z poddaniem 
się autorytetowi tegoż Kościoła. Jeśli akceptujesz 
autorytet Kościoła katolickiego rzekomo pozwa-
lający mu zmienić dzień odpoczynku, to — z ca-
łym szacunkiem — nie masz innego wyjścia, jak 
być katolikiem.

A oto kolejny cytat, tym razem z książki Faith of 
Our Fathers kard. Jamesa Gibbonsa. Gibbons był 
jednym z najwybitniejszych katolickich uczonych 
w Stanach Zjednoczonych w XIX wieku. Pisząc 
pod koniec XIX stulecia, stwierdził: „Możesz prze-
czytać Biblię od Księgi Rodzaju po Apokalipsę Jana, 
a nie znajdziesz ani jednego wersetu potwierdza-
jącego świętowanie niedzieli. Pismo Święte naka-
zuje świętować sobotę”18.

Ksiądz Segur, inny katolicki uczony, także jasno 
naświetla tę kwestię: „To Kościół katolicki na mocy 

 17 Leo Broderick, dz. cyt.
 18 James cardinal Gibbons, The Faith of Our Fathers, wyd. XXXIV, 

Baltimore 1889, s. 111.
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autorytetu Jezusa Chrystusa przeniósł odpoczynek 
na niedzielę dla upamiętnienia zmartwychwstania 
Pańskiego. Tak więc świętowanie niedzieli przez 
protestantów jest hołdem, jaki dobrowolnie skła-
dają autorytetowi Kościoła powszechnego”19.

Nie chodzi tu o różnicę między dniami tygodnia. 
Chodzi o to, komu dajemy posłuch. Czy kierujemy 
się Słowem Bożym, czy ludzką tradycją? Chodzi 
o to, czy ludzie kierujący Kościołem mają autory-
tet, by z jakiegokolwiek powodu zmieniać prawo 
Boże napisane własnoręcznie przez Wszechmogą-
cego na kamiennych tablicach? Czy Bóg dał jakie-
mukolwiek Kościołowi czy człowiekowi autorytet 
do zmiany tego prawa?

Absolutnie nie! Tak więc mamy tu do czynie-
nia z kwestią autorytetu. Bóg mówi: „Nie naruszę 
przymierza mego i nie zmienię słowa ust moich” 
(Ps 89,35). W każdym Kościele i wspólnocie reli-
gijnej są dobrzy i uduchowieni ludzie. Nie chodzi 
o to, by osądzać czyjąś motywację czy poświęce-
nie dla Boga. Chodzi jedynie o odkrywanie praw-
dy Pańskiej i podążanie za nią.

Swoją wypowiedzią w gazecie Toronto Daily 
Star z 26 października 1949 roku anglikański hie-
rarcha zaszokował protestancki świat. „Wielebny 
Philip Carrington, anglikański arcybiskup Quebe-
cu, wprawił w zdumienie lokalne duchowieństwo, 
twierdząc wprost, że nie istnieją żadne argumenty 

 19 Segur, Plain Talk About the Protestantism of To-Day, Boston 1868, 
s. 225.
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uzasadniające święcenie niedzieli. Carrington po-
wiedział podczas kościelnego zjazdu odbywające-
go się w mieście będącym silnym ośrodkiem pro-
testantyzmu, że nie Biblia, a tradycja jest podstawą 
świętowania niedzieli”20.

Czy teraz rozumiesz, co jest istotą zagadnienia? 
Nie chodzi o różnicę między dniami. Chodzi o au-
torytet. Chodzi o to, kto jest twoim panem. Czy jest 
nim Jezus, czy kościelni przywódcy? Co jest pod-
stawą twojej wiary? Czy jest nią Biblia, czy ludzkie 
poglądy? W XVI wieku, w czasach reformacji, Mar-
cin Luter twierdził wobec hierarchów kościelnych 
Europy, że Biblia i tylko Biblia jest chrześcijańską 
regułą wiary i postępowania. Powiedział:

— Moje sumienie jest przywiązane do Słowa 
Bożego.

Dr Jan Mayer von Eck był wówczas wybitnym ka-
tolickim uczonym wyznaczonym do prowadzenia 
publicznych dyskusji z Lutrem.

Jednym z argumentów, jakim dr Eck posłużył 
się wobec Lutra, była kwestia dnia odpoczynku. 
Zasugerował on, że „autorytet Kościoła nie może 
być ograniczony autorytetem Pisma Świętego, gdyż 
to Kościół dokonał zmiany z szabatu na niedzielę, 
i to nie na mocy przykazania Chrystusa, ale jedynie 
na podstawie swojego autorytetu”21. Zagadnienie 

 20 Clergy Say That Sunday Keeping Not in the Bible, w: Toronto Daily  
Star, 26 X 1949.

 21 J.H. Holtzman, Canon and Tradition, cyt. w: J.N. Andrews, L.R. Con-
radi, History of the Sabbath and First Day of the Week, wyd. IV, 
Waszyngton 1912, s. 589.
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szabatu jest związane z autorytetem. Argument dr. 
Ecka przeciwko słynnemu hasłu Lutra sola Scrip-
tura (Biblia i tylko Biblia), był prosty. Tradycja wy-
piera Biblię, a fakt, iż Luter zaakceptował niedzielę, 
miał dowodzić według Ecka, że Luter nie w pełni 
zaakceptował Pismo Święte, bo akceptując niedzie-
lę, opierał się na autorytecie Kościoła rzymskiego.

Gdy naprawdę miłujesz Chrystusa, to On jest 
dla ciebie ostatecznym autorytetem. Jego Słowo jest 
twoim jedynym przewodnikiem. Niektóre sprawy 
są przedmiotem osobistych opinii, ale nie zmiana 
prawa Bożego. Porzucenie biblijnego dnia szabatu, 
ustanowionego przez Wiekuistego jako znak Jego 
stwórczej mocy, jest poważnym problemem, dro-
gi przyjacielu. Próba zmiany prawa Bożego to nie 
błaha sprawa.

Jeśli chodzi o mnie, to chcę się trzymać tego, co 
Bóg powierzył już Adamowi i Ewie w Edenie. A ty? 
Ja wolę trzymać się tego, co Pan przekazał Mojże-
szowi w dziesięciu przykazaniach. Wolę iść za przy-
kładem samego Jezusa.

Bóg mówi, że szabat jest Jego wielkim znakiem. 
Jest znakiem naszej lojalności wobec Chrystusa. Jest 
znakiem, że wierzymy, iż to On stworzył świat. Jest 
znakiem, że podążamy za Jego Słowem. O ostat-
nich dniach historii świata Słowo Boże mówi: „Tu 
się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają 
przykazań Bożych i wiary Jezusa” (Ap 14,12).

W czasach ostatecznych Bóg ma lud, który mi-
łuje Jezusa. Ci wierzący kochają Go tak, iż są Mu 
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posłuszni. To więcej niż różnica między dniami. 
W Edenie szatan powiedział Ewie:

— Co to za różnica, jakie to drzewo? Wszystkie 
drzewa są takie same.

Ewa utraciła Eden i życie, bo uwierzyła w kłam-
stwo. Wielu chrześcijan dzisiaj także ulega szatań-
skiemu zwiedzeniu. Ludzie mówią:

— Co to za różnica, który dzień tygodnia się świę-
ci? Wszystkie dni są przecież jednakowe.

Jednak dla Boga nie wszystkie dni są jednako-
we, bo jeden z nich — siódmy dzień tygodnia — 
odłączył On od pozostałych i poświęcił. Stwórca 
odpoczął właśnie w siódmym dniu.

Zagadnienie, z którym mamy do czynienia, ściśle 
wiąże się z autorytetem i posłuszeństwem. Mamy 
do wyboru:

• Biblię albo tradycję,
• Jezusa albo rzekome religijne autorytety,
• prawo Boże albo ludzkie dogmaty,
• przykazania Boże albo ludzkie poglądy,
• Bożą drogę albo drogi ludzkie.
Zbawiciel mówi nam: Wybierzcie sobie dzisiaj, 

komu będziecie służyć, a my możemy odpowie-
dzieć:

— „Ja i dom mój służyć będziemy Panu” (Joz 
24,15).

Czy odpowiesz: „Tak, wybieram Jezusa. Wybie-
ram Jego drogę. Wybieram posłuszeństwo Jego 
prawu, bo miłuję Go jako mojego Stwórcę i Zba-
wiciela”?
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Czasami zadawane jest pytanie:
— Czy sugerujesz, że ci, którzy świętują niedzie-

lę, są zgubieni?
Pozwól, że to wyjaśnię. Nie każdy, kto świętuje 

niedzielę, jest zgubiony. Jest wielu ludzi miłujących 
Chrystusa i świętujących niedzielę. Żyją zgodnie 
z posiadaną wiedzą. Na całym świecie tysiące lu-
dzi słyszą Boże wezwanie i kroczą naprzód w po-
znaniu prawdy.

Czy odpowiesz na Jego wezwanie, mówiąc: „Tak, 
Panie, objawiłeś mi swoją prawdę, więc jak Jozue 
postanawiam pójść za Tobą. Chcę iść tam, dokąd 
mnie prowadzisz”?

Jezus wzywa cię dzisiaj. Wzywa cię, byś wyszedł 
przed szereg. Wzywa cię, byś podążał za Nim. Wzy-
wa cię do posłuszeństwa. Wzywa cię, byś przyjął 
Jego Słowo jako jedyną podstawę swojej wiary.

Czy nie powinieneś powiedzieć w głębi serca: 
„Jezu, tak, pójdę za Tobą wszędzie”? Czy nie chciał-
byś teraz poświęcić się Jemu?
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Rozdział 5

Biblijne odpowiedzi 
na pytania  

dotyczące szabatu

Jan był gorliwym chrześcijaninem. Wraz z żoną 
byli wiernymi wyznawcami Chrystusa. Pragnęli 
czynić wolę Bożą. Uczestnicząc w prowadzo-

nych przeze mnie wykładach na temat proroctw bi-
blijnych, usłyszeli prawdy, których nie znali wcześ-
niej. Zaczęli zadawać wiele pytań. Zaintrygowała 
ich zwłaszcza kwestia biblijnego dnia szabatu. Byli 
przekonani, że Pismo Święte mówi prawdę, ale ich 
duszpasterz zasiał w ich umysłach wątpliwości. Za-
częli wątpić. Potrzebowali odpowiedzi na różne py-
tania. Gdy razem studiowaliśmy Biblię, ich zrozu-
mienie prawdy się pogłębiało. Znaleźli potrzebne 
odpowiedzi. Ich wątpliwości znikły, a oni znaleźli 
prawdziwą radość i błogosławieństwo związane 
z zachowywaniem soboty.

Przypuszczalnie ty także masz jakieś pytania do-
tyczące biblijnego dnia szabatu. Być może niektó-
re fragmenty Biblii są dla ciebie trudniejsze do zro-
zumienia. Słowo Boże daje wyraźne odpowiedzi 
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na nasze pytania. W Piśmie Świętym nasz Pan za-
prasza nas, byśmy zadawali pytania, i udziela nam 
wyraźnych odpowiedzi.

Jezus powiedział w modlitwie do Ojca:
— „Poświęć ich w prawdzie twojej; słowo twoje 

jest prawdą” (J 17,17).
Apostoł Piotr napisał do wierzących: „Chrystusa 

Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze go-
towi do obrony przed każdym, domagającym się 
od was wytłumaczenia się z nadziei waszej, lecz 
czyńcie to z łagodnością i szacunkiem” (1 P 3,15-16).

Apostoł Paweł radził Tymoteuszowi, by „wykła-
dał należycie słowo prawdy” (2 Tm 2,15). Izajasz, 
starotestamentowy prorok, zapytywał:

— „Kogożby uczyć miał umiejętności? (...) Po-
nieważ podawał im przykazanie za przykazaniem, 
przykazanie za przykazaniem, przepis za przepi-
sem, przepis za przepisem” (Iz 28,9-10 BG).

Innymi słowy, upewnij się, że wiesz wszystko, 
co Biblia mówi na dany temat. Nie opieraj swoje-
go zrozumienia na jednym cząstkowym fragmen-
cie Słowa Bożego. Jeśli chcesz w pełni zrozumieć, 
czego uczy Pismo Święte na dany temat, studiuj 
wszystkie wersety na ten temat od Księgi Rodzaju 
po Apokalipsę Jana. Niech Duch Święty przemawia 
do twojego umysłu przez nauki Biblii.

Zadaj sobie pytanie: O czym świadczą dowody 
w tej sprawie? Na co wskazuje większość fragmen-
tów Pisma Świętego dotyczących tej kwestii? Nie po-
zwól, by niejasności przesłaniały ci to, co oczywiste. 
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Jeśli nie rozumiesz niektórych fragmentów Słowa Bo-
żego, wyjaśnij je tymi, które są zrozumiałe. Nie lekce-
waż wersetów i fragmentów Pisma Świętego, które 
przemawiają z mocą, i nie doszukuj się na siłę cze-
goś, co miałoby potwierdzać z góry założone poglądy.

Oto cztery podstawowe zasady odkrywania 
prawdy:

1. Podchodź do Biblii z otwartym umysłem, bę-
dąc gotowym czynić wszystko, do czego wzywa 
cię Chrystus (zob. J 7,17).

2. Proś Boga, by przez Ducha Świętego prowa-
dził twój umysł ku prawdzie (zob. Mt 7,7; J 16,13).

3. Porównaj wszystkie istotne fragmenty Pisma 
Świętego dotyczące studiowanego tematu (zob. 
1 Kor 2,13).

4. Postępuj zgodnie z prawdą objawioną przez 
Boga, a On objawi ci jej więcej. Nie czekaj, aż po-
znasz wszystko do końca, ale czyń to, co już rozu-
miesz (zob. J 12,35).

Gdy podchodzimy do Słowa Bożego ze szcze-
rym sercem, Bóg objawi nam Jego prawdę. Oświe-
ci nasz umysł. Pokieruje nami przez Ducha Święte-
go. Pan ma odpowiedzi na twoje pytania. Gdy bę-
dziesz czytał najczęściej zadawane pytania przyto-
czone na kolejnych stronach tej książki, a następnie 
biblijne odpowiedzi na te pytania, módl się, by Bóg 
dał ci mądrość i właściwe zrozumienie.

Nie jesteś sam w swoim poszukiwaniu prawdy. 
Tysiące innych zadawało takie pytania przed tobą 
i znalazło pewne odpowiedzi w Słowie Bożym.
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Najczęściej zadawane pytania 
dotyczące prawa Bożego

— Czy Jezus nie unieważnił dziesięciorga 
przykazań i nie ustanowił nowego przykazania 
miłości? Jak rozumieć Mt 22,37.39: „Będziesz 
miłował Pana, Boga swego, z całego serca swe-
go (...) Będziesz miłował bliźniego swego jak 
siebie samego”? Czy miłość do Boga i bliźnie-
go nie jest wszystkim, czego Chrystus od nas 
wymaga? Czy nie są to Jego nowe przykazania?

Być może zaskoczy cię to, że Jezus podsumo-
wał prawo Boże, cytując słowa Starego Testamen-
tu. W Pwt 6,5 czytamy: „Będziesz tedy miłował 
Pana, Boga swego, z całego serca swego”, a w Kpł 
19,18: „Będziesz miłował bliźniego swego jak sie-
bie samego”. Bóg Starego Testamentu jest Bogiem 
wiecznej miłości (zob. Jr 31,3). W Mt 22,40 czytamy 
słowa Jezusa: „Na tych dwóch nakazach spoczy-
wa całe Prawo i Prorocy” (BKR). Pierwsze cztery 
przykazania dekalogu dotyczą tego, jak ludzie mają 
wyrażać swoją miłość do Boga. Pozostałych sześć 
przykazań wskazuje, jak należy okazywać miłość 
bliźniemu. Jezus nie przyszedł „znieść Prawo (...), 
ale wypełnić” je (Mt 5,17 BT). Objawił, jak należy 
zachowywać prawo w miłości. Przyszedł, by wy-
wyższyć i podkreślić znaczenie prawa Bożego (zob. 
Iz 42,21). Chrystus objawia, w jaki sposób miłość 
jest wypełnieniem prawa (zob. Rz 13,10). On po-
wiedział: „Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich 
przestrzegać będziecie” (J 14,15).



— 117 —

— Czy apostoł Paweł nie uczył, że chrześcija-
nie zbawieni przez wiarę nie muszą przestrze-
gać prawa?

Paweł uczył, że chrześcijanie są zbawieni nie 
przez wiarę, ale z łaski przez wiarę. Wiara jest ręką, 
która sięga po zbawienie darmo zaoferowane przez 
Jezusa. Wiara nie prowadzi do nieposłuszeństwa, 
ale do posłuszeństwa. Paweł stwierdza w sposób 
niepozostawiający wątpliwości: „Czyż więc wiarą 
obalamy Prawo? Ależ nie! Raczej ustanawiamy Pra-
wo” (Rz 3,31 BKR). W Rz 6,1-2 dodaje: „Cóż więc 
powiemy? Czy mamy pozostać w grzechu, aby ła-
ska obfitsza była? Przenigdy!”.

— Czy to prawda, że w czasach starotestamen-
towych ludzie byli zbawieni przez przestrzega-
nie prawa, a w czasach nowotestamentowych 
zbawienie jest z łaski?

Zbawienie jest wyłącznie z łaski przez wiarę za-
równo w czasach starotestamentowych, jak i no-
wotestamentowych. W Tt 2,11 czytamy: „Objawi-
ła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi”. 
W czasach starotestamentowych ludzie byli zba-
wieni przez Chrystusa, który miał przyjść. Każdy 
składany na ofiarę baranek wskazywał na mające-
go przyjść Mesjasza (zob. Rdz 3,21; 22,9-13). W cza-
sach nowotestamentowych ludzie są zbawieni przez 
Chrystusa, który przyszedł. On jest jedynym Zbawi-
cielem (zob. Dz 4,12).
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— Skoro jesteśmy w nowym przymierzu, to 
czy naprawdę musimy zachowywać prawo Boże?

W rzeczywistości to, co nazywamy nowym przy-
mierzem, jest starsze, niż to, co nazwane zostało 
starym przymierzem. Nowe przymierze zostało 
ustanowione przez Boga w Edenie, gdy Stwórca 
obiecał, że Mesjasz przyjdzie, by przełamać śmier-
cionośne panowanie szatana nad ludzkością. Nowe 
przymierze zawiera obietnicę odkupienia z grzechu 
przez Jezusa Chrystusa. To On nas zbawia! On wpi-
suje zasady swego prawa w nasze serca. Miłość za-
szczepiona przez Niego staje się w nas motywacją 
do posłuszeństwa. To dzięki Niemu w naszym ży-
ciu pojawia się nowa siła (zob. Hbr 8,10; Ez 36,26; 
Ps 40,9). W starym przymierzu Izraelici obiecali 
Bogu posłuszeństwo o własnych siłach. Oświad-
czyli: „Uczynimy wszystko, co Pan rozkazał” (Wj 
19,8; zob. Wj 24,3.7). Wszelkie próby zewnętrzne-
go dostosowania się do prawa Bożego prowadzą 
do frustracji i niepowodzenia. Prawo, którego nie 
jesteśmy w stanie zachować o własnych siłach, po-
tępia nas (zob. Rz 3,23; 6,23). W nowym przymie-
rzu należymy do nowego Pana — Jezusa Chrystu-
sa. Otrzymujemy nowe serce i nowy status przed 
Bogiem (zob. J 1,12; 2 Kor 5,17; Rz 8,1).

