TRZECI PROTEST
Do wszystkich adwentystycznych Rad i Zarządów

W imię OJCA, i SYNA, i DUCHA ŚWIETEGO.
Głos Wołającego: Prostujcie Drogę Pańską!!!

Niech „Duchowi Liderzy” powstrzymają falę
bezczeszczenia szabatu wśród adwentystów.
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Udział Wydawnictwa ZNAKI CZASU w Krakowskich Targach
Książki dnia 27 października 2018 roku
szabat Pana Boga.

Izaj. 40, 3: Głos się odzywa: Przygotujcie na pustyni drogę Pańską,
wyprostujcie na stepie ścieżkę dla Boga naszego! Każda dolina niech
będzie podniesiona, a każda góra i pagórek obniżone; co nierówne, niech
będzie wyrównane, a strome zbocza niech się staną doliną! I objawi się
chwała Pańska, i ujrzy to wszelkie ciało pospołu, gdyż usta Pana to
powiedziały.
Ezech. 46,3: I lud pospolity będzie oddawał Panu w sabaty i nowie
pokłon u wejścia do tej bramy.
Ezech. 44,23: Będą pouczyć lud o różnicy między tym, co święte, a tym,
co pospolite, oraz między tym, co nieczyste, a tym, co czyste. W sprawach
spornych będą występować, jako sędziowie; będą sądzić według moich
praw. We wszystkie moje święta będą przestrzegać moich wskazań i moich
przepisów i będą święcić moje sabaty.
Ezech.22,8: Lekceważysz moje świętości, bezcześcisz moje sabaty.
Ezech. 20,19: Ja, Pan, jestem waszym Bogiem. Postępujcie według moich
przykazań i przestrzegajcie moich praw, i wykonujcie je! Święćcie moje
sabaty i niech będą znakiem między mną a wami, aby wiedziano, że Ja, Pan,
jestem waszym Bogiem!
Ezech.20,20: Święćcie moje sabaty i niech będą znakiem między mną a
wami, aby wiedziano, że Ja, Pan, jestem waszym Bogiem! Lecz i synowie
byli przekorni wobec mnie, nie postępowali według moich przykazań i nie
przestrzegali moich praw - które, jeżeli człowiek wykonuje, żyje dzięki nim.
Bezcześcili moje sabaty. Wtedy postanowiłem wylać na nich moją
zapalczywość na pustyni, aby dać upust mojemu gniewowi na nich.
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Jer. 17,21: Tak mówi Pan: Strzeżcie się, jeżeli wam życie miłe, a nie
noście ciężarów w dzień sabatu i nie wnoście ich do bram, Jeruzalemu!
Ani nie wynoście ciężarów z waszych domów w dzień sabatu i nie
wykonujcie żadnej pracy, lecz święćcie dzień sabatu, jak nakazałem waszym
ojcom!
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Ezech. 20,11: I dałem im moje przykazania, i objawiłem im moje prawa,
które jeżeli człowiek wykonuje, żyje dzięki nim, nadałem im również moje
sabaty, aby były znakami między mną a nimi, aby wiedzieli, że Ja, Pan,
jestem tym, który ich uświęca.

Jer.17,23: Lecz oni nie usłuchali ani nie nakłonili swojego ucha, ale
usztywnili swój kark, aby nie słuchać i nie przyjmować pouczenia. Jeżeli
gorliwie słuchać mnie będziecie, mówi Pan, by nie nosić ciężarów przez
bramy tego miasta w dzień sabatu, ale będziecie święcić dzień sabatu, nie
wykonując w nim żadnej pracy,
Jer.17,27: Lecz jeżeli mnie nie usłuchacie, aby święcić dzień sabatu i aby
nie nosić ciężarów, gdy wchodzicie do bram Jeruzalemu w dzień sabatu, to
Ja rozniecę w jego bramach ogień i pochłonie pałace Jeruzalemu, i nie
zgaśnie.
Neh. 13,22: Następnie nakazałem Lewitom, … aby dzień sabatu był
należycie święcony.
WSTĘP

Rok 2018 zapiszę się w historii polskiego adwentyzmu eskalacją
lekceważenia szabatu a z drugiej strony atakowaniem z wykluczeniem z
Kościoła tych, którzy ostro sprzeciwiają się takiej postawie.
Jest to mój już trzeci protest przeciwko łamaniu szabatu w krakowskim
zborze w wykonaniu Ch.I.W. ZNAKI CZASU, który bierze udział w
Krakowskich Targach Książki 25-28 października 2018 roku.
Poprzednie dwa protesty nie przyniosły żadnego rezultatu, lecz wręcz
przeciwnie, fala lekceważenia szabatu rozlała się po całej Polsce a z drugiej
strony szykanowanie osób, którym nie podoba się takie zachowanie, zgodnie
z Jer. 18,18 (BG)„Pójdźmy a wymyślmy co przeciwko Jeremiaszowi.”
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Dzień 17 marca 2018 roku jest nazwany przeze mnie i chyba
pozostanie w historii polskiego adwentyzmu „Czarnym Szabatem”, kiedy to
wielu prawowiernych adwentystów płakało nad tym, co nasi „Duchowi
Liderzy” zrobili. Zamiast w DOMU MODLITWY liderzy udali się na
spotkanie z odstępczymi kościołami Wielkiego Babilonu, aby cieszyć się z
wydania Biblii Ekumenicznej.
Sytuacja powtarza się 27 października 2018 roku krakowscy LIDERZY
DUCHOWNI, wyślą młodzież, aby prowadziła działalność biznesową na
Targach Książki.
Uważam, że Pastorowie Mirosław Harasim i Andrzej Siciński sami powinni
sobie w sobotnie dopołudnie stać na Targach Książek i prowadzić
działalność biznesową a nie w tym czasie wygłaszać kazania.
Dodatkowe jest smutne, że w krakowskim zborze wyprasza się z
DOMU MODLITWY po nabożeństwie w sobotę wszystkich nawet tych, co
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Szabat Pana Boga twojego

chcieliby wspólnie spędzić szabat na wspólnym studiowaniu Pisma
Świętego, co trwa już pięć lat. Chciałem organizować nabożeństwa
popołudniowe po głównym nabożeństwie, jak to kiedyś było tzw.
nabożeństwa młodzieżowe, to nie otrzymałem zezwolenia od Rady Zboru.
Nawet zakazane jest przychodzenie w tygodniu do DOMU MODLITWY,
aby pomodlić się.
Protestuję też przeciwko wszelkiej formie dźwigania ciężarów, mebli,
stołów i itp. w przygotowaniu SOBOTNIEJ SOFY, NOCY ŚWIĄTYŃ lub
jakiś innych wykładów, przez co bezcześci się szabat PANA BOGA.
Jesteśmy już obiektem drwiny ortodoksyjnych protestantów przez takie
akcje łamania szabatu i działalności ekumenicznej.
W dalszym ciągu są aktualne zalecenia, napomnienia i uwagi w
Proteście 2016 roku i Proteście 2017 roku, które są umieszczone na mojej
stronie internetowej www.adwent.org
Uwagi końcowe
Mam nadzieję, że czytelnik tego protestu zrozumie powagę tego, co się
stało i będzie wpływał swoim osobistym przykładem do nie dopuszczania w
przyszłości takich zakazanych działań w szabat, a osoby odpowiedzialne i
akceptujące ten incydent do głębszej refleksji nad Słowem Boga i do
rozwiązania tego grzechu zgodnie z Słowem Boga.
Z chrześcijańskim pozdrowieniem pozostaje
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Jarosław Woźniak

