
   SERCE CHRYSTUSA W NIEBIE 

        WOBEC GRZESZNIKÓW NA ZIEMI. 

   
 Łaskawe usposobienie i delikatne uczucia Chrystusa w jego                                                              

ludzkiej naturze, teraz w chwale względem jego członków doświadczających 

wszelkiego rodzaju niemocy w postaci grzechu albo cierpienia.   
   

   (Tytuł oryginału: ,,THE HEART OF CHRIST IN HEAVEN TOWARDS SINNERS ON 

EARTH.”) 
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 I. CZĘŚĆ PIERWSZA. 

 

 1. WSTĘP. 

  

 Przedstawiwszy naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa we wszystkich tych wielkich i 

najbardziej ważnych czynach jakich dokonał, czyli w Jego posłuszeństwie Bogu do śmierci, Jego 

zmartwychwstaniu, wniebowstąpieniu, zajęciu miejsca po prawicy Bożej i wstawiennictwie za nas, 

które ze wszystkich innych zostały bardziej obszernie opisane załączę teraz do tego (jako następne 



w kolejności i podobnego rodzaju) niniejsze dzieło, które przedstawia serce Chrystusa, który jest 

teraz w Niebie, zasiadając po prawicy Boga i wstawiając się za nami; jak jest dotknięte i łaskawie 

usposobione wobec grzeszników znajdujących się na ziemi, którzy do Niego przychodzą; jak 

chętne jest, aby ich przyjąć i jak czułe, aby im okazać litość we wszystkich ich niedomaganiach 

spowodowanych grzechem i cierpieniem. Czego zakresem i zastosowaniem będzie to, aby dodać 

otuchy i zachęcić wierzących, aby z większą odwagą przychodzili do tronu łaski, do takiego 

Zbawiciela i Arcykapłana, gdy poznają jak słodko i czule jest nastawione Jego serce wobec nich 

(chociaż jest teraz w swojej chwale), aby usunąć ten wielki kamień potknięcia, który napotykamy (a 

który pozostaje niewidoczny) w myślach ludzi na drodze wiary, że Chrystus będąc teraz nieobecny 

na ziemi i wywyższony do tak wysokiej i nieskończonej odległości chwały, zasiadł po prawicy 

Majestatu Boga; ponieważ nie wiedzą jak przyjść do Niego, aby porozmawiać z Nim o ich 

zbawieniu tak swobodnie i z taką nadzieją, żeby je otrzymać, tak jak to robili ci biedni grzesznicy, 

którzy przychodzili do Niego za jego dni w ciele na ziemi. Gdyby naszym udziałem było, myślą 

oni, porozmawianie z Nim, gdy był On na ziemi, tak jak to robili Maria, Piotr i Jego inni uczniowie, 

to bylibyśmy odważni i otrzymalibyśmy wszystko z Jego rąk. Albowiem postrzegali Go przedtem 

jako człowieka podobnego do nich, a który był pełen pokory i łagodności i został uczyniony 

grzechem i był wrażliwy na wszelkiego rodzaju cierpienia i nieszczęścia; ale teraz udał się do 

dalekiego kraju i przywdział chwałę i nieśmiertelność, więc nie są pewni czy, aby Jego serce przez 

to się nie zmieniło. Celem  niniejszego dzieła jest zatem zapewnienie biednych dusz, że Jego serce, 

w odniesieniu do litości i współczucia, pozostaje takie same jakie było gdy Chrystus przebywał na 

tym doczesnym świecie; że wstawia się w Niebie z tym samym sercem jakie miał za dni swego 

życia w ciele na ziemi; i że jest tak pokorny, łagodny, łatwy do ubłagania i tak delikatny w swej 

litości; że mogą przystępować do Niego tak bezpośrednio w wielkiej sprawie ich zbawienia, z taką 

nadzieją i na tak łatwych warunkach, że uzyskają je od Niego, tak jak gdyby mogli, gdyby 

przebywali wraz z Nim na ziemi w tym samym czasie i byli zażyli w relacji z Nim w odniesieniu do 

wszystkich ich potrzeb. Nic nie może być bardziej pocieszającego i zachęcającego od powyższych 

rzeczy, dla tych, którzy zrezygnowali z tego doczesnego życia na rzecz życia z wiary i których 

dusze usilnie dążą do mocnej i całkowitej społeczności z ich Zbawicielem Chrystusem. 

 Dowody, które mogą pomóc naszej wierze w tym sprowadzam do dwóch rodzajów: 

pierwsze bardziej zewnętrzne i drugie bardziej wewnętrzne. Pierwsze dowodzące, że rzeczy tak się 

mają jak się mają; a drugie dowodzące przyczyn i powodów dlaczego tak musi być. 

 I. Po pierwsze, jeśli chodzi o te zewnętrzne dowody, są one wzięte z kilku fragmentów 

Pisma i z postępowania Chrystusa w różnych sytuacjach, a ściślej mówiąc z jego pożegnalnej 

mowy przed swoją śmiercią, jego zmartwychwstania, wniebowstąpienia i jak siedzi teraz po 

prawicy Bożej. Poprowadzę was, drodzy czytelnicy przez te same punkty przez które prowadziłem 

czytelników w moim poprzednim dziele (choć w innym celu), wyciągnę takie obserwacje z Jego 

przemówień i zachowań we wszystkich sytuacjach przez które przeszedł, które będą zmierzać 

bezpośrednio do przekonania naszych serc co do omawianej rzeczy, a mianowicie, że pomimo tego, 

że Chrystus jest teraz w Niebie, to Jego serce pozostaje tak samo łaskawie nastawione do 

grzeszników, którzy przychodzą do Niego, jak było zawsze, gdy przebywał w ciele na ziemi. A jako 

podstawę lub wstęp do przedstawienia pierwszego rodzaju dowodów użyję poniższego wersetu; a 

jeśli chodzi o inne dowody, użyję innych ustępów Pisma tam, gdzie to będzie właściwe do 

odpowiedniego miejsca w niniejszym dziele. 

 ,,A przed świętem Paschy Jezus, wiedząc, że nadeszła jego godzina, aby przeszedł z tego 

świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca” (Jan 13:1 

UBG). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. DOWODY Z OSTATNIEJ MOWY POŻEGNALNEJ PRZED ŚMIERCIĄ 

CHRYSTUSA DO JEGO UCZNIÓW. 

 

  

 A. Chrystus wiedział na długo przedtem, zanim zwierzył się swoim uczniom, że miał ich 

zostawić i odejść od nich do Nieba, gdyż werset Jan 16:4 UBG: ,,A nie mówiłem wam tego na 

początku”, sugeruje, że Chrystus powstrzymał się od mówienia im tego przez długi czas. Jednakże, 

gdy zaczyna ich zaznajamiać z tym to natychmiast otwiera przed nimi swoje serce mówiąc nie tylko 

jak było do nich nastawione w owym czasie, ale  i jakie będzie, gdy przejdzie On już do swojej 

chwały. Dlatego, w tym celu, przyjrzyjmy się pokrótce jego ostatniemu zachowaniu się i jego 

kazaniu w czasie Jego ostatniej wieczerzy, którą spożył wraz z uczniami, jak to celowo zostało 

spisane przez ewangelistę Jana, a zobaczymy, że w tym kierunku zmierzają te długie przemowy 

Chrystusa w Ewangelii Jana od rozdziału 13 do 18. Nie będę ich komentował, ale tylko pokrótce 

wyciągnę z nich spostrzeżenia, które bardziej wyraźnie potwierdzają te dowodzone rzeczy.  

 a. Te słowa Pisma (Jan 13:1 UBG), które przedłożyłem powyżej jako pierwszy tekst 

kazania, są przedmową do całej przemowy Chrystusa, która po nim następuje (a ściślej mówiąc 

umycie nóg uczniom i następujące po nich kazanie), a która odpowiednio ukazuje argument i 

podsumowanie wszystkiego. Słowa przedmowy są następujące: ,,A przed świętem Paschy Jezus, 

wiedząc, że nadeszła jego godzina, aby przeszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, 

którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. A gdy była wieczerza…..Jezus, wiedząc, że 

Ojciec dał wszystko w jego ręce i że od Boga wyszedł, i do Boga idzie; wstał…..i zaczął myć nogi 



uczniom (Jan 13:1-5 UBG). Ten wstęp został podany przez ewangelistę celowo, aby pokazać 

postawę serca Chrystusa, jakie było przed Jego odejściem, a potem żeby rzucić światło na, nadać 

połysk i podać interpretację wszystkiemu co potem następuje. Zakresem czego jest pokazanie jakie 

będą uczucia Chrystusa (do nich) w Niebie; Jan przedstawia nam jakie były myśli Chrystusa wtedy 

i jakie było nastawienie Jego serca pośród tych myśli, które to obie te rzeczy spowodowały 

nastąpienie wszystkiego co stało się potem. 