— Skoro apostoł Paweł napisał: „Niechaj więc 
nikt was nie osądza (...) w sprawie (...) szabatu” 
(Kol 2,16 BT), to czy konieczne jest zachowywa-
nie soboty zgodnie z przykazaniem?
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Te wersety (zob. Kol 2,16-17) są jednymi z najczę-
ściej błędnie rozumianych fragmentów Biblii. Jed-
ną z zasad interpretacji Pisma Świętego jest to, że 
nie należy opierać zrozumienia żadnej zasady wia-
ry na jednym niejasnym fragmencie tekstu. Biblijne 
nauczanie o szabacie Pańskim jest jasne. Został on 
ustanowiony przy stworzeniu (zob. Rdz 2,1-3). Jezus 
zachowywał dzień szabatu (zob. Łk 4,16). Zachowy-
wali go także apostołowie (zob. Dz 13,42-44). Będzie 
on zachowywany w wieczności (zob. Iz 66,22-23). 
Należy wiedzieć, że Biblia wymienia dwa rodzaje 
szabatów (czyli dni odpoczynku, w których należy 
się powstrzymać od powszedniej pracy). Pierwszy to 
szabat Pana, siódmy dzień tygodnia. Drugi rodzaj to 
tzw. doroczne szabaty, czyli inaczej świąteczne dni 
żydowskiego kalendarza religijnego. Szabat siód-
mego dnia tygodnia, ustanowiony przy stworzeniu 
i będący częścią dziesięciorga przykazań, jest coty-
godniową pamiątką miłującego i wszechmogącego 
Stwórcy. Doroczne szabaty odnosiły się w szczególny 
sposób do historii Izraela. W Kol 2,17 czytamy o tych 
szabatach, iż „są to tylko cienie spraw przyszłych”. 
Hbr 10,1 łączy prawo owych cieni, czyli symbolicz-
nych zapowiedzi przyszłych wydarzeń, z systemem 
ofiarniczym. Ez 45,17 zawiera takie same wyrażenia 
w takim samym porządku jak w Kol 2,16-17 w od-
niesieniu do ceremonialnego systemu świąt i ofiar 
(z pokarmów i napojów), postów, nowiów księżyca 
i dni świątecznych mających służyć pojednaniu Izra-
elitów z Bogiem. Kpł 23,5-32 omawia ceremonialne 
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szabaty (Paschę, Pięćdziesiątnicę, Święto Trąbienia, 
Święto Szałasów i Dzień Pojednania). Te doroczne 
szabaty były ściśle związane z zapowiedzią wyda-
rzeń związanych ze śmiercią, zmartwychwstaniem, 
wniebowstąpieniem, sądem i powtórnym przyj-
ściem Jezusa. Zostały ustanowione przez Boga jako 
cienie wskazujące na mającego przyjść Mesjasza 
i Jego zbawcze dzieło. W Kpł 23,37 językiem podob-
nym do Kol 2,16-17 opisane zostały te ceremonialne 
szabaty. Kpł 23,38 wyraźnie rozróżnia między cere-
monialnymi szabatami a szabatem siódmego dnia 
tygodnia, mówiąc o nich „niezależnie od szabatów 
Pana” (BT). Gdy Chrystus przyszedł, te szabaty-cie-
nie należące do prawa ceremonialnego znalazły wy-
pełnienie w rzeczywistości zbawczej zainicjowanej 
pierwszym Jego przyjściem. Jednak szabat siódme-
go dnia tygodnia funkcjonuje nadal jako dzień usta-
nowiony dla nas przez Stwórcę na początku istnienia 
ludzkości. Lud Boży będzie zachowywał ten dzień 
jako znak wyróżniający tych, którzy czczą Boga jako 
Stwórcę i Zbawcę (zob. Ap 14,12; Ez 20,12.20).

— Jak należy rozumieć Rz 14,5: „Jeden robi 
różnicę między dniem a dniem, drugi zaś każ-
dy dzień ocenia jednakowo; niechaj każdy po-
zostanie przy swoim zdaniu”? Co to za różnica, 
jaki dzień się świętuje?

Czasami warto uważnie rozważyć, czego dany 
fragment Biblii nie zawiera, jak również to, co za-
wiera. Rz 14,5-6 nie mówi nic o sobocie. Mówi 
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o dniach szczególnych, dorocznych świętach. Do-
pisywanie do nich dnia szabatu, siódmego dnia ty-
godnia, jest nieuzasadnione. Rz 14,1 nadaje ton ca-
łemu rozważanemu fragmentowi tekstu, wskazu-
jąc, że dyskusja dotyczy „wątpliwości” (BKR), czyli 
dyskusji na temat wątpliwych poglądów. Czy dzień 
szabatu, siódmy dzień tygodnia ustanowiony przez 
Boga przy stworzeniu (zob. Rdz 2,1-3) i umieszczo-
ny w samym środku prawa moralnego (zob. Wj 
20,8-11), jest wątpliwą kwestią? Z pewnością nie! 
Klucz do tego fragmentu Biblii jest zawarty w Rz 
14,6, gdzie czytamy: „Kto przestrzega dnia, dla Pana 
przestrzega; kto je, dla Pana je, dziękuje bowiem 
Bogu; a kto nie je, dla Pana nie je, i dziękuje Bogu”. 
Zagadnienie dotyczyło dni postu, a nie dnia szaba-
tu. Niektórzy chrześcijanie narodowości żydowskiej 
wierzyli, że zachowywanie postu w określonych 
dniach wiąże się z pewnymi korzyściami ducho-
wymi. Osądzali innych na podstawie swoich po-
glądów. Faryzeusze pościli przynajmniej dwa razy 
w tygodniu i wielce się tym chełpili (zob. Łk 18,12). 
W 14. rozdziale Listu do Rzymian Paweł wska-
zuje, że poszczenie albo nieposzczenie w pewne 
dni jest sprawą osobistych poglądów, a nie Boże-
go przykazania.

— Czy uczniowie Jezusa nie spotykali się 
w pierwszym dniu tygodnia? Zob. Dz 20,7.

Powodem, dla którego to nabożeństwo zostało 
wspomniane, jest to, że Paweł miał opuścić mia-
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sto następnego dnia, a podczas spotkania dokonał 
cudu, wskrzeszając Eutychusa. Jest oczywiste, że 
spotkanie przeciągnęło się. Była to ciemna część 
doby zaliczana do pierwszego dnia tygodnia (zob. 
Dz 20,8). Według biblijnej rachuby czasu ciemna 
część doby poprzedza jasną część (zob. Rdz 1,5). 
Szabat był świętowany od zachodu słońca w pią-
tek do zachodu słońca w sobotę (zob. Kpł 23,32; 
Mk 1,32). Skoro to nabożeństwo odbywało się pod-
czas ciemnej części pierwszego dnia tygodnia, to 
znaczy, że było to zgromadzenie sobotnie, które 
przeciągnęło się do późna w nocy. Następnego dnia, 
w niedzielę, Paweł powędrował do Assos, a póź-
niej pożeglował do Mityleny. Gdyby Paweł uważał 
niedzielę za dzień święty na pamiątkę zmartwych-
wstania Chrystusa, czy spędziłby cały ten dzień, wę-
drując, zamiast uczestniczyć w nabożeństwie? No-
wotestamentowe sprawozdania wskazują, że Pa-
weł zachowywał szabat (zob. Dz 13,42-44; 16,1-13;  
17,2; 18,4).

— Czy możemy określić, który dzień jest rze-
czywiście siódmym dniem tygodnia?

Istnieją co najmniej cztery sposoby określenia 
z całą pewnością, że sobota jest siódmym dniem 
tygodnia.

1. Biblia wyraźnie świadczy, że Jezus został 
ukrzyżowany w dzień przygotowania do szabatu 
(zob. Łk 23,54). Jego najbliżsi uczniowie odpoczy-
wali zgodnie z przykazaniem w dniu szabatu (zob. 
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Łk 23,56; Mk 16,1). Większość chrześcijan uznaje, 
że Chrystus umarł w piątek, w dniu przygotowa-
nia, następnego dnia spoczywał w grobie, a zmar-
twychwstał pierwszego dnia tygodnia, w niedzielę. 
Dzień szabatu to dzień między piątkiem a niedzie-
lą — siódmy dzień tygodnia, sobota.

2. Języki świata. W ponad 140 językach świata 
nazwa siódmego dnia tygodnia pochodzi od he-
brajskiego słowa szabat. Języki świata świadczą, że 
dzień szabatu przetrwał przez wieki nienaruszony.

3. Astronomia. Wybitni astronomowie na świe-
cie potwierdzają fakt, że cykl tygodniowy nigdy 
nie uległ zaburzeniu. Ośrodki takie jak Royal Naval  
Observatory w Stanach Zjednoczonych i Royal 
Greenwich Observatory w Anglii potwierdzają fakt 
trwałości cyklu tygodniowego.

4. Historia. Izraelici przez wieki zachowywali 
szabat. Przez prawie 4000 lat świętują sobotę jako 
dzień odpoczynku.

— Czy jest coś złego w świętowaniu niedzieli 
na cześć zmartwychwstałego Chrystusa? Prze-
cież zmartwychwstał właśnie w pierwszym dniu 
tygodnia.

Tak, Jezus z pewnością zmartwychwstał w nie-
dzielę! Jednak nigdy nie nakazał nam czcić niedzie-
li na pamiątkę zmartwychwstania. Jak wieczerza 
Pańska symbolizuje i upamiętnia Jego śmierć (zob. 
1 Kor 11,24.26), tak chrzest symbolizuje i upamięt-
nia zmartwychwstanie Chrystusa (zob. Rz 6,1-6). 
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Symbolem zmartwychwstania Zbawiciela nie jest 
świętowanie pierwszego dnia tygodnia, dnia słońca 
świętowanego przez pogan, ale piękna ceremonia 
chrztu jest symbolem nowego życia w mocy Ducha 
Świętego. Zanurzony w wodzie podczas chrztu stary 
człowiek symbolicznie umiera i zostaje pogrzebany, 
a następnie powstaje do nowego życia z Jezusem.

— Czy nie wystarczy świętować którykolwiek 
z siedmiu dni tygodnia? Po co tak usilnie akcen-
tować właśnie sobotę?

Chodzi tu o coś więcej niż jakiś dzień. Chodzi 
o to, kto jest dla nas autorytetem. Przez mistrzow-
skie zwiedzenie szatan sprawił, że odstępczy sys-
tem religijny doprowadził do próby zmiany prawa 
Bożego (zob. Dn 7,25). Rzucił prawdę na ziemię 
(zob. Dn 8,12). Dokonał wyłomu w Bożym murze 
prawdy. Pan wzywa nas, byśmy naprawili ten wy-
łom, zachowując Jego szabat (zob. Iz 58,12-13). Po-
winniśmy słuchać raczej Boga niż ludzi (zob. Dz 
5,29). Świętowanie siódmego dnia tygodnia ozna-
cza akceptowanie autorytetu naszego Stwórcy, któ-
ry rozkazał nam święcić ten dzień (zob. Wj 20,8-11).  
Świadome akceptowanie podrobionego dnia od-
poczynku jest akceptowaniem instytucji ustano-
wionej w wyniku odstępstwa od prawdy. Zatem 
uzasadnione jest pytanie: Komu służymy — Bogu 
czy człowiekowi? Zob. Rz 6,16. Świętowanie uro-
dzin w dzień przed czy dzień po rzeczywistej rocz-
nicy nie zmienia faktu, że urodziłem się w okreś-
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lonym dniu roku. Dniem narodzin naszego świata 
jest siódmy dzień tygodnia. Jest to pamiątka nasze-
go miłującego Stwórcy. Żaden inny dzień nie może 
zająć tego miejsca.

— Czy apostoł Piotr był pierwszym papieżem? 
Co Jezus miał na myśli, gdy powiedział: „Na tej 
opoce zbuduję Kościół mój” (Mt 16,18)?

Cezarea Filipowa była ośrodkiem helleńskiej fi-
lozofii, rzymskiej logiki i żydowskiej tradycji religij-
nej. W pobliżu tego ośrodka religii i filozofii Jezus 
zadał pytanie swoim uczniom:

— „Za kogo ludzie uważają Syna Człowiecze-
go?” (Mt 16,13).

Odpowiedzieli:
— „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, 

jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z pro-
roków” (Mt 16,14).

Jezus ponownie zapytał:
— „A wy za kogo mnie uważacie?” (Mt 16,15).
Mistrz pragnął pogłębić ich wiarę. Pragnął od nich 

wydobyć wyznanie wiary w Niego jako Mesjasza. 
Na to pytanie odpowiedział Piotr:

— „Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego” (Mt 16,16).
Ta natchniona myśl mogła pochodzić jedynie 

od Ducha Świętego. Jezus wyraził uznanie dla wia-
ry Piotra, mówiąc:

— „Ty jesteś Piotr [gr. petros — kamień], i na tej 
opoce [gr. petra — skała] zbuduję Kościół mój, 
a bramy piekielne nie przemogą go” (Mt 16,18).



— 126 —

Kościół jest zbudowany na Jezusie. To On jest Ka-
mieniem Węgielnym odrzuconym przez budowni-
czych (zob. 1 P 2,4-8). Piotr wyraźnie zrozumiał, że 
Skałą był Jezus. Paweł wyjaśnia to w 1 Kor 10,4, pi-
sząc: „Skałą tą był Chrystus”. Dawid śpiewał: „Je-
dynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, od nie-
go jest zbawienie moje. Tylko On jest opoką moją 
i zbawieniem moim, twierdzą moją, przeto się nie 
zachwieję” (Ps 62,2-3). Nie ma innego fundamentu 
poza Jezusem (zob. 1 Kor 3,11). Bramy piekła nigdy 
nie przemogą Jego Kościoła. Piotr nie do końca poj-
mował misję Mistrza. Gdy próbował sprzeciwiać się 
Mu, Jezus powiedział: „Idź precz ode mnie, szata-
nie!” (Mt 16,23), zaznaczając w ten sposób, pod czy-
im wpływem znajdował się apostoł. Nie, Kościół 
nie został zbudowany na słabym i grzesznym Pio-
trze, ale na wszechmocnym i bezgrzesznym Je-
zusie. Piotr sam odkrył tę zdumiewającą prawdę. 
Chrystus stał się źródłem jego siły, sensem życia 
oraz podstawą egzystencji i działania.

— Czym są „klucze Królestwa Niebios” (Mt 
16,19), które Jezus dał Piotrowi i innym apo-
stołom?

Klucze służą do otwierania i zamykania drzwi. 
Chrystus powiedział: „Ja jestem droga i prawda, 
i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze 
mnie” (J 14,6). A w Dziejach Apostolskich czytamy: 
„I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie 
ma żadnego innego imienia pod niebem, danego 
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ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni” 
(Dz 4,12). Całe Pismo Święte świadczy o Jezusie 
(zob. J 5,39). Uczeni w Piśmie i faryzeusze pochwy-
cili „klucze poznania” (Łk 11,52) — klucze wiedzy 
o Mesjaszu. Zamknęli niebo przed ludźmi. Klucze, 
które Chrystus dał Piotrowi i innym, to Jego słowa, 
nauczanie o tym, jak ludzie mogą otrzymać przeba-
czenie grzechów, uwolnienie od potępienia i pokój 
przez Jego przelaną krew i śmierć na krzyżu Golgo-
ty. Poznanie Jezusa, obiecanego Mesjasza, otwiera 
przed ludźmi niebo (zob. Iz 22,22).
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Rozdział 6

Świętowanie szabatu

Jonatan nie wiedział, co robić. Okazało się, że 
ostatni egzamin wyznaczono na sobotę. Gdy-
by przystąpił do niego, zrobiłby to wbrew su-

mieniu. Poszedł do profesora i wyjaśnił swoją sy-
tuację, prosząc o możliwość przystąpienia do eg-
zaminu w innym terminie. Profesor kategorycznie 
odmówił. Wyjaśnił, że nie może być wyjątków. Gdy-
by pozwolił Jonatanowi zdawać egzamin w innym 
czasie, otworzyłoby to drzwi innym gotowym użyć 
podobnych wymówek. Jonatan miał tylko dwie 
możliwości do wyboru — albo przystąpi do egza-
minu i zaliczy rok, albo nie przystąpi do egzaminu 
i będzie musiał powtarzać rok nauki.

Oczywiście Jonatan nie chciał zmarnować roku 
studiów. W najlepszym razie mógł liczyć na to, że 
władze uczelni pozwolą mu zdawać egzamin po-
prawkowy we wrześniu. Modlił się więc żarliwie, 
by Bóg otworzył mu drzwi i by przeniesiono egza-
min na inny dzień.

Gdy nadszedł dzień egzaminu, Jonatan spokojnie 
poszedł rankiem na sobotnie nabożeństwo, wie-
rząc, że Wszechmogący, którego czci, jest godny 
zaufania. Bywa, że Bóg działa z mocą i cudownie, 
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by okazać swoją wielkość. Po egzaminie, gdy pro-
fesor wracał do domu z kartami egzaminacyjnymi 
w neseserze, został okradziony. Jemu samemu nic 
się nie stało, ale karty egzaminacyjne przepadły.

Ponieważ niewiele dni pozostało do zakończe-
nia sesji egzaminacyjnej, rektor podjął decyzję, by 
zaliczyć wszystkim studentom oceny cząstkowe 
z wcześniejszych egzaminów i ich średnią wpisać 
do indeksu jako ocenę z egzaminu końcowego. Jo-
natan był wdzięczny Panu, który w tak niezwyk-
ły sposób odpowiedział na jego modlitwę i uczcił 
jego wiarę.

Bóg błogosławi swoim wiernym
Boża obietnica dana wierzącym w czasach biblij-

nych zachowuje ważność do dziś. Nasz Pan mówi:
— „Tych, którzy mnie czczą, i ja uczczę, a którzy 

mną gardzą, będą wzgardzeni” (1 Sm 2,30).
Te słowa Pisma Świętego rozbrzmiewają echem 

przez wieki. Przemawiają do nas z niezmienną siłą. 
Są tak samo prawdziwe jak przed tysiącami lat. 
„I spłyną na ciebie, i dosięgną cię wszystkie te bło-
gosławieństwa, jeżeli usłuchasz głosu Pana, Boga 
twego” (Pwt 28,2). Wszechmogący obiecuje swo-
je najobfitsze błogosławieństwa tym, którzy są Mu 
posłuszni. Dotyczy to zwłaszcza tych, którzy z po-
święceniem zachowują Jego dzień szabatu, siód-
my dzień tygodnia, jako dzień święty. Przy stwo-
rzeniu Bóg „pobłogosławił (...) dzień siódmy” (Rdz 
2,3). „Co Ty, Panie, pobłogosławisz, jest błogosła-
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wione na wieki” (1 Krn 17,27). Skoro wieczne Boże 
błogosławieństwo spoczywa na dniu sobotnim, to 
znaczy, że otrzymujemy to błogosławieństwo, gdy 
święcimy szabat Pana (zob. Iz 56,2).

To prowadzi nas do ważnych pytań. W jaki spo-
sób święcimy szabat? Czy są jakieś zajęcia, które 
nie są właściwe w sobotę? Czy coś może nam prze-
szkodzić w przyjęciu błogosławieństwa sobotniego? 
Jaki cel przyświecał Bogu w ustanowieniu szabatu?

Pan nie dał nam listy nakazów i zakazów doty-
czących właściwego postępowania w dniu szaba-
tu. Nie zdefiniował sposobu spędzania tego dnia 
z podziałem na poszczególne czynności. Dał nam 
jednak zasady właściwego zachowywania sobot-
niego odpoczynku. Tymi zasadami powinniśmy się 
kierować. One mają kształtować nasze doświad-
czanie szabatu. Gdy w modlitwie poddajemy się 
Bogu, Duch Święty prowadzi nas do wspaniałego 
przeżywania szabatu. Przyjrzyjmy się trzem biblij-
nym zasadom, które mają wskazywać nam wła-
ściwy sposób spędzania soboty.

Zasada pierwsza: Sobota jest dniem przezna-
czonym na oddawanie czci Stwórcy. Sednem za-
chowywania szabatu jest nabożeństwo. W szabat 
powinniśmy wraz z niebiańskimi zastępami radoś-
nie wołać do Pana: „Godzien jesteś, Panie i Boże 
nasz, przyjąć chwałę i cześć, i moc, ponieważ Ty 
stworzyłeś wszystko, i z woli twojej zostało stwo-
rzone, i zaistniało” (Ap 4,11).
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Zostaliśmy stworzeni przez miłującego Boga. Każ-
dej soboty dziękujemy Mu za to, czcząc Go jako na-
szego Stwórcę. Według Kpł 23,3 „przez sześć dni 
będziesz pracować, lecz siódmego dnia winien być 
obchodzony szabat, dzień całkowitego odpoczyn-
ku. Na ten dzień będziecie zwoływać święte zgro-
madzenie” (BKR). Dzień szabatu jest dniem święte-
go zgromadzenia, zebrania ludu Bożego na wspól-
nym nabożeństwie ku czci Zbawiciela.

Przez wieki wybrany lud Boży, Izraelici, oddawali 
cześć Bogu każdego szabatu. W czasach nowote-
stamentowych Jezus dał nam przykład zachowywa-
nia soboty. Ewangelista Łukasz wspomniał o Chry-
stusowej praktyce świętowania szabatu: „I przy-
szedł do Nazaretu, gdzie się wychowywał. We-
dług swego zwyczaju, wstąpił w szabat do synagogi 
i stanął, aby czytać” (Łk 4,16 BKR). Dla Jezusa so-
bota była dniem wspólnoty z Bogiem podczas na-
bożeństwa. Gdy lud Boży spotyka się, by wspólnie 
oddawać chwałę Stwórcy, studiować Jego Słowo, 
modlić się i cieszyć się wspólnotą, wówczas wie-
rzący otrzymują obfite błogosławieństwo. Syn Czło-
wieczy zamykał w piątek swój ciesielski warsztat 
w Nazarecie i w szabat uczestniczył w nabożeń-
stwie w synagodze. Nabożeństwo sobotnie było 
dla Niego ważne. Jego zwyczajem i praktyką było 
oddawanie chwały niebiańskiemu Ojcu, studio-
wanie Jego Słowa i uczestniczenie we wspólno-
cie każdego szabatu.
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Nowotestamentowi chrześcijanie spotykali się 
każdego siódmego dnia tygodnia, by odnawiać 
swoje duchowe siły. Spotykali się, by umacniać 
się nawzajem. Szli za radą apostoła Pawła zapisa-
ną w Liście do Hebrajczyków:

— „Baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia 
się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszcza-
jąc wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektó-
rych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to 
tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień 
przybliża” (Hbr 10,24-25).

