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Są tacy, którzy posługują się pismami Ellen G. White w celu usprawiedliwienia własnej niewiary. Są to ci, którym “trzeba zamknąć usta”, gdyż prowadzą
wielu na wieczne zatracenie, “nauczając, czego nie należy, dla brudnego zysku”
(Tyt 1,11). Oto co powiadają w swoim sercu: “Uczyniliśmy przymierze z śmiercią,
i z piekłem mamy porozumienie, bicz gwałtowny nas nie dojdzie, gdy przechodzić
będzie; bośmy położyli kłamstwo za ucieczkę swoję, a pod fałszem utailiśmy się”
(Iz 28,15).
Niniejszą kompilację kieruję jako pomoc wszyskim tym, którzy na codzień
borykają się z niewiarą swoich przyjaciół i pastorów.
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Zwycięstwo Chrystusa oznacza,
że możemy zwyciężyć

Możemy zwyciężyć, całkowicie, zupełnie. Jezus umarł,
aby uczynić nam drogę ucieczki, abyśmy dzięki zwycięskiej modlitwie, dzięki Jego łasce, mogli pokonać każdą
pokusę, każdą chytrą pułapkę wroga, i w końcu z Nim
zasiadli w Jego królestwie (ST, 18.11.1886 par. 16).
Możemy zwyciężyć, owszem, całkowicie, zupełnie. Jezus
umarł, aby uczynić nam drogę ucieczki, abyśmy mogli
pokonać każdy zły nastrój, każdy grzech, każdą pokusę,
i w końcu z Nim zasiadli (4bSG 29).
Możemy zwyciężyć, owszem, całkowicie, zupełnie. Jezus
umarł, aby uczynić nam drogę ucieczki, abyśmy mogli
pokonać każdą wadę, oprzeć się każdej pokusie, i w końcu z Nim zasiedli na Jego tronie (RH, 4.09.1883 par. 9).
Możecie być zwycięzcami. Codziennie kierujcie się do
Boga po siłę i każdego dnia zwyciężajcie. Gdy powstają
pokusy, nie pozwólcie im zdobyć zwycięstwa nad wami,
ale musicie zdobyć zwycięstwo nad nimi (YI, 1.12.1852
par. 23).
Nie ma żadnego powodu, dla którego nie mielibyśmy
być zwycięzcami (ST, 9.03.1888 par. 13).
Największym podbojem dla każdego z nas będzie zwyciężenie własnego ja, sprowadzenie go do posłuszeństwa
prawu Bożemu (RH, 18.08.1885 par. 12).
Bóg dał człowiekowi Swoje święte Prawo będące Jego
miarą charakteru. Za sprawą tego prawa możesz do-
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strzec i pokonać każdą wadę twojego charakteru (RH,
14.05.1901 par. 3).
Niech zatem nikt nie traktuje swoich wad jako nieuleczalnych. Bóg obdarzy wiarą i łaską, aby je pokonać
(GC88 489).
Możecie pokonać zło — złe myśli, pragnienia — przez
krew Baranka i słowo waszego świadectwa. Nie możemy
sobie pozwolić na grzeszenie. Ono kosztuje zbyt wiele
(YI, 9.07.1914 par. 10).
Wonne kadzidło zasług Chrystusa udziela wierzącej
duszy cech Jego charakteru. To właśnie w ten sposób
współdziałanie boskiej siły i zasług razem z człowiekiem
czyni go pod każdym względem całkowitym zwycięzcą, a
także podnosi człowieczeństwo w skali moralnej wartości u Boga (RH, 29.11.1898 par. 13).
Jakakolwiek jest natura twoich wad, Duch Pański
uzdolni cię, abyś je rozpoznał, i będzie dana tobie łaska,
za pomocą której mogą one być pokonane. Dzięki zasługom krwi Chrystusa możesz być zwycięzcą — owszem,
więcej niż zwycięzcą1 (YI, 7.07.1894 par. 4).
Prawo Boże nie domaga się niczego innego, jak duchowej doskonałości; a za pośrednictwem bezgranicznej
ofiary Syna Bożego zapewniono wystarczający środek,
aby człowiek mógł stać się uczestnikiem boskiej natury,
i przez zasługi krwi Chrystusa był zwycięzcą. Nie jest
on doskonały z siebie. Chrystus mówi: „Beze Mnie nic
uczynić nie możecie”. Środek zapewniający naszą doskonałość znajduje się w połączeniu z Chrystusem. „Ja w
nich, a Ty we Mnie, aby byli doskonali w jedno, żeby
świat poznał, że Ty Mnie posłałeś i że umiłowałeś ich,
jak i Mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby ci, których Mi
1
Odniesienie do Tekstu z Rzym 8,37, w którym angielskie wydania tłumaczą słowo
ὑπερνικάω (hupernikaō) „more than conquerors”, względnie „we more than conquer”.
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dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby oglądali
Moją chwałę, którą Mi dałeś, ponieważ umiłowałeś Mnie
przed założeniem świata” (RH, 27.08.1901 par. 4).
O dobrze, które możemy wykonać łącząc się w ten sposób z naszym Zbawicielem nie dowiemy dotąd, aż jako
zwycięzcy wejdziemy do miasta Bożego (YI, 3.05.1900
par. 5).
