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TEMAT:
CELOWO STWORZENI
Wstęp
Cieszę się, że mogę dzielić się Bożym przesłaniem z Wami w Dniu Związku Harcerstwa Adwentystycznego. Obecnie Pathfinder Club [ZHA jest częścią Pathfinder Club] liczy w przybliżeniu 2 miliony członków na całym świecie, a w tym roku świętujemy 69 - tą rocznicę
powołania do służby Pathfinder Club. Służba ta rozpowszechniła się w aż do 150 krajów,
a jej celem jest przygotowanie ludzi do wieczności.
Drogie Zuchy, Harcerze oraz wy, bracia i siostry w Kościele, czy kiedykolwiek zastanawialiście się dlaczego tu jesteście? Czy rozmyślaliście o tym dlaczego Bóg was stworzył? Czy
odkryliście najważniejszy powód dla którego On was ukształtował? Mam nadzieję, że dziś
odkryjecie Boży plan dla waszego życia i zrozumiecie że On stworzył was celowo.
Znany autor, dr Myles Munroe kiedyś powiedział: „Największą tragedią w życiu nie jest
śmierć, lecz życie bez celu”, powiedział także: „Nie jesteś ważny ze względu na to jak długo
żyjesz; Jesteś ważny ze względu na to jak efektywnie żyjesz”.
Zuchy, harcerze, przyjaciele i bracia, wasz cel w życiu wykracza poza wasze aspiracje, osiągnięcia, karierę, pragnienia i zwycięstwa. Jedna z pisarek, której książki były najczęściej wydawane, Ellen G. White napisała: „Ci, którzy żyją ze świadomością celu starając się czynić
dobro i uszczęśliwiać bliźnich oraz czcić i wielbić Odkupiciela, są prawdziwie szczęśliwi
w tym życiu. Natomiast człowiek niespokojny, niezadowolony, próbujący rozmaitych rzeczy
w nadziei odnalezienia szczęścia, zawsze się skarży, że doznaje rozczarowania. Wiecznie mu
czegoś brakuje, nigdy nie jest spełniony, bo żyje tylko dla siebie.”* Aby dokładniej zrozumieć Boży cel, dla którego umieścił Cię na tej Ziemi, musimy rozpocząć od przestudiowania Jego słów zawartych w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju.
Zanim otworzymy nasze Biblie, pomódlmy się: Kochający Boże i Stworzycielu wszystkiego,
przychodzimy dziś do Ciebie z wdzięcznością za Twoje stworzenie. Gdy rozglądamy się
dookoła, jesteśmy zachwyceni wspaniałością i geniuszem wszystkiego co uczyniłeś. Przyroda wokół nas opowiada o Twoim majestacie - niebo, góry, drzewa, jeziora i strumyki
mówią o Twoim cudownym stworzeniu. Dałeś dam piękno, które możemy obserwować
w kolorach tęczy, kwiatach i łanach pól. Słowa nie są w stanie w pełni wyrazić wyjątkowości Twoich dzieł. Dołączamy w modlitwie do autora psalmu w słowach: „Panie, Władco
nasz, jak wspaniałe jest imię Twoje na całej ziemi!” Dopomóż nam Panie, abyśmy mogli
okazać Tobie miłość i cześć poprzez dbanie o to wszystko co stworzyłeś. Pokornie oddajemy Ci chwałę i dziękczynienie. W imię Jezusa Chrystusa, amen!
Bóg Stwórca
Księga Rodzaju jest uważana za jedną z najważniejszych ksiąg Biblii. Bez niej, byłoby trudno zrozumieć całą Biblię. Księga ta opisuje początki świata, rodzaju ludzkiego, a także jaki
jest cel naszego istnienia. Otwórzcie wraz ze mną, pierwszą księgę Biblii, spisaną przez
Mojżesza, Księgę Rodzaju. Przeczytamy pierwszy wiersz pierwszego rozdziału.
*Ellen G. White, Umysł, Charakter, osobowość cz. II, rozdz. 89

