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Słowo od wydawcy

Wybór 31 czytanek na miesiąc styczeń 2018 roku — ze zbioru 366 codzien-
nych rozważań biblijnych zwanych potocznie pobudkami. Składają się na nie 
praktyczne komentarze do wybranych wersetów Pisma Świętego. W tym mi-

nizbiorze znajdziesz autentyczne historie ludzi, którzy poddani próbie wierności Bogu 
doświadczyli prawdziwych cudów i nigdy tego nie żałowali.

Książeczka poprowadzi cię przez biblijne zasady szafarstwa w różnych obszarach 
życia, ukaże moc współczucia i wielkoduszności oraz sens opierania się na Bogu w co-
dziennych trudnych sytuacjach. Ta jedyna w swoim rodzaju minipublikacja pokazuje, 
że współpraca z Bogiem w najważniejszych sferach życia jest zawsze najlepsza i do te-
go w dobrym rozumieniu opłacalna!

Mirosław Harasim
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1 stycznia SZAFARSTWO

Bądźmy ofiarni, póki możemy
„Musimy wykonywać dzieła tego, który mnie posłał, póki dzień jest;  

nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać” (J 9,4).

„Wszyscy mogą wspierać dzieło Boże, ofiarując niesamolubnie środki na różne 
działania w ramach tego dzieła. (...). Ci, którzy oddają pieniądze na rozwój sprawy 

Bożej, dźwigają część ciężaru dzieła i są współpracownikami Chrystusa”1.

Pewna starsza niewidoma kobieta we Francji ofiarowała znaczną sumę na misję 
kościelną. Przyjaciółka powiedziała jej wtedy, że ten dar przekracza jej możliwo-
ści finansowe.

— O nie — odpowiedziała starsza pani. — Co miesiąc tyle samo płacę za prąd. Jestem 
niewidoma i nie potrzebuję światła, więc oddałam te pieniądze, by nieść światło innym.

Pewien misjonarz przekonywał pewnego kupca o wielkich potrzebach pola misyj-
nego. Wtedy kupiec wręczył misjonarzowi czek. Następnego ranka kupiec dowiedział 
się, że jego firma poniosła wielką finansową stratę. Zażądał więc od misjonarza zwrotu 
czeku, a ten z żalem oddał go. Jednak po kilku dniach misjonarz otrzymał czek na więk-
szą sumę. Wyrażając żal z powodu żądania zwrotu pierwszego czeku, kupiec napisał: 
Bóg pouczył mnie, że mam być ofiarnym, póki jest to możliwe2.

Tom Hennlein

1 Ellen G. White, Testimonies for the Church, Omaha 1948, t. IV, s. 118.
2 Tom Hennlein, w: Iowa-Missouri Conference Offertory Reading 7/1990.
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2 stycznia SZAFARSTWO

Uczciwość w ofiarności
„Gdyż Pan wodzi oczyma swymi po całej ziemi, aby wzmacniać tych,  

którzy szczerym sercem są przy nim” (2 Krn 16,9).

„Wszechmądry Bóg najlepiej wiedział, jaki system ofiarności będzie  
zgodny z Jego opatrznością. I udzielił swemu ludowi wskazań w tej kwestii.  
Zawsze później okazywało się, że 9/10 jest dla ludu warte więcej niż 10/10”1.

Pewnego wieczora — wkrótce po zachodzie słońca — pan Sheldon, rolnik z Kali-
fornii, zawołał żonę, by wyszła z domu i przyjrzała się zdumiewającemu zjawisku. 
Wskazał ręką kilkuhektarowy zagon słodkich ziemniaków (batatów) i powiedział:

— Spójrz na to stado dzikich królików na granicy naszego pola! Dobrze wiesz, że 
żadne ogrodzenie ich nie zatrzyma. Nie wytępimy ich nigdy, bo mają mnóstwo nor 
i kryjówek. Niestety, bardzo lubią zjadać młode liście słodkich ziemniaków… Ale dla-
czego nie wchodzą na nasze pole?

Żona rolnika przyjrzała się uważnie głowom królików wystającym z wysokiej tra-
wy. Króliki rozglądały się. Były jakby zaskoczone tym, dlaczego nie mogą się dobrać 
do słodkich ziemniaków rosnących na zagonie.

— Wiesz, kochanie, to z pewnością Bóg powstrzymuje te żarłoczne stworzenia. On 
skarcił je ze względu na nas, bo chce, byśmy uczcili Go naszą dziesięciną.

Gdy sąsiedzi zobaczyli obfity plon słodkich ziemniaków u Sheldonów, przyznali się, 
że ich bataty zostały zjedzone przez króliki. Wtedy Sheldonowie opowiedzieli im o za-
chowaniu gryzoni, które zaobserwowali. Wszyscy uznali, że to był cud, iż szkodniki nie 
tknęły pola Sheldonów. To doświadczenie wywarło wielki wpływ na pana Sheldona, 
który w tamtym czasie nie był jeszcze człowiekiem nawróconym. Nazywał praktykę 
oddawania dziesięciny przez jego żonę głupim dziwactwem. Teraz z radością sam od-
liczył i oddał dziesięcinę z zysku, jaki osiągnęli, gdy sprzedali słodkie ziemniaki2.

Lois Christian Randolph

1 Ellen G. White, Testimonies for the Church, Mountain View–Omaha 1948, t. III, s. 546.
2 Lois Christian Randolph, Target Heaven, Review and Herald, 1973, s. 313.
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3 stycznia SZAFARSTWO

Ofiarność płynąca z serca
„Niejeden udaje bogatego, choć nic nie ma,  

niejeden udaje ubogiego, choć ma wiele bogactw” (Prz 13,7).

„Nieegoistyczna szczodrość była w Kościele wczesnochrześcijańskim źródłem radości, 
gdyż wierzący wiedzieli, że ich starania pomagały głosić poselstwo ewangelii tym, 

którzy pozostawali jeszcze w ciemności. Ich dobroczynność świadczyła o tym, że nie 
przyjęli łaski Bożej na darmo. Cóż mogło sprawić taką szczodrość, jeśli nie uświęcenie 

przez Ducha? W oczach wierzących i niewierzących był to cud łaski”1.

Dwaj zamożni chrześcijanie — prawnik i kupiec — wzięli udział w podróży do-
okoła świata. Zanim wyruszyli w drogę, pastor poprosił ich, by zwrócili uwagę 
na niezwykłe i interesujące zjawiska w krajach misyjnych. Obiecali, że tak uczynią.

W Korei zobaczyli młodego człowieka ciągnącego drewniany pług trzymany przez 
starca. Zdumiony tym widokiem prawnik zrobił zdjęcie.

— Ciekawy widok — powiedział, zwracając się do miescowego misjonarza, który 
pełnił rolę przewodnika i tłumacza. — Ci ludzie są pewnie bardzo biedni.

— Tak — odpowiedział cicho misjonarz. — To rodzina Chi Numów. Gdy budowali-
śmy kościół, pragnęli coś ofiarować na ten cel, ale nie mieli pieniędzy. Sprzedali więc 
swojego jedynego wołu i oddali wszystko na budowę domu modlitwy. Dlatego tej 
wiosny sami muszą ciągnąć pług.

Prawnik i kupiec milczeli chwilę, po czym ten drugi powiedział:
— To dopiero prawdziwa ofiarność!
— Oni tak tego nie nazwali — odpowiedział miejscowy misjonarz. — Stwierdzili, że 

to prawdziwe szczęście, iż mieli wołu i mogli go sprzedać.
Prawnik i kupiec ponownie zamilkli. Gdy wrócili do domu, prawnik pokazał zrobio-

ne fotografie pastorowi i opowiedział mu tę historię.
— Pragnę podwoić moje dary składane w kościele — powiedział. — I niech pastor 

pozwoli mi, proszę, ciągnąć mój pług. Nigdy nie zdawałem sobie sprawy z tego, czym 
jest prawdziwa ofiarność wobec Kościoła. Człowiek nawrócony z pogaństwa nauczył 
mnie tego. Ze wstydem przyznaję się do tego, że nigdy nie ofiarowałem Kościołowi 
czegoś, co wymagałoby ode mnie prawdziwego poświęcenia.

Walter E. Brown

1 Ellen G. White, Działalność apostołów, Warszawa 2007, wyd. IV, s. 189.
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4 stycznia KREACJONIZM

Chrześcijański ekologizm
„I wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł” (Rdz 2,15).

Czasami słyszę wypowiedzi, że chrześcijanie nie są dobrymi szafarzami ziemi, bo 
nie zamierzają na niej mieszkać zbyt długo. Argumentacja jest taka, iż chrze-
ścijanie wiedzą, że wkrótce pójdą do nieba, więc po prostu nie dbają o to, jak 

traktują ziemię. Owszem, może to być prawdą w przypadku niektórych rzekomych 
chrześcijan. Ale gdy się nad tym lepiej zastanowić, trzeba odrzucić to twierdzenie ja-
ko drwinę nieopartą na faktach, ponieważ z pewnością nie jest ono prawdziwe w od-
niesieniu do szczerych chrześcijan.

Autentyczny wyznawca Chrystusa studiuje Słowo Boże, słucha go uważnie i staran-
nie je wypełnia. Bóg umieścił pierwszych ludzi „w ogrodzie Eden” (Rdz 2,15), aby go 
uprawiali i strzegli. Jako dobry dzierżawcy, którzy traktują cudzą własność lepiej niż 
swoją, chrześcijanie powinni dokładać wszelkich starań, by dbać o Boże stworzenie 
i pozostawić je w lepszym stanie niż ten, w jakim je otrzymali.

Chrześcijanie czynią także wszystko to, co w ich mocy, by wzorować swoje życie 
na swym Panu i Zbawicielu. W 65. rozdziale Księgi Psalmów jest mowa o tym, że Stwór-
ca troszczy się o swoje stworzenie, nawadnia je, zaopatruje obficie, napełnia urodza-
jem, zsyła błogosławieństwo w postaci plonów i przyodziewa radością wzgórza. To 
brzmi jak dobrze rozumiana działalność ekologiczna (zob. także Pwt 11,8-21; 1 Krn 28,8).

Ap 11,18 kończy się sądem, nagrodą i podaniem jednego z ważnych warunków uni-
cestwienia bezbożnych przez Boga. Przeczytaj uważnie ten werset, gdy przyjdzie ci 
do głowy, że możesz lekceważąco podchodzić do swojej ekologicznej odpowiedzial-
ności. Jest to najwyraźniej stwierdzenie odnoszące się do wydarzeń czasów końca: 
„I popadły w gniew narody, lecz i twój gniew rozgorzał, i nastał czas sądu nad umar-
łymi, i oddawanie zapłaty sługom twoim prorokom i świętym, i tym, którzy się boją 
imienia twego, małym i wielkim, oraz wytracenia tych, którzy niszczą ziemię” (Ap 11,18).

Oto mamy trzy podstawowe powody, dla których chrześcijanie powinni być naj-
lepszymi ekologami:

1. Opiekowanie się ziemią jest jednym z celów naszego istnienia.
2. Troszcząc się o ziemię, czerpiemy przykład ze Stwórcy.
3. Bóg unicestwi tych, którzy niszczą ziemię.
Panie, który stworzyłeś środowisko naturalne i troszczysz się o nie, naucz mnie mniej 

pożądać dóbr materialnych, a więcej się dzielić nimi i bardziej dbać o dobro ziemi, którą 
powierzyłeś mi pod opiekę. Pomóż mi być jak najlepszym szafarzem.

David A. Steen
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5 stycznia SZAFARSTWO

Dawanie, a nie branie
„Pycha chodzi przed upadkiem, a wyniosłość ducha przed ruiną.  