On nie zniży Swojego prawa do wzorców ludzkich, zaś
człowiek nie jest w stanie się wznieść, aby zadowolić
wzorzec Boży. Lecz dzięki zasługom krwi ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Zbawcy wszyscy, którzy chcą,
mogą być zwycięzcami. (RH, 5.01.1886 par. 9)
Możemy otrzymać łaskę, za pomocą której możemy być
zwycięzcami, i odziedziczyć życie, które bierze miarę z
życia Boga (ST, 7.05.1896 par. 1).
Zwycięzcę oczekuje wieczna waga chwały. Jeśli zdobędziemy niebo, zdobędziemy wszystko. Czy nie porzucimy grzechu i pozwolimy Chrystusowi, aby przez wiarę
przebywał w naszych sercach? Dopiero jak będziemy
posiadali usposobienie Chrystusa, będziemy do Niego
podobni, i ujrzymy Go takim, jakim jest (YI, 11.01.1900
par. 1).
Musimy usiłować zwyciężyć, spoglądając na Jezusa;
bowiem w każdej pokusie On będzie u naszego boku, by
dać nam zwycięstwo (RH, 18.08.1891 par. 6).
Tym sposobem dzień po dniu możecie z pomocą Jezusa
zwyciężać własne ja (YI, 5.11.1896 par. 6).
Być chrześcijaninem oznacza być podobnym do Chrystusa. Musimy zastosować się do warunków wyłożonych
w Słowie Bożym. Musimy w zaufaniu uchwycić się bogatych obietnic Bożych; a wówczas będziemy zwycięzcami
(ST, 5.09.1900 par. 4).
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Wszelka nieczystość myśli zostanie pokonana, a umysł
będzie wyćwiczony w czystych i świętych myślach. Obmawianie i zniesławianie zostanie porzucone. Zazdrość i
egoizm będą pokonane, bowiem są szatańskie, a nie podobieństwem do Chrystusa (ST, 12.10.1891 par. 10).
Siła Jezusa będzie udzielona każdej duszy, która w zapasach walczy prawidłowo2. Wszyscy mogą być zwycięzcami (ST, 10.06.1889 par. 6).
On trwał w Swojej prawości będąc zwycięzcą, a przez
Niego synowie Adama mogą także być zwycięzcami (ST,
17.02.1888 par. 10).
Możemy zwyciężyć i zdobyć królestwo niebios tylko
skutkiem gorliwego, stanowczego starania oraz wiary w
zasługi Chrystusa (YI, 24.05.1900 par. 5).
Chrystus ma pełnomocnictwo od Swojego Ojca, aby
udzielać Jego boskiej łaski i siły człowiekowi — umożliwiając mu, aby w Jego imieniu odniósł zwycięstwo. Jest
jedynie niewielu wyznających naśladowców Chrystusa,
którzy wybierają zaangażowanie się z Nim w dziele stawienia oporu pokusie Szatana, tak jak On się jej przeciwstawił i zwyciężył (...). Scena doświadczenia Chrystusa na pustyni była fundamentem planu zbawienia i daje
upadłemu człowiekowi klucz, za pomocą którego może
on zwyciężyć w imieniu Chrystusa (...). Wszyscy są indywidualnie wystawiani na pokusy, które przezwyciężył
Chrystus, ale siła jest im zapewniona we wszechmocnym
imieniu wielkiego Zwycięzcy. I wszyscy muszą dla siebie
indywidualnie zwyciężyć. Wielu jest atakowanych i upada pod wpływem tych samych pokus, którymi Szatan
atakował Chrystusa (RH, 8.09.1874 par. 15-17).

2
Jest to odniesienie do tekstu biblijnego: „Również jeśli ktoś staje do zapasów, nie
otrzymuje korony, jeżeli nie walczy prawidłowo” (2 Tym 2,5).
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Mamy być zwycięzcami, zwyciężyć świat, ciało i diabła
(ST, 16.05.1892 par. 1).
To właśnie przez łaskę Chrystusa mamy być zwycięzcami; przez zasługi Jego krwi mamy być z liczby tych,
których imiona nie zostaną wymazane z księgi żywota
(ST, 15.06.1891 par. 3).
Mamy być zwycięzcami. Mamy uzyskać zwycięstwo tutaj i teraz; mamy zdobyć cenne doświadczenie w sprawach Bożych właśnie teraz. Jeśli nie zdobędziemy tego
doświadczenia i zwycięstwa w tym życiu, to nie zdobędziemy go nigdy (ST, 4.03.1889 par. 6).
Mamy być zwycięzcami nad wszystkim, co walczy przeciwko zasadom królestwa Boga (RH, 1.02.1912 par. 15).
On dał nam hojne obietnice, aby nas zachęcić, byśmy
byli zwycięzcami (RH, 26.03.1889 par. 2).
Stwierdzenie „kto zwycięży” wskazuje, że dla każdego z nas istnieje coś do zwyciężenia. Zwycięzca ma być
odziany w białą szatę sprawiedliwości Chrystusa (RH,
9.07.1908 par. 2).
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