Rdz 1,1: „Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię.”
Na „początku” Bóg stworzył nie tylko naszą planetę, ale cały wszechświat, a później stworzył ciebie i mnie. Jedna rzecz jest jasna to, to że Bóg stworzył wszystko. On jest inicjatorem stworzenia. On stworzył nas dla pewnego, znanego Mu celu i dopóki nie odkryjemy
tego celu, nie doświadczymy poczucia spokoju i przynależności. Na początku Bóg, autor
chce przekazać nam że nie ma początku bez Boga. On jest Alfą i Omegą, początkiem
i końcem. On jest jedynym, który tworzył na początku, On jest źródłem życia, istnienia
i celu. Bóg pojawia się na początku, ponieważ bez Niego, nie ma stworzenia.
Chciałbym zaapelować do każdego z Was, abyście postawili Boga na pierwszym miejscu
w waszym życiu. Początek i Stworzenie mogły mieć miejsce, ponieważ był tam Bóg. Bóg
powinien być najważniejszą osobą w naszym życiu. Jeśli chcesz podjąć się jakiegoś zadania lub zrobić cokolwiek w swoim życiu, postaw Boga na „POCZĄTKU”. Gdy budzimy się
rano, zamiast chwytania za telefon, brania prysznica, spełniania obowiązków czy wykonywania jakiejkolwiek innej czynności, zacznijmy dzień z Bogiem. Jest wiele powodów dla
których przemoc, zabójstwa, gwałty, samobójstwa czy dyskryminacje się nasilają, ale jednym z nich jest to, że Bóg nie jest na początku w życiu wielu ludzi.
Bóg powinien być na początku naszych decyzji, marzeń, kariery, finansów i relacji. On powinien być na początku w szkole, w pracy, a nawet gdy publikujemy nasze posty
w mediach społecznościowych, powinniśmy wskazywać, że Bóg jest naszym początkiem.
Wielu ludzi żyje życiem, które jest pozbawione celu, bez radości, bez nadziei
i czasem jest to spowodowane tym, że Bóg nie jest ich priorytetem. Zuchy, harcerze, przyjaciele, bracia i siostry, pozwólcie, że zapytam: jakie miejsce Bóg ma w waszym życiu?
W Ewangelii Mateusza 6,33 możemy przeczytać: „Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego
i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane.”
Gdy postawimy Boga na pierwszym miejscu otrzymamy błogosławieństwa; porządek,
światłość, poznanie, rozwój oraz dostatek. Bez Boga, życie nie ma znaczenia, sensu
i celu, a bez celu, życie nie ma żadnej wartości. Bez wartości, nie mamy nadziei. Imię Bóg,
oznacza Najwyższa Istota, w języku hebrajskim „silny, potężny, możny”. To pokazuje nam
niezwyciężoną moc. Bóg jest najważniejszym słowem w tym wersecie
[w Rdz 1,1 - przyp. red.]. On jest jego podmiotem, tym który wykonuje czynność i zasługuje na całe uznanie. On nadaje cel Swojemu stworzeniu.
Nikt inny nie jest w stanie wykonać tego co czyni Bóg. W Ewangelii Mateusza 19,26 Jezus
mówi: „A Jezus spojrzał na nich i rzekł im: U ludzi to rzecz niemożliwa, ale u Boga wszystko
jest możliwe”. Bóg jest wykonawcą tego dzieła, nie tylko Najważniejszym, ale istotnie Jedynym. Teolog Jacques Doukhan tłumaczy to w ten sposób: „Bóg jest jedynym Liderem, nie
dlatego, że po prostu jest Stwórcą lub ze względu na Swoją stwórczą moc, ale dlatego, że
jest Tym, który poprzedził wszystko i wszystkich”.
Kluczowym czasownikiem, którego nie możemy pominąć, jest hebrajskie słowo użyte
w znaczeniu „stworzył”. Ono oznacza, że to co zostało ukształtowane było nowe i doskonałe. Definicja stwarzania jest używana zawsze wyłącznie z osobą Boga, jako podmiotu
wykonującego tę czynność. Słowo to, jest używane tylko wtedy gdy Bóg inicjuje nową
rzecz czy projekt. Nikt inny, nie potrafi tego zrobić, tylko On. To samo słowo jest użyte
w Psalmie 51,12: „Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, A ducha prawego odnów we