Lepiej być pokornym z ubogimi, niż dzielić łupy z pyszałkami” (Prz 16,18-19).

„Duch ofiarności jest duchem nieba. Duch egoizmu jest duchem szatana”1.

Przed laty otrzymałem ulotkę zachęcającą do wzięcia udziału w zakładach pie-
niężnych organizowanych przez miesiecznik Reader’s Digest. Przeczytałem w niej 
między innymi następujące zdania:

Wyobraź sobie dreszczyk emocji, jaki będzie ci towarzyszył, gdy wejdziesz do banku 
i zdeponujesz u zdumionego kasjera czek na 50 tys. dolarów na swoim koncie oszczędno-
ściowym. Pomyśl, jaką minę będą mieli twoi sąsiedzi, gdy przejedziesz ulicą nowym luksu-
sowym autem, za które zapłaciłeś w całości gotówką.

Gdy myślę o motywacji przyświecającej uczestnikom takich zakładów pienięż-
nych, jasne jest, że odwoływała się ona do naszej egoistycznej natury. Jednak dążenie 
do gromadzenia jak najwięcej dla siebie i lekceważenie potrzeb innych ludzi nie pro-
wadzi do trwałej radości i szczęścia. Z drugiej strony miłość i nieegoistyczna postawa 
są wielkim błogosławieństwem dla innych, ale i dla nas osobiście. Będziemy ubłogo-
sławieni i wzmocnieni w naszym chrześcijańskim życiu, jeśli będziemy rozwijać ducha 
ofiarności i szczodrości.

Walter E. Brown

1 Ellen G. White, Rozsądne szafarstwo, Warszawa 1999, s. 12.
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6 stycznia SZAFARSTWO

Ofiarność dla dobra bliźnich
„W tym wszystkim pokazałem wam, że tak pracując, należy wspierać  

słabych i pamiętać na słowa Pana Jezusa, który sam powiedział:  
Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać aniżeli brać” (Dz 20,35).

„Czy ludzie mogą skutecznie zabezpieczyć swoją własność? Tak, niech złożą ją 
w ręce noszące znaki ukrzyżowania. Czy mogą się cieszyć tym, co posiadają?  

Tak, niech używają tego, by nieść pomoc potrzebującym i cierpiącym”1.

Wszyscy kiedyś dostaliśmy prezenty. Zawsze wtedy miło jest uświadomić so-
bie, że członkowie rodziny i przyjaciele pamiętają jednak o nas. Dobrze jest 
także spotkać się ze szczerym uznaniem ze strony kogoś, komu my daje-

my prezent wybrany z namysłem i trafiony. Niektórzy jednak nigdy nie poznali rado-
ści dawania, a celem ich życia jest branie tylko dla siebie. Taka postawa nie prowadzi 
do prawdziwego szczęścia.

Około 1890 roku pewien bardzo zamożny Anglik był zajęty troską o swoją flotę 
handlową. Każdego ranka z uwagą czytał w gazetach informacje dotyczące pogody. 
Martwił się także tym, że może dojść do wojny. Jego statki były dla niego wszystkim.

W wieku 60 lat sprzedał swoją firmę za prawie 18 mln złotych. Sądził, że teraz będzie 
szczęśliwy, bo już nie musi pracować. Ale nie był szczęśliwy. Gazety przestały go intereso-
wać. Zrozumiał, że jego życie stało się puste. W końcu postanowił popełnić samobójstwo.

Pewnego chłodnego i mglistego poranka udał się na jeden z mostów na Tamizie, 
zamierzając skoczyć do rzeki. Gdy już chciał się wspiąć na barierkę, zobaczył nędzarza 
ubranego w łachmany i poruszającego się o kulach.

— Co tu robisz, człowieku? — zapytał, podchodząc do nędzarza.
— Proszę pana, z trudem to powiem, ale przyszedłem tu, by popełnić samobójstwo, 

bo nie mam pieniędzy na czynsz, a moja rodzina zostanie dzisiaj wyrzucona na bruk.
Bogacz wyjął z kieszeni swój portfel i wręczył go biedakowi.
— Dziękuję panu! Niech Bóg pana pobłogosławi!
Bogacz zainteresował się losem biedaka. Poszedł wraz z nim do jego domu, by za-

płacić za czynsz i zakupić spory zapas żywności dla głodującej rodziny.
Tego wieczora czuł się szczęśliwy — bardziej niż kiedykolwiek. Odkrył, że napraw-

dę bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać niż brać2.
Virgil E. Robinson

1 Ellen G. White, Działalność apostołów, Warszawa 2007, wyd. IV, s. 189.
2 Virgil E. Robinson, Reach Out, Waszyngton 1970, s. 113.
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7 stycznia DUCH PROROCTWA

Chodząc w jarzmie Chrystusa
„Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam 

ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy  
i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych” (Mt 11,28-29).

Nasz Zbawiciel nabył ludzkość za cenę największego upokorzenia. (...). Wskazuje 
nam jedyną ścieżkę prowadzącą do wąskiej bramy, za którą jest wąska droga 
wiodąca na rozległe i miłe pastwiska. On zaznaczył każdy krok na tej drodze. By 

jednak nikt nie popełnił błędu, mówi nam dokładnie, co mamy czynić:
— „Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokorne-

go serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe, 
a brzemię moje lekkie” (Mt 11,29-30).

To jest jedyny sposób, w jaki grzesznicy mogą być zbawieni. Wiedząc, że nikt nie jest 
w stanie być posłuszny temu nakazowi o własnych siłach, Chrystus mówi nam, byśmy 
się nie martwili i nie bali, ale pamiętali o tym, co On może uczynić, jeśli przyjdziemy 
do Niego, ufając Jego sile. Mówi:

— Jeśli jesteś połączony ze  mną, twoim Odkupicielem, ja będę twoją siłą 
i skutecznością.

Błogosławieństwa związane z zaproszeniem Chrystusa mogą sobie uświadomić je-
dynie ci, którzy chodzą w Jego jarzmie. Przyjęcie tego zaproszenia oznacza, że przesta-
niesz kierować swoją sympatię i uczucia do świata, a zwrócisz je ku temu, co sprawi, że 
będziesz mógł się radować z błogosławionej wspólnoty i bliskiej łączności z Bogiem. 
Przychodząc do Chrystusa, wiążesz z Nim swój los.

Pan postanowił, że każdy, kto jest posłuszny Jego Słowu, będzie miał Jego radość, 
pokój oraz nieustającą i podtrzymującą moc. Tacy ludzie przybliżają się do Niego za-
wsze, nie tylko wtedy, gdy klęczą przed Nim w modlitwie, ale także wtedy, gdy speł-
niają życiowe obowiązki. On przygotował dla nich miejsce u swego boku, gdzie życie 
jest oczyszczane z tego wszystkiego, co niewłaściwe i niemiłe. Przez tę stałą więź z Nim 
stają się Jego współpracownikami w dziele życia. (...).

On zaprasza nas:
— Przyjdź do mnie. Weź na siebie moje jarzmo. Nie wymagam, byś czynił cokolwiek, 

czego ja wcześniej nie uczyniłem. Wszystko, o co cię proszę, to żebyś brał ze mnie przy-
kład. Idź ścieżką, którą wytyczyłem. Stąpaj po śladach moich stóp1.

Ellen G. White

1 Ellen G. White, w: Review and Herald, 23 X 1900.
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8 stycznia SZAFARSTWO

Dary składane na misję
„Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha 

Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem 
z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata” (Mt 28,19-20).

„Okazywanie ducha hojności i wyrzeczenia się w imię powodzenia zagranicznych 
misji jest czynnikiem sprzyjającym rozwojowi misji krajowej, bowiem w Bożym 
porządku rzeczy powodzenie ewangelizacji w kraju w znacznym stopniu zależy 

od wpływu pracy ewangelizacyjnej wykonywanej w innych krajach”1.

W swojej wnikliwej książce Behind the Stained Glass Windows (Za witrażowymi 
oknami) John i Sylvia Ronsvalle’owie napisali, że wielu ma niewłaściwe wy-
obrażenia w kwestii darów składanych na misję. Zespół naukowców zajmu-

jących się badaniem szafarstwa stwierdził, iż wielu duszpasterzy jest przekonanych, że 
fundusze wychodzące na zewnątrz z kościoła uszczuplają jego budżet. Duszpasterze 
postrzegają wezwania do składania darów na misję jako wielki odkurzacz wysysający 
pieniądze z ich kościoła.

Otóż mylą się! Duszpasterze są skłonni myśleć, że jeśli zbytnio będą podkreślać po-
trzeby misji, zaszkodzi to lokalnym działaniom zboru.

Jednak badania wskazują, że jest odwrotnie. Duszpasterze powinni to wiedzieć, ale 
patrzą na misję jako rywalizującą z potrzebami budżetu zboru. Duszpasterze, którzy 
zabierają członków swojego kościoła na krótkie wyjazdy misyjne, mają lepsze spojrze-
nie na tę kwestię. Bóg czyni wielkie rzeczy w świecie — blisko i daleko.

Zachęcam was, byście swój wpływ użyli dla dobra dzieła na całym świecie2.
N.N.

1 Ellen G. White, Słudzy ewangelii, Warszawa 2004, s. 308.
2 N.N., w: North American Division Pastor’s Stewardship Newsletter 9/2008.
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9 stycznia WYBRANI

Podpisany, opieczętowany, doręczony 
— jestem twój (cz. I)

„Rzekł Pan do niego: Przejdź przez środek miasta, przez środek Jeruzalemu,  
i uczyń znak na czole mężów, którzy wzdychają i jęczą nad wszystkimi  

obrzydliwościami popełnionymi w nim!” (Ez 9,4).

Pewnego ranka podczas pobytu w Pekinie z naszym przyjacielem Dougiem Mar-
tinem zostaliśmy (ja i żona) zaskoczeni przez niego upominkami — małymi la-
kierowanymi pudełkami zawierającymi chińską pieczątkę. Na pieczątkach, jak 

nam powiedział (wierzę mu na słowo), znajdowały zapisane chińskimi znakami nasze 
imiona. Na Dalekim Wschodzie istnieje zwyczaj znakowania dokumentów osobistą 
pieczątką, którą najpierw dociska się do poduszki z czerwonym atramentem w lakie-
rowanym pudełku, a potem przykłada się do papieru. Chińskie znaki potwierdzają au-
tentyczność tożsamości danej osoby i jej prawo własności.

Zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie Bóg objawia, że On także ma podob-
ną pieczątkę, którą odciska na czołach swoich wybranych, czyli tych Jego ziemskich 
dzieci, które wybrały właśnie Jego. W rozważanym dzisiaj wersecie z 9. rozdziału Księgi 
Ezechiela pieczęć ta została nazwana znakiem, co dosłownie oznacza hebrajską literę 
taw — ostatnią literę hebrajskiego alfabetu — która w czasach Ezechiela miała kształt 
podobny do naszej litery X. Tak więc Bóg rozkazał:

— Postaw X na czołach moich wiernych.
W 7. rozdziale Apokalipsy Jana jest mowa nie o znaku, a o pieczęci: „Widziałem też 

innego anioła wstępującego od wschodu słońca, który miał pieczęć Boga żywego” 
(Ap 7,2). Ta pieczęć także jest przykładana na czoła „sług Boga” (Ap 7,3). Z obu werse-
tów jasno wynika, że owo Boże pieczętowanie występuje przy końcu dziejów świata. 
Anioł, który wydaje polecenie w Księdze Ezechiela, jest ubrany w lnianą szatę, a więc 
strój, jaki arcykapłan przywdziewał w Dniu Pojednania (zob. Kpł 16,4). Zaś anioł wyda-
jący polecenie w Apokalipsie Jana czyni to w bezpośrednim kontekście powtórnego 
przyjścia Chrystusa (zob. Ap 6,15-17). Zatem jest oczywiste, że pieczętowanie następuje 
przy końcu oczyszczającego sądu Bożego. Czy należy się temu dziwić? W ostatnim okre-
sie dziejów świata, gdy autorytet Boga będzie wyśmiewany, a Jego prawo odrzucane 
przez zdecydowaną większość ludzi, dlaczego nie miałby On gorliwie zabiegać o to, 
by przed wszechświatem nie wyróżnić swoich wybranych, którzy pozostali Mu wierni?

