ZESZYT
sprzyja, nie są traktowani przez Niego jako gorsi. On nie ocenia ludzi na podstawie ich intelektualnych czy fizycznych zdolności lub ograniczeń.
Kiedy oddajemy Bogu cześć jako Stwórcy, uznajemy świętość życia. Każdy człowiek jest wyjątkowy. Lekkomyślne traktowanie życia jest grzechem przeciwko
Stwórcy. Wezwanie do oddawania Mu czci stanowi wezwanie do tego, abyśmy
cenili każdego człowieka.

Podstawa osobowej wspólnoty i bliskich więzi

7

TRZY KOSMICZNE PRZESŁANIA

Stworzenie mówi o naszej wartości w oczach Boga. Nie jesteśmy sami
we wszechświecie. Nie jesteśmy pyłkiem w kosmosie. Nie jesteśmy produktem
ślepej ewolucji. Nie jesteśmy genetycznym przypadkiem.
Jezus jest godny naszej czci nie tylko dlatego, że nas stworzył, ale także dlatego, że nas odkupił. Stworzenie i odkupienie stanowią sedno oddawania czci
Bogu. Dlatego sobota ma tak istotne znaczenie. Mówi ona o Stwórcy, który się
o nas troszczy, a także o Odkupicielu, który nas miłuje.
5. Jakie ważne wydarzenie nastąpiło pod koniec tygodnia stworzenia?
(Rdz 2,1-3).
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Kiedy święcimy sobotę, otrzymujemy szczególne błogosławieństwo Boga związane
z tym dniem jak z żadnym innym. Sobota przypomina nam, że nie jesteśmy kosmicznymi sierotami na samotnej skalistej planecie. Wskazuje Stwórcę, który ukształtował nas celowo i umiłował tak bardzo, że nie porzucił nas, byśmy dryfowali bez celu.
Sobota stanowi wieczny symbol odpoczynku, który otrzymujemy w Bogu. Jest
też szczególnym znakiem lojalności wobec Stwórcy (zob. Ez 20,12.20). Nie została
nam narzucona bez wyraźnej potrzeby, jako legalistyczny wymóg, ale objawia
fakt, iż w Bogu znajdujemy prawdziwy odpoczynek od fałszywej sprawiedliwości z uczynków. Sobota mówi o Bogu, który dokonał wszystkiego, abyśmy my
mogli odpoczywać w Jego dokonaniach. Przesłanie Ap 14 — Boże przesłanie
na czasy ostateczne — wzywa nas do odpoczynku w każdą sobotę w miłości
i trosce Stwórcy. Wzywa nas także do pamiętania o Tym, który nas stworzył, oraz
oddawania Mu chwały.
Sobota stanowi również wieczne ogniwo łączące doskonałość dawnego Edenu
z chwałą przyszłego Nowego Nieba i Nowej Ziemi. Kiedy czcimy Boga całym sercem jako Stwórcę nieba i Ziemi, odpoczywamy w Jego wiecznej miłości, chwalimy Go za Jego łaskę i tęsknimy do dnia, w którym przyjdzie powtórnie, aby
wszystko naprawić.
Więcej informacji: TrzyKosmicznePrzeslania.pl
Pytania i intencje modlitewne: TrzyKosmicznePrzeslania.pl
© 2020 Hart Research Center. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Niniejszy materiał może być w całości kopiowany i publikowany bez żadnych ograniczeń.

OSTATNI ZIEMSKI
MARK FINLE Y

Stworzenie przemawia

W

latach czterdziestych XIX wieku rewolucje społeczne, polityczne, naukowe
i religijne zmieniały ówczesny świat. W 1844 roku Karol Darwin opublikował pierwszą pracę na temat teorii ewolucji. W 1859 roku teoria ta była
już praktycznie powszechnie przyjęta.
W tym samym okresie Karol Marks i Fryderyk Engels wstrząsnęli światem, publikując Manifest komunistyczny w wielu różnych językach. Ewolucjonizm i komunizm nadają życiu ludzkiemu bardzo małą wartość, odrzucając pojęcie osobowego Stwórcy.

mówi, a Ziemia pojawia się z niebytu. Przemawia, a lądy okrywają się zielenią.
Wypowiada słowo, a pojawiają się drzewa i kwiaty. Odzywa się, a w przestrzeni
pojawiają się Słońce, Księżyc i gwiazdy.
Bóg wyzwolił swój lud z niewoli egipskiej, prowadził go po pustyni, karmił
manną, sprawił, że upadły mury Jerycha i pokonał wrogów Izraela. Ten sam Bóg
posługuje się stwórczą mocą, aby pokonać wroga, który walczy o panowanie
nad nami. Dzięki nieograniczonej, nieskończonej mocy Stwórcy zostajemy przemienieni, odrodzeni i odnowieni.