mnie!” Dawid mówi: Ty Panie jesteś jedynym, który może zmienić moje życie, jesteś jedynym, który może zmienić jego okoliczności, jesteś jedynym, który może pomóc, podnieś
mnie i odnów moje życie. Bóg jest jedynym, który może nadać sens przynależności, cel
naszemu życiu. W liście do Filipian 2,13 jest napisane: „Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie, i wykonanie”. Bóg chce stworzyć nowego człowieka wypełnionego nadzieją. Bóg chce nadać Tobie Jego tożsamość, tak abyś mógł wypełnić twój cel.
Ten akt stworzenia na początku jest przesłaniem dla wielu filozofii tego świata:







ateistom mówi, że stworzenie jest dziełem Boga,
politeistom mówi, że jest tylko jeden Bóg,
panteistom mówi, że Bóg nie jest częścią swojego stworzenia i jest niezależny od niego,
ewolucjonistom mówi, że wszechświat został stworzony i nie jest dziełem ewolucji,
materialistom mówi, że materia nie jest wieczna, ale została stworzona,
egzystencjalistom mówi, że stworzenie ma swój cel.

Bóg stworzył niebo i ziemię, co Biblia potwierdza w liście do Kolosan 1,16: „Ponieważ
w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności wszystko
przez Niego i dla Niego zostało stworzone”.
Brytyjski poeta William Cowper kiedyś powiedział: „Natura jest nazwą skutku, którego
przyczyną jest Bóg”, a brytyjski matematyk Lord Kelvin skomentował: „Jeśli myślicie dość
intensywnie, nauka zmusi was do wiary w Boga. Musimy stanąć, twarzą w twarz z tajemnicą i cudem Stworzenia”.

W księdze Izajasza 45,18 czytamy: „Bo tak mówi Pan, Stwórca niebios - On jest Bogiem który stworzył ziemię i uczynił ją, utwierdził ją, a nie stworzył, aby była pustkowiem, lecz na
mieszkanie ją stworzył: Ja jestem Pan, a nie ma innego.”
・Bóg stworzył celowo
Właśnie przeczytaliśmy, że Bóg stworzył Ziemię, aby była zamieszkana, aby miała swój cel.
Ale w Rdz 1,1 mamy sytuację, w której Ziemia jest pusta, pogrążona w ciemności
i chaosie. W Rdz 1,2 czytamy: „A ziemia była pustkowiem i chaosem; ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód.”
A.

Pustkowie i Chaos

Z tekstu dowiadujemy się, że Ziemia była chaosem. Słowo „chaos” w języku hebrajskim
oznacza „nicość”, zaś słowo „pustkowie” oznacza brak życia. Bóg pojawia się
i zapoczątkowuje proces, który nauczy nas Bożego celu dla naszego życia. Spójrzmy co
wydarzyło się w ciągu pierwszych trzech dni stworzenia:
・Dzień pierwszy: Stworzenie światłości (Rdz 1,3-5): „I rzekł Bóg: Niech stanie się światłość. A następnie oddzielił światłość od ciemności.”
・Dzień drugi: Stworzenie atmosfery i wody (Rdz 1,6-8): Bóg oddzielił wodę znajdującą
się w powietrzu atmosferycznym od wód znajdujących się na ziemi.
・Dzień trzeci: Stworzenie roślinności (Rdz 1,9-13): Najpierw Bóg oddzielił wodę od lądu. A następnie stworzył zieloną trawę, drzewa i roślinność wszelkiego rodzaju na ziemi.

Jak możemy dostrzec, w ciągu pierwszych trzech dni Bóg kształtuje i porządkuje. Ziemia
była bezkształtna i Bóg zaczyna ją formować. Co wydarzyło się w ciągu kolejnych trzech
dni?
・Dzień czwarty: Stworzenie słońca, księżyca i gwiazd (Rdz 1,14-19)
・Dzień piąty: Stworzenie istot wodnych oraz ptactwa (Rdz 1,20-23)
・Dzień szósty: Stworzenie istot lądowych oraz ludzi (Rdz 1,24-31; 2,7-20)
1. Żywy inwentarz, dzikie zwierzęta oraz płazy (Rdz 1,24-25)
2. Błogosławiona istota, która otrzymuje dwie rzeczy:

a. Jest obrazem Boga (Rdz 1,26-27)
b. Otrzymuje zadania od Boga: (Rdz 1,26-31; 2,15-19)
(1) Panować nad przyrodą (Rdz 1,26,28)
(2) Zapełniać Ziemię rodzajem ludzkim (Rdz 1,28)
(3)

