ZESZYT
Sednem wielkiego boju jest posłuszeństwo płynące z serca i motywowane miłością do Boga. Sobota nie jest jakimś pustym nakazem. Jest częścią ostatniego
przesłania Boga do ludzkości.
4. Co Apokalipsa mówi o wielkim boju między dobrem a złem? (Ap 14,7.9.12).
_______________________________________________________________
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TRZY KOSMICZNE PRZESŁANIA

W tych wersetach występuje porównanie dwóch rodzajów oddawania czci —
oddawanie czci Stwórcy i oddawanie czci bestii. Jak zauważyliśmy, sobota stanowi
wieczny znak Bożej stwórczej mocy. Ap 14,12 wskazuje, że ci, którzy mają „wiarę
Jezusa”, są wierni Bogu podczas ostatniego kryzysu na Ziemi. Przestrzegają oni
przykazań Bożych pomimo szyderstw, opozycji, prześladowania i groźby śmierci.

Sobota — świątynia w czasie
Sobota jest miejscem ucieczki w zmęczonym świecie. Znany żydowski pisarz
Abraham Heschel nazwał ją świątynią w czasie. Każdego siódmego dnia tygodnia Boża świątynia zstępuje na ziemię. W ciągu tych dwudziestu czterech godzin
szczególnej więzi z Jezusem On zaprasza nas do chwały swojej obecności. Musimy
mieć świadomość, że w Chrystusie zostajemy przyjęci przez naszego miłującego
niebiańskiego Ojca.
Kiedy odpoczywamy w sobotę, odpoczywamy w Jego sprawiedliwości. Odpoczywamy w oczekiwaniu wiecznego odpoczynku w Nowym Niebie i na Nowej Ziemi.
Pod koniec tygodnia stworzenia Bóg odpoczął, podkreślając zakończenie
swojego dzieła. W każdą sobotę, gdy odpoczywamy w siódmy dzień tygodnia,
mówimy niejako: „Boże, odpoczywam w dokonanym na krzyżu dziele Chrystusa”.
5. Jakie znaczenie ma sobota dla naszego duchowego rozwoju? Co mówi
nam ona o mocy Boga w naszym życiu? (Ez 20,12.20).

OSTATNI ZIEMSKI

_______________________________________________________________
Sobota wskazuje, że Pan jest tym, który nas uświęca. Jest stałą żywą obietnicą Bożej mocy pomagającej nam rozwijać się w życiowych doświadczeniach
— zarówno radosnych, jak i trudnych.

Wieczna więź z Bogiem
Sobota rozciąga się od raju utraconego do raju odzyskanego. Przesłanie trzech
aniołów lecących środkiem nieba wzywa nas do oddawania czci Stwórcy i wskazuje na pewność, jaką mamy w Jezusie dzisiaj, jutro i na zawsze.
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.

MARK FINLE Y

Ucieczka od chaosu świata

Po

obu stronach bitwy trup ścielił się gęsto. Trwał intensywny ostrzał
i bombardowanie. Ziemią wstrząsały gwałtownie potężne wybuchy
bomb zrzucanych przez niemieckie samoloty. Alianci odpowiadali
ścianą artyleryjskiego ognia i ostrzałem z karabinów maszynowych. Wrogie armie
tkwiły naprzeciw siebie ukryte w głębokich okopach.
Joe, osiemnastoletni amerykański szeregowiec, siedział wyczerpany, oparty
plecami o ścianę świeżego okopu. Mijał kolejny dzień i znowu udało mu się przeżyć. Była wigilia Bożego Narodzenia 1914 roku. Joe myślał o tym, co teraz dzieje
się w jego rodzinnym domu.
Pole bitwy ucichło. Powietrze było mroźne i czyste. Gwiazdy połyskiwały na niebie łagodnie rozświetlonym światłem księżyca. Wtem Joe usłyszał znajomy dźwięk.
W nocnej ciszy wyraźnie rozbrzmiewała znajoma melodia, choć śpiewano ją
w obcym języku. „Cicha noc, święta noc / Pokój niesie ludziom wszem...”. Kilku
niemieckich żołnierzy śpiewało kolędę zaledwie kilkaset metrów od alianckich
okopów, na ziemi niczyjej, nie kryjąc się i wystawiając się na strzał.
Joe bez zastanowienia zaczął śpiewać wraz z nimi. Inni żołnierze podchwycili
melodię. Na jedną godzinę wrogowie stali się przyjaciółmi.
1. Jaką prawdę odkrywamy w Biblii na temat tego, gdzie przebywa Bóg
i w jaki sposób jest czczony? (Dz 17,24-26).
_______________________________________________________________

Stworzeni przez jednego Boga
Fakt, że zostaliśmy stworzeni przez Boga jako wyjątkowi, nadaje wartość każdej
istocie. Należymy do jednej rodziny. Wszyscy zostaliśmy ukształtowani i obdarzeni życiem przez jednego Boga.
Ta świadomość nadaje nam prawdziwe poczucie wartości. Każdy z nas jest
szczególnym, wyjątkowym stworzeniem. Ten fakt inspiruje nas nadzieją w przesłaniu trzech aniołów i stanowi podstawę wezwania do oddawania czci Stwórcy.
Jeśli prawdziwie czcimy Chrystusa jako naszego Stwórcę, to będziemy cenić
życie tak, jak On je ceni. Będziemy troszczyć się o innych tak, jak On troszczy się
o nich. Będziemy wrażliwi na potrzeby ludzi słabych i bezradnych, bo oni także
są Jego dziećmi.