Każdej soboty Bóg zaprasza nas, byśmy czerpali 
prawdziwe zadowolenie z udziału w nabożeństwie. 
Szabat jest przedsmakiem nieba. Zgodnie ze swym 
planem Pan pozwala nam doświadczyć wieczności, 
gdy co tydzień uczestniczymy w sobotnim nabo-
żeństwie. W szabat priorytetem nie jest praca, ale 
wielbienie Zbawiciela. Szabat wyzwala nas z po-
wszedniego trudu, uwalnia od ciężaru zarabiania 
na życie, byśmy mogli doświadczyć pełni życia.

Czwarte przykazanie jest zbyt oczywiste, by nie-
właściwie je zrozumieć. Bóg wiedział, że gdyby wy-
raził swoją wolę w formie dobrej rady, wielu z nas 
zlekceważyłoby ją, a więc wybrał formę nakazu:

— „Pamiętaj, abyś dzień sobotni święcił. Sześć 
dni robić będziesz i będziesz wykonywał wszystkie 
roboty twoje; ale dnia siódmego sabat Pana, Boga 
twego, jest: nie będziesz wykonywał weń żadnej 
roboty” (Wj 20,8-10 BJW).



— 133 —

Bóg mówi pamiętaj, ale większość ludzi zapo-
mniała. Możemy święcić jedynie to, co zostało 
uświęcone przez Stworzyciela. Żaden inny dzień 
nie może zastąpić dnia szabatu, gdyż ten dzień 
jest jedynym dniem uświęconym przez Boga. Gdy 
w tym dniu dajemy pracy priorytet przed nabo-
żeństwem, wówczas bezcześcimy dzień uświę-
cony przez Pana i dopuszczamy się zniewagi wo-
bec Stwórcy.

Jezus powiedział:
— „Poznacie prawdę, a prawda was wyswobo-

dzi” (J 8,32).
Prawda o świętowaniu szabatu uwalnia nas od 

ciężaru nieustannego trudu. Każdej soboty wszech-
mogący Bóg, nasz miłujący Stwórca, przypomina 
nam, że nasza wartość nie zależy od tego, jak wiele 
jesteśmy w stanie dokonać. On wzywa nas, byśmy 
zaprzestali pracy i uczestniczyli w nabożeństwie.

Większość ludzi znajduje potwierdzenie swojej 
tożsamości w tym, co czynią. Uważają oni, że to 
praca, którą wykonują, definiuje to, kim są. Szabat 
Pana zaprasza nas, byśmy znaleźli naszą prawdzi-
wą wartość nie w tym, co robimy, ale w tym, kim 
naprawdę jesteśmy. Szabat jest cotygodniowym 
przypomnieniem uczącym nas naszej prawdziwej 
wartości w oczach Boga.

Rewolucja francuska
W czasach ateistycznej rewolucji we Francji, 

wraz z nastaniem tzw. ery rozumu, władze pań-
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stwowe przyjęły republikański kalendarz, zwany 
także kalendarzem rewolucyjnym. Kalendarz taki 
obowiązywał we Francji przez 12 lat (1793-1805). 
Zgodnie z tym kalendarzem zniesiono siedmiodnio-
wy tydzień, negując tym samym potrzebę istnienia 
dnia nabożeństwa, a w miejsce tygodnia ustano-
wiono dekadę liczącą dziesięć dni. Dziewięć dni 
było przeznaczonych na pracę, a dziesiąty dzień 
miał być dniem odpoczynku i rozrywki.

Napoleon Bonaparte zniósł ten rewolucyjny ka-
lendarz z jego dekadami i zarządził powrót do sied-
miodniowego tygodnia. Okazało się bowiem, że 
francuscy robotnicy nie radzili sobie zbyt dobrze, 
gdy na dziewięć dni pracy przypadał tylko jeden 
dzień odpoczynku22. W siedmiodniowym tygodniu 
jest naturalny rytm uwzględniający potrzebę nabo-
żeństwa na cześć naszego Stwórcy. Ignorowanie 
tego cyklu ustanowionego w Edenie przy stworze-
niu prowadzi do fizycznego, umysłowego i emocjo-
nalnego załamania. Bóg stworzył nas, byśmy żyli 
dla Niego. Zachowywanie szabatu jako dnia świę-
tego ma więc ogromne znaczenie w naszym życiu.

Gdy podróżowałem po ponad 70 krajach świa-
ta i dzieliłem się ewangelią o Jezusie oraz prawdą 
Jego Słowa, widziałem tysiące ludzi decydujących 
się pójść za Nim i święcić Jego szabat. Niektórzy 
z tych ludzi przeszli trudne próby, gdy zaczęli prze-
strzegać sobotniego przykazania. Wielu z nich gro-

 22 Zob. French Republican Calendar, w: http://en.wikipedia.org/wiki/ 
French_Republican_Calendar, 11 III 2009.
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ziła utrata pracy. Ich pracodawcy mówili im, że jeśli 
nie chcą pracować w sobotę, to zostaną zwolnieni. 
Raz po raz Bóg dokonywał cudów dla tych ludzi.

Doświadczenie  
zachowywania szabatu

Sandra pracowała na poczcie w amerykańskim 
stanie Illinois. Choć była wieloletnią dobrą pracow-
nicą, jej przełożony zagroził jej zwolnieniem z firmy, 
jeśli nie będzie pracować w sobotę. Wraz z Sandrą 
modliliśmy się żarliwie. Uchwyciliśmy się obietni-
cy Chrystusa zapisanej w Mt 6,33-34:

— „Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i spra-
wiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam do-
dane. Nie troszczcie się więc o dzień jutrzejszy”.

Przełożony Sandry wycofał się z decyzji zwolnie-
nia jej z pracy i zagwarantował jej wolne soboty.

Rodger postanowił, że jego sklep nie będzie 
otwarty w sobotę. Ponieważ do tej pory 30% tygo-
dniowego utargu uzyskiwał właśnie w tym dniu, 
znajomi uznali, że oszalał. Naprawdę myśleli, że 
postradał zdrowy rozum. Rodger umieścił w oknie 
sklepu duże ogłoszenie: w dniu biblijnego szabatu 
zamknięte. Pierwsze tygodnie były trudne. Sprze-
daż zmalała, ale potem stopniowo zaczęła wzra-
stać. Rodger polegał na obietnicy Pańskiej: „Bóg mój 
zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogac-
twa swego w chwale” (Flp 4,19). Przekonał się, że 
Wszechmogący dotrzymuje słowa. Kwestia zanie-
chania pracy w sobotę jest kwestią wiary. Czy ufa-
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my Bogu na tyle, by powierzyć Mu zupełnie nasze 
życie? Czy wierzymy, że On zatroszczy się o nas, 
gdy będziemy Mu wierni?

Decyzja zaniechania pracy w szabat jest nie-
zwykle trudna dla wielu ludzi. Mamy do spłacenia 
kredyt zaciągnięty na zakup mieszkania lub budo-
wę domu, spłacamy samochód zakupiony na raty, 
a bieżące wydatki nie maleją, ale stale rosną. Bóg 
nie zawsze sprawia, że otrzymujemy lepiej płatną 
pracę, ale gdy postanawiamy być Mu wierni, On 
zawsze wychodzi naprzeciw naszym potrzebom. 
On zawsze daje nam wewnętrzne poczucie zado-
wolenia, gdy czynimy to, co słuszne. Obietnice zło-
żone przez Niego są poparte Jego autorytetem. Po-
nieważ „niemożliwą jest rzeczą, by Bóg zawiódł” 
(Hbr 6,18), możemy być zupełnie pewni, że On bie-
rze odpowiedzialność za nas i wszystkie nasze po-
trzeby, gdy jesteśmy Mu wierni.

Sobotnie nabożeństwo jest ważne dla nasze-
go duchowego zdrowia. Jeśli chcemy wzrastać 
w Chrystusie, cotygodniowe sobotnie spotkanie 
jest niezbędne.

Zasada druga: Szabat jest dniem przeznaczo-
nym na fizyczną, umysłową i duchową odnowę. 
Izraelici odchodzili od Boga, gdy zaczynali lekce-
ważyć Jego szabat. W czasach Nehemiasza świę-
tość soboty była lekceważona, a wielu Izraelitów 
wykonywało w tym dniu powszednie prace. Czy-
nili to głównie pod wpływem swoich pogańskich 
sąsiadów. Nehemiasz tak opisał ten stan rzeczy: 



— 137 —

„Widziałem kiedyś, jak niektórzy mieszkańcy Judy 
w szabat pracowali w tłoczni albo przy żniwach, 
jak przewozili na osłach wino, jagody winne, figi 
i najrozmaitsze towary, dostarczając to wszystko 
do Jerozolimy w sam dzień szabatu. Skarciłem ich 
surowo, gdy w tym samym dniu [szabatu] sprzeda-
wali żywność” (Ne 13,15 BKR).

Nehemiasz był zatroskany. Boży dzień szabatu 
traktowano jak zwykły powszedni dzień. Dzień wy-
znaczony przez naszego Stwórcę jako dzień ducho-
wego, fizycznego i umysłowego odnowienia prze-
znaczano na wyczerpującą pracę. Dzień wyzwo-
lenia z niewoli kupowania i sprzedawania, pracy 
i zarabiania stał się jak inne dni czasem powsze-
dnich zajęć. Nehemiasz nie mógł milczeć. Jego 
słowa rozbrzmiewały jak grom na ulicach Jerozo-
limy: „Udzieliłem tedy starszym Judy takiego na-
pomnienia: Dlaczego bezcześcicie święto szaba-
tu, wykonując takie prace?” (Ne 13,17 BKR). Zasa-
da jest prosta. Gdy jesteśmy tak pochłonięci ziem-
skimi sprawami, iż zapominamy o tym, co wiecz-
ne, wówczas bezcześcimy szabat Pana. W Księdze 
Izajasza znajdujemy następujące słowa: „Jeśli po-
wściągniesz nogi od przekraczania szabatu, żeby 
w dzień mój święty spraw swych nie załatwiać, je-
śli nazwiesz szabat rozkoszą, a święty dzień Pana 
— czcigodnym, jeśli go uszanujesz przez unikanie 
podróży, tak by nie przeprowadzać swej woli ani 
nie omawiać spraw swoich, wtedy znajdziesz roz-
kosz w Panu. Ja cię powiodę w triumfie przez wy-
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żyny kraju, karmić cię będę dziedzictwem Jaku-
ba, twojego ojca. Albowiem usta Pańskie to wy-
rzekły” (Iz 58,13-14 BT). Innymi słowy, otrzymamy 
błogosławieństwo.

Osobiste świadectwo
Gdy zostałem chrześcijaninem, grałem w dru-

żynie koszykówki w liceum prowadzonym przez 
YMCA w miejscowości Norwich w amerykańskim 
stanie Connecticut. Nasza drużyna zakwalifikowała 
się do mistrzostw Nowej Anglii. To była niezwykła 
szansa dla grupy nastolatków z małego miastecz-
ka. Turniej został zaplanowany od czwartku do nie-
dzieli w mieście Springfield w stanie Massachu-
setts, co znaczyło, że mieliśmy grać także w sza-
bat, a udział w nabożeństwie nie wchodził w ra-
chubę. Właśnie jakiś czas wcześniej zacząłem ro-
zumieć znaczenie biblijnego szabatu i rozpocząłem 
uczęszczanie na sobotnie nabożeństwa. Wiedzia-
łem, że zlekceważenie szabatu będzie nieposłu-
szeństwem wobec Chrystusa. Szabat był dla mnie 
symbolem wierności Bogu, któremu służyłem. Sta-
nąłem wobec trudnej decyzji. Czy powinienem zos-
tać w domu i świętować szabat, czy też pojechać 
z drużyną i wziąć udział w wymarzonym turnie-
ju? Rozmyślałem o tym intensywnie. Co jest złego 
w grze w koszykówkę? Przecież to tylko ten jeden 
raz. Ale w głębi duszy wiedziałem, że wyjeżdżając 
na turniej i lekceważąc szabat, dzień Pański, sprze-
ciwię się swojemu sumieniu.
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Bardzo chciałem pojechać, ale w myślach za-
dawałem sobie pytanie: Co jest ważniejsze — ko-
szykówka czy Jezus? W udręce zatelefonowałem 
do pobożnej chrześcijanki, którą traktowałem jak 
swoją duchową nauczycielkę. Gdy poprosiłem ją 
o radę, powiedziała wprost:

— Marku, bądź wierny Zbawicielowi!
Kierując się jej radą i własnym wewnętrznym 

przekonaniem, postanowiłem nie jechać na mi-
strzostwa. Wydawało mi się, że tracę na zawsze 
szansę wyrwania się z mojego miasteczka, podró-
żowania, zobaczenia pięknych hoteli, jadania w do-
brych restauracjach i zwiedzania świata.

Gdy dziś patrzę na tamto doświadczenie, uśmie-
cham się do siebie. Od tamtej pory miałem tak 
wiele okazji podróżować po całym świecie oraz 
dzielić się Bożą miłością i prawdą. Miałem przy-
wilej widzieć ludzi przychodzących do Chrystusa 
w setkach miast na całym świecie, od Montrealu 
po Moskwę, od Rosji po Ruandę, od Chile po Chi-
ny. Bóg nieskończenie ubogacił moje życie od tam-
tego zdarzenia, gdy podjąłem ostateczną decyzję, 
by służyć Mu całym sercem. Rezygnacja z doraź-
nych marzeń pozwoliła mi pójść za marzeniem, 
które Pan miał dla mnie. Czasami może się nam 
wydawać, że ponosimy wielkie ofiary, by iść za Bo-
giem, ale On daje nam w zamian znacznie więcej.

Apostoł Piotr powiedział kiedyś do Jezusa:
— „Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy 

za tobą” (Mk 10,28).
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Możemy się domyślić, że apostoł chciał zapytać: 
Co otrzymamy w zamian? Chrystus udzielił Piotro-
wi takiej odpowiedzi:

— „Zaprawdę powiadam wam, nie ma takiego, 
kto by opuścił dom albo braci, albo siostry, albo 
matkę, albo ojca, albo dzieci, albo pola dla mnie 
i dla ewangelii, który by nie otrzymał stokrotnie, 
teraz, w doczesnym życiu domów i braci, i sióstr, 
i matek, i dzieci, i pól, choć wśród prześladowań, 
a w nadchodzącym czasie żywota wiecznego” (Mk 
10,29-30).

Innymi słowy Pan mówi: Owszem, gdy powie-
rzysz mi swój los, będą cię czekały wyzwania, ale 
cokolwiek poświęcisz dla mnie, wynagrodzę ci sto-
krotnie moimi błogosławieństwami. Gdy podejmu-
jemy decyzję, by iść za Jezusem, On obiecuje za-
troszczyć się o nasze potrzeby, a ponadto napeł-
nić nasze życie radością, pokojem, zadowoleniem 
i sensem. Mogę poświadczyć, że Bóg wiernie do-
trzymuje danego słowa.

Jednym z największych błogosławieństw, jakie 
daje nam Pan, jest błogosławieństwo odpoczynku 
sobotniego. Czy możemy wycenić odnowienie fi-
zyczne, umysłowe i duchowe, jakie daje nam Je-
zus, gdy zachowujemy Jego szabat? Nie potrafię 
oszacować błogosławieństwa, jakim dla mnie jest 
Boży szabat. Wierz mi, że ten czas duchowego od-
poczynku jest bardzo ważną częścią mojego życia. 
Pozwala mi wytrzymać szybkie tempo życia i pra-
cy. Pomaga mi umacniać więzi z rodziną. To pro-
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wadzi nas do trzeciej wielkiej biblijnej zasady do-
tyczącej dnia sobotniego.

Zasada trzecia: Dzień szabatu służy budowaniu 
bliższych więzi z rodziną i przyjaciółmi oraz przy-
noszeniu błogosławieństwa bliźnim przez służe-
nie im. Przenieś się w myślach o tysiące lat wstecz 
do piękna i chwały Edenu. Szóstego dnia Bóg stwo-
rzył Adama i Ewę. W Biblii czytamy: „I spojrzał Bóg 
na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre” 
(Rdz 1,31). Nie było grzechu, chorób, cierpienia ani 
śmierci w tym wspaniałym ogrodzie. Ponieważ Pan 
jest miłością, a my zostaliśmy stworzeni do kocha-
nia, Bóg dał naszym prarodzicom dar miłości — 
swój szabat (zob. 1 J 4,8; Rdz 2,1-3). Pierwszy peł-
ny dzień spędzony razem przez Adama i Ewę był 
dniem sobotnim. Ich pierwsze chwile wspólnoty 
i wzajemnego poznawania się przypadały właśnie 
na czas szabatu Pana. Dzień szabatu służy wzmac-
nianiu więzi. Daje nam czas dla naszego miłujące-
go niebiańskiego Ojca i dla siebie nawzajem. Jest to 
dzień, w którym mamy poświęcić czas wzmacnia-
niu naszej więzi z Bogiem i tymi, których kochamy.

Czy czujesz, że tydzień umyka za tygodniem 
i wciąż brakuje ci czasu dla rodziny? Badania wska-
zują, że przeciętni ojcowie spędzają z dziećmi mniej 
niż dwie godziny tygodniowo. Dzień szabatu przy-
pomina nam każdego tygodnia, co jest naprawdę 
ważne.

Herman Wouk, żydowski powieściopisarz i sce-
narzysta, twierdzi, że nie mógłby żyć bez świętowa-
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nia szabatu. Opisał, jak szabat stał się dla niego wy-
spą spokoju pośród chaosu Broadwayu. W piątek 
o zachodzie słońca zostawia za sobą stresy zwią-
zane z pracą w teatrze. Gdy przychodzi do domu, 
czekają na niego ramiona żony i uśmiech dzieci — 
rodzinny krąg miłości. Zgodnie z żydowskim zwy-
czajem razem zapalają szabatowe świece. Razem 
nakrywają stół. Jedzą kolację i cieszą się nawzajem 
swoją obecnością. Rodzice i dzieci rozmawiają tak, 
jakby nic innego na świecie nie było dla nich ważne. 
Po zachodzie słońca w sobotę Wouk wraca do te-
atru, w którym nic się nie zmieniło, ale on sam jest 
odmieniony. Jest odprężony i wzmocniony dzięki 
szabatowi, który przybliżył go do Boga i rodziny23.

Pewnego sobotniego wieczoru kolega w teatrze 
powiedział mu:

— „Nie zazdroszczę ci twojej religii, ale zazdrosz-
czę ci twojego szabatu”24.

Kto nie chciałby spędzić całego dnia na umac-
nianiu więzi z tymi, których kocha? Kto z nas tego 
nie potrzebuje?

Dla Jezusa dzień szabatu jest dniem budowa-
nia więzi miłości. Jest dniem służby miłosierdzia 
dla bliźnich. Dlatego Zbawiciel dokonywał tak wie-
lu uzdrowień właśnie w dniu szabatu. W sobotę Je-
zus szczególnie nastawiał się na objawianie współ-
czucia Boga dla cierpiącej ludzkości. Gdy żydowscy 
przywódcy religijni krytykowali Chrystusa za to, że 

 23 Zob. Herman Wouk, This Is My God, Nowy Jork 1992, s. 45-46.
 24 Tamże, s. 46.



— 143 —

dokonuje uzdrowień w szabat (co w ich mniema-
niu było niezgodne z przykazaniem dekalogu), Syn 
Boży odpowiedział:

— „Wolno jest w szabat dobrze czynić” (Mt 12,12 
BT).

Szabat jest dniem przeznaczonym na czynienie 
dobra. Czy twój sąsiad choruje? Podziel się z nim 
talerzem dobrej domowej zupy. Czy twój przyjaciel 
jest przygnębiony? Zadzwoń do niego i pociesz go. 
Czy twój znajomy, któremu zmarła żona, czuje się 
samotny? Zaproś go na sobotni obiad.

W dniu szabatu w szczególny sposób pamięta-
my o naszym Stwórcy. Nie ma lepszego sposobu, 
jak czynić to na łonie przyrody. Przez wiele lat wraz 
żoną i dziećmi sobotnie popołudnia spędzaliśmy 
na wycieczkach za miasto. Nawet teraz, gdy na-
sze dzieci są już dorosłe i założyły własne rodziny, 
często udajemy się z żoną na wycieczkę czy długi 
spacer na łono przyrody. Lubimy wspólnie podzi-
wiać piękno natury. Przemierzanie ścieżek w po-
bliżu naszego miejsca zamieszkania, słuchanie 
śpiewu ptaków, widok zwierząt żyjących na wol-
ności i rozkoszowanie się wonią kwiatów odpręża 
nasze zmęczone ciało i wyposaża w duchowe siły 
na kolejne dni pracy.