Czy to znaczy, że do tego czasu nie będziemy mieli zapewnionego bezpieczeństwa 
oraz pewności Bożego zbawienia? Nic podobnego! Będzie tak samo jak owej pamiętnej 
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nocy w Egipcie. Wtedy to boski posłaniec dokonał sądu, ale każdy dom, każda rodzina 
i każda osoba, znalazłszy się pod ochroną krwi rozmazanej na odrzwiach, byli bezpiecz-
ni. Podobnie Boże pieczętowanie w czasie końca obejmie całe pokolenie ludzi, którzy 
postanowili żyć pod ochroną krwi Baranka. A to jest przecież nasz wybór, nieprawdaż?

Dwight K. Nelson

10 stycznia WYBRANI

Podpisany, opieczętowany, doręczony 
— jestem twój (cz. II)

„Widziałem też innego anioła wstępującego od wschodu słońca, który miał pieczęć 
Boga żywego i który zawołał głosem donośnym na czterech aniołów, którym zezwolono 
wyrządzić szkodę ziemi i morzu, mówiąc: Nie wyrządźcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani 
drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego na czołach ich” (Ap 7,2-3).

Przy jakiejś szczególnej okazji Karen, moja żona, podarowała mi błyszczącą meta-
lową pieczątkę. Teraz mogę wziąć nową książkę (albo starą z mojej biblioteczki) 
i przy pomocy tej pieczątki mocno odcisnąć znak na pierwszej kartce, w wyniku 

czego powstaje w niej wytłoczony napis: Biblioteczka Dwighta K. Nelsona. Taka piecząt-
ka to przydatna rzecz. Lubię jej używać.

Bóg także używa pieczątki ze swoim imieniem w środku: „I widziałem, a oto Bara-
nek stał na górze Syjon, a z nim sto czterdzieści cztery tysiące tych, którzy mieli wy-
pisane jego imię na czole i imię jego Ojca” (Ap 14,1). Jaki jest cel stawiania pieczęci? 
Rozważmy pięć ich funkcji.

1. Dowód własności. Gdy odciskam moją pieczęć w książce, każdy, kto do niej za-
gląda, od razu dowiaduje się, że jest ona moją własnością. Ponieważ jestem jedynym 
człowiekiem legitymującym się takimi danymi osobowymi na pieczęci, nie może być 
wątpliwości. Podobnie jest z Bogiem i Jego opieczętowanymi wybranymi.

— „Będą moją własnością — mówi Pan Zastępów — w dniu, który Ja przygotowu-
ję” (Ml 3,17).

2. Dowód autentyczności. Czy byłeś kiedyś u notariusza? Jest to urzędnik mający 
formalne upoważnienie do potwierdzania podpisów i dokumentów. Gdy notariusz 
opatrzy swoją pieczęcią dany dokument, owa pieczęć jest prawnym dowodem, że pod-
pis złożony na dokumencie jest autentyczny. Potrzebujesz takiej pieczęci na wypadek, 
gdyby ktoś zakwestionował twoje prawa wynikające z danego dokumentu. Podobnie 
jest z Bogiem i Jego wybranymi, których opieczętowuje. Dlatego pieczęć symbolicznie 
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jest przykładana na czole, jako że w umyśle Jego przyjaciół poświadczana jest prawda 
o charakterze Boga. „Na czo łach lu du Bo że go zo s ta nie po ło żo na pie częć — nie jest to 
pie częć czy znak wi dzia l ny, ale utwie r dze nie w pra w dzie, za ró w no inte le ktu a l ne, jak 
i du cho we, tak że wierzący bę dą już trwać nieporusze ni”1.

3. Dowód uznania. Miesięcznik Good Housekeeping jest znany w Stanach Zjedno-
czonych z tego, że wskazuje najlepsze produkty dostępne dla amerykańskich konsu-
mentów. Pieczęć uznania ze strony miesięcznika Good Housekeeping jest cenionym 
znakiem wyróżniającym. Wiele organizacji i urzędów posługuje się tego rodzaju zna-
kami jakości. Tak więc pieczętując swoich wybranych, Bóg oznajmia wszechświatu:

— Spójrzcie na nich! Uznaję ich za swoich!
Jakie inne uznanie mogłoby być bardziej upragnione niż to?

Dwight K. Nelson

11 stycznia WYBRANI

Podpisany, opieczętowany, doręczony 
— jestem twój (cz. III)

„W nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, ewangelię zbawienia waszego, 
i uwierzyliście w niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym” (Ef 1,13).

Dlaczego Bóg używa pieczęci? Po pierwsze jest ona dowodem Jego prawa włas-
ności wobec Jego wybranych. Po drugie jest dowodem autentyczności nabycia 
ich za cenę zapłaconą na Golgocie. Po trzecie pieczęć Boga jest Jego niebiań-

skim znakiem uznania Jego wybranych. Ale to nie wszystko.
4. Dowód nieodwracalności. Biblijny król Dariusz został wprowadzony w błąd, więc 

podpisał i zapieczętował rozporządzenie prawne, w wyniku którego jego przyjaciel 
Daniel został wrzucony do lwiej jamy. Gdy monarcha uświadomił sobie, że padł ofiarą 
spisku, usiłował przy pomocy legalnych środków odwołać wydane zarządzenie, ale nie 
był w stanie tego uczynić. Jego pieczęć uczyniła to rozporządzenie nieodwracalnym. 
Gdy prezydent podpisuje ustawę parlamentarną i opatruje ją prezydencką pieczęcią, 
wówczas ustawa obowiązuje i w zasadzie jest nieodwracalna. Podobnie gdy Bóg pie-
czętuje swoich wybranych, to jakby zatrzymuje ich na wieczność: „Kto sprawiedliwy, 
niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech nadal się uświęca” (Ap 22,11). Gdy 
jesteś zapieczętowany, jesteś przeznaczony przez Boga do chwalebnej wieczności!

1 Ellen G. White, Wydarzenia czasów końca, Warszawa 2007, wyd. II, s. 148.
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5. Dowód podobieństwa. Czy widziałeś zestawy do wykonywania pieczęci wosko-
wych sprzedawane w niektórych sklepach z ozdobnymi kartkami okolicznościowymi? 
Z ich pomocą możesz opatrzyć swoją kartkę okolicznościową atrakcyjną woskową pie-
częcią, w której możesz odcisnąć swoje inicjały. Starożytni królowie posługiwali się cy-
lindrycznymi pieczęciami, które przetaczało się po miękkim wosku tak, iż odciskało się 
w nim podobieństwo króla. Podobnie Król Wszechświata przykładając pieczęć na czołach 
swoich wiernych przyjaciół, uznaje w ten sposób ich podobieństwo do Niego w kwestii 
charakteru. „Chrystus umieszczony jest jako Jego portret w każdym uczniu”1. Przyjacie-
le Boga w czasie końca będą jak miękki wosk, w którym On odzwierciedli swój moral-
ny obraz i wystawi go na widok wszechświata. Pieczęć jest takim gotowym obrazem.

Kto dzień po dniu kształtuje podobieństwo do Jezusa w twoim charakterze? Roz-
ważany dzisiaj werset przewodni mówi o tym wyraźnie — to Duch Święty. Jaka jest 
Jego misja? Nasze uświęcenie — podróż życia, podczas której Bóg odtwarza coraz 
wyraźniej swój charakter w miękkim wosku naszego charakteru, aż staniemy się zu-
pełnie podobni do Niego. Mówi się, że jaki ojciec taki syn. Okazuje się, że to prawda. 
To właśnie oznacza być świętym.

Dwight K. Nelson

12 stycznia SZAFARSTWO

Ofiarność jako owoc posłuszeństwa
„Któryż to człowiek boi się Pana? Uczy go, jaką wybrać drogę. On sam będzie przebywał 

w szczęściu, a potomstwo jego odziedziczy ziemię” (Ps 25,12-13).

„»Wszelka dziesięcina (...) należy do Pana« (Kpł 27,30). Tutaj spotykamy się z tą samą 
formą wyrażenia, jaka została użyta w przykazaniu o sobocie: »Ale siódmego dnia 

jest sabat Pana, Boga twego« (Wj 20,10). Bóg zarezerwował dla siebie określoną 
część ludzkiego czasu i jego mienia, i żaden człowiek nie może sobie, bez 

popełnienia winy, tych rzeczy przywłaszczyć dla własnego użytku”2.

Gdy mój mąż Ralph i ja poznaliśmy się, on prowadził firmę otwartą siedem dni 
w tygodniu w ciągu lata i zamkniętą podczas zimowych miesięcy.

Poznaliśmy się zimą. Gdy się spotykaliśmy, zaczął świętować sobotę i odda-
wać dziesięcinę. Gdy nadeszło lato, postanowił, że jego firma będzie zamknięta w so-
botę. Jego ojciec powiedział wtedy:

1 Ellen G. White, Życie Jezusa, Warszawa 2013, wyd. XV, s. 749.
2 Taż, Patriarchowie i prorocy, Warszawa 2014, wyd. VI, s. 383.
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— W sobotę masz większy ruch niż w jakikolwiek inny dzień tygodnia. Jeśli zamkniesz 
interes w sobotę, nie zarobisz na chleb.

Ralph mimo to nie pracował w sobotę, choć wcześniej to czynił. Jednak nadal otwie-
rał firmę w niedzielę i w tym jednym dniu miał więcej klientów niż wcześniej przez cały 
tydzień, gdy pracował we wszystkie dni tygodnia.

Pobraliśmy się krótko potem. Później zawsze przekonywaliśmy się, że Bóg błogo-
sławi tym, którzy miłują Go i przestrzegają Jego przykazań1.

Olga Speer

13 stycznia SZAFARSTWO

Oddawanie dziesięciny
„Czy człowiek może oszukiwać Boga? Bo wy mnie oszukujecie!  

Lecz wy pytacie: W czym cię oszukaliśmy? W dziesięcinach i daninach” (Ml 3,8).

„Bóg błogosławi ludziom w pracy, aby mogli zwrócić Mu część należącą do Niego. 
Daje im słońce i deszcz. Sprawia, że ziemia wydaje plony. Obdarza ich zdrowiem 

i zdolnościami zdobywania środków. Ludzie zawdzięczają wszelkie błogosławieństwa 
Jego łaskawości. Pan pragnie, aby ludzie okazywali Mu wdzięczność, oddając Mu 

część swoich dochodów w postaci dziesięciny oraz darów”2.

Pewien młynarz starał się namówić swoich współwyznawców z wiejskiego zboru, 
by oddawali dziesięcinę. Jednak oni zawsze znajdowali jakąś wymówkę — naj-
częściej taką, że 9/10 nie wystarczy im na przeżycie.

Tak więc ów młynarz obiecał, że sfinansuje wszystkie wydatki zboru w nadchodzą-
cym roku. I rzeczywiście pokrywał większość tych wydatków. I wszyscy byli zadowo-
leni z tego powodu. Gdy rok dobiegał końca, współwyznawcy postanowili mu okazać 
uznanie, więc wydali przyjęcie na jego cześć, chwaląc go za jego szczodrość.