 (1.) Jan podaje przesłanki tego co było w myślach Chrystusa i co było tematem jego 

rozmyślań. Chrystus zaczął głęboko rozmyślać zarówno o tym, że miał odejść z tego świata, bo 

tekst Pisma mówi: ,,Jezus, wiedząc, że [to znaczy myśląc wtedy o tym] nadeszła jego godzina, aby 

przeszedł z tego świata do Ojca” (Jan 13:1 UBG), jak i o tym jak potem w krótkim czasie zostanie 

wprowadzony do chwały, która go czekała; bo tekst mówi dalej: ,,Jezus, wiedząc [to znaczy myśląc 

wtedy o tym], że Ojciec dał wszystko w jego ręce”, to znaczy, że wszelka moc na Niebie i na ziemi 

będzie Jego, jak tylko postawi stopę w Niebie; wtedy wpośród tych myśli, Chrystus poszedł i 

wymył stopy uczniom; po tym, jak najpierw rozważył, gdzie miał udać się i kim miał tam się stać. 

 (2.) Ale, po drugie, na czym najbardziej skupiało się serce Chrystusa, pośród wszystkiego 

tego wzniosłego rozmyślania? Nie tak bardzo na Jego własnej chwale, chociaż jest powiedziane, że 

rozmyślał i o tym, aby przez to bardziej wyrazić swoją miłość do nas, ale na podstawie tych myśli 

Jego serce płonęło miłością ku i było nakierowane na ,,swoich”, Jana 13:1 UBG mówi: 

,,umiłowawszy swoich”; słowo swoich oznacza największą bliskość, bycie najbardziej drogimi i 

największą intymność opartą na posiadaniu. Przedwiecznie wybrani są własnością Chrystusa, jego 

częścią, nie jako rzeczy posiadane, Jan 1:11 powiada: ,,Do swej własności przyszedł, ale swoi go 

nie przyjęli”; słowa powyższe wskazują, że Chrystus uważał ich za swoją własność, ale jako rzeczy 

nie jako osoby; natomiast w Jan 13:1 napisane jest, że Chrystus uważał swoich uczniów za swoją 

własność, ale ma na myśli bliższy związek, uważa ich za własne dzieci, własne członki, 

oblubienicę, czy też swoje własne ciało; i uważał, że chociaż miał odejść ze świata, to jednak jego 

uczniowie mieli być na świecie i dlatego celowo dodano słowa: ,,...którzy byli na świecie”, to 

znaczy, którzy mieli pozostać na nim. Nasz Pan posiadał również innych, którzy byli Jego 

własnością do których szedł, to znaczy: ,,...do duchów sprawiedliwych uczynionych doskonałymi” 

(Heb 12:23 UBG), których jeszcze dotychczas nie widział. Można by pomyśleć, że gdy Chrystus 

rozmyślał o odejściu z tego doczesnego świata, to Jego serce było całe skierowane na Abrahama, 

Izaaka Jakuba i innych zmarłych wierzących do których szedł; jednakże tak nie było; Chrystus 

bardziej troszczył się o swoich, którzy mieli pozostać na tym doczesnym świecie, na którym jest tak 

wiele zła (jak sam powiedział w Jana 17:15 UBG), zarówno wynikającego z grzechu jak i 

cierpienia, którymi uczniowie, podczas gdy przebywali na tym świecie nie mogli być nie skalani ani 

nie trapieni. To jest to, co sprawiało, że Jego serce koncentrowało się na nich, nawet w czasie, gdy 

było pełne myśli o Jego własnej chwale: ,,...umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował 

ich aż do końca.” Słowa te zostały powiedziane, aby pokazać stałość Jego miłości i jaka ona będzie, 

gdy Chrystus będzie w swojej chwale. ,,...aż do końca,” to znaczy do jej (miłości) doskonałości, 

powiada Chryzostom, zacząwszy ich miłować, Chrystus udoskonali i dopełni swoją miłość do nich. 

Ponadto wyrażenie: ,,...aż do końca” oznacza na zawsze. Tak jest czasami używane w oryginale 

greckim, i tak jest tutaj użyte te wyrażenie przez ewangelistę, zgodnie ze zwrotem z Pisma 

Świętego zawartym w Psalmie 103: ,,Nie będzie się spierał bez końca, ani chował gniewu na 

zawsze” (Ps 103:9 KJV), tak to tłumaczymy, ale w greckim przekładzie Pisma czytamy: ,,...ani 

chował gniewu do końca.” Tak, że celem Jana opisu jest pokazanie jakie będzie nastawienie serca i 

miłość Chrystusa względem Jego uczniów na zawsze, kiedy odejdzie do swego Ojca, jak również 

jakie były one wobec uczniów tutaj na ziemi; ponieważ oni byli Jego własnością, a On ich 

umiłował, i ponieważ On się nie zmienia, dlatego będzie miłował ich na zawsze. 

 (3.) I po trzecie, aby zaświadczyć o tym wszystkim przez prawdziwe świadectwo, jaka 

będzie miłość Chrystusa względem Jego uczniów, gdy będzie znajdował się w Niebie, ewangelista 

Jan, opisuje, że gdy nasz Pan rozmyślał nad tymi wszystkimi wielkimi rzeczami dotyczącymi Jego 

nadchodzącej chwały i suwerennych włości, które miał objąć w posiadanie, to wziął wodę i ręcznik 

i umył nogi swoim uczniom. Że to był cel Jana okazuje się, gdy tylko zaobserwujemy spójność z 



drugim wersetem, który mówi, że: ,,Jezus, wiedząc, że Ojciec dał wszystko w jego ręce”, wtedy 

,,Wstał od wieczerzy i złożył szaty, a wziąwszy płócienny ręcznik, przepasał się” (Jan 13:4 UBG), 

,,Potem nalał wody do miednicy i zaczął myć nogi uczniom” (Jan 13:5 UBG); przez co jest 

ewidentnym, że zamiarem ewangelisty było przekazanie nam tego, że gdy myśli Chrystusa były 

skupione na Jego przyszłej chwale i gdy był pogrążony w nich to wtedy, i z tej okazji, pośród tych 

myśli umył nogi swoim uczniom. A co miał na myśli Pan Jezus tak czyniąc, jeśli nie to, że podczas 

gdy będzie w Niebie, to nie będzie mógł już uczynić takich zewnętrznych przejawów nastawienia  

swego serca poprzez czynienie tak pospolitych posług względem nich na ziemi; dlatego też czyniąc 

to w pośrodku myślenia o swojej chwale pokazał co byłby zadowolony (jeśli można tak 

powiedzieć) uczynić dla nich kiedy będzie w pełni jej posiadania. Tak wielka jest Jego miłość do 

nich. W Łk 12:36-37 znajduje się inne wyrażenie miłości Chrystusa podobne do tego, co 

potwierdza, że to ma Chrystus na myśli w Jan 13, i że takie nastawienie serca będzie miał w Niebie. 

W Łk 12:36 Chrystus przyrównuje siebie do Oblubieńca, który ma udać się do Nieba na ucztę 

weselną; a który posiada sługi, którzy Go oczekują tu na ziemi, a ponieważ czekają długo, to mogą 

sobie myśleć różne rzeczy, dlatego Chrystus dodaje: ,,Zaprawdę powiadam wam, że się przepasze i 

posadzi ich za stołem, a obchodząc, będzie im usługiwał” (Łk 12:37 UBG). Ten fragment nie 

oznacza oczywiście, że Chrystus będzie usługiwał w dniu ostatecznym, czy teraz w Niebie, tym 

którzy w nim zasiadają; ale jest to przenośne wyrażenie słowami, tak jak pokazał przez umycie nóg 

uczniom w rzeczywistym przykładzie, aby wyrazić przelewającą się miłość, która znajduje się w 

Jego sercu, i niedoścignione szczęście, którym będziemy się wtedy cieszyć, wykraczającym poza to 

czego możemy się spodziewać; z tego względu Chrystus wyraża się poprzez niezwykłą rzecz, nigdy 

nie słyszaną, a mianowicie, że Pan będzie usługiwał swoim sługom; i posługiwał tym, którzy Jemu 

posługiwali. A jest to powiedziane po to, aby pokazać nastawienie Jego serca względem nich, i co 

byłby zadowolony uczynić dla nich. Tak, że widzimy jakie było nastawienie Jego serca zanim 

odszedł do Nieba, nawet pośród myśli o całej swojej chwale i widzimy jakie będzie potem, gdy tak 

odejdzie i będzie wywyższony całą swoją chwałą, ponieważ zadowolił się umyciem nóg biednym 

grzesznikom, i chce służyć tym, którzy przychodzą do i czekają na Niego. 