Szabat nie jest ponurym obowiązkiem. Jest ży-
ciodajnym źródłem energii. Nie jest ciężarem, ale 
błogosławieństwem. Szabat jest czymś więcej niż 
nakazem. Jest rozkoszą i niewyczerpaną krynicą 
radości życia.
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Jeśli jeszcze nie doświadczyłeś uwznioślającej 
radości płynącej z sobotniego nabożeństwa, dla-
czego nie miałbyś zacząć korzystać z tego w tym 
tygodniu? Jeśli jeszcze nie poznałeś pokoju płyną-
cego z sobotniego odpoczynku, dlaczego nie miał-
byś zacząć doświadczać go od najbliższej soboty? 
Jeśli pragniesz mocniejszej więzi z bliskimi i przy-
jaciółmi, sobota jest do tego najlepszą okazją. So-
bota to nie przedmiot debat, ale radość czekająca 
na każdego z nas, by jej doświadczyć. Dlaczego nie 
miałbyś doświadczyć osobiście błogosławieństwa 
szabatu Pana? Z otwartymi ramionami Jezus za-
prasza nas, mówiąc:

— „Pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście spra-
cowani i obciążeni, a Ja wam sprawię odpocznie-
nie” (Mt 11,28 BG).



— 145 —

Rozdział 7

Diabelskie zwiedzenie 
zdemaskowane

Przeglądałem kiedyś kanały w telewizji, cze-
kając na wieczorne wiadomości CNN. Moją 
uwagę zwrócił film dokumentalny pt. Magia 

bez tajemnic. Magicy opierają swoje sztuczki na ilu-
zji. To, co widzisz, nie jest rzeczywistością. Może ci 
się wydawać, że ujrzałeś coś niezwykłego, ale to 
tylko zręczny trik. Może się wydawać, że iluzjoni-
sta przeciął kobietę piłą, ale to tylko złudzenie. Jed-
ną z najstarszych sztuczek opisanych w podręczni-
kach z tej dziedziny jest wbicie miecza w brzuch 
asystentki iluzjonisty. Miecz wydaje się rzeczywi-
sty. Aby dowieść jego prawdziwości, sztukmistrz 
wygina klingę, następnie przecina jabłko i dotyka 
ostrego jak brzytwa ostrza. Gdy światła przygasa-
ją i muzyka staje się głośniejsza, napięcie wzrasta. 
Na widowni panuje absolutna cisza. Nagle iluzjo-
nista przebija mieczem ciało pięknej asystentki.

Film wyraźnie pokazywał, co naprawdę się stało. 
Gdy widzowie przenoszą wzrok z iluzjonisty na asy-
stentkę podczas przyciemniania świateł, druga asy-
stentka szybkim ruchem podaje iluzjoniście inny 
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miecz. Ten drugi miecz ma bardzo giętką klingę. 
Gdy iluzjonista udaje, że przebija ciało asystentki, 
miecz wcale nie przechodzi przez nią. Giętka klin-
ga omija jej ciało przechodząc przez specjalny pas 
z kanałem w środku, a następnie wychodzi na ze-
wnątrz na plecach asystentki, sprawiając wrażenie, 
jakby przeszła przez jej ciało. Iluzja jest doskonała. 
Iluzjonista zadaje cios, a asystentka krzyczy i na jej 
twarzy pojawia się grymas bólu. Ale to wszystko 
jest tylko przedstawieniem.

David Copperfield jest uważany za największe-
go iluzjonistę wszechczasów. Każdego roku daje 
na całym świecie ponad 500 występów. „Wśród 
jego popisów znajdują się między innymi zniknię-
cie Statui Wolności, latanie, lewitowanie nad Wiel-
kim Kanionem i chodzenie po Wielkim Murze”25. 
Amerykański dwutygodnik Forbes donosi, iż w la-
tach 2003-2005 zarobił on ponad 150 mln dolarów26. 
Najwyraźniej miliony ludzi są gotowe zapłacić dużo 
pieniędzy za to, by dawać się zwodzić pozorom.

Jednak David Copperfield to uczniak w porów-
naniu z największym zwodzicielem wszechświata. 
Szatan to dopiero arcymistrz iluzji! On „jest kłamcą 
i ojcem kłamstwa” (J 8,44). W doskonałym środo-
wisku nieba Lucyfer był tak sprytny, iż zwiódł jedną 
trzecią aniołów (zob. Ap 12,4). W Edenie bez trudu 
udało mu się oszukać Ewę, a potem także Adama. 

 25 David Copperfield (illusionist), w: http://en.wikipedia.org/wiki/Da-
vid_Copperfield_(illusionist), 11 III 2009.

 26 Zob. tamże.
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Przez tysiąclecia szatan posługuje się zwodniczymi 
ułudami, by prowadzić miliony ludzi na manowce. 
Jego wielkie zwiedzenia opierają się na iluzji. Po-
sługuje się oszustwem, fałszem i podstępem, by 
kłamstwo wyglądało jak prawda.

Jego najważniejsze zwiedzenia dotyczą sfery 
religijnej. Diabeł przywdziewa fałszywe szaty, ma-
skując pod nimi oszustwo. Sprawia, że kłamstwo 
wydaje się prawdą. Miesza ludziom w umysłach, 
sprytnie przemycając pogańskie praktyki w chrze-
ścijańskim przebraniu. Im bardziej udaje mu się 
upodobnić kłamstwo do prawdy, tym skuteczniej-
sze są jego zwiedzenia.

Ostatnia księga Pisma Świętego, Apokalipsa Jana, 
demaskuje plany diabła, obnaża jego kłamstwa 
i zdziera maskę iluzji. Apokalipsa Jana pozwala nam 
widzieć wyraźnie, co jest prawdą, a co nią nie jest.

Prawda i kłamstwo ujawnione
Jest to szczególnie widoczne w symbolach dwóch 

kobiet — kobiety ubranej w biel (słońce) i opisanej 
w 12. rozdziale Apokalipsy Jana oraz kobiety ubra-
nej w purpurę i opisanej w 17. rozdziale Apokalipsy 
Jana. Nigdzie w Apokalipsie Jana prawda i kłam-
stwo nie są przedstawione w tak wyraźnym kon-
traście jak w tych dwóch rozdziałach. W symbo-
lach kobiet w bieli i purpurze apostoł Jan obra-
zowo przedstawił dwa systemy religijne — praw-
dziwy i fałszywy. Kobieta w bieli „strzeże przyka-
zań Bożych” (Ap 12,17), a kobieta w purpurze ma 
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„w ręce swej złoty kielich” (Ap 17,4). Kielich, choć 
wydaje się wspaniały, jest „pełen obrzydliwości”. 
Obrzydliwość oznacza bunt i bezprawie. Podczas 
gdy odziana w biel kobieta jest posłuszna Bożym 
przykazaniom, kobieta w purpurze posługuje się 
jedynie iluzją prawdy, a w swoim kielichu podaje 
fałsz i wiedzie ludzi ku nieposłuszeństwu.

Fundamentalną kwestią jest to, czy idziemy Bożą 
drogą, czy drogą ludzką. Jak przekonamy się w tym 
rozdziale książki, szabat znajduje się w centrum tej 
kontrowersji w czasach końca.

Apokalipsa Jana opisuje Kościół Chrystusa jako 
czystą kobietę. Chrystus jest jej Oblubieńcem, a Ko-
ściół jest oblubienicą Chrystusa. Jezus, prawdzi-
wy przywódca Kościoła, kieruje swoją oblubieni-
cą i opiekuje się nią. Fałszywy Kościół jest przed-
stawiony w Biblii jako nierządnica, cudzołożnica, 
która zdradziła swojego prawdziwego Oblubieńca, 
Chrystusa, i przystała do świata27.

W poruszającym dramacie apostoł Jan opisał 
jeden z kulminacyjnych momentów w dziejach 
ludzkości: „I ukazał się wielki znak na niebie: Nie-
wiasta odziana w słońce i księżyc pod stopami jej, 
a na głowie jej korona z dwunastu gwiazd; a była 
brzemienna, i w bólach porodowych i w męce ro-
dzenia krzyczała” (Ap 12,1-2).

 27 Począwszy od tego akapitu (poza drobnymi dodatkami i niewiel-
kimi zmianami) pozostała część rozdziału ukazała się po raz 
pierwszy w: Mark Finley i Steven Mosley, Why so Many Denomi-
nations? Revelation’s Four Horsemen Provide an Answer, Nam-
pa 1994, s. 43-61.
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Według Pisma Świętego syn tej kobiety miał pa-
nować nad narodami laską żelazną. Został on wzię-
ty „do Boga i do jego tronu” (Ap 12,5). Oczywiście 
tym synem jest Jezus Chrystus.

W Biblii czytamy, że kobieta ta ma księżyc 
pod stopami. Jak księżyc odbija światło słońca, tak 
starotestamentowy lud Boży odzwierciedlał chwa-
łę ewangelii Chrystusa. Gdy minęła era starotesta-
mentowa, wyłonił się nowotestamentowy Kościół 
odziany w chwałę Chrystusa. Korona z dwunastu 
gwiazd na głowie kobiety oznacza, że nowotesta-
mentowy Kościół został powierzony kierownictwu 
dwunastu apostołów natchnionych przez Boga. To 
jest obraz prawdziwego Kościoła Bożego, odziane-
go w sprawiedliwość Jezusa, kierowanego przez 
uduchowionych przywódców i zakotwiczonego 
w Piśmie Świętym. Nie sposób znaleźć piękniejszy 
i trafniejszy symbol czystego i prawdziwego Kościo-
ła, nieskażonego ludzkimi tradycjami i doktryna-
mi, ale opierającego swą wiarę wyłącznie na Sło-
wie Bożym. Zupełnie inny obraz jest przedstawio-
ny w 17. rozdziale Apokalipsy Jana. Wizja apostoła 
w tym rozdziale jest przeciwna temu, co opisał on 
w 12. rozdziale Apokalipsy Jana.

„I zaniósł mnie w duchu na pustynię. I widzia-
łem kobietę siedzącą na czerwonym jak szkarłat 
zwierzęciu, pełnym bluźnierczych imion, mającym 
siedem głów i dziesięć rogów. A kobieta była przy-
odziana w purpurę i w szkarłat, i przyozdobiona zło-
tem, drogimi kamieniami i perłami; a miała w ręce 
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swej złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczysto-
ści jej nierządu. A na czole jej wypisane było imię 
o tajemniczym znaczeniu: Wielki Babilon, mat-
ka wszetecznic i obrzydliwości ziemi” (Ap 17,3-5).

Ta przyozdobiona biżuterią kobieta podaje świa-
tu kielich wina fałszywych doktryn, którymi świat 
się upija. Ta niewierna i zepsuta kobieta jest matką 
nierządnic. Inaczej mówiąc, ma ona córki — Ko-
ścioły, które upiły się jej winem fałszywych doktryn 
i także zeszły na manowce.

Historia tych dwóch kobiet — jednej odzianej 
w biel, a drugiej w purpurę — jest zdumiewającą opo-
wieścią o wielkim boju między dobrem a złem, praw-
dą a kłamstwem, Słowem Bożym a ludzką tradycją.

W Apokalipsie Jana wspomniana jest bitwa, 
do której doszło przed wiekami w niebie: „Michał 
i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył 
smok i aniołowie jego, lecz nie przemógł i nie było już 
dla nich miejsca w niebie. I zrzucony został ogromny 
smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, 
który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, 
zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie” (Ap 12,7-9).

W tej bitwie po stronie szatana stanęła trzecia 
część niebiańskich aniołów. W Apokalipsie Jana 
czytamy: „Ogon jego zmiótł trzecią część gwiazd 
niebieskich i strącił je na ziemię” (Ap 12,4). Szatan 
jest zwodzicielem. Gdy został wyrzucony z nieba, 
okłamał Adama i Ewę w Edenie. Powiedział Ewie:

— Możesz jeść owoce z tego drzewa. Na pewno 
nie umrzesz. Wszystkie drzewa w ogrodzie są ta-
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kie same. Nic złego się nie stanie, jeśli zjesz owoc 
także z tego drzewa.

Ale Jezus powiedział o szatanie:
— „Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest 

kłamcą i ojcem kłamstwa” (J 8,44).
Biblia uczy, że istnieją dwa wielkie systemy reli-

gijne. Jeden z nich jest mocno oparty na naukach 
Pisma Świętego i zbudowany na Chrystusie, który 
jest „drogą i prawdą, i życiem” (J 14,6 BT). Tak więc 
w 12. rozdziale Apokalipsy Jana prawdziwy Ko-
ściół jest przedstawiony jako czysta kobieta ubrana 
w biel. Jej nauki są czyste, a ona jest wierna swo-
jemu prawdziwemu Panu — nie ulega kompromi-
som, bo trzyma się prawdy. Prawda i kłamstwo, 
jak woda i oliwa, nie dają się trwale połączyć. Bóg 
chce mieć Kościół, który nie próbuje mieszać praw-
dy z kłamstwem. Chce mieć lud, który żyje w zgo-
dzie z prawdą Jego Słowa. Kobieta w bieli symbo-
lizuje prawdziwy i widzialny Kościół Boży na ziemi 
— Jego wierny lud we wszystkich wiekach, który 
nie poszedł na kompromis i wytrwał przy biblij-
nych zasadach wiary.

Biblia opisuje także kobietę w purpurze z kie-
lichem wina w dłoni symbolizującym fałszywe 
nauki. Ta kobieta jest symbolem odstępczego Ko-
ścioła (matki), który upił swoim winem wiele in-
nych Kościołów. Pismo Święte mówi, że owa ko-
bieta dosiada szkarłatnej bestii. W Biblii bestie czy 
zwierzęta są symbolem systemów politycznych 
(zob. Dn 7,17.23).
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Zatem ów fałszywy Kościół, ubrany w purpurę 
i szkarłat, postawił ludzkie tradycje i uchwały sobo-
rów ponad Słowem Bożym. On to jest cudzołożni-
cą w tym sensie, że okazał się niewierny prawdzi-
wym biblijnym zasadom wiary. Jest wielkim Ko-
ściołem (matką), a towarzyszą mu inne Kościoły, 
które także porzuciły biblijne zasady wiary.

Tajemnicze imię Wielki Babilon
Zwróć uwagę na Ap 17,5: „Na czole miała wy-

pisane tajemnicze imię: Wielki Babilon — matka 
nierządnic i wszelkiej obrzydliwości ziemi” (BKR). 
Aby zrozumieć 17. rozdział Apokalipsy Jana, musi-
my najpierw zrozumieć owo tajemnicze imię Wiel-
ki Babilon. Upadły system religijny z 17. rozdziału 
Apokalipsy Jana głosi doktryny bardzo podobne 
do pogańskich nauk starotestamentowego Babilo-
nu. Choć stwierdzenie to może się wydawać zdu-
miewające, to jednak jest prawdą.

W czasach starotestamentowych lud Boży, Izra-
el, pozostawał w konflikcie z Babilonem. Prawdzi-
wym ludem Bożym był naród izraelski. W czasach 
nowotestamentowych Kościół chrześcijański stał 
się duchowym Izraelem. Przez apostoła Pawła Pan 
powiedział: „A jeśli jesteście Chrystusowi, tedy je-
steście potomkami Abrahama, dziedzicami według 
obietnicy” (Ga 3,29). Kobieta odziana w biel sym-
bolizuje prawdziwy duchowy Izrael, wiernych wy-
znawców Chrystusa. Apostoł napisał: „Albowiem 
nie ten jest Żydem, który jest nim na zewnątrz (...), 
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ale ten jest Żydem, który jest nim wewnętrznie” 
(Rz 2,28-29). Ludzie wszystkich narodowości, któ-
rzy przyjmują Jezusa i Jego naukę, stają się Jego 
prawdziwymi wyznawcami.

W czasach starotestamentowych imperium ba-
bilońskie ustanowiło fałszywy system religijny. Tak 
więc w Apokalipsie Jana duchowy Babilon sym-
bolizuje fałszywy system religijny. W swoich reli-
gijnych zasadach duchowy Babilon kultywuje za-
sady starożytnego Babilonu.

Cechy duchowego Babilonu
Czym jest ta kobieta odziana w purpurę? Czym 

są te babilońskie zasady, którym hołduje? W Ap 17,2 
czytamy o niej, że dopuszcza się nierządu z króla-
mi ziemi. Nierząd to nielegalny związek. „Winem 
jej nierządu upijali się mieszkańcy ziemi” (Ap 17,2). 
Tak więc apokaliptyczny obraz kobiety w purpurze 
dosiadającej szkarłatnego zwierzęcia symbolizuje 
związek Kościoła z państwem. Przy tym nacisk jest 
tu położony na dominację Kościoła nad władzami 
państwowymi. Kobieta w purpurze (odstępczy sys-
tem kościelny) dosiada bestii (władz państwowych) 
i kieruje nią. Biblia przepowiada, że ten fałszywy 
Kościół doprowadzi mnóstwo ludzi do upicia się 
jego fałszywymi naukami, nakłaniając ich w ten 
sposób do przyjęcia kłamstwa w miejsce prawdy.

Słowo Boże wskazuje, że istnieją w zasadzie dwa 
systemy religijne — prawdziwy, ukazany w 12. roz-
dziale Apokalipsy Jana, i fałszywy, ukazany w 17. 
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rozdziale Apokalipsy Jana. To prawda, że sama 
formalna przynależność do prawdziwego Kościo-
ła nie jest gwarancją zbawienia. Niektórzy z for-
malnych wyznawców tego Kościoła nie mają i nie 
chcą mieć autentycznej więzi z Jezusem. Nazwa 
i uczęszczanie na nabożeństwa nikogo nie zbawią. 
Biblia mówi także, że w fałszywych Kościołach jest 
wielu takich, którzy znają Chrystusa i miłują Go, 
ale nie znają całej prawy. Bóg stara się wyprowa-
dzić każdego człowieka z fałszywego systemu re-
ligijnego ku prawdzie.

Zwróć uwagę, że na czole kobiety w purpurze 
widniało „tajemnicze imię: Wielki Babilon” (Ap 
17,5 BKR). Po potopie ci, którzy postanowili trwać 
w nikczemności, wyrzekli się Boga. Ponieważ za-
mierzali być nieposłuszni Jego słowu, założyli włas-
ną religię i zaczęli wznosić wieżę Babel. Tam Pan 
udaremnił ich zamiar, mieszając ich języki. Miasto 
Babilon zostało zbudowane właśnie na miejscu nie-
dokończonej wieży Babel.

Mówiąc o tej symbolicznej kobiecie, Babilonie, 
który dosiada szkarłatnej bestii, Robert Jamieson, 
A.R. Fausset i David Brown napisali w swoim ko-
mentarzu biblijnym: „Państwo i Kościół są cen-
nymi darami Bożymi. Jednak gdy państwo ulega 
znikczemnieniu (...), staje się podobne do bestii, 
a odstępczy Kościół zmienia się w nierządnicę”28.

 28 Robert Jamieson, A.R. Fausset i David Brown, A Commentary, 
Critical and Explanatory, on the Old and New Testaments, Nowy 
Jork 1875, s. 593.
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Babilon — ludzki system
Cofnijmy się do czasów starożytnych i przyjrzyj-

my się pięciu cechom wyróżniającym Babilon. 
W Rdz 10,8-10 czytamy o początkach Babilonu: 
„Kusz zrodził Nimroda, który był pierwszym moca-
rzem na ziemi. Był on dzielnym myśliwym przed 
Panem. (...). A zaczątkiem jego królestwa był Babi-
lon”. Założyciel Babilonu był buntownikiem stoją-
cym na czele systemu przeciwnego Bogu.

W czasach Daniela Nebukadnesar chełpliwie 
twierdził:

— „Czy to nie jest ów wielki Babilon, który zbu-
dowałem na siedzibę króla dzięki potężnej mo-
jej mocy i dla uświetnienia mojej wspaniałości?” 
(Dn 4,27).

Podobnie jak wcześniej Lucyfer, Nebukadnesar 
miał problem z własnym ja. Duchowy Babilon to 
stworzony przez ludzi system religijny, na czele któ-
rego stoi ludzki przywódca uzurpujący sobie kie-
rowniczą rolę, która powinna należeć do Chrystusa.

Prawdziwy Kościół Boży kieruje ludzi ku Jezu-
sowi jako prawdziwemu najwyższemu Zwierzch-
nikowi. Fałszywy system kieruje ludzi ku ludzkim 
przywódcom zamiast ku Chrystusowi jako nasze-
mu Najwyższemu Kapłanowi. O Jezusie napisano: 
„On także jest Głową Ciała, Kościoła; On jest począt-
kiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszyst-
kim był pierwszy” (Kol 1,18).