Ci, którzy wcześniej skąpili i wykręcali się od ofiarności, teraz wypowiadali miłe słowa 
podziękowań. Na koniec młynarz podziękował wszystkim za przyjęcie. Stwierdził też, że 
nie zasłużył na żadne uznanie i nie powinien odbierać żadnych podziękowań. Wyjaśnił, 
że z ziarna, które przywozili do zmielenia, pobierał dziesiątą część, tak iż ich dziesięci-
na trafiała tam, gdzie powinna trafić. Swoje wystąpienie zakończył takimi oto słowami:

— Od wielu lat tak właśnie czynię w naszym zborze i nigdy Bóg nie był pozbawio-
ny waszej dziesięciny. Myślę, że wam też jej nie brakowało3.

Richard V. Clearwaters

1 Olga Speer, w: North American Division Pastor’s Stewardship Newsletter 5/2007.
2 Ellen G. White, Prorocy i królowie, Warszawa 2009, wyd. IV, s. 452.
3 Richard V. Clearwaters, Stewardship Sermonettes, Dunham Publishing Company, 1955, s. 10.
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14 stycznia DUCH PROROCTWA

Jak Henoch chodził z Bogiem?
„Otwórz oczy moje, abym oglądał cudowność zakonu twego” (Ps 119,18).

Gdyby nasze oczy mogły zostać otwarte, ujrzelibyśmy nie tylko dobrych anio-
łów starających się wywierać dobry wpływ na nasze serca, ale także aniołów 
zła usiłujących udaremnić oddziaływanie poselstwa prawdy, które Bóg posłał 

nam w swoim miłosierdziu.
W tym świecie jesteśmy bezpieczni jedynie wtedy, gdy nasze błagania, aby strzegł 

nas od skażenia i zepsucia świata, stale są zanoszone do Boga Niebios. Nasz Zbawiciel 
powiedział nam, jakie warunki będą panować w czasach końca. Nieprawość rozmnoży 
się, ale ci, którzy otwierają się na działanie Ducha Bożego, otrzymają siłę, by przeciw-
stawić się zepsuciu naszych zdegenerowanych czasów.

Henoch chodził z Bogiem 300 lat przed swoim przemienieniem i zabraniem do nieba, 
a stan ówczesnego świata nie był lepszy niż dzisiaj i nie sprzyjał kształtowaniu chrześci-
jańskiego charakteru. W jaki sposób Henoch chodził z Bogiem? Pielęgnował w umy-
śle i sercu poczucie Bożej obecności, a w trudnych chwilach jego modlitwy i prośby 
o opiekę wznosiły się do Boga. Henoch nie przystawał na żadne postępowanie, które 
byłoby obrazą dla Boga. Stale miał Pana przed oczami. Jego modlitwą było:

— Naucz mnie drogi Twojej, abym nie błądził. Naucz mnie, jak mam postępować. 
Co mam czynić, aby przynieść Ci chwałę? (...).

Niechaj naszą modlitwą będą słowa Dawida:
— „Otwórz oczy moje, abym oglądał cudowność zakonu twego” (Ps 119,18).
Wielu zamyka oczy na prawdę. Nie chcą widzieć wad swojego charakteru i czują 

się zmieszani, gdy ktoś mówi im o Bożych przykazaniach. Wykazują w ten sposób, iż 
mają własne, ludzkie standardy, a ich wola nie jest zgodna z wolą Bożą. Nie dajcie się 
zwieść szatanowi, przeciwnikowi prawa Bożego. Pamiętajcie, że prawo Boże jest jedy-
nym standardem, według którego Bóg będzie nas sądził. (...).

Na początku Bóg powiedział:
— „Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas” (Rdz 1,26).
Jednak grzech niemal zupełnie zatarł w ludziach podobieństwo do Boga. Jezus 

przyszedł na nasz świat, aby dać nam praktyczny przykład do naśladowania. Musimy 
studiować i naśladować sposób życia Jezusa Chrystusa, aby dobroć i piękno Jego cha-
rakteru zostały odzwierciedlone w naszych charakterach. Czyniąc to, będziemy trwać 
przy Bogu przez wiarę i zwyciężać w walce z mocami ciemności, objawiając opanowa-
nie i miłość do Boga, którą Adam utracił1.

Ellen G. White
1 Ellen G. White, Manuscript 6a/1886.
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15 stycznia SZAFARSTWO

Ochocza ofiarność
„Każdy, tak jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu;  

gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje” (2 Kor 9,7).

„Duch szczodrości jest duchem nieba. (...). Krzyż Golgoty powinien wzywać 
do hojności każdego wyznawcę Zbawiciela, gdyż ilustruje zasadę dawania”1.

Kiedyś dwaj mali Chińczycy stali przed domem modlitwy w porze szkoły sobot-
niej i czekali, by wejść do środka. Pozdrowili się uprzejmie, a następnie jeden 
z nich powiedział:

— Dlaczego nie wchodzisz?
— Brzuch mnie boli — odpowiedział drugi.
— Co się stało? Nie jadłeś dzisiaj śniadania?
— Dostałem suchara, ale go nie zjadłem. Zobacz — powiedział i wyciągnął suchara 

z kieszeni. — Nie zjadłem go, bo nie mam nic innego na dary składane w czasie szkoły 
sobotniej. Przyniosłem suchara, by go ofiarować, i dlatego boli mnie brzuch.

Drugi chłopiec przyjrzał się uważnie swojemu koledze i powiedział:
— Ja też dostałem na śniadanie tylko suchara. Mam go tutaj, popatrz.
Ten popatrzył zdumiony i powiedział:
— Słuchaj, mam pomysł! Ty masz suchara i ja mam suchara. Może przełamiemy jed-

nego na pół i zjemy, a drugiego oddamy jako dar dla Jezusa?
— Dobry pomysł! — odpowiedział drugi chłopiec.
Przełamali jednego suchara na pół i zaczęli jeść. Jedli powoli, smakując każdy kęs. 

Poczuli się lepiej, po czym dumni i szczęśliwi poszli na szkołą sobotnią.
Uczestniczyli aktywnie w lekcji szkoły sobotniej, a następnie śpiewali pieśni. Gdy 

podszedł do nich diakon z tacą na dary, razem położyli na niej suchara. Niektóre dzie-
ci uśmiechnęły się, ale ja się nie śmiałem. Chciało mi się płakać, bo ich dar był większy 
niż mój. Właściwie czułem, że to był największy dar, jaki został złożony.

Jezus powiedział kiedyś, że wdowi grosz był większym darem niż wszystko, co od-
dali inni tamtego dnia, bo ten grosz był wszystkim, co miała.

Myślę, że Jezus z miłością patrzył na tych dwóch małych Chińczyków, którzy byli 
gotowi oddać swój posiłek Temu, który oddał życie za nich na krzyżu Golgoty.

Uczęszczanie do szkoły sobotniej, gdzie widzi się taką miłość, lojalność i poświęce-
nie, przynosi wielkie błogosławieństwo. Ci dwaj mali chłopcy wygłosili żywe kazanie 
tamtego dnia, stając się ochotnymi dawcami2.

Adlai Esteb
1 Ellen G. White, Counsels for the Church, Boise–Oshawa 1991, s. 272.
2 Adlai Esteb, Straight Ahead, Waszyngton 1974, s. 276.
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16 stycznia SZAFARSTWO

Ofiarność wzmacnia wiarę
„I zabronię potem szarańczy pożerać wasze plony rolne,  

wasz winograd zaś w polu nie będzie bez owocu — mówi Pan Zastępów” (Ml 3,11).

„Nasz Ojciec Niebieski ma tysiące dróg zaopatrzenia nas, o których nic nie wiemy.  
Ci, którzy uznają pełnienie służby za jedyną zasadę, a oddawanie czci Bogu 

za najwyższą wolę, zobaczą, jak kłopoty znikają, a pod nogami poczują stały grunt”1.

Pewien amerykański adwentysta dnia siódmego ze stanu Montana powiedział, że 
wiernie oddawał dziesięcinę przez 63 lata. Posiadał kiedyś 256-hektarowe gospo-
darstwo rolne, gdzie uprawiał pszenicę i owies.

Pewnego razu, gdy pszenica dojrzewała do żniwa, nadciągnęły ciężkie chmury gra-
dowe. Gdy czoło burzy było zaledwie 3 km od jego pola, rolnik padł na kolana i zaczął 
błagać Boga o spełnienie obietnicy z Ml 3,8-12.

Gdy burza dotarła do granicy jego pola, nagle grad ustał i spadł rzęsisty deszcz. 
Na przestrzeni wielu kilometrów różne uprawy leżały dosłownie wbite w ziemię.

Na wieść o tym, że pole jednego rolnika nie zostało dotknięte gradobiciem, ludzie 
przyjeżdżali z daleka, by to zobaczyć.

Dzięki temu, że jego zboże zostało ocalone przez Boga, rolnik adwentysta mógł 
wspomóc swoich sąsiadów, dając im ziarno na zasiew w następnym roku2.

Lois Christian Randolph

1 Ellen G. White, Życie Jezusa, Warszawa 2013, wyd. XV, s. 293.
2 Lois Christian Randolph, Target Heaven, s. 313.
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17 stycznia SZAFARSTWO

Ofiarność jako wierna służba
„Dobrze, sługo dobry i wierny! Nad tym, co małe, byłeś wierny,  

wiele ci powierzę; wejdź do radości pana swego” (Mt 25,21).

„Pan wciąż poddaje nas próbom, by sprawdzić, czy okażemy się wiernymi sługami. 
Wzywa swój lud, by rozważył Jego dobroć, odpowiedział na Jego miłosierdzie 
i dowiódł swej lojalności, przynosząc całą swoją dziesięcinę do Jego skarbca”1.

Wszyscy musimy się nauczyć posłuszeństwa wobec Boga, bez względu na to, 
czy rozumiemy powody Jego nakazów, czy też nie. W jednym z pierwszych 
wydań The Sabbath-School Worker znalazłem historię, która ilustruje tę zasadę.

Pewien król na Wschodzie potrzebował wiernego sługi. O to stanowisko ubiegali się 
dwaj kandydaci. Król zapłacił obu dniówkę z góry. Następnie zaprowadził ich do stud-
ni. Wskazał im kosz i rzekł:

— Postarajcie się napełnić ten kosz wodą ze studni. Wrócę wieczorem, by spraw-
dzić, jak wam poszło.

To powiedziawszy, odszedł. Dwaj mężczyźni zabrali się do pracy. Nie minęło jednak 
dużo czasu, gdy jeden z nich powiedział:

— Co za głupie zadanie! Jak można napełnić przeciekający kosz wodą?
— Musimy przynajmniej próbować. Przecież za to nam zapłacono — odpowiedział 

drugi. — Król wie, dlaczego wyznaczył nam takie pozornie niemądre zadanie. To nie 
nasza sprawa, jakie miał do tego powody.

— Nie mam zamiaru robić czegoś tak głupiego! — oświadczył pierwszy, rzucając 
kosz na ziemię i odchodząc.

Drugi kandydat starający się o posadę pracował wiernie, wyciągając wodę ze stud-
ni i wlewając ją do kosza. Tuż przed zachodem słońca okazało się, że studnia jest już 
pusta! Zaglądając do niej, mężczyzna zauważył coś błyszczącego na dnie! Opuścił 
wiadro na dno studni i, manipulując zręcznie sznurem, wydobył wspaniały pierścień 
z brylantem!

— Ach, teraz rozumiem, dlaczego król polecił nam napełniać kosz wodą! — rzekł 
do siebie. — Gdybyśmy wyciągnęli pierścień, zanim studnia została opróżniona z wo-
dy, to z pewnością znalazłby się on w koszu!