 (4.) Po czwarte, jaka była Jego tajemnica kryjąca się za tym, że umył uczniom nogi? Otóż 

był to dla nich przykład okazywania sobie wzajemnej miłości i pokory, a także oznaczało zmycie 

ich grzechów przez Chrystusa, jak to tłumaczy Jan (Jan 13:8,10 UBG). Prawdą jest, że Chrystus jest 

teraz w Niebie, i nie może teraz zejść na ziemię i umyć nogi swoim wyznawcom, ale przez umycie 

nóg uczniom przed odejściem do Nieba dał do zrozumienia, że ci grzesznicy, którzy przyjdą do 

Niego, gdy będzie przebywał On w chwale zostaną obmyci przez niego ze swoich grzechów; 

,,...Chrystus umiłował kościół i wydał za niego samego siebie; Aby go uświęcić, oczyściwszy 

obmyciem wodą przez słowo; By stawić przed sobą kościół chwalebny, niemający skazy ani 

zmarszczki” etc., (Ef 5:25-27 UBG). 

 b. Ten wzór czy też deklarację dotyczącą nastawienia Jego umysłu wyciągamy z tego Jego 

uczynku wymycia nóg przy Jego ostatnim pożegnaniu przed śmiercią. Następnie przyjrzyjmy się 

ogólnemu trendowi tego długiego kazania, które wygłosił przy tej okazji, a odkryjemy, że jego 

sednem, było, aby dalej zapewnić swoich uczniów jakie nastawienie będzie miało Jego serce 

względem nich; i to będzie stanowić drugi dowód. 

 Zajęło by zbyt dużo czasu, aby omawiać każdy szczegół. Ale z pewnością żaden kochający 

mąż nie starał się bardziej zadowolić serce swojej oblubienicy podczas swojej nieobecności, aniżeli 

Chrystus uczynił to względem serc swoich uczniów, a przez nich względem wszystkich wierzących. 

Gdyż musimy wiedzieć raz na zawsze, że to co Chrystus powiedział swoim uczniom, to powiedział 

również do nas, wszystkich wierzących; jak to sugeruje werset Jana 17:20 UBG: ,,A nie tylko za 

nimi proszę, lecz i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie.” I tak, jak to, o co się modlił 

obejmowało wszystkich wierzących tak i to, co powiedział swoim uczniom dotyczyło nas również.  

 (1.) Po pierwsze, Chrystus pozwala im zobaczyć jaka będzie postawa Jego serca względem 

nich, i jak będzie się troszczył o nich, gdy będzie w Niebie, przez to, co wyznał im, że pójdzie tam, 

aby wykonywać dla nich, w odniesieniu do czego, proszę najpierw zwrócić na to uwagę, że z 

miłością zaznajamia ich co to będzie, zanim to się stanie; co wskazuje na troskliwość i delikatność z 



jaką mąż odnosi się do żony. A także, jak otwarcie mówi, jak ktoś, kto nie chce ukryć niczego przed 

nimi!: ,,Lecz ja mówię wam prawdę: Pożyteczniej jest dla was, abym odszedł” (Jan 16:7 UBG). A 

po drugie, powiada im, że jest to całkowicie dla nich i ku ich szczęściu: ,,A ja będę prosił Ojca i da 

wam innego Pocieszyciela” (Jan 14:16 UBG), podczas gdy uczniowie pozostaną na tym doczesnym 

świecie, Chrystus miał odejść, aby im ,,przygotować miejsce” (Jan 14:2 UBG), gdy będą odchodzić 

z tego świata. ,,W domu mego Ojca jest wiele mieszkań”, rzekł im Chrystus, który szedł, aby zająć 

je dla nich, i pilnować je dla uczniów, dopóki tam nie przyjdą. I znowu, jak otwarcie i szczerze 

mówi o tym do nich. ,,Gdyby tak nie było powiedziałbym wam.” Uczniowie mogli wierzyć 

Chrystusowi, ponieważ On nigdy by ich nie zwodził nawet za całą chwałę Nieba do którego 

odchodził. Kogo by nie przekonała ta otwartość i szczerość serca? Ale, po trzecie, ponieważ sama 

sprawa, którą miał się zająć w Niebie Chrystus była tak bardzo korzystna dla nas i naszego 

szczęścia, to o ileż bardziej zajęcie się nią przez Niego przemawia za tym. I rzeczywiście Chrystus 

sam wyciąga z tego argument o niezmienności Jego miłości do swoich uczniów. ,,Idę, aby wam 

przygotować miejsce” (Jan 14:3 UBG); jeśli to jest zadanie Chrystusa, to nie powinniśmy wątpić w 

Jego miłość, gdy tam będzie; cała chwała Nieba nigdy nie sprawi, aby Chrystus zapomniał o swoim 

zadaniu. Za dni swego życia w ciele na ziemi Pan Jezus nie zapomniał ani jednego zadania z jakim 

przyszedł na ten doczesny świat: ,,Czy nie wiedzieliście, że muszę być w tym, co należy do mego 

Ojca?” (Łk 2:49 UBG), powiedział Chrystus, gdy był dzieckiem; gdy dorósł wykonał wszystkie 

zadania do najdrobniejszego włącznie, poprzez wypełnienie wszelkiej sprawiedliwości. Dlatego, z 

pewnością nie zapomni o żadnej sprawie, którą ma wykonać w Niebie, gdyż jest to zdecydowanie 

przyjemniejsza praca od tej, którą wykonał na ziemi.  I (jak przedstawiłem w poprzednim dziele z 

Heb 6:20): ,,Gdzie jako poprzednik wszedł dla nas Jezus,”  jako prekursor zajmujący miejsce w 

Niebie dla nas; nie może On o nas tam zapomnieć, ponieważ nasze imiona są wszystkie zapisane w 

Niebie dookoła Niego i są stale przed Jego oczami; nie tylko na mocy Bożego przedwiecznego 

wybrania: ,,Lecz podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do niebiańskiego Jeruzalem 

i do niezliczonej rzeszy aniołów; Na powszechne zebranie, do zgromadzenia pierworodnych, którzy 

są zapisani w niebie, do Boga, sędziego wszystkich, do duchów sprawiedliwych uczynionych 

doskonałymi; i do pośrednika nowego przymierza, Jezusa, do krwi, którą się kropi” etc., (Heb 

12:22-24 UBG); ale i sam Chrystus zapisuje ich na nowo swoją krwią nad każdym mieszkaniem 

tam, które zajmuje dla kogokolwiek. Ponadto Chrystus nosi ich imiona zapisane na swoim sercu, 

tak jak Arcykapłan nosił na sercu napierśnik z wypisanymi imionami 12 plemion Izraela, gdy 

wchodził do miejsca najświętszego. Chrystus zasiada w Niebie, aby dopilnować, aby nikt inny nie 

zajął ich mieszkań za ich plecami jak to mamy mówić w zwyczaju. I dlatego Pismo mówi, że 

zbawienie jest zachowane w Niebie dla nas (1 Piot 1:4 UBG); to znaczy, strzeżone celowo dla 

wierzących przez Pana Jezusa Chrystusa. Źli aniołowie mieli tam kiedyś mieszkania, które jednak 

zostały oddane innym zamiast nich; (tak jak ziemia Kanaanu została zabrana Kananejczykom), a 

przyczyną tego jest to, że Chrystus nie wstawia się za nimi tak jak to robi za nami ludźmi.  