Biblia uczy, że prawdziwy Kościół Boży nie ma 
ziemskiego zwierzchnika, a jedynie niebiańskiego. 
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Ktoś powiedział: „Prawdziwy Kościół Boży jest je-
dyną organizacją tak wielką, że jego ciało znajduje 
się na ziemi, ale Głowa jest w niebie”. Prawdziwy 
Kościół Boży wskazuje ludziom Jezusa, który może 
przebaczyć ich grzechy i uwolnić ich z niewoli grze-
chu. Apokaliptyczny duchowy Babilon jest ziemskim 
systemem opartym na ludzkiej tradycji i mającym 
ludzkiego przywódcę. Podsumujmy. Dwie pierwsze 
cechy fałszywego babilońskiego systemu religijnego 
to (1) przyjęcie tradycji górującej nad prawdą Słowa 
Bożego i (2) powierzenie przywództwa ziemskiemu 
zwierzchnikowi zamiast Chrystusowi.

Babilon — system bałwochwalczy
Przyjrzyjmy się trzeciej z cech starożytnego Ba-

bilonu — bałwochwalstwu. Jedynie rozumiejąc, 
czym był starożytny Babilon, możemy zrozumieć, 
czym jest duchowy Babilon i co oznacza Boże we-
zwanie do opuszczenia go. Dr Alexander Hislop na-
pisał: „Babilon był głównym źródłem, z którego te 
wszystkie systemy bałwochwalstwa wypłynęły”29. 
Starożytny Babilon był ośrodkiem bałwochwalstwa. 
Wielkie babilońskie świątynie były poświęcone bo-
gom, których wielbiono w ten sposób, że oddawa-
no cześć ich posągom. Przypisywano im świętość, 
nadzwyczajne moce i kłaniano się im. W Bożej 
świątyni w Jerozolimie nie było wizerunku Boga. 

 29 Aleksander Hislop, Dwa Babilony, czyli dowód na to, że kult pa-
piestwa jest kultem Nemroda i jego żony, tłum. Bogusław Kluz, 
Warszawa 2011, s. 17 (przyp. red.).
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Także nowotestamentowi wierzący, chrześcijanie, 
zostali pouczeni, by czcić Boga i Chrystusa bezpo-
średnio, bez pomocy wizerunków.

W Piśmie Świętym czytamy: „Nie czyń sobie po-
dobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie 
w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie 
pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie bę-
dziesz im służył” (Wj 20,4-5).

Biblijne pouczenie jest wyraźne. Gdy do kultu 
religijnego wprowadza się wizerunki, jest wysoce 
prawdopodobne, iż zostaną one uznane za świę-
te i będzie się im oddawać cześć należną jedynie 
Bogu. Historia ludzkości świadczy, że tak działo 
się wielokrotnie. Obrazy i wyobrażenia bóstw były 
otaczane czcią, posągi bogów całowane na znak 
uwielbienia, relikwie sławnych ludzi uznawane 
za święte, a statuy mające przedstawiać bóstwa, 
traktowane jakby tymi bóstwami były.

Bóg oznajmił, że ci, którzy oddają Mu cześć, mają 
to czynić bezpośrednio, bez uciekania się do wizu-
alnych wyobrażeń. Duch Święty ma wpływać na ich 
umysł i kształtować ich pojęcia. Tak więc Babilon 
wiedzie ludzi ku tradycji, daje pierwszeństwo ludz-
kiemu przywództwu i hołduje bałwochwalstwu.

Babiloński kult przodków
Czwarta cecha starożytnego Babilonu także od-

nosi się do Babilonu duchowego. Tą cechą jest 
koncepcja nieśmiertelnej duszy rzekomo żyjącej 
dalej po śmierci ciała. W Ez 8,13 czytamy: „I rzekł 
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do mnie: Zobaczysz jeszcze większe obrzydliwo-
ści, które oni popełniają”, to znaczy większe niż kult 
bożków. „I zaprowadził mnie do wejścia północnej 
bramy świątyni Pana; a oto siedziały tam kobiety, 
które opłakiwały Tammuza” (Ez 8,14).

Kim był Tammuz, którego opłakiwały owe kobiety? 
Tammuz był babilońskim bożkiem wegetacji. Ba-

bilończycy wierzyli, że letnie upały niszczyły plony 
i Tammuz umierał. Dlatego opłakiwali go i modlili 
się o jego powrót z zaświatów. Koncepcja nieśmier-
telnej duszy i zaświatów nie wywodzi się z Biblii. 
Została przemycona do chrześcijaństwa z babiloń-
skiego systemu wierzeń. Jej korzenie sięgają Babi-
lonu, a rozwinięta została w greckich wierzeniach 
i filozofii. Poniższe cytaty wyraźnie wskazują po-
gańskie pochodzenie nauki o nieśmiertelności du-
szy. Pierwszy cytat to stwierdzenie Amosa Phelpsa, 
metodystycznego duchownego, który żył w latach 
1805-1874: „Ta doktryna płynie błotnistymi kana-
łami odstępczego chrześcijaństwa, wypaczonego 
judaizmu, pogańskiej filozofii i zabobonnego bał-
wochwalstwa wprost od wielkiego inicjatora zwie-
dzenia w ogrodzie Eden. Protestanci zapożyczyli 
ją od katolików, katolicy od faryzeuszy, faryzeusze 
od pogan, a poganie od węża, który pierwszy głosił 
ją w raju do uszu Ewy gorliwie chłonącej tę nową 
i fascynującą teologię: Na pewno nie umrzecie”30.

 30 Amos A. Phelps, Is Man by Nature Immortal?, w: J.H. Pettingell, 
The Life Everlasting: What Is It? Whence Is It? Whose Is It?, Fila-
delfia 1882, s. 640-641, cyt. w: LeRoy E. Froom, The Conditiona-
list Faith of Our Fathers, Waszyngton 1965, t. II, s. 553.
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Drugi cytat to słowa Justyna Męczennika, wczes-
nochrześcijańskiego przywódcy, który zmarł w 165 
roku n.e.: „Jeśli więc spotkacie ludzi, którzy mó-
wią o sobie, że są chrześcijanami, ale (...) odwa-
żają się bluźnierstwa miotać na Bogu Abrahama, 
Boga Izaaka i Boga Jakóba31, którzy ponadto twier-
dzą, że niema zmartwychwstania, ale że w chwili 
śmierci dusze ich do nieba idą, nie uważajcie ich 
za chrześcijan”32.

Biblia wyraźnie mówi o tym, co dzieje się z ludź-
mi, gdy umierają: „Zapłatą za grzech jest śmierć, 
lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chry-
stusie Jezusie, Panu naszym” (Rz 6,23). „Gdy opusz-
cza go duch, wraca do prochu swego; w tymże dniu 
giną wszystkie zamysły jego” (Ps 146,4). „Wiedzą 
bowiem żywi, że muszą umrzeć, lecz umarli nic 
nie wiedzą” (Koh 9,5).

W Biblii słowo dusza występuje kilkaset razy, 
ale ani razu nie pojawia się wyrażenie nieśmiertel-
na dusza. Raz po raz Pismo Święte zapewnia, że 
jedynie Bóg jest nieśmiertelny (zob. 1 Tm 6,15-16).  
To Babilończycy wierzyli, że nieśmiertelna dusza 
po śmierci opuszcza ciało i egzystuje dalej. Dla-
tego też ustanowili system bóstw, oddając cześć 
duszom przodków. Lud Boży, Izrael, miał zupeł-

 31 Zachowano oryginalną pisownię przekładu z lat 20. XX wieku 
(przyp. red.).

 32 Święty Justyn, Dialog z Żydem Tryfonem 80,4, w: Święty Justyn, 
Apologia. Dialog z Żydem Tryfonem, tłum. Arkadjusz Lisiecki, 
Fiszer i Majewski — Księgarnia Uniwersytecka, Poznań 1926,  
s. 47 (przyp. red.).
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nie inne wierzenia. Zgodnie ze Słowem Bożym 
Izraelici wierzyli, że gdy człowiek umiera i gdy 
wydaje ostatnie tchnienie, wówczas jego ciało 
wraca do ziemi, a wszelkie myśli i uczucia usta-
ją. Biblia jest wiarygodnym źródłem informacji 
w kwestii stanu umarłych. W Ps 115,17 czytamy: 
„Umarli nie będą chwalili Pana ani ci, którzy zstę-
pują do krainy milczenia”. Ci, którzy twierdzą, że 
umarli zachowują świadomość, przeczą Pismu 
Świętemu.

Przyjacielu, Apokalipsa Jana opisuje dwa wiel-
kie systemy religijne. Prawdziwy system jest wska-
zany w 12. rozdziale Apokalipsy Jana, a jest on 
oparty na Słowie Bożym, czystych naukach Pisma 
Świętego prowadzących ludzi do zaufania Jezuso-
wi, i tylko Jemu. System ten pozwala ludziom zro-
zumieć, że mogą przyjść do Chrystusa i oddawać 
Mu cześć bezpośrednio, bez potrzeby uciekania 
się do wizerunków. System ten uświadamia im, 
że gdy człowiek umiera, to jego stan przypomina 
nieświadomy sen, który będzie trwał aż do zmar-
twychwstania. Ten prawdziwy system uwzględnia 
biblijną prawdę, że dusza to nie jakiś świadomy 
byt nieśmiertelny mogący egzystować w zaświa-
tach po śmierci ciała.

Natomiast 17. rozdział Apokalipsy Jana przedsta-
wia fałszywy system religijny, Wielki Babilon, od-
stępczy Kościół-matkę. Ten Kościół opiera się nie 
na Słowie Bożym, ale na tradycji. Ma ziemskiego 
zwierzchnika, który mieni się zastępcą Chrystu-
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sa na ziemi. Przywdziewa się w purpurę i szkar-
łat. Zachęca do kultu wizerunków. W miejsce po-
gańskich bóstw wprowadził kult świętych. Uczy, 
że gdy człowiek umiera, to nie zasypia w oczeki-
waniu na zmartwychwstanie, ale jego rzekomo 
nieśmiertelna dusza żyje dalej. Kościół ten po-
daje swój kielich pełen wina fałszywych nauk, 
a inne Kościoły piją z niego, stając się jego cór-
kami. One także przyjmują fałszywy pogląd do-
tyczący nieśmiertelnej duszy, która rzekomo żyje 
po śmierci ciała.

Babilon — ośrodek kultu słońca
Piąta cecha Babilonu (zarówno w czasach sta-

rotestamentowych, jak i nowotestamentowych) 
jest wymieniona w Ez 8,16. Jest to właściwie jed-
na z kluczowych zasad definiujących duchowy Ba-
bilon: „I zaprowadził mnie na wewnętrzny dzie-
dziniec świątyni Pana. A oto u wejścia do przybyt-
ku Pana, między przedsionkiem a ołtarzem, było 
około dwudziestu pięciu mężów; ci, tyłem zwró-
ceni do przybytku Pana, a twarzą ku wschodowi, 
zwróceni ku wschodowi oddawali pokłon słońcu”.

Prorok Ezechiel ujrzał tych ludzi naśladujących 
babilońską praktykę oddawania czci słońcu. Zwra-
cając twarz ku wschodowi, klęczeli oni i kłaniali 
się słońcu wschodzącemu nad horyzontem. Sta-
rożytny kalendarz babiloński, oparty na solarnym 
kulcie, świadczy o znaczeniu, jakie Babilończycy 
przypisywali oddawaniu czci słońcu. Nie wierzyli 
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oni, że zostali stworzeni przez miłującego Stwór-
cę. Wierzyli raczej, że słońce, największe źródło 
światła na nieboskłonie, darzy życiem. W uwiel-
bieniu kłaniali się mu i oddawali cześć. „W staro-
żytnej Babilonii słońce było czczone od najdaw-
niejszych czasów”33.

Przez tysiąclecia rozmaite fałszywe kulty wywo-
dziły się właśnie z kultu słońca. Szatan wszelkimi 
sposobami usiłował doprowadzić ludzi do tego, by 
stworzone rzeczy wywyższali ponad Stwórcę. Asy-
ryjczycy czcili boga-słońce Szamasza. Egipcjanie 
czcili boga-słońce Ra. Hetyci czcili Wuruszemu, 
boginię-słońce. Słynne jest hinduskie koło słońca 
w świątyni w Konarak. Rydwan słońca z Trund-
holmu w Danii jest świadectwem solarnego kul-
tu wikingów. Grecki Helios i perski Mitra, czczeni 
także w Rzymie, byli wielbieni jako bogowie so-
larni przez miliony wyznawców. Szabat wzywał 
lud Boży do oddawania czci Stwórcy. Kulty solar-
ne zaś nakazywały swoim wyznawcom oddawać 
cześć stworzeniu.

W I i II wieku n.e. Kościół chrześcijański w Rzy-
mie składał się w głównej mierze z nawróconych 
pogan. Wyróżniało go to spośród zborów na Bliskim 
Wschodzie, gdzie chrześcijanie pochodzili głównie 
spośród nawróconych Żydów. Chrześcijanie pogań-
skiego pochodzenia w Rzymie byli bardziej podatni 

 33 James G. Frazer, The Worship of Nature, w: http://www. 
giffordlectures.org/Browse.asp?PubID=TPTWON&Volume= 
0&Issue=0&ArticleID=15, 12 III 2009.
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na wpływy kultu solarnego. The New Schaff-Her-
zog Encyclopedia of Religious Knowledge zawie-
ra takie oto zaskakujące spostrzeżenie: „W pierw-
szym stuleciu chrześcijaństwa w Rzymie funkcjo-
nowały zorganizowane stowarzyszenia wyznaw-
ców Mitry”34. Wśród Rzymian bóg-słońce Mitra był 
czczony przez masy jako Sol Invictus (Słońce Nie-
zwyciężone). Matka cesarza Aureliana (270-275) 
była kapłanką słońca. Sam cesarz był szczególnie 
gorliwym wyznawcą kultu słońca. Jego biograf Fla-
vius Vopiscus stwierdził, że cesarz oficjalnie ogło-
sił bóstwo solarne Panem Cesarstwa Rzymskiego 
(Sol dominus imperii Romani).

Znany historyk Arthur Weigall w swojej książce 
The Pagan ism in Our Christianity stwierdził: „Jako 
solarne święto niedziela była świętym dniem Mitry. 
Warto zauważyć, iż skoro Mitrę nazywano Domi-
nus, Panem, niedziela była automatycznie dniem 
Pańskim na długo przed pojawieniem się chrześci-
jaństwa”35. Historyk dokonuje tu trafnego spostrze-
żenia. Ponieważ niedziela była poświęcona pogań-
skiemu bogu Mitrze, a jego wyznawcy nazywali go 
Panem, niedziela była uważana pierwotnie za dzień 
Pański nie ze względu na Chrystusa, ale pogań-
skiego bożka. Znajduje to potwierdzenie w listach 

 34 Johann Jakob Herzog i inni, The New Schaff-Herzog Encyclo-
pedia of Reli gious Knowledge: Embracing Biblical, Historical, 
Doctrinal, and Practical Theology and Biblical, Theological, and  
Ecclesiastical Biography from the Earliest Times to the Present 
Day, Nowy Jork 1910, t. VII, s. 421.

 35 Arthur Weigall, The Paganism in Our Christianity, Nowy Jork 1928, 
s. 145.
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z Tell el-Amarna, w których wielokrotnie występu-
ją wyrażenia takie jak: „Król, Pan mój, Słońce nie-
bios”, „mój Pan Słońce”, „Bóg Słońce, mój Pan”36.

Katolicka encyklopedia słusznie więc podaje: 
„Niedziela była świętowana na cześć Mitry”37. Uczo-
ny Franz Cumont ddaje: „Dies Solis [niedziela] był 
najwyraźniej najświętszym dniem tygodnia dla wy-
znawców Mitry, którzy podobnie jak chrześcijanie 
świętowali właśnie niedzielę, a nie szabat”38.

Profesor Agostinho de Almeida Paiva w swoim 
wybitnym dziele na temat mitraizmu tak podsumo-
wuje tę kwestię: „Pierwszy dzień tygodnia, niedzie-
la, był poświęcony Mitrze od najdawniejszych cza-
sów, co potwierdzają liczni autorzy. Ponieważ słoń-
ce uważano za Boga, a zatem jednocześnie Pana, 
niedzielę nazywano dniem Pańskim, co później 
przejęło chrześcijaństwo”39.

Poganie nawracający się na chrześcijaństwo 
w Rzymie byli pod wpływem mitraizmu, kultu słoń-
ca. Byli przyzwyczajeni nazywać niedzielę dniem 
Pańskim, jako że dotychczas czcili Mitrę czy Heliosa 

 36 Claude R. Conder, The Tell Amarna Tablets, wyd. II, Londyn 1894, 
w: http://www.archive.org/stream/tellamarnatabletOOpalerich/ 
tellamarnatabletOOpalerich_djvu.txt, 12 III 2009.

 37 Hasło Mithraism, w: John Arendzen, The Catholic Encyclopedia, 
t. X, Nowy Jork 1911, w: http://www.newadvent.org/cathen/10402a.
htm, 12 III 2009.

 38 Franz Cumont, Textes et Monuments Figurés Relatifs aux Myst̀e-
res de Mithra, Bruksela 1899, t. I, s. 119, cyt. w: Robert Leo Odom, 
Sunday in Roman Paganism, wyd. ilustr., Brushton 2003, s. 156-157.

 39 Agostinho de Almeida Paiva, O Mitraísmo, Porto 1916, s. 3, cyt. w: 
Robert Leo Odom, Sunday in Roman Paganism, wyd. ilustr., Bru-
shton 2003, s. 149.
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(słońce) jako swego Pana. Stosunkowo łatwo było 
im przyjąć chrześcijaństwo, gdyż nie wymagało to 
zmiany dnia tygodnia zachowywanego jako świę-
ty. Po prostu zamieniali Mitrę na Jezusa.

Gdy Konstantyn został cesarzem, wybrał jako ro-
dowe bóstwo Apollina — boga słońca utożsamia-
nego z kultem solarnym od czasów pierwszych ce-
sarzy. „Przewodnikiem i opiekunem Konstantyna 
powszechnie obwołano słońce”40.

Wobec antyżydowskich nastrojów w całym 
imperium, pogłębiania się społecznych i poli-
tycznych rozdźwięków, a także wskutek dążenia 
zepsutych kościelnych przywódców do władzy 
niedziela stała się narzędziem zjednoczenia im-
perium. Pogański cesarz — pozornie nawróco-
ny na chrześcijaństwo oraz popierany przez przy-
wódców kościelnych — wprowadził powszechny 
kult niedzieli w celu rozszerzenia władzy i chwa-
ły rzymskiego Kościoła.

Sam Konstantyn w liście do Aleksandra, biskupa 
Aleksandrii (313-325), wyraźnie określił swoją reli-
gijną politykę: „Było moim gorącym pragnieniem 
po pierwsze ujednolicić i uczynić jakby jednym 
systemem sądy odnoszące się do Bóstwa, formu-
łowane przez wszystkie narody”41.

Wprowadzając sześć cywilnych praw niedziel-
nych, Konstantyn miał nadzieję zjednoczyć cesar-

 40 Edward Gibbon, Zmierzch Cesarstwa Rzymskiego, Warszawa 
1975, wyd. II, t. II, s. 207 (przyp. red.).

 41 Euzebiusz z Cezarei, Życie Konstantyna 2,65, tłum. Teresa Wnę-
trzak, Wydawnictwo WAM, Kraków 2007, s. 163 (przyp. red.).
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stwo. Mądrze rozumował, że jedynym sposobem, 
aby to osiągnąć, jest ustanowienie jednego dnia 
odpoczynku, świętowania i kultu w całym impe-
rium — dnia wspólnego dla pogan i chrześcijan. 
Arthur P. Stanley w swojej książce History of the 
Eastern Church pisze: „Zachowanie starej pogań-
skiej nazwy dies Solis, czyli Sunday (dzień słoń-
ca), dla cotygodniowego chrześcijańskiego świę-
ta jest w wielkiej mierze wynikiem zjednoczenia 
pogańskich i chrześcijańskich poglądów, zgodnie 
z którymi pierwszy dzień tygodnia został zalecony 
przez Konstantyna zarówno poganom, jak i chrze-
ścijanom jako czcigodny dzień słońca. Edykt Kon-
stantyna regulujący zachowywanie tego dnia został 
słusznie nazwany początkiem nowej ery w dzie-
jach dnia Pańskiego. W ten sposób cesarz chciał 
pogodzić sprzeczne ze sobą religie imperium przy 
pomocy jednej instytucji”42.

Historia i proroctwo jasno mówią o zmianie bi-
blijnego szabatu. To nie Bóg zamienił siódmy dzień 
tygodnia na pierwszy. Jezus nie dokonał tej zmiany 
i nie dokonali jej apostołowie w I wieku n.e. Zmia-
na z soboty na niedzielę następowała stopniowo 
przez wieki, w miarę jak pogańska praktyka kultu 
słońca przedostawała się do Kościoła przez zjedno-
czenie Kościoła z państwem. Izraelici czcili Stwórcę 
w siódmym dniu tygodnia, w biblijnym dniu szaba-
tu. Prawdziwy Kościół Boży z 12. rozdziału Apoka-

 42 Arthur P. Stanley, Lectures on the History of the Eastern Church, 
Nowy Jork 1907, s. 204.
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lipsy Jana zachowuje wszystkie Boże przykazania, 
w tym przykazanie dotyczące święcenia szabatu. 
Natomiast fałszywy Kościół wywyższa babiloński 
dzień słońca i podaje światu kielich swoich fałszy-
wych doktryn. Wiele Kościołów pije z tego kieli-
cha i świętuje pierwszy dzień tygodnia, niedzielę.