W tej chwili nadszedł król. Mężczyzna wręczył mu pierścień, który wydobył ze stud-
ni. Król uśmiechnął się i rzekł:

1 Ellen G. White, w: The Review and Herald, 10 XI 1896.
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— Ten pierścień jest twój. Byłeś wierny w małej sprawie, więc sądzę, że mogę ci za-
ufać w wielkich sprawach. Od tej pory będziesz zajmował miejsce po mojej prawicy1.

Eric B. Hare

18 stycznia KREACJONIZM

Narodziny
„Odpowiadając Jezus, rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci,  

jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego” (J 3,3).

Czy widziałeś kiedyś, jak rodzi się dziecko? Czy może być coś bardziej niesamo-
witego? By porównać poród do czegoś, mógłbym użyć metafory startu promu 
kosmicznego, a to ze względu na długą listę rzeczy, które należy sprawdzić i wie-

le procedur, które muszą być przeprowadzone bezbłędnie. Podczas narodzin dziec-
ka tyle samo — jeśli nie więcej — procesów musi zadziałać w odpowiednim momen-
cie w skoordynowany sposób, by ono mogło przyjść na świat. Zastanów się nad tym.

Dziecko jest zanurzone w wodach płodowych i otrzymuje wszystkie składniki po-
trzebne do życia przez pępowinę. Znajduje się w łonie matki i słyszy każdy jej oddech 
i każde burczenie w jej brzuchu. Żyje w ciemnym i ciepłym świecie.

A potem w stosunkowo krótkim czasie główka dziecka musi wykonać sześć bardzo 
specyficznych ruchów, aby prawidłowo przejść przez drogi rodne matki. Przemiesz-
czanie się płodu wzdłuż kanału rodnego jest wzmacniane skurczami warstwy mięśnio-
wej macicy. Układ hormonalny i nerwowy pracują wtedy na najwyższych obrotach. 
Po serii męczących skurczów następuje udany poród.

Dziecko nagle opuszcza organizm matki i zostaje oślepione światłem prawdziwego 
świata, w którym jest znacznie zimniej, a dźwięki są znacznie głośniejsze i gdzie sto-
sunkowo szybko trzeba zacząć oddychać powietrzem, a trochę później trzeba zacząć 
korzystać z własnego układu trawiennego. Po urodzeniu dziecka matka musi jeszcze 
wydalić łożysko. Potem gruczoły mlekowe zaczynają wytwarzać pokarm dla dziecka, 
a ono uczy się odżywiać w nowy sposób. Nie jestem w stanie pojąć złożoności proce-
sów, których to wszystko wymaga. Nie jestem pewien, czy rozumiemy wszystkie eta-
py tego niezwykłego wydarzenia.

Duchowe narodzenie polega nie tyle na zmianie psychologicznej, ile na dobro-
wolnej i przemyślanej decyzji, by powierzyć siebie Temu, który został ukrzyżowany 
za nas. Polega na duchowej przemianie. Wymaga to śmierci dla własnego egoizmu 

1 Eric B. Hare, Make God First, Review and Herald, 1986, s. 99.
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i uświadomienia sobie, że wszelkie dobro, jakie usiłowaliśmy uczynić, by dostać się 
do nieba, nie liczy się w ogóle, a nasz jedyny ratunek leży w pełnym zaufaniu Bogu. 
Musimy radośnie zaprosić Ducha Świętego, by działał w naszym sercu. Ten proces tak-
że jest tajemnicą. Nie rozumiemy go. Zupełna zmiana z życia kierowanego egoizmem 
na życie kierowane przez Boga to narodziny do duchowego życia.

Panie, wybieram śmierć dla egoizmu, abyś Ty mógł dokonać przemiany, której potrze-
buję, by żyć w Twoim królestwie.

David A. Steen

19 stycznia SZAFARSTWO

Ofiarność połączona z ufnością
„Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, natłoczoną, potrzęsioną i przepełnioną 

dadzą w zanadrze wasze; albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą,  
i jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą” (Łk 6,38).

„Ze wszystkich waszych dochodów przeznaczam dziesiątą część dla siebie,  
oprócz darów i ofiar, które mają być przyniesione do mojej skarbnicy.

Takie postanowienie podjął Bóg dla utrzymania dzieła ewangelii”1.

W 1938 roku mój ojciec zmarł wskutek pęknięcia wyrostka robaczkowego. Wte-
dy też jeden z jego wspólników oszukał moją matkę i pozbawił nas rodzinnej 
fortuny. Aby utrzymać rodzinę, matka musiała wrócić na studia, by zdobyć 

uprawnienia do wykonywania zawodu i móc podjąć pracę nauczycielki w Kalifornii.
Matka studiowała i jednocześnie musiała pracować, abyśmy mieli środki na utrzy-

manie. Gdy ukończyła studia, przeprowadziliśmy się do miasta, gdzie dostała pracę. 
Wkrótce potem rozpoczął się nowy rok szkolny. Gdy opłaciliśmy firmę przeprowadz-
kową i zapłaciliśmy pierwszy czynsz, zostaliśmy bez grosza. Nie mieliśmy pieniędzy 
na żywność, materiały szkolne ani paliwo do samochodu.

Pierwszą wypłatę w szkole matka miała otrzymać dopiero 1 października. To ozna-
czało, że musieliśmy przeżyć cały miesiąc bez pieniędzy. Nie znaliśmy nikogo w mie-
ście i nie mieliśmy dokąd zwrócić się o pomoc.

Nawet w najtrudniejszych okolicznościach matka zawsze wiernie oddawała dzie-
sięcinę. Po śmierci ojca przyjaciele sugerowali jej, że nie musi oddawać dziesięciny, 
skoro znalazła się w tak trudnej sytuacji. Jednak matka zdecydowanie odrzucała taką 
sugestię. Miała osobistą więź z Panem — współpracowała z Nim, jak mawiała. Za swój 

1 Ellen G. White, w: The Review and Herald, 10 XI 1896.
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obowiązek uważała służyć Bogu i czcić Go ponad wszystko. Matka powierzała Bogu 
wszystkie sprawy w modlitwie i z ufnością prosiła o pomoc, wiedząc, że On ją wysłucha.

Pierwszego dnia w nowym miejscu matka, moja siostra i ja zebrałyśmy się na na-
bożeństwo. Czytałyśmy obietnice z Biblii i książki Życie Jezusa. Matka powiedziała, że 
Bóg ma tysiące sposobów, by odpowiedzieć na nasze modlitwy. Wierzyłyśmy, że Bóg 
się o nas zatroszczy.

Godzinę później, gdy rozpakowywałyśmy pudła, usłyszałyśmy dzwonek u drzwi. 
Okazało się, że to listonosz dostarczył przesyłkę przekierowaną z naszego starego 
adresu zamieszkania. W kopercie znajdowało się 240 dolarów. Wynagrodzenie matki 
w szkole miało wynosić 130 dolarów, a więc ta suma była niemal dwa razy większa niż 
jej miesięczna pensja. Uklękłyśmy wśród kartonów i podziękowałyśmy Bogu za Jego 
miłosierdzie i błogosławieństwa, a zwłaszcza za wysłuchanie naszych modlitw.

Skąd wzięły się te pieniądze?
W liście wyjaśniono, że 40 lat wcześniej ojciec mojej matki sprzedał na kredyt parę 

koni pewnemu rolnikowi, który nigdy nie spłacił długu. Rolnik zmarł i jego syn zna-
lazł dokument, z którego wynikało, że należność nie została przekazana sprzedawcy. 
Tak więc obliczył odsetki za 40 lat i przesłał całą sumę osobie dziedziczącej po moim 
dziadku. W taki oto sposób 240 dolarów trafiło do rąk mojej matki.

Tamtego dnia Boże obietnice nabrały dla nas nowego znaczenia1.
Shirley Ann Munroe

20 stycznia SZAFARSTWO

Inspirująca ofiarność
„Lepszy jest ubogi, który postępuje nienagannie,  

niż bogaty, który chodzi krętymi drogami” (Prz 28,6).

„Nawet biedni powinni przynieść swoje ofiary Bogu. Mają uczestniczyć w łasce 
Chrystusa, wyrzekając się siebie, aby pomagać tym, którzy są w większej potrzebie. 

Dar ubogiego człowieka, owoc wyrzeczenia, jest przed Bogiem jak wonne kadzidło”2.

Zawsze lubiłam opowieści o opatrznościowych działaniach Boga w życiu Jego 
dzieci. Dlatego dobrze pamiętam historię opowiedzianą mi przez starszą ko-
bietę, której historia ta się przydarzyła. Nazywaliśmy ją babcią Sherick. Miesz-

kała ona z moją prababką o nazwisku Thompson, która troszczyła się o nią, w małym 

1 Shirley Ann Munroe, Daily Bread: A Team of Horses, w: North American Division Pastor’s Stewardship Newsletter 6/2004.
2 Ellen G. White, Działalność apostołów, Warszawa 2007, wyd. IV, s. 187.
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mieszkaniu nad sklepem w centrum miasteczka Gowanda w amerykańskim stanie 
Nowy Jork. Jedyne wejście do tego mieszkania wiodło przez stare schody przeciwpo-
żarowe na tyłach budynku z czerwonej cegły.

Nie muszę chyba dodawać, że obie staruszki żyły bardzo skromnie. Babcia She-
rick miała tak małe dochody, iż nie było ją stać na nic więcej niż skromne wyżywienie 
i opłacenie czynszu.

Byłam jeszcze małym dzieckiem, gdy opowiedziała mi swoją historię o aniele. Byłam 
wtedy na tyle mała, iż mogłam stać na biegunach bujanego fotela i bujać ją z całej siły 
tak, że aż jej stopy wzlatywały w górę. Pamiętam, jak pękała ze śmiechu, gdy to robiłam.

Babcia Sherick potrzebowała nowych podeszew do swoich butów. Do solidnych 
i wysokich czarnych butów noszonych przez starsze panie w dawnych czasach. Jed-
nak nie miała pieniędzy ani nie wiedziała, jak zdobyć odpowiednią sumę, by oddać 
do szewca swoje jedyne buty.

Oczywiście po lekturze kilkunastu historii o szafarstwie wiesz już, że była ona wier-
na Bogu i ufała w Jego pomoc. Modliła się więc przez kilka miesięcy, by Bóg pomógł 
jej zapłacić za usługę, której tak bardzo potrzebowała.

W tym miejscu przerwała na chwilę opowiadanie i zaprowadziła mnie do swojego 
małego pokoiku, gdzie zobaczyłam składane łóżko, przy którym co wieczór klękała, 
by modlić się o to, czego potrzebowała. Pokazała mi przy łóżku miejsce, w którym 
każdego wieczora stawiała swoje znoszone buty przed udaniem się na spoczynek.

Pewnej nocy obudziło ją jasne światło świecące w pobliżu jej łóżka. Nie słyszała żad-
nych słów, ale wiedziała, że ujrzała anioła. Rankiem sięgnęła po swoje buty i stwierdzi-
ła, że zostały naprawione. Robota została wykonana bez zarzutu.

Jako małe dziecko byłam bardzo przejęta, znajdując się w pokoju, w którym anioł 
ukazał się wiernie służącej Bogu babci Sherick. Od wczesnych lat życia czułam w ser-
cu potrzebę wiernego oddawania Bogu dziesięciny i darów. Być może zaczęło się to 
właśnie od tej historii opowiedzianej mi przez babcię Sherick.

Diane Brown
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21 stycznia DUCH PROROCTWA

Jedyny Wzór
„My wszyscy tedy, z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle  

chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę,  
jak to sprawia Pan, który jest Duchem” (2 Kor 3,18).