 (2.) Następnie, po drugie, aby okazać swoją troskę o swoich uczniów, i wszystkich innych 

wierzących, gdy będzie w swojej chwale, Chrystus powiedział, że gdy wykona to co ma dla nich 

wykonać w Niebie, i przygotuje Niebiosa na ich przyjęcie, a także, gdy nawrócą się wszyscy 

przedwiecznie wybrani, to wtedy zamierza przyjść do nich ponownie na ziemię: ,,A gdy odejdę i 

przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu” (Jan 14:3 UBG), co jest zwykłym wyrazem miłości, 

ponieważ gdyby zechciał, to mógłby po prostu kazać posłać po nich by do niego przyszli; jednakże 

Chrystus sam chce przyjść po nich, i to wtedy, gdy będzie odświeżony (jak mamy w zwyczaju 

mówić) na wysokości i pośród swojej chwały w Niebie; a jednak pomimo tego pozostawi na 

pewien czas tę chwałę i powróci po swoją Oblubienicę na ziemi. A po co to uczyni? (a.) Aby ją 

zobaczyć: ,,ale znowu was zobaczę”, i wtedy ich serca będą ponownie radować się (Jan 16:22 

UBG). (b.) Aby zabrać swoją Oblubienicę do siebie: ,,….przyjdę znowu i wezmę was do siebie” 

(Jan 14:3 UBG). Chrystus raczy zniżyć się do samych zwyczajów oblubieńców, gdyż pomimo całej 

Jego wielkości, żaden inny oblubieniec nie prześcignie Go w jakimkolwiek wyrażaniu swojej 

prawdziwej miłości. Jest zwyczajem oblubieńców, że gdy wszystko już przygotują w domu swego 

ojca, to przychodzą sami do domu oblubienicy, aby zabrać ją do siebie, a nie posyłają po nią innych 



ludzi, ponieważ jest to czas miłości. Miłość lepiej uniża się niż wywyższa, i taka jest miłość 

Chrystusa, który jest miłością sam w sobie, i dlatego raczy sam zstąpić do nas. Chrystus powiada: 

,,….przyjdę znowu i wezmę was do siebie, żebyście, gdzie ja jestem, i wy byli” (Jan 14:3 UBG). Ta 

ostatnia część jego mowy podaje powód tego, a również ujawnia całą Jego miłość. Jest to jak gdyby 

powiedział: ,,Prawda jest taka, że nie mogę żyć bez was i nigdy nie zaznam spokoju, dopóki nie 

będę miał was tam gdzie jestem, abyśmy nigdy więcej się nie rozstawali; taka jest tego przyczyna. 

Niebiosa mnie nie zatrzymają, ani towarzystwo mego Ojca, dopóki nie będę miał was przy sobie; 

moje serce jest tak skoncentrowane na was; a jeśli będą posiadał jakąkolwiek chwałę, to i wy 

również będziecie posiadali jej cząstkę. ,,Ponieważ ja żyję, wy też będziecie żyć” (Jan 14:19 UBG). 

Jest to przyczyna, a poza tym jest to połową przysięgi. ,,Jako żyję”, jest Bożą przysięgą; a Chrystus 

powiada: ,,…..ponieważ ja żyję.” Chrystus jakby daje swoje życie w zastaw za to i nie chce żyć na 

żadnych innych warunkach: ,,….zobaczy swoje potomstwo, przedłuży swoje dni” (Iz 53:10 KJV). 

Dalej, aby bardziej wyrazić działanie i tęsknotę swego serca względem nich, powiada im, że nie 

potrwa to długo zanim ponownie do nich przyjdzie: ,,Jeszcze krótki czas, a nie zobaczycie mnie, i 

znowu krótki czas, a zobaczycie mnie” (Jan 16:16 UBG). Nie widzenie Go nie odnosi się do jego 

chwilowej nieobecności, gdy był martwy i spoczywał w grobie, ale do tej po Jego 

wniebowstąpieniu, która miała mieć miejsce 40 dni po zmartwychwstaniu, gdy miał odejść i nie być 

widziany na ziemi, aż do dnia sądu, a jednak od tego wniebowstąpienia ma minąć ,,krótki czas”, i 

zobaczymy go, a mianowicie w dniu sądu ostatecznego. ,,Bo jeszcze tylko bardzo krótka chwila, a 

przyjdzie ten, który ma przyjść, i nie będzie zwlekał” (Heb 10:37 UBG). ,,Bo jeszcze tylko bardzo 

krótka chwila”, chociaż może oznaczać długi czas sam w sobie, to jednak krótki w odniesieniu do 

pragnienia powrotu Chrystusa, bez najmniejszego opóźnienia. Nie pozostanie ani chwili dłużej, gdy 

tylko załatwi wszystkie nasze sprawy w Niebie. Słowa: ,,….a przyjdzie ten, który ma przyjść” 

sugerują gwałtowność pragnienia, aby przyjść, i że umysł Chrystusa jest zawsze skupiony na tym; 

pragnie przyjść i z trudem można Go powstrzymać. Wyrażenia hebrajskie podobne do tego 

oznaczają pilność, gwałtowność i intensywność jakiegoś działania, do którego się odnoszą. 

Jednakże nie zadowalając się powyższego rodzaju wyrażeniem dotyczącym pragnienia powrotu, 

Duch Święty dodaje również: ,,….i nie będzie zwlekał,” a wszystko po to, aby wskazać na 

nieskończoną gorliwość umysłu Chrystusa wobec swych przedwiecznie wybranych na ziemi, aby 

mieć ich w Niebie wraz z sobą. Chrystus nie zostanie ani minuty dłużej w Niebie niż to konieczne, 

pozostaje tam tylko dopóki przez wszystkie wieki przez swoje wstawiennictwo nie przygotuje 

każdego miejsca dla każdego z wierzących, tak, aby mógł przyjąć ich wszystkich naraz i mieć ich 

wszystkich wokół siebie. 

 (3.) Po trzecie, jakie będzie nastawienie Jego serca względem nich w czasie przebywania 

Jego w Niebie, Chrystus wyraża przez pieczołowite zabezpieczenie i porządek który ustanawia ku 

ich pocieszeniu podczas swojej nieobecności na ziemi: ,,Nie zostawię was sierotami” (Jan 14:18 

UBG), to znaczy, że Chrystus nie pozostawi uczniów jak małe dzieci bez ojca i bez przyjaciół. Bóg 

Ojciec i Chrystus posiadają tylko jednego Przyjaciela, który znajduje się w ich piersi, i pochodzi od 

nich obu, a mianowicie Ducha Świętego; w międzyczasie Chrystus pośle Go do uczniów, czyniąc to 

co czyni kochający mąż w czasie swojej nieobecności, a mianowicie powierzając swoją oblubienicę 

opiece najdroższego przyjaciela jakiego posiada. ,,A ja będę prosił Ojca i da wam innego 

Pocieszyciela” (Jan 14:16 UBG). A w Jana 16:7 UBG Pan Jezus powiada o Duchu Świętym: 

,,….poślę go do was.” 

 (a.) A On będzie lepszym Pocieszycielem dla uczniów niż jest nim Chrystus w tego rodzaju 

porządku zbawienia, w którym, podczas gdy jest na ziemi, jest związany z nimi. Dlatego Chrystus 

powiada: ,,….Pożyteczniej jest dla was, abym odszedł. Jeśli bowiem nie odejdę, Pocieszyciel do 

was nie przyjdzie”; który na mocy swego urzędu pocieszy ich lepiej niż Chrystus jest w stanie to 

uczynić będąc cieleśnie obecny wśród nich na ziemi. I ten Duch, jak jest zadatkiem Nieba, jak to 

mówi apostoł Paweł (Ef 1:13-14 UBG), tak i jest również największym znakiem i rękojmią miłości 

Chrystusa, jaka kiedykolwiek miała miejsce oraz jest Duchem Prawdy, ,,….którego świat nie może 

przyjąć” (Jan 14:17 UBG). 

 (b.)  Wszelka pociecha jaka będzie płynąć z Jego słów do uczniów przez cały ten czas, 



będzie tylko wyrazem nastawienia serca Chrystusa względem nich, ponieważ, jak Duch Święty nie 

przychodzi sam z Siebie, ale musi zostać posłany przez Chrystusa (Jan 16:7 UBG), tak i ,,Nie 

będzie bowiem mówił sam od siebie, ale będzie mówił to, co usłyszy” (Jan 16:13 UBG). ,,On…. 

Weźmie z mojego i wam oznajmi” (Jan 16:14 UBG). Tak więc Chrystus pośle Ducha w celu, aby 

zajął miejsce Chrystusa i sprawował Jego urząd w uczniach, którzy są Jego Małżonką i 

Oblubienicą, i ten to Duch nie będzie nic innego opowiadał im, jeżeli będą Go słuchać i nie 

zasmucą Go, jak tylko historie o miłości Chrystusa. Dlatego Chrystus mówi o Duchu Świętym: ,,On 

mnie uwielbi,” (Jan 16:14 UBG), czyli wywyższy w sercach uczniów, ponieważ Chrystus sam w 

sobie będzie uwielbiony w Niebie. Wszystko co Duch Święty powie do serc uczniów będzie 

zmierzać do wywyższenia i zwiększenia wartości i miłości Chrystusa do wierzących, a czynienie 

tego będzie Jego radością. Duch Święty może przyjść z Nieba w jednej chwili, kiedy zechce, i 

przynieść świeże wieści co do zamysłów Chrystusa, i przekazać uczniom myśli, które miał On o 

nich, nawet w tej sekundzie, w której powstają w umyśle Chrystusa. Dlatego Pismo powiada: ,,My 

zaś nie przyjęliśmy Ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga” (1 Kor 2:12 UBG), oraz ,,….Ale 

my mamy umysł Chrystusa” (1 Kor 2:16 UBG); gdyż Duch Święty przebywa w sercu Chrystusa i 

w naszym i przekazuje jakby z jednej ręki do drugiej, jakie są myśli Chrystusa o nas, nam, a 

Chrystusowi, jakie są nasze modlitwy i stan naszej wiary.  