Bóg jednak ma swój znak: „Dałem im także sza-
baty, aby były znakiem między Mną a nimi, aby 
poznano, że Ja jestem Pan, który ich uświęca” (Ez 
20,12 BT). W okresie staro- i nowotestamentowym 
oraz po wszystkie czasy Boży dzień szabatu jest 
znakiem — wiecznym symbolem wierności na-
szemu Stwórcy.

Babilońska nauka związana z kultem słońca — 
pogańska zasada przekazywana z jednej pogań-
skiej religii do drugiej — dostała się do Kościoła 
chrześcijańskiego nie z nakazu Boga, ale wskutek 
nikczemnego kompromisu.

Arthur P. Stanley stwierdza: „Monety bite za cza-
sów Konstantyna miały po jednej stronie inicjały 
Chrystusa, a po drugiej wizerunek boga słońca (...), 
co wyraźnie świadczyło, że cesarz nie zamierzał 
się wyrzec patronatu świetlistej tarczy”43. Chrze-
ścijaństwu zafundowano mariaż z pogaństwem, 
a Kościół sprzymierzył się z pogańskim cesarzem. 
Konstantyn został chrześcijaninem jedynie z na-
zwy. Wskutek tego Kościół chrześcijański zalała 
fala praktyk niemających żadnego oparcia w Piś-
mie Świętym. Historia wyraźnie świadczy o tych 

 43 Arthur P. Stanley, dz. cyt.
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zmianach. Dr Alexander Hislop napisał: „Aby zjed-
nać sobie pogan na nominalnych chrześcijan, Ko-
ściół w Rzymie podążył swoją dotychczasową po-
lityką i podjął kroki, aby złączyć ze sobą pogańskie 
i chrześcijańskie święta. Poprzez nieco skompli-
kowaną, acz zręczną zmianę kalendarza okazało 
się, że nie było to taką trudną sprawą i pogaństwo 
oraz chrześcijaństwo — które siedziało teraz głę-
boko w bałwochwalstwie — uścisnęły sobie w tej, 
oraz wielu innych kwestiach, ręce”44. Innymi sło-
wy, Rzym dążył za wszelką cenę do pogodzenia 
sprzecznych religii na drodze kompromisu, aby ra-
tować rozpadające się imperium.

Jaka jest geneza kultu niedzieli? Skąd się wziął? 
Jak dostał się do Kościoła chrześcijańskiego? Dr 
Edward T. Hiscox, autor The Baptist Manual, po-
wiedział w wystąpieniu na zjeździe duchownych 
baptystycznych 13 listopada 1893 roku: „Istniało i ist-
nieje nadal przykazanie nakazujące świętowanie 
dnia szabatu, ale tym dniem szabatu nie jest nie-
dziela. Jednak twierdzi się, a niektórzy czynią to 
z nieskrywaną satysfakcją, że szabat został prze-
niesiony z siódmego dnia tygodnia na pierwszy. (...). 
Gdzie możemy znaleźć informację o tym? Oczywi-
ście nie w Nowym Testamencie! Nie ma ani jed-
nego biblijnego dowodu potwierdzającego zmianę 
instytucji szabatu z siódmego na pierwszy dzień ty-
godnia. (...). Wydaje mi się niepojęte, by Jezus, pod-
czas trzyletniego przebywania z uczniami, gdy wie-

 44 Aleksander Hislop, dz. cyt., s. 131 (przyp. red.).
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lokrotnie rozmawiali na temat dnia szabatu (...), ni-
gdy nie zakomunikował im zamiaru wprowadzenia 
takiej zmiany. Nie uczynił tego także podczas czter-
dziestodniowego pobytu na ziemi po zmartwych-
wstaniu. (...). Niestety, niedziela jest naznaczona 
pogaństwem, w wielu językach do dziś zawiera 
w nazwie imię boga słońca, a przyjęta i usankcjo-
nowana przez papieskie odstępstwo została prze-
jęta w spadku przez protestantyzm!”45

Drzwi zostały otwarte, gdy babilońskie prakty-
ki wdarły się jak powódź do Kościoła. Kościół po-
wszechny twierdzi: „Chrześcijaństwo zawdzięcza 
Kościołowi katolickiemu instytucję niedzieli jako 
dnia odpoczynku. Wszak w Piśmie Świętym nie ma 
precedensu ani przykazania nakazującego święto-
wanie niedzieli jako dnia odpoczynku”46.

W IV wieku n.e. dla masowego nawracania po-
gan i ratowania rozpadającego się imperium przy-
wódcy kościelni otworzyli te drzwi. Cesarz Kon-
stantyn skorzystał z okazji i zjednoczenie Kościoła 
z państwem stało się faktem. Babiloński kult słońca 
wtargnął do Kościoła chrześcijańskiego, a pogań-
stwo wymieszało się z chrześcijaństwem.

F.G. Lentz stwierdził: „Świętując niedzielę, nieka-
tolicy zachowują katolicką praktykę sięgającą 1800 
lat wstecz — tradycję, a nie biblijne przykazanie”47.

 45 Edward T. Hiscox, cyt. w: Carlyle B. Haynes, From Sabbath to Sun-
day, Waszyngton 1928, s. 92-93.

 46 Our Sunday Visitor, 4 I 1931.
 47 F.G. Lentz, The Question Box, Nowy Jork 1900, s. 99.
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Pamiętasz, jak w Ez 8,16 czytaliśmy o kapłanach 
izraelskich, którzy przyjęli praktykę kultu słońca. Ci 
kapłani odwrócili się tyłem do prawdziwego Boga 
i zlekceważyli Jego przykazanie święcenia siódme-
go dnia tygodnia, dnia szabatu. Ezechiel opisał sed-
no tego dramatu walki między dobrem a złem: „Ka-
płani (...) przekraczają moje prawo — bezczeszczą 
moje świętości. Nie rozróżniają pomiędzy tym, co 
święte, i tym, co nieświęte, nie rozsądzają pomię-
dzy tym, co czyste, a tym, co nieczyste, a na szaba-
ty zamknęli oczy, tak że wśród nich doznaję znie-
wagi” (Ez 22,26 BT).

Bóg powiedział, że w starożytnym Izraelu kapła-
ni zamknęli oczy na szabaty i znieważali Stwórcę. 
W czasach ostatecznych babilońska zasada kultu 
słońca stanie się powszechna. Ludzie znowu za-
mkną oczy na prawdziwy szabat. Powiedzą:

— Nie ma różnicy, który dzień się święci.
Ale, przyjacielu, jest różnica. James Wharey na-

pisał: „Pod koniec II wieku n.e. (...) oczywiste są 
zmiany, które nastąpiły w Kościele chrześcijańskim. 
Chrześcijaństwo zaczęło się upodabniać do pogań-
stwa. Zakiełkowało ziarno błędów, które później 
opanowały Kościół, zniekształcając jego piękno 
i usuwając jego chwałę”48.

Tak, mariaż pogaństwa z chrześcijaństwem na-
stąpił, a ziarno ludzkich tradycji wykiełkowało i wy-
rosło. Dr Alexander Hislop napisał: „Ta tendencja 

 48 James Wharey, Sketches of Church History, wyd. popr., Filadelfia 
1840, s. 39-40.
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(...), by spotkać się w połowie drogi z pogaństwem, 
rozwinęła się bardzo wcześnie. (...). Prawowierni 
ludzie starali się zatrzymać tę falę, lecz (...) aposta-
zja kroczyła do czasu, aż cały Kościół — z wyjąt-
kiem niewielkiej grupki wiernych — zanurzył się 
w pogańskich przesądach”49.

Gdy apostołowie odeszli, Kościół zaczął dryfo-
wać, odchodząc od czystości biblijnych zasad wia-
ry. Jednak pozostała niewielka reszta tych, którzy 
zachowali lojalność wobec Boga.

Ostatnie Boże wezwanie
Przez wieki Pan miał zawsze takich wyznaw-

ców, którzy mówią:
— Nie pójdziemy na żaden kompromis. Musimy 

trwać w prawdzie bez względu na to, co uchodzi 
za popularne wśród mas. Powierzyliśmy nasze ży-
cie Chrystusowi. On powiedział: „Jeżeli Mnie mi-
łujecie, będziecie zachowywać moje przykazania” 
[J 14,15]. Jedynie Słowo Boże będzie naszym prze-
wodnikiem. Pozostaniemy wierni Jezusowi.

Często owa niewielka reszta była bezwzględnie 
uciskana i prześladowana. Mimo to wierni Boży 
nie przyjmowali babilońskich zasad i ludzkich de-
kretów przeciwnych Pismu Świętemu. Nie przyję-
li babilońskiej zasady ludzkiego zwierzchnictwa 
w Kościele, wynoszącego się ponad Chrystusa. Nie 
przyjęli babilońskiej zasady kultu wizerunków. Od-
dawali cześć Bogu i Jezusowi bezpośrednio, bez 

 49 Aleksander Hislop, dz. cyt., s. 119 (przyp. red.).
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uciekania się do obrazów i posągów. Nie przyjęli 
babilońskiej zasady nieśmiertelnej duszy rzekomo 
egzystującej po śmierci ciała. Nie przyjęli babiloń-
skiej zasady kultu słońca.

Drogi przyjacielu, zrozumienie tego, czego uczy 
Biblia, prowadzi nas do poznania tożsamości tworu 
symbolizowanego przez kobietę ubraną w purpu-
rę przedstawioną w 17. rozdziale Apokalipsy Jana. 
Otóż tworem tym jest Kościół powszechny. Jego 
córki to protestanckie Kościoły pijące wino z jego 
kielicha — akceptujące jego błędne nauki. Ale na-
wet w Kościele rzymskim Zbawiciel ma swój lud. 
W swoim komentarzu Jamieson, Fau sset i Brown 
napisali: „Bóg ma swój lud także w Kościele kato-
lickim. Ludziom tym grozi niebezpieczeństwo. Aby 
byli bezpieczni, muszą jak najszybciej opuścić go”50.

Niektórzy pytają mnie:
— Pastorze, czy nie powinienem zreformować 

mojego Kościoła?
Bóg mówi, że ci, którzy pozostają w duchowym 

Babilonie, powinni z niego wyjść. „W każdym od-
stępczym i upodobnionym do świata Kościele znaj-
duje się niewidzialny prawdziwy Kościół Boży, któ-
ry dla własnego bezpieczeństwa musi wyjść z Ba-
bilonu”51.

Być może zastanawiasz się: Czy nie mogę wie-
rzyć w prawdę i pozostać tam, gdzie jestem? Przy-
jacielu, w każdym odstępczym i upodobnionym 

 50 Robert Jamieson, A.R. Fausset i David Brown, dz. cyt., s. 593.
 51 Tamże.
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do świata Kościele znajdują się wyznawcy niewi-
dzialnego prawdziwego Kościoła Bożego, którzy 
dla własnego bezpieczeństwa muszą wyjść z Ba-
bilonu. Pan wzywa cię do wyjścia z Babilonu, gdyż 
duchowy Babilon pogrążył się w upadku.

Słynny katolicki hierarcha, kard. Gibbons, napi-
sał: „Rozum i zdrowy rozsądek wymagają przyję-
cia jednej lub drugiej opcji. Albo protestantyzmu 
i świętowania soboty, albo katolicyzmu i świętowa-
nia niedzieli. Kompromis jest niemożliwy”52. Zga-
dzam się z kard. Gibbonsem w tej kwestii. Katolic-
ki hierarcha miał rację, że kompromis jest niemoż-
liwy! Sprawa jest jasna. Dowody wymagają podję-
cia decyzji. Bóg wzywa ludzi, by się opowiedzieli 
po której stronie, chcą stanąć.

W Piśmie Świętym czytamy: „Potem widziałem 
innego anioła zstępującego z nieba, który miał wiel-
kie pełnomocnictwo, i rozjaśniła się ziemia od jego 
blasku. I zawołał donośnym głosem: Upadł, upadł 
Wielki Babilon” (Ap 18,1-2). Kościół-matka upadł. 
Tradycja upadła. Upadł Kościół odziany w purpurę 
i szkarłat. Upadł jego bałwochwalczy kult. Upadł 
system nauczający kłamstwa o stanie człowieka 
po śmierci i promujący fałszywy dzień odpoczyn-
ku. Odszedł daleko od prawdy Pisma Świętego, je-
dynej chrześcijańskiej reguły wiary i praktyki.

 52 Cardinal Gibbons, Appendix, w: Catholic Mirror, 23 XII 1893, cyt. 
w: Abram Herbert Lewis, The Sabbath Question From the Roman 
Catholic Standpoint, as Stated by the „Catholic Mirror”, wyd. IV, 
Nowy Jork 1894, s. 2.
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„I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: Wyjdź-
cie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestni-
kami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi 
na niego spadające” (Ap 18,4). Nie sposób pozo-
stać w Babilonie, nie uczestnicząc w jego grze-
chach. Babilon upadł! Nie można już go zmienić. 
Twoim zadaniem oraz sprawą życia i śmierci jest 
wyjść z Babilonu!

Bóg wzywa do siebie szczerych ludzi w Kościo-
łach, które piły z kielicha Babilonu. Wkrótce czas 
dobiegnie końca. Wkrótce każdy z ludzi dokona 
ostatecznego wyboru — pójdzie za Chrystusem 
albo za tradycją, za prawdą albo za kłamstwem, 
za Pismem Świętym albo za ludzkimi substytuta-
mi zasad wiary.

Nasze bezpieczeństwo jest jedynie w wyjściu 
z Kościołów, które opierają swoje wierzenia na tra-
dycji, dopuszczają bałwochwalczy kult wizerun-
ków i nadal praktykują kult niedzieli. Bóg wzywa 
do wyjścia. Jezus mówi do nas:

— „Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam 
je. Idą one za Mną” (J 10,27 BT). Dziecko moje, wzy-
wam cię. Mam moje owce, moich wyznawców, 
w każdym Kościele. Wzywam ludzi we wszystkich 
wyznaniach, by odrzucili swoje dotychczasowe po-
glądy oparte na tradycji i przyjęli prawdę Biblii. Prze-
mawiam wprost do serca ludzi, by wyszli ze wspól-
not religijnych, których wierzenia są oparte na tra-
dycji, a nie na prawdzie.
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Apeluję do ciebie, przyjacielu. Wzywam cię 
w imieniu Jezusa, byś podporządkował się Mu i po-
stanowił czynić Jego wolę. Z Biblią w ręku powiedz 
Zbawicielowi:

— Nie mam innej możliwości — muszę wyjść 
z Babilonu. Słyszę, jak mnie wzywasz w głębi mo-
jego serca. Widzę, jak pogaństwo i chrześcijaństwo 
wymieszały się w dawnych wiekach. Rozumiem to 
teraz dobrze. Od wieków trwa kompromis. Wiem, 
że Bóg wywołuje swoją resztę i postanowiłem sta-
nąć po Twojej stronie, Panie Jezu. Postanowiłem 
stanąć po stronie Twego Słowa. Jestem gotowy 
opuścić Babilon, nawet jeśli musiałbym się sprze-
ciwić większości.

Przyjacielu, czy pragniesz podjąć to postanowie-
nie sercem i umysłem? Czy pragniesz powiedzieć 
Chrystusowi: „Panie, słyszę, jak ogłaszasz upadek 
Babilonu. Słyszę, jak wzywasz: Wyjdźcie z niego, 
ludu mój”?

Czule i z miłością Jezus przez Ducha Święte-
go przemawia do naszego serca. Pełen łaskawo-
ści mówi:

— Miłuję cię, moje dziecko. Nie chcę, by dotknę-
ły cię plagi ostateczne. Wzywam cię dziś do pod-
jęcia decyzji!

Niektórzy wyznawcy Chrystusa nadal pozosta-
ją w Babilonie. Czy słyszysz wezwanie Pana? Czy 
słyszysz, jak przemawia do twojego serca? Wiem, 
że chcesz Mu teraz powiedzieć:
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— Jezu, miłuję Cię i postanawiam iść za Tobą. 
Ponieważ Cię miłuję, pragnę należeć do Twojego 
ludu zachowującego Twoje przykazania. Słyszę 
Twój głos łagodnie wzywający mnie: Jeśli mnie mi-
łujecie, będziecie zachowywali moje przykazania. 
Tak, Panie, chcę pójść za Tobą.
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Rozdział 8

Pod czyim sztandarem?

Czy zastanawiałeś się kiedyś, co by było, gdy-
by nastąpił koniec świata? Kto byłby zwycięz-
cą? Czyj sztandar powiewałby nad ruinami? 

Czy byłby to Boży sztandar? Czy możemy być pew-
ni, że jesteśmy lojalni wobec Pana w świecie peł-
nym tylu sprzecznych twierdzeń ludzi roszczących 
sobie tytuł do posiadania jedynej prawdy?

Stawka jest dziś bardzo wysoka. Ludzie podno-
szą głos coraz bardziej. Zderzenia kultur i religii sta-
ją się coraz bardziej gwałtowne. Dotąd myśleliśmy, 
że „święte” wojny skończyły się w średniowieczu. 
Ale w naszych czasach nie mniej jest religijnego 
zakłamania, nienawiści i mściwości.

Są ludzie, którzy prędzej doprowadzą świat do za-
głady, niż pozwolą mu pójść inną drogą niż ta, któ-
rą oni chcieliby go poprowadzić. Ci ludzie są goto-
wi pójść na zatracenie i pociągnąć innych za sobą. 
Przy tym obłudnie deklarują wierność Bogu i wie-
rze. Są przekonani, że to ich sztandar będzie po-
wiewał jako ostatni.

Skąd możemy wiedzieć, czego się trzymać w ta-
kich czasach? Skąd mamy wiedzieć, jak napraw-
dę wyraża się lojalność wobec Boga? Skąd mamy 
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wiedzieć, jaka kwestia podzieli ostatecznie ludz-
kość w czasach końca?

W tym rozdziale spróbuję odpowiedzieć na te py-
tania. Biblia podaje nam ważne wskazówki, które 
przekraczają bariery kulturowe i religijne.

Jeden z najlepszych przykładów lojalności jest za-
warty w starotestamentowej Księdze Daniela. Opi-
sany tam został konflikt, który z mocą przedstawia 
współczesny konflikt między prawdą a kłamstwem.

W 3. rozdziale Księgi Daniela czytamy o niezwyk-
łym wydarzeniu na równinie Dura w pobliżu sta-
rożytnego Babilonu. Król Nebukadnesar rozkazał 
tam wznieść ogromną statuę w całości wykona-
ną ze złota. Tysiące przedstawicieli narodów, lu-
dów i plemion wchodzących w skład imperium 
zostało wezwanych do oddania hołdu owemu po-
sągowi podczas uroczystej ceremonii. Król chciał 
w ten sposób powiedzieć: Moje królestwo będzie 
trwać, gdy inne królestwa dawno przeminą. Babi-
lon przetrwa na zawsze.

Gdy wielkie zgromadzenie pokłoniło się do ziemi 
przed złotym posągiem, pewien incydent zakłócił ce-
remonię. Trzej młodzi Żydzi — Szadrach, Meszach 
i Abed-Nego — stali wyprostowani. Ileś lat wcześ-
niej zostali uprowadzeni z Judy do Babilonu, gdzie 
wyszkolono ich do pracy w administracji imperium.

Oto ci trzej Hebrajczycy odmówili złożenia pokło-
nu królewskiemu posągowi. Babilońscy urzędnicy 
skwapliwie donieśli o tym Nebukadnesarowi. Nie 
była to jedynie nieuwaga ze strony Hebrajczyków. 



— 179 —

Był to akt zdrady, gdyż wcześniej królewski herold 
oznajmił wyraźnie:

— „Rozkazuję wam narody, plemiona i języki: 
W chwili, gdy usłyszycie głos rogu, fletu, cytry, har-
fy, lutni, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów 
muzycznych, padnijcie i oddajcie pokłon złotemu 
posągowi, który wzniósł król Nebukadnesar. Kto 
zaś nie upadnie i nie odda pokłonu, ten będzie na-
tychmiast wrzucony do wnętrza rozpalonego pie-
ca ognistego” (Dn 3,4-6).

Król uczynił ten akt hołdu próbą lojalności. Ne-
bukadnesar domagał się całkowitego podporząd-
kowania. Trzej Hebrajczycy znaleźli się w śmiertel-
nym niebezpieczeństwie. Od dzieciństwa uczono 
ich, że jedynie Bóg jest godny takiej czci. Kłania-
nie się bałwanowi byłoby zaparciem się ich wia-
ry. Jednak odmawiając złożenia pokłonu, narazili 
się na śmierć w płomieniach!