Jeśli choć przez moment popatrzymy na słońce w pełnym jego blasku, a potem 
odwrócimy od niego nasz wzrok, obraz słońca pojawi się na wszystkim, na co 
spojrzymy. Podobnie jest, gdy patrzymy na Jezusa — wszystko, na co później 

będziemy patrzeć, będzie przysłonięte Słońcem Sprawiedliwości. Nie będziemy wi-
dzieć niczego poza Nim i nie będziemy chcieli o niczym innym rozmawiać jak tylko 
o Nim. Jego obraz będzie odciśnięty w naszej duszy i wpłynie na wszystkie dziedziny 
naszego codziennego życia, łagodząc i podporządkowując sobie całą naszą naturę. 
Przez patrzenie zostajemy przemienieni na boskie podobieństwo, w obraz Chrystu-
sa. Na wszystkich, z którymi będziemy się spotykać, będziemy rzucać jasne i radosne 
promienie Jego sprawiedliwości1.

Jezus jest Doskonałym Wzorem dla nas. On ściśle przestrzegał prawa swego Ojca, 
a jednak żył w doskonałej wolności. Cechował Go zapał entuzjasty, a jednak był spo-
kojny, trzeźwy i opanowany. Był ponad zwykłymi sprawami tego świata, a jednak nie 
usuwał się na obrzeża społeczeństwa. Ucztował z poborcami podatków i grzesznika-
mi. Rozmawiał z małymi dziećmi, brał je w ramiona i błogosławił. Uczestniczył w przy-
jęciach weselnych. Płakał przy grobie Łazarza. Był miłośnikiem piękna w przyrodzie, 
a jako przykład naturalnej prostoty w oczach Bożych pokazał polne lilie przewyższa-
jące swym urokiem sztuczną wystawność. Aby przedstawić najwznioślejsze prawdy, 
posługiwał się przykładami z codziennego życia prostych ludzi. (...).

Jego gorliwość nigdy nie przeradzała się w furię, a Jego stanowczość w zawziętość. 
Jego dobroć nigdy nie była skażona słabością, a Jego sympatia sentymentalizmem. 
Łączył niewinność i prostotę dziecka z męską siłą, a całkowite poświęcenie się Bogu 
z czułą miłością do człowieka. Charakteryzowała Go godność przywódcy połączona 
z cichością i pokorą zjednującą Mu sympatię otoczenia. Odznaczał się niezrównaną 
stanowczością i łagodnością. Obyśmy codziennie żyli w bliskiej więzi z Tym, który po-
siada tak doskonały i nieskazitelny charakter2.

Nie mamy sześciu czy pięciu wzorów do naśladowania, ale tylko jeden, a jest nim 
Jezus Chrystus3.

Ellen G. White

1 Ellen G. White, Testimonies to Ministers and Gospel Workers, Mountain View–Omaha 1962, s. 388-389.
2 Taż, Letter 66/1878.
3 Taż, Testimonies for the Church, Mountain View–Omaha 1948, t. IX, s. 181.



28

22 stycznia SZAFARSTWO

Oddawanie Bożych pieniędzy
„Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę 

poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją?” (Mt 16,26).

„Chrystus jest naszym Odkupicielem i naszym Właścicielem, więc jest żywotnie 
zainteresowany tym, byśmy żyli w pokoju na tym świecie. Stara się nam ukazać 
wspaniałość nieba, bo gdzie jest nasz skarb, tam jest i nasze serce. Odkładanie 

skarbu w niebie polega na używaniu danych nam przez Boga możliwości 
pozyskiwania środków i wywierania wpływu, aby używać ich dla chwały Boga. 

Każdy grosz, jaki zarabiamy, jest własnością Pana, więc powinniśmy używać 
pieniędzy z myślą o tym, że zdamy sprawę z naszego szafarstawa”1.

Współczesny amerykański miliarder i filantrop Foster Friess, założyciel Friess 
Associates, firmy zarządzającej finansami, ofiarował miliony na pomoc dla po-
trzebujących na całym świecie, w tym m.in. ofiar azjatyckiego tsunami, hu-

raganu Katrina, trzęsienia ziemi na Haiti, wspierając sierocińce, mobilne przychodnie 
lekarskie dla ubogich, operacje ortopedyczne dla kalekich dzieci, systemy oczyszcza-
nia wody w krajach misyjnych i wiele innych projektów.

Wręczając każemu z setek gości uczestniczących w przyjęciu z okazji jego 70. rocz-
nicy urodzin czek na 70 tys. dolarów, który następnie mieli przeznaczyć na wybrany 
cel charytatywny, Friess stwierdził:

— Myślę, że jesteśmy tylko szafarzami, a nie właścicielami tego, co Bóg nam powie-
rzył. Przyjaciołom, którzy oskarżają mnie, że za dużo wydaję na cele charytatywne, 
oświadczam, że te pieniądze należą do Boga.

Uhonorowany tytułem Filantropa Roku Friess zwrócił się do zgromadzonych pod-
czas uroczystej kolacji z okazji wręczenia Nagrody Paula Weyricha w Waszyngtonie 
9 lutego 2011 roku:

— Ameryka doświadczyła połączenia kapitalizmu i chrześcijaństwa (...). Judeo-
chrześcijańskie wartości stały się szczególnym składnikiem powstania i rozwoju ame-
rykańskiej republiki. Hamowały egoizm i zachęcały do dobroczynności. Zasadnicza 
prawda jest taka, że ludzka natura pozostawiona sama sobie jest egoistyczna, ale na-
uka ewangelii wzywa ludzi do przeciwstawienia się tej naturze. W dziejach ludzkości 
widoczne są dwa wątki — chciwość i ewangelia. O ewangelii jest napisane w Mt 16,26: 
„Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej 

1 Ellen G. White, w: The Review and Herald, 7 IV 1896.
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szkodę poniósł?” O chciwości Harry S. Truman [w latach 1945-1953 prezydent Stanów 
Zjednoczonych] napisał 24 grudnia 1946 roku: „Egoizm i chciwość, cechy indywidual-
ne czy narodowe, powodują większość naszych problemów”.1

William J. Federer

23 stycznia WYBRANI

Nie ja, ale Chrystus (cz. I)
„Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus; 

a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego,  
który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie” (Ga 2,20).

Nigdy nie lubiłem być najmłodszą osobą w grupie. Gdy ma się chłopięcą urodę, 
człowiek czuje się, jakby nigdy nie dorósł. Zawsze jest się chłopcem. Tak było 
z Jankiem. Nie tym z amerykańskiego serialu familijnego The Waltons (Waltono-

wie), ale z tym o chłopięcej twarzy — najmłodszym uczniem Jezusa. Gdy będziesz kie-
dyś w Rzymie, przyjrzyj się starożytnym obrazom i rzeźbom, a ku swemu zaskoczeniu 
stwierdzisz, że czy w granicie, czy na płótnie twarz Jana jest przedstawiana jako twarz 
młodzieńca — bez brody i z długimi włosami jak u kobiety. Niby mężczyzna, a ciągle 
chłopiec. Nic dziwnego, że tak usilnie starał się wybić! Nieposkromiona pycha (ego)? 
Z pewnością. Zazwyczaj ukrywamy (albo ujawniamy) nasze braki i niedoskonałości 
w przesadzie i braku umiaru (np. Napoleon Bonaparte, znany z niewielkiego wzrostu, 
podbił prawie całą Europę).

Czy pamiętasz tę chwilę, gdy Jezus przystanął na plaży, gdzie bracia czyścili sieci?
— Pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi.
Wyprostowali się i poszli — Jakub i Jan. Jednak po kilku dniach Nauczyciel wiedział, 

że nie będzie lekko z tymi synami Zebedeusza! „Nadał im imię: Boanerges, co znaczy: 
Synowie Gromu” (Mk 3,17).

— A was, chłopcy, nazwę Narwańcami!
Zasłużyli na swoje nazwisko. Jak pamiętasz, poprosili kiedyś o możliwość zrzucenia 

niebiańskiej bomby atomowej na samarytańską wioskę. Innym razem samowolnie po-
łożyli kres jednoosobowej niezależnej służbie, która godziła w ich poczucie honoru. 
Pamiętasz zapewne, jak posłużyli się swoją matką, by zapewnić sobie dwa najwyższe 
stanowiska w mającym nastać królestwie Jezusa, rozpalając tym do czerwoności po-
zostałych dziesięciu uczniów.

1 William J. Federer, Change to Chains—6000 Year Quest for Control, Amerisearch Inc., 2011, t. I, s. 122-123.
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Przyjrzyj się tylko temu katalogowi wad charakteru Janka: „Z natury Jan nie mógł 
się szczycić pięknym charakterem, o jakim świadczyło jego późniejsze życie. W jego 
naturze istniały poważne wady. Był nie tylko [1] pyszny, [2] egoistyczny i [3] żądny wła-
dzy, ale także [4] porywczy i [5] mściwy. (...). [6] Wybuchowy temperament, [7] niepo-
hamowane pragnienie zemsty i [8] duch krytykanctwa głęboko zapuściły korzenie 
w charakterze umiłowanego ucznia”1. Brzmi znajomo? Jednak zupełnie zdumiewające 
jest to, że ten Janek (ze wszystkimi wadami psychiki i charakteru) nie tylko znalazł się 
w kręgu najbliższych uczniów Jezusa, ale stał się najdroższym przyjacielem Chrystusa 
na ziemi. Zdumiewająca i odradzająca potęga łaski!

Dwight K. Nelson

24 stycznia WYBRANI

Nie ja, ale Chrystus (cz. II)
„Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam 

ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy  
i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych” (Mt 11,28-29).

Czy Jezus faworyzuje niektórych ludzi? Wbrew pierwszemu wrażeniu wyznacze-
nie wewnętrznego kręgu — Piotra, Jakuba i Jana — nie miało nic wspólnego 
ze zjawiskiem pupilków Nauczyciela. Zdecydowany sposób, w jaki Jezus od-

rzucił prośbę Jakuba i Jana o dwa najwyższe stanowiska w Jego królestwie, świadczy 
o tym dowodnie. Jednak Nauczyciel z pewnością zwracał uwagę na „głębię ich przy-
wiązania do Niego”2. Jest tak dlatego, że serce Chrystusa jest pociągane do serc, któ-
re są pociągane do Niego. On przyciąga wszystkich do siebie, ale nie wszyscy dają się 
przyciągnąć. Na tym polega różnica między Jankiem a Judaszem.

W noc poprzedzającą śmierć Jezusa to Janek i Judasz znajdowali się najbliżej Nie-
go podczas ostatniej wieczerzy. Ale tylko jeden z nich poszedł za Jezusem do Getse-
mane. Tylko jeden nie opuścił Jezusa nawet wtedy, gdy został On aresztowany. Tylko 
Janek poszedł za Nim na wewnętrzny dziedziniec podczas sądowej farsy urządzonej 
przez kapłanów. Tylko on nocą i wczesnym rankiem szedł za Jezusem z jednego miej-
sca kaźni w drugie. Tylko Jan ze wszystkich uczniów poszedł za swoim Nauczycielem 
na Golgotę. Tylko Jana widział Jezus obok swojej matki w godzinie męki i to jemu po-
wierzył opiekę nad nią: jedynemu uczniowi, który nie opuścił Go w agonii — umiło-
wanemu Janowi.