Uprawiać i dbać o ich piękny dom - Ogród Eden (Rdz 2,15)

(4)

Spożywać owoce z każdego drzewa, z wyjątkiem Drzewa Poznania Dobra i Zła
(Rdz 2,16-17)

(5)

Nadać nazwy wszystkim innym istotom żywym/zwierzętom (Rdz 2,19-20)

・Dzień Siódmy: Bóg odpoczął (Rdz 2,1-6) Jego praca twórcza jest zakończona
i nazwana dobrą. Bóg pobłogosławił i wyróżnił siódmy dzień.
Podsumowując, w ciągu pierwszych trzech dni Bóg kształtował, a przez trzy kolejne Bóg
wypełniał. Bóg nadał cel Swojemu stworzeniu. Pierwszego dnia światłość została oddzielona od ciemności, czwartego dnia Słońcu i Księżycowi nadano cel, aby zapewniać światło
w ciągu dnia i nocy. Niebiosa były wypełnione gwiazdami i latającymi ptakami. Morze zostało wypełnione morskimi istotami. Ziemia została napełniona ludźmi oraz zwierzętami,
aby mogli się po niej poruszać. Wszystko co zostało stworzone, miało swój cel.
To co zrobił Bóg, to było nadanie celu Jego stworzeniu. Następnie Bóg stworzył Adama,
„uformował” go i napełnił go Duchem, i stał się Adam istotą żyjącą. Bóg nadał mu cel. Adam był pełen Boga. Jaki jest Twój cel? Bóg stworzył Cię po to, abyś był Nim napełniony.
On dał Adamowi i Ewie zadanie, aby napełniali Ziemię, byli jej szafarzami oraz byli błogosławieństwem dla innych. Dlaczego Bóg stworzył Ciebie? Po pierwsze po to, aby wypełnić
Cię Jego Duchem, a po drugie po to, abyś był błogosławieństwem dla innych.
Być może, jest tutaj osoba, która czuje się bez formy, pustkę lub ciemność.
・Bezkształtny (w chaosie): Być może w twoim życiu jest chaos. W twojej rodzinie panuje chaos, twoja szkoła to chaos, twoje poczucie własnej wartości jest niskie i czujesz jakby twoje życie nie miało żadnego celu i sensu.
・Pustka: Może, mimo że jesteś w kościele, wciąż czujesz pustkę. Twoje serce wypełnia nienawiść i ból, a brak w nim nadziei i Boga. W tym momencie mówię do kogoś, kto
jest tutaj i czuje, że jego życie jest pozbawione sensu i znaczenia. Niektórzy z was nawet
planują aby powrócić do domów z tą pustką.

・Ciemność: Być może widzisz kształt dla swojego życia i nie czujesz pustki, ale jesteś
w ciemności. Zmieszany Nikodem przyszedł do Jezusa, gdy było ciemno. Judasz wówczas
go wydał. Jezus został pojmany gdy było ciemno. Piotr był zmieszany, stał się porywczy
i zaparł się Jezusa gdy było ciemno. Być może jesteś zdezorientowany nie wiedząc co
przyniesie przyszłość.
・Ale jest jedna rzecz, o której wiem: Bóg może uporządkować twoje życie jeśli Mu
na to pozwolisz. Może wypełnić pustkę w tobie nadzieją, siłą i mocą. Może być światłem,
które pokieruje twoimi decyzjami. On może oświetlić twoje życie i nadać mu cel. Bóg
stworzył cię, abyś był taki jak On: pełny miłości, pasji, odwagi, nadziei, energii. ON stworzył cię na swoje podobieństwo, masz cel.