Niełatwy wybór! Co ty zrobiłbyś w takiej sytu-
acji? To ważne pytanie dla nas, gdy zamachow-
cy-samobójcy są gotowi wyrażać swoją lojalność, 
wysadzając się w powietrze, byle tylko zabić nie-
winnych przypadkowych ludzi.

Co ciekawe, rozkaz Nebukadnesara znajduje 
uderzający odpowiednik w innym miejscu Biblii 
— w dekrecie, o którym jest mowa w Apokalipsie 
Jana. W 13. rozdziale tej księgi czytamy o wyzwa-
niu, wobec którego stanie lud Boży w czasie koń-
ca. Antychryst ustanowi obraz reprezentującej go 
ziemskiej potęgi — zwierzęcia (bestii).
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„I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, 
aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszy-
scy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzę-
cia, zostaną zabici. On też sprawia, że wszyscy, mali 
i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzy-
mują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim 
czole, i że nikt nie może kupować ani sprzedawać, 
jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia 
lub liczby jego imienia” (Ap 13,15-17).

Ten dekret wypróbuje naszą lojalność w czasach 
końca. Zwróć uwagę na podobieństwa między de-
kretem Nebukadnesara a dekretem wspomnianym 
w Apokalipsie Jana:

• W obu przypadkach światowy przywódca pró-
buje nakłonić do oddania czci posągowi.

• W obu przypadkach jest to zdecydowanie prze-
ciwne Bożemu przykazaniu nakazującemu odda-
wanie czci wyłącznie Panu.

• W obu przypadkach wszyscy, którzy nie podpo-
rządkują się dekretowi, zostaną skazani na śmierć.

Komu będziemy się kłaniać? To jest ostateczne 
pytanie. W pewnym momencie wierzący będą mu-
sieli stawić czoło ogromnej potędze, religijno-poli-
tycznemu systemowi domagającemu się ostatecz-
nej lojalności. Najważniejszą kwestią będzie odda-
wanie czci. Prawdziwemu kultowi Boga zostanie 
przeciwstawiony fałszywy kult. To, że ktoś w swo-
ich deklaracjach powołuje się na Pana, nie znaczy, 
że naprawdę jest Mu wierny. Nierzadko religijni fa-
natycy i obłudnicy powołują się na Boga, podczas 
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gdy w rzeczywistości kierują się religijnym obłę-
dem i żądzą władzy.

Kwestia oddawania czci przewija się przez całą 
Apokalipsę Jana.

• W 4. rozdziale Apokalipsy Jana niebiańskie isto-
ty kłaniają się przed Bogiem zasiadającym na tronie 
otoczonym szmaragdową tęczą. Dniem i nocą wo-
łają: „Święty, święty, święty jest Pan, Bóg Wszech-
mogący” (Ap 4,8).

• W 5. rozdziale Apokalipsy Jana tysiące tysię-
cy aniołów wołają: „Godzien jest ten Baranek za-
bity…” (Ap 5,12).

• W 7. rozdziale Apokalipsy Jana wielki tłum 
ze wszystkich narodów ziemi powiewa palmowy-
mi gałązkami przed Bogiem i składa Mu dziękczy-
nienie za zbawienie (zob. Ap 7,9-10).

Podobne sceny pojawiają się aż do radosnego na-
bożeństwa w Nowym Jeruzalem, gdzie narody będą 
chodzić w Bożej światłości. Jednak w samym środku 
księgi natrafiamy na fragment tekstu będący zdecydo-
wanym przeciwieństwem tych scen. W 12. i 13. roz-
dziale Apokalipsy Jana występują symboliczne istoty 
reprezentujące potęgi tego świata — zwierzę, smok 
i fałszywy prorok. Starają się one nakłonić wszystkich 
do oddania pokłonu obrazowi zwierzęcia.

Następnie w 14. rozdziale Apokalipsy Jana czyta-
my o dramatycznej Bożej odpowiedzi na to wyzwa-
nie — odpowiedzi na fałszywy kult. Jest to ostatnie 
przesłanie Wszechmogącego, ostatnie ostrzeżenie 
dla świata. Jest ono głoszone przez trzech aniołów 
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lecących środkiem nieba i zwiastujących wieczną 
ewangelię. Oto, co mówią:

— „Bójcie się Boga i oddajcie mu chwałę, gdyż 
nadeszła godzina sądu jego, i oddajcie pokłon temu, 
który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód” 
(Ap 14,7).

Komu mamy oddawać cześć? Stwórcy nieba 
i ziemi, który dał życie każdej żywej istocie. Jedy-
nie nasz Stwórca ma prawo nas sądzić i tylko przed 
Nim ostatecznie jesteśmy odpowiedzialni za swoje 
życie. Prawdziwe oddawanie czci Bogu jest odda-
waniem Mu czci jako Stwórcy i Sędziemu. To Jemu 
winniśmy wierność.

Aniołowie z 14. rozdziału Apokalipsy Jana ostrze-
gają przed strasznym losem tych, którzy czczą zwie-
rzę i jego posąg:

— „Jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego 
posągowi (...), to i on pić będzie samo czyste wino 
gniewu Bożego” (Ap 14,9-10).

Zwróć uwagę, że występuje tu kontrapunkt 
do przesłania pierwszego anioła. Nie powinniśmy 
oddawać czci zwierzęciu, ale powinniśmy odda-
wać cześć Stwórcy. Te dwie możliwości są sobie 
przeciwne. Albo okażemy niewłaściwą lojalność 
ludzkim ustanowieniom, albo oddamy właściwą 
chwałę i cześć Bogu jako Stwórcy.

Oddawanie czci zwierzęciu oznacza śmiertelne 
niebezpieczeństwo. Jak możemy się temu sprze-
ciwić, gdy zostanie na nas wywarty powszechny 
nacisk? Pokładając bezwarunkową wiarę w na-
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szym Stwórcy. Jego autorytet musimy stawiać po-
nad wszystko.

Bóg dał nam sposób, w jaki możemy wyrażać 
regularnie cotygodniowo naszą bezwarunkową lo-
jalność wobec Stwórcy. Możemy okazać Mu lojal-
ność i wierność, zachowując czwarte przykazanie 
Jego dekalogu. Jednak wielu chrześcijan nie ma 
o tym pojęcia dzisiaj.

„Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć 
dni będziesz się trudził i wykonywał wszystkie swoje 
zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem Pana, Boga 
twego. (...). W sześć dni bowiem uczynił Pan niebo, 
ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, siód-
mego zaś dnia odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan 
dzień szabatu i uznał go za święty” (Wj 20,8-11 BT).

Dlaczego mamy świętować siódmy dzień tygodnia, 
sobotę? Ponieważ jest on pamiątką stworzenia. Wiąże 
nas z naszym Stwórcą. Jest odpoczynkiem w dosko-
nałym Bożym dziele. Czwarte przykazanie nakazuje 
nam pamiętać o Tym, który stworzył niebo i ziemię.

Tak więc święcenie dnia szabatu jest symbolem 
naszej miłości i wierności wobec Stwórcy. Szabat 
chroni nas przed niewłaściwym lokowaniem na-
szej lojalności. Pomyśl o dekrecie antychrysta wspo-
mnianym w Apokalipsie Jana — dekrecie, który bę-
dzie nakazywał wszystkim pokłonić się zwierzęciu 
i jego posągowi pod karą śmierci.

Ostatnia księga Biblii, Apokalipsa Jana, uczy, że 
ognista próba czeka ludzkość — czas ucisku, jakie-
go nie było od początku dziejów świata. Wyznawcy 
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Boga poddani zostaną wielkiej próbie, której isto-
tą będzie kwestia wierności przykazaniom Boga, 
a ucisk ten zostanie wywołany przez tyranię usiłu-
jącą narzucić ludzkości fałszywy kult.

Tak więc musimy być pewni, że oddajemy cześć 
Bogu we właściwy sposób. To kwestia życia i śmier-
ci. Trzej młodzi Żydzi na równinie Dura rozumie-
li to dobrze.

Król Nebukadnesar wpadł we wściekłość, iż zna-
leźli się tacy, którzy ośmielili się zepsuć mu chwilę 
wielkiego triumfu i chwały. Nakazał przyprowadzić 
trzech buntowników przed swoje oblicze. Wskazał 
rozpalony piec i zapytał z naciskiem:

— „Który bóg wyrwie was z mojej ręki?” (Dn 3,15).
Odpowiedź, jakiej udzielili na to pytanie młodzi 

Żydzi, słusznie jest uważana za jeden z najwspa-
nialszych przykładów wiary. Odważnie odpowie-
dzieli oni królowi:

— „My nie mamy potrzeby odpowiadać ci na to. 
Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyra-
tować, wyratuje nas z rozpalonego pieca ogniste-
go i z twojej ręki, o królu. A jeżeli nie, niech ci bę-
dzie wiadome, o królu, że twojego boga nie czci-
my i złotemu posągowi, który wzniosłeś, pokłonu 
nie oddamy” (Dn 3,16-18).

Ci odważni młodzi ludzie odpowiedzieli dum-
nemu królowi bez wahania. Zaświadczyli w ten 
sposób o swojej wierze w Boga nieba i ziemi. Byli 
zdecydowani tylko Jego czcić, nawet jeśli postano-
wiłby On nie uratować ich od śmierci.
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Jaki był wynik ich postawy? Cóż, doprowadzo-
ny do szału Nebukadnesar polecił rozpalić piec tak 
mocno, jak to było możliwe, a następnie wrzucić 
do niego żywcem trzech Żydów. Wszystko wska-
zywało na to, że Bóg nie zamierzał ich uratować.

A jednak pozory mylą. Wszechmogący dokonał 
spektakularnego cudu i objawił się osobiście, i to 
właśnie we wnętrzu rozpalonego pieca. Nebukad-
nesar z nieopisanym zdumieniem patrzył szeroko 
otwartymi oczami nie tylko na to, że ogień najwy-
raźniej nie czynił żadnej szkody skazańcom, ale 
także na czwartą postać stojącą wśród pożerają-
cych płomieni tuż przy trzech Żydach wrzuconych 
do pieca. Gdy odzyskał mowę, zawołał przerażony:

— „Oto ja widzę czterech mężów rozwiązanych 
przechodzących się w pośrodku ognia, a niemasz 
żadnego naruszenia przy nich, a osoba czwartego 
podobna jest Synowi Bożemu” (Dn 3,25 BG).

Trzech skazańców wrzucono do pieca, ale oto 
cztery postacie znajdowały się wśród płomieni! 
Szadrach, Meszach i Abed-Nego zamiast obrócić 
się w popiół w rozpalonym do czerwoności pie-
cu, nie tylko przetrwali kaźń płomieni, ale na do-
datek przechadzali się wśród nich u boku same-
go Syna Bożego!

Księga Daniela uczy nas czegoś bardzo ważnego, 
mianowicie, iż ostatni kryzys opisany w Apokalip-
sie Jana nie powinien nas przerażać. Dla wierzą-
cych będzie on okazją, by jeszcze bliżej i mocniej 
doświadczyć obecności naszego Pana. Ci młodzi 
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Hebrajczycy na własne oczy ujrzeli Wszechmo-
gącego Boga. W godzinie próby przekonali się, że 
Zbawiciel jest z nimi. Tak samo będzie z nami, gdy 
okażemy bezwarunkową wiarę. Sprawi ona, że 
Pan będzie blisko nas nawet w najgorszym ucisku.

Pozwól, że opowiem ci o niezwykłym człowieku, 
który okazał tego rodzaju wiarę. Jego historia jest 
nam znana dzięki Sundarowi Singhowi, wielkiemu 
ewangeliście Indii. W jednej ze swoich licznych wy-
praw przez Himalaje poznał on tybetańskiego ka-
znodzieję, którego ludzie traktowali z wielkim sza-
cunkiem. Ten człowiek bez lęku głosił Chrystusa, 
mimo iż inni chrześcijańscy kaznodzieje byli tam 
bardzo prześladowani. Oto powód.

Człowiek ten był niegdyś sekretarzem lamy, du-
chownego buddyjskiego. Od jakiegoś chrześcijani-
na z Pendżabu dowiedział się o ewangelii. Zaczął 
studiować Biblię i został wyznawcą Jezusa. Pierw-
szy dowiedział się o tym jego pan, lama, który oka-
zał się ignoranckim fanatykiem.

Kilka dni później ów kaznodzieja został skaza-
ny na śmierć. Silni mężczyźni owinęli go w świeżą 
skórę jaka i zostawili w palącym słońcu pod murem 
klasztoru, by kurcząca się skóra zwierzęcia miaż-
dżyła go, powoli zadając mu śmierć.

Jednak kaznodzieja nie umarł. Zaczęli go więc 
przypalać rozżarzonymi prętami, które wbijali 
w jego ciało. Potem rozdarli skórę zwierzęcia i po-
wlekli okaleczonego nieszczęśnika na wysypisko 
śmieci za miastem. Tam bili go i kopali, a potem 
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pozostawili dogorywającego na śmietnisku. Zma-
sakrowane ciało nie zdradzało przejawów życia. 
Tłum odszedł i nadleciały sępy.

Ale skatowany męczennik nie umarł. Wyczołgał 
się ze śmietniska i pomimo ciężkich obrażeń nie pod-
dał się śmierci. Gdy był w stanie stanąć na własne 
nogi, zamiast ratować się ucieczką, wrócił do mia-
sta i zaczął opowiadać o Chrystusie. Odważnie mó-
wił o swej wierze. Mówił o wielkim Bogu, którego 
poznał. Tym razem ludzie słuchali go z podziwem.

Trzej Żydzi w ognistym piecu także zrobili wrażenie 
na świadkach ich niedoszłej egzekucji. Nebukadnesar 
podbiegł do brzegu pieca i zawołał ich, by wyszli. Gdy 
wyłonili się z ognistej czeluści, okazało się, że nawet 
ich włosy nie uległy spaleniu! Ich ubrania nie nosiły 
śladu działania ognia — nawet nie cuchnęły dymem!

Ostatecznie ta próba ognia, przez którą przeszli, 
spowodowała, że tylko jedna rzecz spłonęła — wię-
zy, którymi ich skrępowano. Szadrach, Meszach 
i Abed-Nego wyszli z ognia próby jako zwycięzcy.

Po raz pierwszy król Nebukadnesar uświadomił 
sobie, że Bóg niebios jest potężniejszy niż ktokol-
wiek z ludzi. Uznał, że ci trzej młodzi ludzie są słu-
gami Boga Najwyższego (zob. Dn 3,26). Do tej pory 
Nebukadnesar siebie uważał za istotę godną najwyż-
szej czci i sobie wystawił ów ogromny złoty posąg.

Teraz jednak złożył zdumiewające wyznanie wiary:
— „Błogosławiony niech będzie Bóg Szadracha, 

Meszacha i Abed-Nega, który posłał swojego anioła 
i wyratował swoje sługi, którzy na nim polegali, któ-



— 188 —

rzy zmienili rozkaz królewski, a swoje ciała ofiaro-
wali, byle tylko nie służyć i nie oddać pokłonu żad-
nemu innemu bogu jak tylko swojemu” (Dn 3,28).

Wściekłość Nebukadnesara ustąpiła miejsca bo-
jaźni i czci. Uświadomił sobie, że istnieje lojalność 
ważniejsza niż ta wobec ziemskich władców. Zro-
zumiał, że największą powinnością człowieka jest 
czcić prawdziwego Boga w sposób zgodny z Jego 
wolą. Pokłonił się Najwyższemu, który jest bliski 
swoim wyznawcom w godzinie próby.

Ten Bóg zasługuje na naszą lojalność.
Przyjacielu, dzieje świata dobiegają do punktu kul-

minacyjnego. Dwie przeciwne strony walczą o lojal-
ność i cześć na naszej planecie. Albo będziemy czcić 
Stwórcę, albo ludzkie instytucje. Albo będziemy czcić 
Pana nieba i ziemi, albo kogoś, kto fałszywie obiecu-
je niebo na ziemi. Albo będziemy pokładali ufność 
w niewidzialnym i świętym Bogu, albo zostaniemy 
wciągnięci w bałwochwalczy kult posągu zwierzę-
cia. Albo będziemy trwać przy prawdzie Bożej, albo 
popłyniemy z nurtem kłamstwa. Słowa biblijnych 
proroków brzmią echem przez wieki. Przemawiają 
do nas dzisiaj jak głos trąby ogłaszający ostatni alarm.

• „Dałem im także szabaty, aby były znakiem 
między Mną a nimi, aby poznano, że Ja jestem Pan, 
który ich uświęca” (Ez 20,12 BT).

• „Błogosławiony człowiek, który tak czyni, i syn 
człowieczy, który się stosuje do tego, czuwając, by 
nie pogwałcić szabatu, i pilnując swej ręki, by się 
nie dopuściła żadnego zła” (Iz 56,2 BT).
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• „Błogosławieni, którzy czynią przykazania jego, 
aby mieli prawo do drzewa żywota, i aby weszli 
bramami do miasta” (Ap 22,14 BG).

W sprawach drobnych i wielkich wytyczona zo-
stała linia postępowania. Jednak wciąż nienawiść 
myli się z religijną gorliwością, a fanatyzm jest nazy-
wany wiarą. Moja racja i moja tradycja zajęły miej-
sce prawa Bożego. Linia frontu oddziela od siebie 
imperium szatana i królestwo Chrystusa. Czarne 
charaktery nie zawsze jednak noszą czarne szaty. 
Nie możemy potępić tego czy innego Kościoła ani 
dyskredytować tej czy innej kultury.

Jak powiedział Jezus, pszenica i kąkol muszą rosnąć 
razem do końca świata. Dobro i zło istnieją obok sie-
bie. Jednak linia podziału nie została zatarta. Przebiega 
ona przez ludzkie serca. Istnieje wyraźne rozróżnienie 
między dobrem a złem. Komu będziemy służyć? Czy 
pokłonimy się Temu, który jest większy i potężniejszy 
od nas, czy też będziemy się kłaniać posągowi uczy-
nionemu przez ludzi — obrazowi pasującemu do na-
szych uprzedzeń, naszych tradycji i prywatnych prawd?

Ja chcę stanąć u boku tamtych trzech odważ-
nych Żydów, którzy nie zgięli kolan na równinie 
Dura. Chcę stanąć ramię w ramię z nimi. Wierzę, 
że tego rodzaju wiara jest dostępna dla każdego 
z nas — wiara, która wytrwa nawet w najtrudniej-
szych czasach. To tylko kwestia właściwego spoj-
rzenia. Co uczynimy najważniejszym w naszym 
życiu? Komu damy pierwszeństwo? Czyja prawda 
będzie naszym życiowym przewodnikiem?
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Każdej soboty pamiętaj o Stwórcy. Wykorzystaj 
czas, który pozostał do ostatniego kryzysu. Święce-
nie szabatu Pana zmieni cię — umocni cię w wie-
rze, zanim przyjdzie ostateczna próba.

Stwórca, Pan, Sędzia, Prawodawca i Odkupiciel, 
ten, który miłuje nas nieskończenie, jako jedyny za-
sługuje na naszą cześć. Sobota jest Jego sztandarem. 
Wznosi się nad nami jako wielki symbol wewnętrz-
nego poświęcenia się naszemu Stwórcy. Jest wiele 
fałszywych sztandarów, ale jedynie szabat Stwór-
cy wiedzie ludzkość z powrotem do Niego. Stań 
pod Jego sztandarem, a On będzie przy tobie dzi-
siaj, jutro i na zawsze. Będzie z tobą w ogniu próby.

*    *    *

Ojcze, uznajemy Ciebie jako naszego 
Stwórcę i Odkupiciela. Dziękujemy Ci, że 
bez względu na to, jak przerażający wyda-
je się konflikt, w którym uczestniczymy, Ty 
możesz nas uratować. Wiemy, że nadcho-
dzi czas, gdy nasza wierność wobec Ciebie 
zostanie wypróbowana. Jednak wiemy i to, 
że Ty możesz nas uczynić lojalnymi, odważ-
nymi i szczerymi. Pokładamy ufność w To-
bie jako wszechmogącym Bogu. Ucz nas 
ufać Ci jeszcze bardziej wśród naszych co-
dziennych konfliktów i zmagań. Zbawicie-
lu, bądź z nami, gdy przechodzimy przez 
ogniowe próby. Prosimy o to w imieniu Je-
zusa Chrystusa. Amen.
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Dodatek A

Dwie wersje dekalogu

Wbrew pozorom w chrześcijaństwie po-
wszechnym nie jest znana na ogół oryginalna, to 
znaczy biblijna treść dekalogu (dziesięciu przyka-
zań Bożych), taka, jaką Pan ogłosił na górze Synaj, 
lecz jego treść uproszczona, a nawet częściowo 
zniekształcona. Stwierdzenie to może wydawać 
się szokujące, ale tak jest w rzeczywistości. Do-
konajmy porównania dwu wersji przykazań Bo-
żych: dekalogu biblijnego i katechizmowego (tzw. 
formuły katechetycznej).