 Tak, że uczniowie będą znali myśli i uczucia serca Chrystusowego tak pewnie i szybko, jak 

gdyby Chrystus był przy nich osobiście obecny; Duch  Święty będzie stale przekazywał do ich serc, 

albo miłość Chrystusa do nich, albo miłość wierzących do Chrystusa, albo obie te rzeczy naraz w 

obie strony; jakby to nie było, wierzący będą będą mogli być pewni miłości Chrystusa przez to 

względem nich. Chrystus powiedział uczniom, że Duch Święty: ,,….z wami przebywa”(Jan 14:17 

UBG), a po wniebowstąpieniu Chrystusa ,,w was będzie.” Po czym dodaje: ,,W tym dniu poznacie, 

że ja jestem w moim Ojcu, a wy we mnie i ja w was” (Jan 14:20 UBG). Chrystus w tym miejscu jak 

gdyby mówił, że, gdy będzie w Niebie, to Duch Święty powie uczniom, że istnieje tak samo 

prawdziwa więź pomiędzy Chrystusem a nimi i taka szczera miłość w Chrystusie względem 

uczniów, jaka istnieje pomiędzy Bogiem Ojcem a Chrystusem, i że jest tak samo niemożliwe, aby 

zerwać tę więź i oderwać miłość Chrystusa wobec Jego uczniów jak niemożliwe jest, żeby zerwać 

więź Boga Ojca z Chrystusem i więź Chrystusa z Bogiem Ojcem. 

 (c.) Po trzecie, wierzący mogą być pewni, że to, co Duch Święty mówi o miłości Chrystusa 

jest prawdą, ponieważ tenże Duch jest Duchem prawdy (Jan 16:13 UBG); także wcześniej, gdy 

Chrystus mówił o Duchu Świętym jako o Pocieszycielu, to nadmienił, że jest On, Duchem prawdy 

(Jan14:16-17 UBG). I jak uczniowie wierzyli, gdy Chrystus mówił im o swoim Ojcu, ponieważ 

przyszedł od Niego, tak samo uczniowie mogli wierzyć Duchowi Świętemu we wszystkim co 

będzie mówił o Chrystusie i Jego miłości do uczniów, ponieważ tenże Duch miał pochodzić od 

Chrystusa. 

 Jednakże uczniowie mogli obawiać się, czy aby Duch Święty również nie opuści ich na jakiś 

czas tak, jak to uczynić miał Chrystus. Chrystus rozwiał te wątpliwości mówiąc: ,,A ja będę prosił 

Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby z wami był na wieki” (Jan 14:16 UBG). Pan Jezus sam był 

pocieszycielem dla uczniów, jednakże teraz miał odejść; ale nie tak miało być z Duchem, którego 

obiecał im zesłać, miał On być z uczniami na zawsze, i jak w owym czasie był z uczniami tak i w 

przyszłości miał być w ich sercach: ,,….gdyż z wami przebywa i w was będzie” (Jan 14:17 UBG). 

 (d.) Po czwarte, a jakby tego było mało, aby zapewnić uczniów z jaką miłością jego serce 

będzie nastawione wobec nich, dodał, że da im tego doświadczyć codziennie. Chciał, aby 

wypróbowali Go, gdy On odejdzie, poprzez modlenie się w każdym czasie i przy każdej okazji, gdy 

będą chcieli, aby On coś dla nich uczynił, cokolwiek by to nie było; do tego celu miał zesłać Ducha 

Świętego, aby był Sekretarzem i Redaktorem wszystkich ich próśb. ,,Dotąd o nic nie prosiliście w 

moje imię. Proście, a otrzymacie, aby wasza radość była pełna” (Jan 16:24 UBG), powiedział 

Chrystus do uczniów. A jeśli inaczej nie uwierzą, to na pewno uwierzą własnym oczom; Chrystus 

chciał by prosili, bo wtedy sami mieli zobaczyć odpowiedzi na ich prośby. Chciał by mu wierzyli 

nawet: ,,….Przynajmniej z powodu samych dzieł….” (Jan 14:11 UBG). A mówił to o dziełach, 

które miał uczynić dla nich w odpowiedzi na ich modlitwy, po jego odejściu do Nieba; oto dlaczego 



tak wiele rzeczy z Jego serca miało zaistnieć w odpowiedzi na ich prośby; gdyż dalej Chrystus 

powiada: ,,….Kto wierzy we mnie, dzieł, których ja dokonuję, i on będzie dokonywał, i większych 

od tych dokona, bo ja odchodzę do mego Ojca” (Jan 14:12 UBG); ewidentnie mówił On o dziełach 

dokonanych po Jego wniebowstąpieniu. A jak uczniowie mieli spowodować, żeby dzieła takie 

zostały wykonane przez Niego? Poprzez modlitwę, bo nasz Pan powiada dalej: ,,A o cokolwiek 

będziecie prosić w moje imię, to uczynię,….” (Jan 14:13 UBG). Pan Jezus mówił w tym miejscu o 

czasie, po swoim odejściu. I następnie, ponownie powiada: ,,Jeśli o coś będziecie prosić w moje 

imię, ja to uczynię” (Jan 14:14 UBG). Chrystus jak gdyby tutaj powiadał, żeby uczniowie pozwolili 

mu słyszeć ich modlitwy czy to co tydzień, czy codziennie czy co godzinę, a wtedy na pewno 

otrzymają odpowiedź. W innym miejscu Pisma napisano: ,,….otwórz usta, a ja je napełnię” (Ps 

81:10 UBG). A te nasze modlitwy będą nieustannymi dowodami zarówno miłości naszych, 

wierzących, serc wobec Chrystusa, jak i Jego odpowiedzi względem nas. A ponieważ Chrystus 

nakazał kierować ich modlitwy w Jego imieniu do Ojca, (Jan 16:23 UBG) i ponieważ uczniowie 

mogli, być może, nie tak jasno wiedzieć i dostrzegać, że serce Chrystusa było zaangażowane w 

zsyłanie odpowiedzi na ich prośby, a dostrzegali w tym tylko rękę Boga Ojca, dlatego Pan Jezus 

dwukrotnie dodaje w Jan 14:13-14 UBG ,,to uczynię.” Chrystus mówi przez to, jak ktoś tak chętny 

by spełnić ich prośby, jak Jego Ojciec jest, albo będzie; i tak samo pragnie, aby uczniowie wiedzieli 

i zwrócili uwagę na to, że Jego (Chrystusa) dłoń będzie miała w tym udział. Chrystus jak gdyby 

mówił, że chociaż uczniowie mieli prosić w Jego imieniu Boga Ojca, to jednak wszystko to 

przechodziło jakby przez Jego (Chrystusa) pośrednictwo, i że On to spełni; musi istnieć Jego zgoda 

jako rękojmia na wszystkie prośby, które będą miały zostać spełnione, i że Jego serce będzie miało 

w tym udział. 

 (e.) Po piąte, co więcej, Pan Jezus, aby dalej dać wyraz swojej miłości, nie tylko nakazał 

uczniom modlić się do Niego i w Jego imieniu do Boga Ojca przy każdej okazji, ale i zapewnia ich, 

że sam będzie się modlił za nich. Proszę zaobserwować sposób w jaki im to mówi; jest to wyrażone 

w najbardziej sugestywnych oraz przekonujących słowach, aby przekazać uczniom zamiar swego 

serca, a które ludzie wypowiadają, kiedy chcą zaznaczyć najgłębszą troskę i cel zrobienia jakiejś 

rzeczy. ,,W tym dniu [to znaczy po Jego wniebowstąpieniu] będziecie prosić w moje imię. Nie 

mówię wam, że ja będę prosił Ojca za wami” (Jan 16:26 UBG). Są to takie słowa jakich ludzie 

używają, kiedy chcą wyrazić największy powód dla którego strona słuchająca tego musi spocząć 

przekonana i pewna miłości strony, która tak się wyraziła. Słowa ,,Nie kocham cię, nie, nie ja” 

wyrażają rzecz przez swoje przeciwieństwo, przez które są najbardziej zaakcentowane. Podobnie 

zaakcentowane wyrażenie znajdujemy w liście Pawła do Koryntian, gdzie powiada on, że nawrócił 

ich dusze, gdy o tym nie myśleli: ,,….będąc przebiegły, zdobyłem was podstępem” (2 Kor 12:16 

UBG). Podobnie także wyraża się Chrystus: ,,Nie mówię wam, że ja będę prosił Ojca za wami,” 

gdy prawda jest taka, że modlitwa jest najważniejszą pracą jaką Chrystus wykonuje w Niebie, 

ponieważ napisano: ,,….bo zawsze żyje, aby wstawiać się za nimi” (Heb 7:25 UBG), jak żyje na 

zawsze tak i wstawia się zawsze i nigdy nie zamilknie dopóki przedwiecznie wybrani grzesznicy 

nie zostaną zbawieni. Jednakże praca Chrystusa w Niebie jest tematem, który zasługuje na i zajmie 

dużo miejsca w osobnym i obszernym dziele; dlatego nie będą o tym teraz więcej mówił, ani nie 

poruszę teraz więcej szczegółów z tego kazania Chrystusa. Proszę tylko uważnie przeczytać trzy 

rozdziały, to znaczy Jana 14,15 i 16, gdyż w nich znajduje się najdłuższe zapisane kazanie Pana 

Jezusa, na  ten temat, ze wszystkich tematów na jakie głosił kazania, ponieważ, rzeczywiście, Jego 

serce było tym bardziej poruszone niż jakąkolwiek inną rzeczą na której temat przemawiał. 