Podsumowanie:
Zostałeś celowo stworzony. Bóg ma plan dla ciebie. Jesteś dla Niego ważny. Od kiedy pojawiłeś się w łonie swojej matki, On był dla ciebie. W Psalmie 139,13-14 jest napisane: „Bo
Ty stworzyłeś nerki moje, Ukształtowałeś mnie w łonie mojej matki. Wysławiam cię za to, że
cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła twoje i duszę moją znasz dokładnie.”
Wysłuchajcie słów tego poematu napisanego przez Russella Kelfer’a:
„Jesteś tym kim jesteś z pewnego powodu. Jesteś częścią zawiłego planu. Jesteś drogocennym i wartościowym projektem, nazwanym Bożą kobietą lub mężczyzną. Wyglądasz w ten
sposób jak wyglądasz z pewnego powodu. Nasz Bóg nie popełnił żadnego błędu. On utkał
cię w spójną całość w łonie matki, jesteś dokładnie taki jakim chciał cię stworzyć. Rodzice,
których miałeś byli dokładnie tymi, których on wybrał i niezależnie od tego jak możesz się
czuć, oni zostali zaprojektowani specjalnie z myślą o Bożym planie i noszą pieczęć Mistrza.
Rozumiem, cierpienie z którym przyszło ci się zmierzyć nie była łatwe… A Bóg ronił łzy, gdy
tak cię to bolało; Ale to zostało dopuszczone do ciebie po to, aby ukształtować twoje serce,
tak abyś wrósł na Jego podobieństwo. Jesteś tym kim jesteś z pewnego powodu, zostałeś
uformowany laską Mistrza. Jesteś tym kim jesteś, ukochanym, ponieważ jest Bóg.”
Rick Warren mówi o tym w ten sposób: „Twoje narodziny nie były błędem lub przypadkiem;
Twoje życie nie jest pomyślnym zbiegiem okoliczności. Twoi rodzice go nie zaplanowali; Zrobił to Bóg. On nie był zaskoczony twoimi narodzinami. Właściwie, On na to czekał. Na długo przed tym, gdy zostałeś poczęty przez twoich rodziców, Bóg już począł cię w Swoim umyśle. On jako pierwszy pomyślał o tobie. To nie los, nie przypadek, nie szczęście, nie zbieg
okoliczności, że w tym właśnie momencie ty oddychasz.”

Nie jesteś przypadkiem: „Urodziłeś się dzięki Jego celowi i dla Jego celu.” Zostałeś stworzony przez Boga i dla Boga, i dopóki tego nie zrozumiesz, twoje życie będzie pozbawione
sensu.
Żyjąc ze świadomością swojego celu: nadajesz znaczenie swojemu życiu, upraszczasz je,
koncentrujesz je, a ono motywuje i przygotowuje cię na wieczność. W psalmie 138,8 czytamy: „Pan dokona tego dla mnie. Panie, łaska twoja trwa na wieki, Nie zaniechaj dzieła
twoich rąk.”
Jeśli chcesz, aby Bóg wypełnił swój cel dla ciebie wstań, gdy będę się modlił.

Modlitwa końcowa: Nasz Ojcze i Stwórco, stojąc przed Tobą wysławiamy Cię ponieważ Ty jesteś Bogiem i nie ma nikogo jak Ty. Dziękujemy Ci za to, że stworzyłeś nas, nadając nam cel. Wypełniłeś nas Duchem i uczyniłeś nas żyjącymi istotami. Poleciłeś nam, abyśmy byli błogosławieństwem dla tych, którzy są wokół nas. Twój plan dla naszego życia
jest jedynym, który nas dopełni i przyniesie światłość oraz ład w nasze życie. Panie, chcielibyśmy być takimi jakimi Ty nas stworzyłeś, abyśmy byli, dlatego prosimy Cię abyś pomógł
nam wypełniać Twój plan dla naszego życia. Prosimy Cię o to, aby Twoja wola objawiła się
w życiu każdej z osób, która jest teraz w tym miejscu. Panie, błogosław nam i pomóż nam
być błogosławieństwem dla każdego z kim mamy styczność. Pomóż nam dzielić się Twoją
miłością i nadzieją, których doświadczamy i będziemy doświadczać, żyjąc z Tobą przez
wieczność. Dziękujemy Ci za 4 miliony Pathfinder i Adventurer na świecie, za naszych rodziców, za naszą rodzinę w zborze oraz za całą kadrę. Modlę się w imieniu Jezusa, Amen!