Nie trzeba wnikliwych dociekań, aby stwierdzić 
występowanie poważnych formalnych i meryto-
rycznych (treściowych) różnic między obu wersja-
mi dekalogu. Różnice te są następujące:

1. Usunięcie obszernego fragmentu przykaza-
nia Bożego. Przede wszystkim zauważamy cał-
kowity brak w dekalogu katechizmowym zakazu 
kultu wizerunków. Zakaz ten nie jest znany szero-
kim rzeszom chrześcijan. Treść jego została wy-
parta z nauczania oraz ze świadomości religijnej 
wiernych niektórych Kościołów chrześcijańskich.
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2. Zmiana treściowa przykazania nakazujące-
go święcenie soboty. Nakaz święcenia soboty za-
mieniono na ogólny nakaz święcenia dnia święte-
go, którym w chrześcijaństwie powszechnym sta-
ła się, zwłaszcza od czasów Konstantyna Wielkie-
go, niedziela.

Niedobrze się stało, że dekalog został naruszony, 
wszak jest to prawo nienaruszalne. Żadne przyka-
zanie tego świętego zbioru nie może być zniekształ-
cone, a tym bardziej uchylone (zob. Mt 5,17-19; Jk 
2,10). Nauczana przez wieki formuła katechetyczna 
dekalogu utrwaliła w świadomości religijnej spo-
łeczeństw zniekształconą wersję prawa Bożego.

Dekalog biblijny
„Ja jestem Pan, twój Bóg, który wyprowadził 

cię z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz 
miał innych bogów obok Mnie. 

Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego 
wizerunku tego, co jest w górze na niebie i na dole 
na ziemi, ani tego, co jest w wodzie pod ziemią. 
Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im 
służył, gdyż Ja, Pan, twój Bóg, jestem Bogiem za-
zdrosnym, karzącym synów do trzeciego i czwar-
tego pokolenia za winy ojców, którzy Mnie niena-
widzą. Okazuję natomiast łaskę aż do tysięcznego 
pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają 
Moich przykazań. 
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Nie będziesz używał bez czci Imienia Pana, two-
jego Boga, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, 
kto używa bez czci Imienia Pana. 

Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. 
Będziesz pracował przez sześć dni i wykonywał 
wszystkie swoje prace. Ale siódmy dzień jest sza-
batem dla Pana, twego Boga. Nie będziesz wyko-
nywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani two-
ja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani 
twoje bydło, ani przybysz, który przebywa w twoim 
domu. Gdyż w ciągu sześciu dni Bóg uczynił nie-
bo, ziemię, morze i wszystko, co w nich jest. Ale 
siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosła-
wił dzień szabatu i go poświęcił. 

Szanuj swego ojca i matkę, aby długie było 
na ziemi twoje życie, które Pan, twój Bóg, da tobie. 

Nie zabijaj. 

Nie cudzołóż. 

Nie kradnij. 

Nie świadcz fałszywie przeciw swemu bliźnie-
mu. 

Nie pożądaj domu twego bliźniego, nie pożądaj 
żony twego bliźniego, ani jego sługi, ani jego słu-
żącej, ani jego wołu, ani osła, ani niczego, co na-
leży do twojego bliźniego” (Wj 20,2-17 Biblia eku-
meniczna).
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Dekalog katechizmowy  
(formuła katechetyczna)
 „1.  Nie będziesz miał cudzych bogów przede 

Mną.

 2.  Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego 
nadaremno.

 3.  Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

 4.  Czcij ojca swego i matkę swoją.

 5.  Nie zabijaj.

 6.  Nie cudzołóż.

 7.  Nie kradnij.

 8.  Nie mów fałszywego świadectwa przeciw 
bliźniemu swemu.

 9.  Nie pożądaj żony bliźniego twego.

 10.  Ani żadnej rzeczy, która jego jest” (Katechizm 
Kościoła Katolickiego, Pallottinum, Poznań 
1994, s. 470-471).
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Dodatek B

Ludzie nadziei…

Adwentyści dnia siódmego tworzą Kościół 
chrześcijański, którego korzeni ideowych należy 
szukać w czasach apostolskich oraz XVI-wiecznej 
wielkiej reformacji. Historycznie Kościół ten poja-
wił się w połowie XIX wieku. W 2018 roku miał 20,4 
mln wyznawców (nie licząc dzieci i sympatyków) 
i obejmował swą działalnością 216 krajów.

Doktryna i posłannictwo
Adwentyści opierają swoją wiarę w Boga na sło-

wach i naukach Jezusa Chrystusa, które zostały za-
pisane w Biblii (Piśmie Świętym), księdze natchnio-
nej przez Ducha Świętego.

WIARA oznacza całkowite zaufanie Bogu i przy-
jęcie Jego zbawienia. Ten rodzaj ufnej wiary jest 
fundamentem wyznawanych przez adwentystów 
zasad. Żywe relacje z Bogiem (przyjaźń z Nim) są 
podstawą ich wiary.

BIBLIA zawiera istotę prawdy o Bogu. Duch 
Święty natchnął pisarzy, by objawili prawdziwy 
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charakter Boga i Je go wolę zbawienia każdego 
człowieka. Biblia wyjaśnia naturę Boga i wskazu-
je na sposób zachowania Jego naśladowców, wy-
nikający z więzi z Nim.

EWANGELIA. Istotą poselstwa adwentystyczne-
go jest ewangelia — Boża dobra nowina o zbawie-
niu. Poprzez śmierć Jezu sa na krzyżu ludzie mogą 
nawiązać więź z Bogiem, zaufać Mu i przyjąć dar 
życia wiecznego.

STWORZENIE. Stworzyciel wszechświata 
ukształtował nasz świat w ciągu siedmiu dni. Koron-
nym dziełem aktu stworzenia jest człowiek stwo-
rzony na obraz i podobieństwo Boże. Na zakończe-
nie dzieła stworzenia Bóg ustanowił dzień siódmy, 
sobotę, pamiątką Jego twórczej mocy.

SOBOTA. Siódmy dzień tygodnia to sobota. Zo-
stał on ustanowiony jako przypomnienie, iż Bóg jest 
tym, który stwarza i zbawia. Jest to dzień, w którym 
Bóg szczególnie zaprasza wszystkich, by przyszli 
i świętowali razem z Nim. Jezus świętował sobo-
tę, gdy był na ziemi, a adwentyści podążają za Jego 
przykładem, przestrzegając w ten sposób czwarte-
go z dziesięciu biblijnych przykazań.

DRUGI ADWENT. Adwentyści żyją w oczekiwa-
niu na powtórne przyjście Chrystu sa. Będzie ono 
— jak zapowiedział Zbawiciel — rzeczywiste, wi-
dzialne i ogólnoświatowe. Nie ustalają żadnej daty 
tego wspaniałego wydarzenia. Gdy Jezus powró-
ci, zabierze do swego królestwa wszystkich, którzy 
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odpowiedzieli na Jego ofertę przyjaźni i zbawienia, 
przyjmując Go za swego Pana i Zbawiciela.

ŻYCIE PO ŚMIERCI A PRZYSZŁOŚĆ. Stan śmier-
ci jest według nauki Pisma Świętego stanem nieby-
tu i nieświadomości. Ludzie zmarli po prostu zasnę-
li na jakiś czas. Ci, któ rzy zaufali Jezusowi, zosta-
ną podczas Jego powtórnego przyjścia wzbudzeni 
do życia wiecznego. Natomiast ci, którzy odrzuci-
li Jego dar życia wiecznego lub zlekceważyli pra-
wość, zostaną wraz z szatanem unicestwieni, a zło 
i grzech już nigdy nie powrócą na ziemię. Na świe-
cie zapanują pierwotna harmonia i szczęście.

CHRZEST. Ci, którzy wybrali Bożą drogę życia, 
przypieczętowują swoją decyzje poprzez świadomy 
akt chrztu (zanurzenie w wodzie), biorąc za przy-
kład Jezusa.

ZDROWIE. Adwentyści zawsze wierzyli, że zdro-
wie fizyczne jest ściśle związane ze zdrowiem du-
chowym. Zdrowy styl życia uważany jest przez 
nich za jeden z istotnych elementów praktycznego 
chrześcijaństwa. Dlatego prowadzą szpitale, kluby 
zdrowia, poradnie rodzinne, antyalkoholowe, an-
tynikotynowe i antynarkotykowe.

EDUKACJA. Kościół adwentystyczny posiada je-
den z największych systemów edukacji na świecie 
wśród Kościołów protestanckich. Po przez szkolnic-
two adwentyści służą społeczeństwu, zapewniając 
edukację na wszystkich poziomach.
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PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ. Poprzez 
działalność prowadzoną przez Adwentystyczną 
Agencję Pomocy i Rozwoju (ADRA), a w Polsce 
Chrześcijańską Służbę Charytatywną (ChSCh), Ko-
ściół adwentystyczny oferuje praktyczną pomoc 
tym, którzy znaleźli się w potrzebie, troszcząc się 
o biednych i poszkodowanych.

DZIELENIE SIĘ NADZIEJĄ. Adwentyści prze-
kazują innym nadzieję poprzez koncentrowanie 
uwagi na jakości życia. Osobiste opowiadanie o na-
dziei w Chrystusie jest istotnym aspektem ich wia-
ry. Dzielą się też dobrą nowiną poprzez działalność 
wydawniczą, radiową, telewizyjną i internetową.

RELACJE. Kościół adwentystyczny utrzymuje 
przyjazne kontakty z innymi Kościołami chrześci-
jańskimi. Jego sytuację prawną w Polsce reguluje 
Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 roku o stosunku 
Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódme-
go (Dz. U. nr 97, 23 VIII 1995, poz. 481, z późn. zm.).

Więcej informacji na temat Kościoła  
znajdziesz w internecie na stronie  

adwent.pl
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Dodatek C

Biblijne kredo

 1. Jedynym źródłem wiary jest Pismo Święte Sta-
rego i Nowego Testamentu1.

 2. Jeden jest tylko Bóg: Ojciec, Syn i Duch Święty, 
tworzący jedność trzech wiekuiście współist-
niejących istot. Tylko do Niego należy zanosić 
modlitwy i tylko Jemu oddawać boską cześć. 
Wszelki kult obrazów, posągów i relikwii jest 
sprzeczny z Pismem Świętym2.

 3. Głową Kościoła jest sam Jezus Chrystus, który 
powiedział: „Ja jestem z wami po wszystkie dni 
aż do skończenia świata”3.

 4. Jezus Chrystus narodzony z Marii Panny jest 
jedynym Zbawicielem, a dokonał tego przez 
śmierć na krzyżu i chwalebne zmartwychwsta-
nie4.

 1 Zob. 2 Tm 3,15-17; J 20,30-31; Rz 10,17; Jud 1,3; Mt 22,29.
 2 Zob. Pwt 6,4; Mk 12,29-32; Iz 43,11; 2 Kor 13,13; Mt 28,19; 4,10; 

Wj 20,4-6.
 3 Zob. Ef 1,10; 4,15; Kol 1,18; 2,10.18-19; Rz 12,4-5; 1 Kor 12,12-14;  

Mt 28,20.
 4 Zob. Iz 7,14; Mt 1,21-23; Dz 4,12; J 14,6; 1 Kor 15,3-4; Kol 1,19-20; 

1 Tm 2,5; 1 J 2,2; 4,10.



— 200 —

 5. Człowiek może być zbawiony tylko z łaski przez 
wiarę w zasługi Jezusa Chrystusa5.

 6. Chrystus ustanowił jedynie dwa obrzędy: chrzest 
przez zanurzenie osób dojrzałych duchowo oraz 
wieczerzę Pańską (komunię) pod postacią przaś-
nego chleba i soku winogronowego, połączoną 
z obrzędem umywania nóg6.

 7. Wieczerza Pańska nie ma charakteru ofiary, 
gdyż zgodnie z Pismem Świętym ofiara złożo-
na przez Chrystusa na Golgocie jest w pełni wy-
starczająca dla zbawienia7.

 8. Dziesięcioro przykazań Bożych (dekalog) wy-
raża miłość Boga, Jego wolę oraz charakter. 
Przykazania te są niezmienne, wieczne i obo-
wiązują wszystkich ludzi8. 

 9. Siódmym dniem tygodnia jest sobota (szabat). 
Jest ona pamiątką stworzenia, znakiem przy-
mierza między Bogiem a Jego ludem oraz sym-
bolem odkupienia w Chrystusie9. 

 10. Powtórne i chwalebne przyjście Chrystusa na sąd 
narodów zapoczątkuje powstanie nowego nie-
ba i nowej ziemi, w których zapanuje wiekuista 
sprawiedliwość10.

 5 Zob. Rz 3,22-24; 6,23; Ef 2,8-10; J 6,47; Ga 2,16; Flp 3,8-11.
 6 Zob. Mt 28,19-20; Dz 2,38; 16,30-31; Rz 6,1-6; Mt 26,20-29; J 13,1-17.
 7 Zob. Łk 22,19-20; 1 Kor 10,16-17; 11,23-26; 1 J 4,9-10; Hbr 7,26-27; 

9,24-28; 10,14-18.
 8 Zob. Wj 20,1-17; Hbr 8,8-10; Mt 22,36-40; 5,17-19; Jk 2,10; Ap 14,12.
 9 Zob. Rdz 2,1-3; Wj 20,8-11; Ez 20,12.20; Iz 58,13-14; Mt 12,1-12; Hbr 4,1-11.
 10 Zob. J 14,1-4; Mt 24,1-51; 1 Tes 4,13-5 6; 1 Kor 15,51-53; Ml 3,19; Ap 

14,6-7; 21,1-7; 22,1-5.
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Wydawnictwo „Znaki Czasu” poleca

Autentyczna opowieść o niemiec-
kiej rodzinie, która w czasach II woj-
ny światowej postanowiła pozo-
stać wierna swym religijnym prze-
konaniom, bez względu na grożące 
jej za to konsekwencje. Stron 240.

Jako syn milionera Doug Batche-
lor miał wszystko, co można ku-
pić za pieniądze — wszystko prócz 
szczęścia. W końcu postanowił ba-
wić się życiem, póki zupełnie się 
nim nie znudzi, a potem odejść z fa-
sonem. To, co wydarzyło się potem, 
można uznać za prawdziwy cud.  
Stron 216.

Autentyczna i  elektryzująca hi-
storia nastolatka Karola, syna no-
wojorskiego mafiosa. Doznana 
przez Karola moralna metamor-
foza na zawsze radykalnie zmienia 
bieg spraw rodzinnych i jego życia.  
Stron 128.



Wydawnictwo „Znaki Czasu” poleca

Książka powstała na podstawie 
wspomnień Sabura Arakakiego 
z krwawych walk z Amerykana-
mi, w  których brał udział jako 
członek japońskiego ruchu opo-
ru. To przejmujący opis wojny 
widzianej oczami młodego czło-
wieka. Po ostatecznej kapitula-
cji wyspy Saipan, Arakaki zostaje 
skazany na śmierć przez amery-
kański sąd wojskowy. Ułaskawio-
ny w 1954 roku przez prezyden-
ta Eisenhowera wraca do Japo-

nii, gdzie zostaje... pastorem adwentystycznym. Patrząc 
wstecz na swoje długie i pełne niezwykłych wydarzeń ży-
cie, Arakaki wspomina okupację Saipanu i zastanawia się 
nad swoim ocaleniem. Stron 216.

Zapis wspomnień Irmy Martens- 
-Berner (1909-2007) — matki 
znanej piosenkarki Anny German 
(1936-1982). Książka ukazuje ob-
raz sowieckiego imperium i jego 
nieludzką machinę terroru. Ale 
to przede wszystkim opowieść 
o dramacie trzech kobiet — bab-
ki, matki i córki oraz o mężczy-
znach ich życia. Szczególne wra-
żenie na czytelniku robi ciepła 
i pełna uczucia opowieść matki 
o dzieciństwie, młodości i  tra-

gicznych losach jej córki Anny. Książka zawiera nieznane 
fotografie oraz zapiski z dziennika autorki odnalezionego 
po jej śmierci w 2007 roku.
Konsultantami książki byli mąż Anny German Zbigniew 
Tucholski oraz syn Zbigniew I. Tucholski. Stron 318.



Wydawnictwo „Znaki Czasu” poleca
Ta książka budzi kontro-
wersje, wprawia w  za-
chwyt, przynosi ulgę. Od-
słania kulisy duchowego 
konfliktu, w centrum któ-
rego wszyscy się znajdu-
jemy. Dzieło napisane 
z  punktu widzenia reli-
gijnej filozofii dziejów. 
Odsłania kurtynę niewi-
dzialnego, duchowego 
świata, w  tym tajemni-
ce przeszłości i przyszło-
ści. Książka ukazuje także 
wiele zawiłych wydarzeń 
z historii chrześcijaństwa. 
Porusza prorocze przepo-
wiednie Pisma Świętego 
dotyczące czasów końca. 
Stron 451.

W odkrywczy sposób au-
tor prowadzi nas rozdział 
po rozdziale przez zdu-
miewającą panoramę 
wszechświatowego boju 
opisanego w Apokalipsie 
Jana. Ukazuje poruszają-
cy obraz Boga Stwórcy, 
który zwycięża w  wiel-
kim konflikcie, jaki toczy 
się na ziemi od wieków. 
Stron 279.



Wydawnictwo „Znaki Czasu” poleca
Popularnonaukowy przewod-
nik oprowadzający czytelników 
po Mezopotamii, Egipcie, Persji, 
Palestynie, Transjordanii, Libanie, 
Syrii i Azji Mniejszej. Dowiaduje-
my się z niego o najważniejszych 
archeologicznych odkryciach do-
tyczących biblijnych miejsc, szcze-
gólnie starotestamentowych.
Autor wytycza szlaki kierują-
ce do  poznania najbardziej za-
chwycających obiektów arche-
ologicznych Bliskiego Wschodu 
oraz prezentuje miejsca związane 
z judaizmem, islamem oraz chrze-
ścijaństwem. Stron 263.

W naszych czasach chrześcijaństwo 
bywa coraz częściej lekceważone, 
a nawet wyśmiewane. Skoro ist-
nieje tyle mitów i kłamstw o Bogu 
i chrześcijaństwie, łatwo przycho-
dzi młodym ludziom kwestionować 
znaczenie i pewność własnych wie-
rzeń. Jeśli czujesz, że sceptycznie 
nastawiony świat atakuje twoją 
wiarę, to wiedz, że nie jesteś bez-
bronny. Książka daje wyraźne i do-
brze udokumentowane odpowie-
dzi na niektóre z najczęściej spo-
tykanych fałszywych twierdzeń 
w takich kwestiach jak: stworze-
nie, śmierć, Jezus, stosunek Biblii 
do kobiet, seks, homoseksualizm...

Odkryjesz, że poruszone tematy zainspirują cię do przemyślenia 
tego, w co wierzysz. Dzięki temu wzmocnisz swoją postawę świa-
topoglądową i poczujesz się pewniejszym swych wierzeń. Ta książ-
ka może zdopingować cię do obrony swoich przekonań w obliczu 
wrogo nastawionych krytyków chrześcijaństwa. To jest prawdzi-
wa wojna ideologiczna! Czy jesteś gotowy do bitwy? Stron 138.



Wydawnictwo „Znaki Czasu” poleca
Dr Ben Carson opowiada o inspirującej 
drodze od trudnego dzieciństwa do sta-
nowiska dyrektora oddziału neurochirur-
gii. Dokonując medycznych cudów, prze-
nosi nas do sali operacyjnej, gdzie urato-
wał setki pacjentów. Pełna fascynujących 
wydarzeń książka stanowi zapis jego dra-
matycznych zmagań z życiowymi przeciw-
nościami. To historia wiary i geniuszu, któ-
re uczyniły autora jednym z największych 
neurochirurgów na świecie. Stron 247.

„Jaka jest prawda o Jezusie? Czy był kimś 
więcej niż cieślą z Nazaretu? Kimś więcej 
niż kolejnym wielkim nauczycielem? Zba-
daj Radykalne dowody osobiście!” (Josh 
McDowell, chrześcijański mówca, pisarz 
i międzynarodowy ewangelista, autor 
światowego bestsellera Więcej niż cie-
śla). Stron 88.

Książka w oparciu o historyczny opis wyda-
rzeń zawarty w ewangeliach przedstawia 
ziemskie losy Jezusa z Nazaretu. Autor-
ka z nieprzeciętną sprawnością ukazuje, 
czasami zdumiewająco, a czasami wstrzą-
sająco, dzieło Chrystusa jako Zbawiciela 
świata. Czyni to po mistrzowsku, w sposób 
plastyczny i wielowątkowy. Wszystko to 
zaś umieszcza na tle ówczesnych realiów 
panujących na Bliskim Wschodzie. Bogato 
ilustrowana. Stron 626.
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Dział Handlowy Wydawnictwa „Znaki Czasu”

ul. Foksal 8/3, 00-366 Warszawa, tel.: 22-331-98-00
e-mail: kontakt@znakiczasu.pl

księgarnia internetowa: sklep.znakiczasu.pl