 Jeśliby ktoś zaoponował, że Chrystus mówił to wszystko do swoich uczniów, tylko, w tym 

celu, aby ich uciszyć i uspokoić, a więc bardziej w odniesieniu do ich kłopotów, niż w przeciwnym 

razie powiedziałby; to odpowiadam: 

 (f.) Po szóste, proszę przeczytać następny rozdział (Jana 17), a zobaczymy, że Chrystus 

zaprzestaje mówić do uczniów i sam modli się do Ojca, mówiąc Mu od nowa wszystko to, co 

powiedział przedtem do nich. Powiada tyle samo za ich plecami o nich, co powiedział przedtem im 

w twarz. Przeczytajmy ten rozdział, a przekonamy się, że Pan Jezus miał być taki sam podczas 

nieobecności jakim był przebywając fizycznie z uczniami. Dlatego był nie tylko wylewny w tym co 



powiedział, ale i Jego serce było pełne miłości. Jak wiemy ten 17 rozdział ewangelii Jana zawiera 

modlitwę zaniesioną tuż przed cierpieniem Chrystusa, i w niej przedstawia On swoją wolę i ostatnie 

życzenie, gdyż w takim stylu brzmią Jego słowa: ,,Ojcze, chcę …” (Jan 17:24 UBG); i tę wolę 

poszedł Chrystus zobaczyć spełnioną w Niebie. Arminius powiedział prawdę w tym, że ta modlitwa 

została wypowiedziana przez Chrystusa jako podsumowanie Jego wstawiennictwa za nami w 

Niebie. Pan Jezus mówił tak, jak zamierzał  uczynić w Niebie, i jak ten, kto wykonał swoją pracę i 

teraz przyszedł, aby domagać się zapłaty: ,,...dokończyłem dzieła, które mi dałeś do wykonania” 

(Jan 17:4 UBG). I podczas gdy mówi o sobie jedno czy dwa słowa (w pierwszych pięciu 

wersetach), to o uczniach mówi pięć razy więcej, gdyż cała dalsza część tego rozdziału jest 

modlitwą za nich. Używa wszelkiego rodzaju argumentów, aby skłonić swego Ojca ku Jego 

dzieciom. Chrystus powiada: ,,Ja uwielbiłem ciebie na ziemi i dokończyłem dzieła, które mi dałeś 

do wykonania”; następnie, ponieważ zbawienie grzeszników jest zadaniem Boga Ojca, która 

pozostaje do wykonania przez Niego dla Chrystusa; Pan Jezus dodaje: ,,Objawiłem twoje imię 

ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i dałeś mi ich,” dlatego polecał Ojcu tylko tych 

którzy należeli do Niego. Następnie Chrystus stwierdza: ,,I wszystko moje jest twoje, a twoje jest 

moje” (Jan 17:10 UBG); sugerując, że sam z siebie nie pociągnął żadnego człowieka, a tylko używa 

całego swego zainteresowania do zbawiania tych, których dał mu Ojciec. A jaka leży za tym 

motywacja? Otóż Chrystus wyznaje, że nie otworzy swoich ust w sprawie zbawienia 

jakiegokolwiek człowieka nie danego mu przez Ojca mówiąc: ,,….Nie proszę za światem” (Jan 

17:10 UBG); Chrystus w tym miejscu sugeruje, że nie otworzy swoich ust w sprawie zbawienia 

jakiegokolwiek syna zatracenia, ale wykorzystuje całą swoją krew, swoje modlitwy i całe swoje 

zainteresowanie Bogiem Ojcem tylko za tych, których dał mu Ojciec. Dalej, Pan Jezus stwierdza, że 

chociaż Ojciec obdarzył Go osobistą chwałą, którą posiadł zanim świat powstał, to jednak istnieje 

jeszcze inna chwała (którą uważał za prawie równą tej którą już posiadał), a którą było zbawienie 

grzeszników, dlatego powiedział: ,,….jestem uwielbiony w nich” (Jan 17:10 UBG); uraz: ,,chcę, 

aby ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem….” (Jan 17:24 UBG). Po czym Chrystus 

kontynuuje, że Bóg nakierował Jego serce na wybranych grzeszników i umiłował ich sam tak jak 

umiłował Chrystusa, a także, że Bóg przeznaczył ich aby byli jedno w Ojcu i Synie tak jak jedno 

byli Ojciec i Syn, dlatego Pan Jezus nie mógł żyć bez wybranych; i chociaż miał towarzystwo Ojca 

to chciał mieć także towarzystwo przedwiecznie wybranych grzeszników również. I Jeśli miał jakąś 

chwałę to chciał, aby wybrani też posiedli jej cząstkę: ,,….aby oglądali moją chwałę, którą mi 

dałeś” (Jan 17:24 UBG). Chrystus wypowiada to wszystko jakby był już wtedy w Niebie i posiadał 

już całą tę chwałę; i dlatego jest to wyrazem Jego postawy serca w Niebie wobec  grzeszników, a 

która stanowi bardzo dobrą podstawę, na której możemy budować naszą wiarę.  

  

  

 3. DOWODY  Z FRAGMENTÓW I WYPOWIEDZI PO JEGO 

ZMARTWYCHWSTANIU. 

  

 A. Wcześniejsze dowody zostały wzięte z zachowania i kazania Chrystusa przed Jego 

śmiercią, gdy po raz pierwszy dał do zrozumienia uczniom że odejdzie od nich. Teraz przejdę do 

przedstawienia naszego Zbawiciela w Jego zachowaniu po Jego zmartwychwstaniu; skąd można 

zaobserwować dalsze znaki charakterystyczne dla Jego postawy serca, jakie będzie miał wobec 

grzeszników w Niebie, i udowodnić Jego miłość do nich. Gdyż Jego zmartwychwstanie, było 

pierwszym krokiem do Jego chwały, a nawet wejściem do niej, gdy wydał swoje ciało na śmierć to 

równocześnie zewlekł z siebie wszystkie ziemskie słabości i namiętności ciała i krwi. Gdyż: ,,sieje 

się ciało cielesne,” jakim jest nasze ciało, ,,w słabości;” ale wraz ze zmartwychwstaniem, Chrystus 

przyjął na siebie usposobienie i kwalifikacje nieśmiertelnego i chwalebnego ciała, które zostało 

wskrzeszone ,,….w mocy” (1 Kor 15:42-43 UBG). A dni Jego ciała (Heb5:7 UBG) czyli stan 

słabości, jak to wyróżnia autor listu do Hebrajczyków mówiąc o ciele Chrystusa, minęły i 

skończyły się w czasie powstania Chrystusa z martwych; a szata Jego duszy (to znaczy ciało), 

została świeżo zafarbowana i obdarzona nowymi zdolnościami; i przez to została wykonana z 



odpowiednich rzeczy zdolnych znieść i wytrzymać  chwałę Nieba; i dlatego, jakie nastawienie Jego 

serca okaże się być względem Jego uczniów po Jego zmartwychwstaniu, będzie pewnym dowodem 

na to jakim nadal będzie w Niebie. A żeby to bardziej zilustrować, zważmy na to, że po Jego 

zmartwychwstaniu miała miejsce próba, czy Jego miłość do grzeszników będzie dalej trwała, czy 

nie; gdyż wszyscy Jego uczniowie (a zwłaszcza Piotr) zachowali się najbardziej niegodnie wobec 