1 Ellen G. White, Działalność apostołów, Warszawa 2007, wyd. IV, s. 298.
2 Taż, Życie Jezusa, Warszawa 2013, wyd. XV, s. 492.
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Coś niepojętego stało się w sercu tego Syna Gromu. Zaszła w nim jakaś tajemnicza 
przemiana w ciągu tych trzech i pół roku, które młodzieniec spędził u boku Nauczycie-
la. Czy nie powinno być dla nas jasne, że jedynie stałe przebywanie w obecności Zba-
wiciela mogło przemienić serce ucznia? A zatem i ty nie musisz pozostać takim, jakim 
byłeś dotąd. Przez patrzenie na Jezusa i słuchanie Go ty i ja możemy zostać przemienie-
ni. To właśnie stało się z Janem: „Dzień po dniu, w przeciwieństwie do swego własne-
go gwałtownego ducha, [1] obserwował dobroć i wyrozumiałość Jezusa, [2] słuchając 
Jego lekcji pokory i cierpliwości. [3] Otworzył swoje serce na boski wpływ i [4] stał się 
nie tylko słuchaczem, ale i wykonawcą słów Zbawiciela. [5] Siebie ukrył w Chrystusie. 
[6] Nauczył się, jak dźwigać jarzmo Chrystusa i [7] nieść Jego brzemię”1. Jak trwała była 
ta siedmioraka duchowa przemiana? Pod koniec swojego życia Jan napisał ewangelię 
nazwaną jego imieniem, w której 5-krotnie pokornie i anonimowo nazwał sam siebie 
uczniem, którego Jezus miłował. Żadnego gromu. Jan usunął się w cień. Jego opowieść 
ma tylko jednego Bohatera.

— Nie ja, ale Chrystus — te słowa stały się mottem jego życia.
Dwight K. Nelson

25 stycznia SZAFARSTWO

Ofiarność na chwałę Bogu
„Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu, i w ten sposób 

wystawcie mnie na próbę! — mówi Pan Zastępów — czy wam nie otworzę okien 
niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę” (Ml 3,10).

„Doskonałość chrześcijańskiego charakteru zdobędziemy wówczas,  
gdy stale będziemy pragnąć pomagać innym w uzyskaniu zbawienia  

— jeśli promień nieba wypełni serce i rozjaśni oblicze”2.

W tej wspaniałej biblijnej obietnicy Bóg mówi:
— Wypróbuj mnie! Przynieś dziesięcinę, a ja otworzę ci niebiańskie okna.
Niektórzy sądzą, że Bóg obiecuje bogactwo w zamian za oddawanie dzie-

sięciny. Rzeczywiście, często błogosławi On swoje wierne dzieci powodzeniem mate-
rialnym, ale też wielu ludzi jest wiernych, a mimo to są oni ubogimi osobami przez ca-
łe życie. Na czym więc polega błogosławieństwo? Otrzymują oni pełną i obfitą miarę.

1 Ellen G. White, Życie Jezusa, Warszawa 2013, wyd. XV, s. 258.
2 Taż, Przypowieści Chrystusa, Warszawa 2010, wyd. IV, s. 250.
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Pewnej soboty siedziałem obok mojego dziadka, pastora Williama C. White’a, jed-
nego z synów Ellen G. White, w domu modlitwy przy sanatorium w kalifornijskim 
miasteczku St. Helena. Tego dnia skierowano do zgromadzonych prouszający apel 
o wsparcie dla misji. Gdy taca na dary dotarła do naszego miejsca, patrzyłem, co zrobi 
dziadek White. Wyjął portfel i nie zaglądając nawet, ile w nim ma, odwrócił go do góry 
nogami i wysypał wszystko z obu przegródek na tacę! Choć przez całe życie wiernie 
oddawał dziesięcinę, nigdy nie był bogaty. Gdy zmarł, jego dom sprzedano, by spła-
cić dług hipoteczny.

Ale czy mój dziadek był błogosławiony przez Boga? Czy obietnica z Ml 3,10 spełniła 
się w jego przypadku? On odpowiedziałby na to pytanie zdecydowanie twierdząco. 
Został pobłogosławiony siedmiorgiem dzieci, z których wszystkie pozostały wierne 
wyznaniu, w którym zostały wychowane. Wszystkie podjęły pracę w dziele Bożym, 
a troje zostało misjonarzami.

Dziadek został także pobłogosławiony szczególną możliwością pracy dla Boga. 
Przez lata pomagał swojej matce, Ellen G. White, w jej niezwykłym dziele. Po jej śmier-
ci troszczył się o jej pisma i pomagał wydawnictwom adwentystycznym w tłumacze-
niu ich na wiele języków.

Gdy umarł w wieku 83 lat, miał w kieszeni klucz do Elmshaven (domu Ellen G. White).  
Dożywszy późnych lat w zdrowiu, pracował niemal do końca życia.

Podczas pogrzebu dziadka pastor James L. McElhany, przewodniczący Generalnej 
Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, powiedział:

— Gdyby każdy, komu brat White wyświadczył uprzejmość, położył dzisiaj jeden 
kwiat na jego grobie, spoczywałby on pod morzem kwiecia.

O tak, dziadku White, błogosławieństwo zostało na ciebie wylane!1

Virgil E. Robinson

1 Virgil E. Robinson, Reach Out, Waszyngton 1970, s. 59.
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26 stycznia SZAFARSTWO

Dwie rodziny (cz. I)
„Jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec 

wrzucona, czyż nie o wiele więcej was, o małowierni?” (Mt 6,30).

„Chrześcijanie nie powinni pozwolić sobie na to, by zamartwiać się o życiowe 
potrzeby. Jeśli ludzie kochają Boga i są Mu posłuszni, spełniając wiernie swoje 

obowiązki, On zatroszczy się o wszystko, czego potrzebują. (...). Róbcie to,  
co do was należy, i ufajcie Bogu, gdyż On wie, czego wam potrzeba”1.

W 1906 roku dwie rodziny uczestniczyły w spotkaniach biblijnych prowadzo-
nych przez amerykańskiego ewangelistę Carlyle’a B. Haynesa. Dwie rodziny 
przychodziły regularnie na owe spotkania. Obie żony były zdeklarowanymi 

chrześcijankami, a mężowie — nie.
Rodziny te kupiły na raty kawałek ziemi, na którym stały dwa jednorodzinne domy. 

Posiadłość była niewielka i rozciągała się między dwiema polnymi drogami oddalonymi 
od siebie o około 400 m. Jeden dom był zwrócony frontem do jednej drogi, a drugi — 
do drugiej, zaś ziemia rolna znajdowała się między domami. Podzielili działkę równo 
między siebie. Tak samo uprawiali ziemię. Uprawiali też podobne rośliny: ziemniaki, 
pomidory, groch, fasolę, rzodkiew, buraki, kukurydzę, pasternak, sałatę i fasolę lima, 
czyli to, co było popularne w tym regionie.

Zakupili nasiona w tym samym sklepie. Zasiali je tak samo i w tym samym czasie. 
Wszystko zrobili podobnie. Gleba była taka sama. Takie same były nasiona. Taki sam 
był sposób uprawy. Takie same były plony. Tak samo deszcz padał i słońce świeciło 
na oba pola. Użyli nawet takiego samego nawozu. Tylko jedno było inne.

Obie kobiety były przekonane, że należy odkładać dziesięcinę i usiłowały przeko-
nać swoich mężów, by oddawali dziesięcinę z tygodniowych dochodów. Obaj męż-
czyźni pod wpływem biblijnych wykładów, których wysłuchali, doszli do przekonania, 
że powinni oddawać dziesięcinę. Różnica polegała na tym, że jeden z nich poprosił 
żonę, by oddawała dziesięcinę, a drugi, choć wiedział, że tak należy postępować, za-
bronił żonie to czynić2.

Carlyle B. Haynes

1 Ellen G. White, Rozsądne szafarstwo, Warszawa 1999, s. 147.
2 Carlyle B. Haynes, The Legion of the Tenth, Nashville 1956, s. 79.
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27 stycznia SZAFARSTWO

Dwie rodziny (cz. II)
„Jeden daje hojnie, lecz jeszcze więcej zyskuje; inny nadmiernie skąpi  

i staje się tylko uboższy. Kto jest dobroczynny, będzie wzbogacony,  
a kto innych pokrzepia, sam będzie pokrzepiony” (Prz 11,24-25).

„Boży plan dziesięcinowy jest piękny w swojej prostocie i równości. Wszyscy mogą 
go realizować z wiarą i odwagą, gdyż ma on boskie pochodzenie. Łączy w sobie 
prostotę i użyteczność. Nie trzeba wielkiej wiedzy, by go zrozumieć i stosować”1.

Jedna rodzina oddawała dziesięcinę, a druga nie. Ale obie wierzyły, że powinny 
oddawać dziesięcinę.

Wraz z żoną wynajęliśmy pokój na lato w domu tej rodziny, która oddawała dzie-
sięcinę. To, co przeczytasz poniżej, zdarzyło się tamtego lata i widziałem to na własne 
oczy — wyraźnie, tak iż nigdy tego nie zapomnę, bo wryło mi się w pamięć tak, iż nie 
uległo zatarciu. Widziałem to i dobrze pamiętam. Wywarło to na mnie ogromne wra-
żenie, podobnie jak na wszystkich, którzy to widzieli.

Przez całe lato warzywa w ogrodzie rodziny oddającej dziesięcinę rosły zdumiewa-
jąco szybko i wyglądały wspaniale. Jednocześnie warzywa w ogrodzie rodziny nieod-
dającej dziesięciny rosły słabo i z niewyjaśnionych przyczyn więdły i usychały.

Nie sposób przypuszczać, by szkodniki posiadały jakąkolwiek wiedzę co do granicy 
między dwoma polami. Faktem jest jednak to, że działała tu jakaś inteligencja, której 
działanie nie pozwalało szkodnikom przekraczać niewidzialnej dla nich linii. Szkodniki 
— stonka ziemniaczana, mszyce, stonka kukurydziana i inne robactwo — ruinowały 
ogród tej rodziny, która nie oddawała dziesięciny. Tuż obok w ogrodzie rodziny od-
dającej dziesięcinę rośliny rosły nad podziw pięknie, tak iż zdobyły pierwsze nagrody 
na lokalnej wystawie płodów rolnych2.

Carlyle B. Haynes

1 Ellen G. White, Poselstwo do młodzieży, Warszawa 2011, s. 226.
2 Carlyle B. Haynes, The Legion of the Tenth, Nashville 1956, s. 80.
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28 stycznia DUCH PROROCTWA

Przykład Henocha wyzwaniem dla nas
„Darowane nam zostały drogie i największe obietnice,  

abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia,  
jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość” (2 P 1,4).

Henochowi nie było łatwiej żyć sprawiedliwie w jego czasach niż nam obecnie. 
Świat w jego czasach nie sprzyjał wzrastaniu w łasce i świętości bardziej niż świat, 
w którym żyjemy dzisiaj. Jednak Henoch poświęcał czas na modlitwę i łączność 

z Bogiem, dzięki czemu uniknął skażenia, które jest na świecie w pożądliwościach. Od-
dał serce Bogu i dzięki temu został przygotowany do przemienienia.

Żyjemy wśród trudności i problemów czasów końca, więc powinniśmy czerpać siłę 
z tego samego źródła, z jakiego czerpał ją Henoch. Naszym przywilejem jest żyć z Bo-
giem tak, jak żył z Nim Henoch. W ten sposób nasze życie ma się różnić od życia ludzi 
tego świata. Nie możemy pozostać wolni od skażenia, jeśli nie idziemy za przykładem 
Henocha i nie chodzimy z Bogiem. Jednak wielu ludzi to niewolnicy pożądliwości cia-
ła, pożądliwości oczu i pychy żywota, ponieważ nie stali się oni uczestnikami boskiej 
natury i nie uciekają przed zepsuciem, które jest na świecie w pożądliwościach. Służą 
samym sobie i samych siebie czczą. Myślą tylko o tym, co będą jeść, co będą pić i w co 
będą się ubierać.

Wielu mówi o ofiarności, ale nie zna jej w praktyce. Nie doświadczyli jej osobiście. 
Mówią o krzyżu Chrystusa i wyznają wiarę, ale nie doświadczyli wyrzeczenia się sie-
bie, noszenia krzyża i podążania śladami Pana.