Ewolucjonizm odczłowiecza
Teoria ewolucji jest odczłowieczająca. Jeśli jesteśmy tylko rozwiniętymi zwierzętami, produktami przypadku i doboru naturalnego, to moralność nie ma żadnej
podstawy. Stworzenie nadaje życiu moralne ramy. Ten, który nas stworzył, nakłada
na nas obowiązek zachowania właściwych postaw i prawego postępowania.
Ap 14,7 ogłasza, że nadeszła godzina sądu Bożego. Skoro zostaliśmy stworzeni
przez Boga ze zdolnością dokonywania moralnych wyborów, to jesteśmy odpowiedzialni za podejmowane decyzje.
Koncepcja stworzenia prowadzi nas z powrotem do Stwórcy. Tworzy więzi
z całą ludzkością. Napawa nas ufnością w Bogu, który troszczy się o nas. Łączy
nas z niewyczerpaną mocą Boga i napełnia nadzieją na życie wieczne.

Stworzenie i sobota
Bóg dał nam sobotę, gdyż rozpaczliwie potrzebujemy przynoszącego zachętę
przesłania o stworzeniu. W połowie XIX wieku, kiedy teoria ewolucji spowodowała burzę w świecie intelektualnym, Bóg posłał ludzkości przesłanie niesamowitej nadziei.
2. Podsumuj własnymi słowami przesłanie pierwszego anioła (Ap 14,6-7).
_______________________________________________________________
Szatan na wszelkie sposoby usiłował podważyć prawdę o stworzeniu, gdyż
nienawidzi Jezusa i nie chce, by ludzie oddawali Mu cześć jako Stwórcy i Odkupicielowi. Sobota znajduje się w samym centrum wielkiego boju, który toczy się
między innymi o to, czy Chrystus jest godzien czci. Gdyby Jezus nie był naszym
Stwórcą, nie mielibyśmy powodu oddawać Mu czci. Sobota jest wiecznym symbolem stwórczej mocy i władzy Boga.

Sobota — ogniwo wiążące nas z naszymi korzeniami
Sobota kieruje nas wstecz do naszych korzeni. Jest ogniwem łączącym nas
z naszymi praprzodkami. Była święcona od początku istnienia ludzkości. Stanowi
nieprzerwane powiązanie łączące nas poprzez czas z naszym Stwórcą. Pozwala
nam skupić się na fakcie, że jesteśmy dziećmi Bożymi, a także wzywa do bliskiej
więzi z Nim.
Diabeł wymyślił ordynarny falsyfikat w postaci poglądu, że Bóg jest pierwotną
przyczyną stworzenia, ale „stwarzał” świat w ciągu długich er. Taki pogląd wydaje
się godzić tak zwane „dane naukowe” z opisem stworzenia w Księdze Rodzaju.
Zakłada, że dni stworzenia to długie, nieokreślone ery. Przyjmuje ewolucjonistyczny światopogląd, według którego Ziemia ma miliony lat. Jednak to kompromisowe twierdzenie tworzy więcej problemów niż ich rozwiązuje, a przy tym
lekceważy jasne nauczanie Pisma Świętego.
3. W jaki sposób został stworzony świat według psalmisty Dawida? (Ps 33,6.9;
Hbr 11,3).
_______________________________________________________________
Bóg stworzył świat swoim słowem w ciągu sześciu dosłownych, dwudziestoczterogodzinnych dni (dób), a następnie odpoczął dnia siódmego. Przyjęcie
fałszywego poglądu zakładającego długie, bliżej niezdefiniowane okresy, jest
jednoznaczne z podważeniem uzasadnienia święcenia soboty. Gdyby Bóg nie
stworzył świata w ciągu sześciu dosłownych dni, jakie znaczenie miałoby przykazanie: „Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić”? Nie miałoby żadnego sensu
zachowywanie szabatu jako wiecznego upamiętnienia tygodnia stworzenia,
gdyby tydzień stworzenia nigdy nie istniał. Przyjęcie długich okresów stwarzania podważa autorytet Biblii.
Wielki bój, który rozpoczął się w niebie tysiące lat temu, dotyczył kwestii autorytetu Boga. Szatan wysunął oskarżenie, że Bóg jest nieuczciwy i niesprawiedliwy.