Niego, przed Jego śmiercią i to wtedy, gdy dokonywał On największego aktu miłości wobec nich 

jaki kiedykolwiek został przez kogokolwiek okazany; a mianowicie umierał za nich. A nawiasem 

mówiąc Bóg często tak zarządza, że gdy ma obdarzyć nas największymi łaskami i wyświadczyć 

nam największe dobro, to wtedy najbardziej grzeszymy przeciwko Niemu; a czyni Bóg to po to, 

aby tym bardziej wywyższyć swoją miłość. Wiemy, jak wszyscy opuścili Chrystusa; gdy wpośród 

Jego agonii w ogrodzie Getsemani, pragnął towarzystwa uczniów jedynie, po to, aby przynieść ulgę 

swemu zasmuconemu duchowi; uczniowie wtedy spali leżąc zupełnie nieświadomi smutku i 

utrapienia przez które przechodził Chrystus; czego by nie zrobili, gdyby mieli jakiekolwiek 

przyjazne współczucie dla cierpienia Chrystusa. ,,Czy nie mogliście przez jedną godzinę czuwać ze 

mną?” (Mt 26:40 UBG), powiedział Chrystus do nich. Następnie Piotr zaparł się Chrystusa pod 

przysięgą i przeklinając; a potem, gdy złożono Chrystusa w grobie, dwóch innych z Jego uczniów 

prawie porzuciło całą wiarę w Niego o czym świadczyły ich słowa: ,,A my spodziewaliśmy się, że 

on odkupi Izraela” (Łk 24:21 UBG); czym kwestionowali czy był On Mesjaszem czy nie. 

 Gdy Pan Jezus wyszedł ze świata zmarłych, gdy Jego dusza została odziana w takie 

nastawienie serca i ciało, które miał posiadać w Niebie to, jakie pierwsze przesłanie dał uczniom? 

Moglibyśmy wszyscy pomyśleć, że tak samo jak nie poznali Chrystusa w Jego cierpieniach, tak 

teraz w swojej chwale Pan Jezus będzie im tak samo nieznany; albo przynajmniej Jego pierwsze 

słowa do nich będą pełne nagany za ich niewierność i fałsz. A jednak tak się nie stało, gdyż Jego 

pierwsze słowa po zmartwychwstaniu brzmiały: ,,….Ale idź do moich braci i powiedz im…..” (Jan 

20:17 UBG). W innym miejscu Pisma czytamy, że jest to wielką oznaką miłości i uniżania się 

Chrystusa, gdy tak nazywa swoich uczniów: ,,...nie wstydzi się nazywać ich braćmi;….”(Heb 2:11 

UBG) podczas gdy Jego bracia wstydzili się Jego. Jego nazywanie uczniów braćmi, gdy miał odejść 

do swojej chwały świadczy o tym, że miał miłość w sobie wobec nich. Chrystus zachował się tak 

jak zachował się Józef u szczytu swojego wywyższenia, gdy powiedział swoim braciom: ,,….Ja 

jestem Józef, wasz, brat….” (Rdz 45:4 UBG). Tak i Chrystus jak gdyby mówił do Marii 

Magdaleny: ,,Powiedz im, że widziałaś Jezusa, ich brata; bo nadal mam ich za braci.” To było Jego 

pierwsze po zmartwychwstaniu określenie ich; a jaka była pierwsza wiadomość, jaką im przekazał? 

,,….Wstępuję do mego Ojca i waszego Ojca” (Jan 20:17 UBG). Była to zdecydowanie bardziej 

przyjacielska mowa i świadcząca o nieskończenie większej miłości, aniżeli ta, którą wygłosił Józef 

(chociaż też była pełna miłości), gdyż Józef po tym, jak powiedział braciom, że jest ich bratem, to 

dodał: ,,….którego sprzedaliście do Egiptu” (Rdz 45:4 UBG); wypomniał im ich postępek; 

jednakże nie tak było w przypadku Chrystusa; który nie rzekł ani słowa o postępku uczniów; nie 

pamiętał im tego, że go wszyscy opuścili. Biedni grzesznicy, którzy są pełni myśli o swoich 

grzechach, nie wiedzą jak w dniu sądu ostatecznego będą mogli spojrzeć Chrystusowi w twarz, gdy 

staną przed Jego obliczem. Jednakże mogą odetchnąć z ulgą w swoim duchu trapionym troską i 

lękiem przed tym, gdy zobaczą postępowanie Chrystusa wobec Jego uczniów, którzy tak bardzo 

zgrzeszyli przeciwko Niemu. Nie bójmy się Chrystus nie będzie wypominał nam naszych 

grzechów. Ba, można zaobserwować w Piśmie, że Chrystus nie przypominał uczniom także tego co 

uczynił dla nich. Nie powiada Marii Magdalenie: ,,powiedz uczniom, że umarłem za nich”, albo ,,że 

mało sobie biorą do serca to, co wycierpiałem dla nich”; ani słowa nie wspomina o tym również; 

ponieważ Jego serce i Jego troska skupione były na czynieniu więcej dobrego dla uczniów. 

Chrystus nie spogląda wstecz na to co minęło, lecz zapomina o swoich cierpieniach jak kobieta 

zapomina o swoich bólach porodowych z radości, że dziecko przyszło na świat (Jan 16:21 UBG). 

Dokonawszy tego wielkiego dzieła na ziemi dla uczniów, Pan Jezus śpieszy do Nieba tak szybko 

jak tylko może, aby wykonywać następne dzieło. I chociaż wiedział, że ma jeszcze coś do 

załatwienia na ziemi, co zatrzymało go jeszcze 40 dni na niej, to jednak, aby pokazać że Jego serce 

tęskniło i bardzo pragnęło wstawiać się za uczniami, w Niebie, mówił do uczniów używając czasu 



teraźniejszego: ,,….Wstępuję” i wyraża swoją radość z tego, że nie tylko idzie do swego Ojca, ale i 

do ich Ojca, aby być Orędownikiem u Niego w ich sprawie, o czym mówiłem wcześniej. Czy 

rzeczywiście nasz (wierzących) brat, żyje? Czy naprawdę nazywa nas braćmi? I czy mówi z taką 

miłością do nas? Czyjego serca to nie zwycięży? 

 A jednak Chrystus przekazał swoim uczniom te pełne miłości poselstwo, zanim spotkał się z 

nimi; teraz zaobserwujmy jego zachowanie i Jego przemowę, gdy spotkał się z nimi. Gdy pierwszy 

raz pojawił się między nimi po swoim zmartwychwstaniu to pozdrowił ich słowami: ,,….Pokój 

wam” (Jan 20:19 UBG), które powtarza w Jana 20:21 UBG; słowa te tworzą jedną całość z 

wcześniejszą mową, którą wygłosił w pożegnalnym kazaniu przed swoją śmiercią, gdy mówił: 

,,….mój pokój daję wam…..” Następnie po powitaniu uczniów, po zmartwychwstaniu, tchnął na 

nich i przekazał im Ducha Świętego w dalszej mierze, aby dać dowód tego, co miał uczynić jeszcze 

bardziej obficie gdy będzie w Niebie, i że tajemnica Jego tchnięcia Ducha na nich miała pokazać, że 

był to najwyższy wyraz serca Chrystusa względem uczniów, i że pochodził z samego dna Jego 

serca; jak również to, że Duch Święty pochodzi od Niego, jak i od Ojca. A w jakim celu dał im tego 

Ducha? Nie tylko dla nich samych, ale, żeby przez ten dar i pomoc tego Ducha mogli przebaczać 

ludziom grzechy poprzez nawracanie grzeszników do Chrystusa. ,,Komukolwiek przebaczycie 

grzechy [przez waszą służbę], są im przebaczone” (Jan 20:23 UBG). Widzimy więc, że umysł 

Chrystusa dalej się skupia na grzesznikach, a Jego troska na nawracaniu ich dusz. Dlatego u innego 

ewangelisty, a mianowicie Marka, końcowe zapisane słowa Chrystusa są następujące: ,,Idźcie na 

cały świat i głoście ewangelię wszelkiemu stworzeniu, Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony” 

(Mar 16:15-16 UBG). A u Łukasza, jedne z ostatnich zanotowanych słów Chrystusa są jak 

następuje: ,,Tak jest napisane i tak Chrystus musiał cierpieć, i trzeciego dnia zmartwychwstać; I w 

jego imieniu ma być głoszona pokuta i przebaczenie grzechów wszystkim narodom” i dodaje, 