Gdyby byli uczestnikami boskiej natury, ten sam duch, jaki mieszka w ich Panu, 
mieszkałby także w nich. Ta sama wrażliwość, ta sama miłość i to samo współczucie 
objawiałyby się w ich życiu. Nie czekaliby wtedy, aż potrzebujący i nieszczęśliwi przyjdą 
do nich i przedstawią swoje problemy. Pomaganie biednym i wychodzenie naprzeciw 
ich potrzebom byłoby dla nich tak naturalne jak czynienie dobra dla Jezusa.

Każdy, kto wyznaje Chrystusa, powinien uświadomić sobie spoczywającą na nim 
odpowiedzialność. Wszyscy powinni zrozumieć, że dobroczynność jest indywidual-
nym zadaniem, indywidualnym dziełem i praktycznym zwiastowaniem Chrystusa na co 
dzień. Gdyby każdy uświadomił to sobie i podjął tę pracę, bylibyśmy potężni jak armia 
zgromadzona wokół sztandaru. Duch Święty byłby wśród nas. Słońce Sprawiedliwości 
świeciłoby nad nami, a światłość chwały Bożej nie odstępowałaby od nas, tak jak stale 
towarzyszyła pobożnemu Henochowi1.

Ellen G. White

1 Ellen G. White, Manuscript 1/1869.
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29 stycznia SZAFARSTWO

Ofiarność wypływająca z przekonania
„Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. (...). Zastawiasz przede mną stół wobec 
nieprzyjaciół moich, namaszczasz oliwą głowę moją, kielich mój przelewa się” (Ps 23,1.5).

„Bóg nieustannie zsyła ci błogosławieństwa w doczesnym życiu.  
A gdy prosi, byś przy pomocy Jego darów pomagał w różnych dziedzinach  

Jego dzieła, czyni to w twoim najlepszym, doczesnym i wiecznym,  
interesie, abyś miał okazję uczcić Go jako swojego Dobroczyńcę”1.

To niemożliwe, żebyś miał teraz więcej pieniędzy niż w poprzednim roku! — ob-
ruszył się mój wujek. — Byłem dyrektorem ds. sprzedaży przez 30 lat i dobrze 
wiem, że nie można zarobić mniej, wydać więcej na Kościół, a mimo to mieć wię-

cej! To po prostu niemożliwe!
W tamtym roku trudno było o pracę dla nauczyciela. Na jedynym dostępnym eta-

cie oferowano płacę roczną o 300 dolarów mniejszą niż w mojej poprzedniej szkole. 
Ponadto musiałem więcej wydawać na dojazdy. Z wahaniem podpisałem umowę i za-
stanawiałem się, jakie poczynić oszczędności. Zawsze regularnie oddawałem dziesię-
cinę, ale dary na tacę składałem niewielkie. Pomimo mniejszego dochodu postano-
wiłem oddawać podwójną dziesięcinę — druga miała być przeznaczona na potrzeby 
mojego zboru.

Po kilku tygodniach zauważyłem coś dziwnego. Poprzednio, mając większe uposaże-
nie, nigdy nie byłem w stanie nic zaoszczędzić. Teraz stan mojego konta stopniowo rósł.

Gdy wspomniałem o tym mojemu wujkowi, który nie uczęszczał na nabożeństwa, 
i pokazałem mu wyciąg z konta, pokręcił głową z niedowierzaniem.

— Nie pojmuję tego — wymamrotał. — Z ekonomicznego punktu widzenia to 
niemożliwe!

Choć przez całe życie zajmował się sprzedażą i znał się na finansach, nie mógł zro-
zumieć tego, że Boża ekonomia wymyka się zwyczajnemu rozsądkowi.

W ciągu tego roku nie żałowałem, że pracuję za mniejsze wynagrodzenie. Ponadto 
praca, która początkowo wydawała mi się mało obiecująca, okazała się moim powo-
łaniem, któremu byłem wierny przez ponad cztery dziesięciolecia.

Przez lata rosła też kwota dziesięciny. Początkowo oddawałem ją tylko z pensji net-
to, a później od przychodów brutto. Z czasem zacząłem też odawać drugą dziesięcinę 

1 Ellen G. White, Rozsądne szafarstwo, Warszawa 1999, s. 30.
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z pensji netto. Jeszcze później — drugą dziesięcinę od przychodów brutto. W końcu 
zacząłem oddawać więcej niż podwójną dziesięcinę.

Szczerze mogę powiedzieć, że nigdy nie żałowałem ani grosza z oddanych pienię-
dzy. Ich oddwanie nie jest moją zasługą. Bóg uczynił cud, błogosławiąc pozostałą su-
mę bardziej, niż mógłbym Go o to poprosić1.

N.N.

30 stycznia WYBRANI

Najlepsi przyjaciele pokory (cz. I)
„A kto się będzie wywyższał, będzie poniżony,  

a kto się będzie poniżał, będzie wywyższony” (Mt 23,12).

Powiedzmy szczerze, że są rzeczy, które trudno schować do kieszeni, takie jak ho-
nor i duma. Uderzenie się w pierś nie jest ulubioną postawą wielu ludzi. A może 
właśnie uderzenie się w pierś jest duchową umiejętnością, jakiej rozwinięcia Bóg 

oczekuje od swoich wybranych?
Historia Mojżesza jest największą w dziejach historią wyniesienia od łachmanów 

do godności książęcej, a następnie odrzucenia tej godności i powrotu do łachmanów! 
Urodzony jako niewolnik i adoptowany przez rodzinę królewską stał się mordercą 
i uciekinierem. Cały świat swego czasu zachwycał się Księciem Egiptu, amerykańskim 
filmem animowanym opowiadającym o losach Mojżesza. Od unoszenia się w wysma-
rowanym żywicą i smołą koszyku na falach potężnego Nilu po zasiadanie na wyso-
kim krześle przy stole faraona w roli adoptowanego wnuka największego monarchy 
świata historia Mojżesza jest wybitnym przykładem niepojętego wręcz awansu spo-
łecznego. Uczący się od najwybitniejszych umysłów epoki, przygotowany do dowo-
dzenia największą armią świata i wyszkolony w zarządzaniu przez najwybitniejszych 
specjalistów młody Mojżesz miał przed sobą świetlaną przyszłość. Jednak dzięki się-
gającemu w wieczność wpływowi jego biologicznej matki, Jochebed, Mojżesz nigdy 
nie zapomniał o swoim hebrajskim pochodzeniu ani przynależności do ludu Bożego. 
W głębi ducha wiedział, że to on powinien wyzwolić Żydów. „Aniołowie (...) pouczyli 
(...) Mojżesza, że Jahwe wybrał go, by złamał jarzmo niewoli Jego ludu”2.

Jednak sposób działania przyswojony przez Mojżesza był zupełnie niezgodny z Bożą 
strategią. „Bo myśli moje, to nie myśli wasze, a drogi wasze, to nie drogi moje — mó-
wi Pan” (Iz 55,8). Przekonanie żywione przez Mojżesza, że zamordowanie egipskiego 

1 N.N., w: North American Division Pastor’s Stewardship Newsletter 9/2003.
2 Ellen G. White, Patriarchowie i prorocy, Warszawa 2014, wyd. VI, s. 171.
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nadzorcy stanie się dramatycznym katalizatorem przewrotu w Egipcie, doprowadziło 
go niemal do utraty własnego życia.

„I uciekł Mojżesz...” (Dz 7,29). Poniósł bowiem całkowitą porażkę, ściągając na sie-
bie wyrok śmierci. Klęska. Kto z nas nie zna tego ścisku w gardle i smaku w ustach? 
Niepowodzenia życiowe… Zawód miłosny. Bankructwo. Utrata pracy. Rozwód. Nie-
zdany egzamin w szkole. Odrzucenie przez kolegów. Trudności w życiu społecznym. 
Najniższa ocena w szkole. Porażka poniesiona pomimo usilnych starań, by wygrać. 
Zawiedzione marzenia o sukcesie... Zmarły w XX wieku irlandzki prozaik George Ber-
nard Shaw mawiał:

— Moja reputacja rośnie po każdej porażce.
Gdyby nie historia Mojżesza, z nami byłoby tak samo. Ale z jego historii uczymy się 

nieintuicyjnej prawdy, że dla Mojżesza ta porażka była sukcesem, a więc Bóg może 
wykorzystać ku dobremu także nasze porażki.

Dwight K. Nelson

31 stycznia WYBRANI

Dzień Dziękczynienia  
na środkowym pokładzie

„Gdzie będziesz jadł do syta i błogosławił Pana, Boga twego,  
za tę piękną ziemię, którą ci dał...” (Pwt 8,10).

W swojej wielokrotnie nagradzanej książce Mayflower współcześnie żyjący 
Amerykanin Nathaniel Philbrick połączył obiektywizm historyka z talentem 
dramatopisarza, tworząc najbardziej szczegółową i jednocześnie wciągającą 

kronikę pielgrzymów (ojców założycieli), jaką kiedykolwiek czytałem.
Po męczącej podróży przez smagany wichrami Atlantyk na środkowym pokładzie 

(pomiędzy górnym pokładem a najniższym pokładem towarowym) 102 pasażerów 
żaglowca Mayflower, z których połowa była purytanami, a drugą połowę stanowili 
poszukiwacze przygód i załoga, wylądowało na półwyspie Cape Cod w mroźny listo-
padowy dzień. Opis przedstawiony w książce przez Philbricka czyta się z niemal na-
bożnym podziwem. Pielgrzymi zeszli na ląd w przemoczonych i zamarzniętych ubra-
niach 23 grudnia. Po dwóch tygodniach wznieśli pierwszy budynek (wspólną chatę). 
Następnie doszło do groźnego ataku zimy, który zaostrzył się tak, iż wielu rozchorowało 
się i zmarło. Tylko sześć osób było w stanie zatroszczyć się o siebie i innych. Zmarłych 
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chowano nocą w nieoznaczonych grobach, by nie zdradzić się przed miejscowymi In-
dianami. Do wiosny zmarły 52 osoby ze 102 pasażerów Mayflowera.

„Zazwyczaj myślimy o pielgrzymach jako wytrwałych poszukiwaczach przygód 
podtrzymywanych przez niezachwianą religijną wiarę, ale byli to przecież tylko ludzie 
stojący wobec jednego z największych wyzwań — związanych z imigracją i uchodź-
stwem — z jakim człowiek może mieć do czynienia”1.

Niemal cztery wieki później my także podróżujemy w Dzień Dziękczynienia na środ-
kowym pokładzie (między przeszłością a przyszłością) jako uchodźcy w obcym kraju, 
będąc „gośćmi i pielgrzymami na ziemi” (Hbr 11,13).

Jakiego ducha powinniśmy zachować? Czy mamy podobne nieugięte postanowie-
nie, by być wiernymi wizji, jaka legła u podstaw naszego ruchu? Bez względu na prze-
ciwności, jakie czekały pielgrzymów w nowym kraju, i straszną cenę, jaką musieli za-
płacić, ludzie ci byli podobni do bohaterów wiary z 11. rozdziału Listu do Hebrajczyków, 
którzy z daleka jedynie ujrzeli spełnienie danych im obietnic, a mimo to byli pewni, 
że zostaną one spełnione. Nie zawrócili. My także nie powinniśmy zawracać, ale po-
winniśmy patrzeć „na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary” (Hbr 12,2). W Chrystu-
sie obietnica dotycząca Ziemi Obiecanej jest pewna. Pielgrzymi zdawali sobie sprawę 
z tego, że są wybranymi. My także musimy to wiedzieć. Być może już niedługo prze-
kroczymy granicę Ziemi Obiecanej.

Dwight K. Nelson

1 Nathaniel Philbrick, Mayflower, s. 76.
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