Przesłanie na czasie

2. Jakie zapewnienie otrzymaliśmy w kwestii stwórczej mocy Boga działającej dla nas? (2 Kor 5,17).

Bóg nie dopuścił, aby ludzkość pozostała bez świadectwa prawdy. Właśnie
w tym czasie powołał do istnienia ruch głoszący Jego przesłanie na czasy ostateczne, aby wyjść naprzeciw ludziom tęskniącym za zrozumieniem znaczenia i celu
życia oraz swojej tożsamości. Grupa chrześcijan wierzących w Biblię i pochodzących z różnych wyznań zaczęła studiować proroctwa Księgi Daniela i Apokalipsy
Jana. Ludzie ci odkryli przesłanie odpowiadające na wielkie pytania pokolenia
oczekującego na rychłe powtórne przyjście Chrystusa.
Centralną kwestią w Apokalipsie jest kwestia oddawania czci. Wszyscy oddajemy cześć komuś lub czemuś. Prawdziwe oddawanie czci naszemu Stwórcy daje
nam nie tylko coś, dla czego warto umrzeć, ale także coś, dla czego warto żyć.
„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).

Oddawanie czci Stwórcy
W kilku naszych prezentacjach odkryliśmy, że wyrażenie „bójcie się Boga
i oddajcie mu chwałę” oznacza, iż mamy oddać Bogu pierwsze miejsce w naszym
życiu. Całkowita lojalność wobec Niego prowadzi do życia w posłuszeństwie Jego
woli i liczenia się z Nim we wszystkim, co czynimy — do zaangażowania, które
w jasnym świetle wieczności staje się bardzo ważne.
1. Komu mamy oddawać cześć? Jakie znaczenie ma to w kontekście dominacji ewolucjonizmu i komunistycznego ateizmu? (Ap 14,7).
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Jest to usilne wezwanie do oddawania czci Stwórcy w czasie, gdy większa część
świata naukowego i religijnego przyjęła darwinowską teorię ewolucji.

Dlaczego stworzenie jest ważne?
Wróćmy do początku Biblii, aby lepiej zrozumieć jej zakończenie. Przeczytajmy pierwszy werset Księgi Rodzaju: „Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię”
(Rdz 1,1). Stanowi on podstawę całego Pisma Świętego.
Hebrajskie słowo użyte w tym wersecie i przetłumaczone jako „stworzyć” to
bara. Bóg ma zdolność — niesamowitą moc — stwarzania czegoś z niczego. On

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Stworzenie mówi o Bogu, który w czasach ostatecznych daje nam siłę do pokonania najsilniejszych szatańskich pokus, sideł i zwiedzeń. Wezwanie Apokalipsy
do oddawania czci Stwórcy jest wezwaniem do oddawania Bogu chwały całym
życiem oraz radowania się w sile, którą on każdego dnia nas obdarza.
Stworzenie mówi o Bogu jako Dawcy życia, który starannie wszystko zaprojektował i zaplanował. Mówi także o Bożym planie. Skoro On nas stworzył, to
jesteśmy dla Niego cenni. Bez względu na to, w jakiej znaleźliśmy się sytuacji,
Bóg traktuje nas jak szczególne istoty.
3. Jakie znaczenie ma dla ciebie świadomość, że zostałeś stworzony przez
Boga w zaplanowany i przemyślany sposób? (Ps 139,15-18).
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Każdego dnia Bóg myśli o nas częściej, niż my sami myślimy o sobie i życzy
nam lepiej, niż moglibyśmy to sobie wymarzyć. Podtrzymuje nas przy życiu i kieruje naszymi sprawami tak, by prowadzić nas do siebie.

Stworzenie jako podstawa oddawania czci Bogu
4. Co jest podstawą oddawania czci Bogu? (por. Ap 4,11 z Ps 139,14).
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Prawdziwe oddawanie czci Bogu wymaga uznania, że On stworzył wszystko
przez Jezusa Chrystusa (zob. Ef 3,9). Nasze istnienie nie jest dziełem ślepego zbiegu
okoliczności czy przypadku. Jest wynikiem celowego działania Boga.
Ponieważ żyjemy w świecie cierpienia i grzechu, często doświadczamy nieidealnych okoliczności. Dla Boga wszelkie życie jest cenne. Ci, którym los mniej