,,począwszy od Jerozolimy,” w której kilka dni wcześniej został ukrzyżowany.  Można by 

pomyśleć, że ze wszystkich miejsc Chrystus powinien wykluczyć Jerozolimę i nakazać by ją 

omijali uczniowie, a jednak nakazał im rozpocząć od niej, aby mieszkańcy Jerozolimy posiedli 

pierwociny korzyści z Jego śmierci, do której przyczynili się. I w tym celu Chrystus mówi uczniom 

również: ,,A oto ja ześlę na was obietnicę mego Ojca” (Łk 24:49 UBG). Za innym razem Pan Jezus 

ukazał się dwóm innym uczniom i wtedy rzeczywiście ich zganił mówiąc: ,,O głupi i serca 

nieskorego do wierzenia” (Łk 24:25 UBG), ale uczynił to tylko dlatego, że chce abyśmy wierzyli 

Mu. Następnie Chrystus ukazał się wszystkim jedenastu uczniom i zganił ich mówi Pismo, ale za 

co? Za ich ,,niewiarę i zatwardziałość serca” (Mar 16:14 UBG). Żaden ich grzech tak nie kłopotał 

Pana Jezusa jak ich niewiara, co pokazuje na, co jest nastawione Jego serce, a mianowicie na to, że 

nie pragnie nic tak bardzo jak tego, aby ludzie wierzyli w Niego, a szczególnie teraz gdy jest On 

uwielbiony. Potem, Chrystus spotyka się z Tomaszem i łagodnie go skarcił mówiąc, że uwierzył 

ponieważ Go ujrzał, ale ogłasza, że bardziej błogosławionymi są ci, którzy: ,,nie widzieli, a 

uwierzyli” (Jan 20:29 UBG). Za innym razem znowu Pan Jezus ukazał się uczniom i szczególnie 

zajął się Piotrem; któremu jednak nie wypomina jego grzechów, ani to, że Go opuścił, a tylko 

zakrzątnął się, aby wyciągnąć od Piotra świadectwo, że Piotr Go miłuje. ,,….Szymonie synu 

Jonasza, miłujesz mnie….? (Jan 21:15 UBG); Chrystus uwielbia słuchać, że Go miłujemy; takie 

słowa brzmią mile dla Jego uszu, chociaż wie o tym wcześniej; jest tak jak Piotr Mu odpowiedział:: 

,,Panie, ty wszystko wiesz, ty wiesz, że cię miłuję” (Jan 21:17 UBG); i takie pytanie stawiał Pan 

Piotrowi trzy razy. A jaki był cel Chrystusa w wyciąganiu i to trzykrotnie z Piotra wyznania, że 

Piotr Go miłuje, jeśli nie taki, że jeśli Piotr Go miłował tak jak to wyznawał i zawsze okazywał, to 

żeby pasł Jego (Chrystusa) jagnięta? (Jan 21:17 KJV). Wielkim dowodem, który Chrystus chciał 

mieć od Piotra pokazującym jego miłość do Niego (Chrystusa, gdy miał być On w Niebie) był 

właśnie ten nakaz pasienia owiec, który jednocześnie był ostatnim nakazem jaki otrzymał od Niego 

Piotr. Co jest także wielkim dowodem na to, jak bardzo serce Chrystusa było poruszone i na czym 

polegała Jego największa troska! Jego serce w całości skupiało się na Jego owcach, czyli duszach 

grzeszników, którzy mieli być zbawieni. Wcześniej w innym miejscu ewangelii Jana Pan 

powiedział: ,,A mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. Również te muszę 

przyprowadzić….” (Jan 10:16 UBG) i pozostawił apostołów, aby to wykonali; jednakże, gdy 



Chrystus powiedział by Piotr pasł Jego owce użył bardziej wzruszającego i czułego wyrażenia 

jagnięta (Jan 21:17 KJV). Dorosłe owce potrafią zatroszczyć się o siebie, ale biedne małe jagnięta 

nie. Z tej przyczyny Chrystus powiedział Piotrowi: ,,Paś moje jagnięta” (Jan 21:17 KJV), podobnie 

jak Jan, aby wyrazić więcej miłości do wierzących odbiorców swego listu nazywa ich swoimi 

małymi dziećmi (1 Jan 2:1 KJV). A w jakim celu ewangeliści odnotowują te rzeczy o Chrystusie po 

Jego zmartwychwstaniu? Jeden z nich, Jan który zapisał je informuje nas o tym. Otóż mówi on: ,,I 

wiele innych cudów uczynił Jezus na oczach swoich uczniów”, to znaczy po swoim 

zmartwychwstaniu; albowiem wpośród opisywania rzeczy, które wydarzyły się po 

zmartwychwstaniu Jan dodaje: ,,które nie są napisane w tej księdze”; z czego wynika, że zostały 

one zapisane częściowo w pozostałych ewangeliach, a częściowo są przemilczane przez 

ewangelistów; po czym Jan stwierdza: ,,Lecz te są napisane, abyście wierzyli, że Jezus jest 

Chrystusem,” (Jan 20:30-31 UBG), to znaczy, abyśmy my wierzący mogli przyjść do Niego jako do 

Mesjasza, Zbawiciela świata; z tego względu większość z zapisanych rzeczy w Ewangeliach ma 

tendencję do przedstawiania nastawienia serca Chrystusa i Jego postępowania wobec grzeszników, 

tak, abyśmy mogli uwierzyć w Niego i abyśmy wierząc ,,….mieli życie w jego imieniu.” 

  

  

 4.  DOWODY Z FRAGMENTÓW W CZASIE I PO WSTĄPIENIU CHRYSTUSA DO 

NIEBA. 

  

  

 A. Następnie, spójrzmy na Chrystusa, gdy wstępował do Nieba; Jego postępowanie w tym 

momencie dodatkowo utwierdzi nasze umysły, co do nastawienia Jego serca wobec grzeszników. 

Otóż Pismo powiada że Chrystus na końcu swego pobytu na ziemi:,,….podniósłszy ręce, 

błogosławił ich”; to znaczy uczniów (Łk 24:50 UBG); i aby zaakcentować to jeszcze bardziej, i 

abyśmy mogli tym bardziej zaobserwować to, jako posiadające w sobie jakąś wielką tajemnicę 

następny werset Pisma dodaje: ,,A gdy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony w górę 

do nieba” (Łk 24:51 UBG). Te błogosławienie Chrystus zarezerwował sobie na ostatek swego 

pobytu na ziemi; a jakie było jego znaczenie, jeśli nie takie by pobłogosławić uczniów, tak jak Bóg 

pobłogosławił Adama i Ewę nakazując im: ,,….rozmnażajcie się, napełniajcie ziemię….” (Rdz 1:28 

UBG); w ten sposób Bóg pobłogosławił całą ludzkość, która miała od nich pochodzić. Podobnie 

uczynił Chrystus, błogosławiąc swoich uczniów pobłogosławił przez to równocześnie wszystkich 

tych, którzy mieli uwierzyć przez ich słowo, aż do końca świata. W tym miejscu dodam tylko, że 

powyższa tajemnica jest wyjaśniona przez Piotra w Dz. Ap. 3:26, gdy zwracając się do Żydów 

powiada: ,,Wzbudziwszy swego Syna, Jezusa, Bóg najpierw posłał go do was, aby wam 

błogosławił,” a w czym? ,,w odwracaniu się każdego z was od swoich nieprawości,” a przez to 

przebaczając je; jak napisano: ,,Błogosławiony ten, komu przebaczono występek” (Ps 32:1 UBG). I 

to by było na tyle jeśli chodzi o dowód wynikający z zachowania Pana Jezusa w czasie 

wstępowania do Nieba.   

 B.  Dalej, rozważmy co Chrystus uczynił, gdy wstąpił do Nieba i został tam wywyższony: 

jak obficie spełnił wszystko co obiecał uczniom w czasie ostatniego kazania! 

 a.  Gdyż, po pierwsze, niezwłocznie wylał swego Ducha Świętego (i to obficie, jak to mówi 

Paweł w liście do Tytusa), ,,Będąc więc wywyższony prawicą Boga, otrzymał od Ojca obietnicę 

Ducha Świętego i wylał to, co wy teraz widzicie i słyszycie” (Dz 2:33 UBG). A zatem, Chrystus 

otrzymał Go i wylał dostrzegalnie. W liście do Efezjan napisano: ,,Wstąpiwszy na wysokość, 

poprowadził pojmanych jeńców i dał ludziom dary…..Dla przysposobienia świętych, dla dzieła 

posługiwania….” (Ef 4:8-12 UBG); oraz ,,Z niego całe ciało….przyczynia sobie wzrostu dla 

budowania samego siebie” (Ef 4:16 UBG), to znaczy poprzez nawracanie przedwiecznie 

wybranych grzeszników i przekształcanie ich w świętych wierzących. A dary Ducha o których 

mowa w powyższych fragmentach listu do Efezjan (przynajmniej niektóre z nich) występują do 

dnia dzisiejszego, jak w przypadku na przykład urzędu pastora czy nauczyciela. I tenże Duch 

występuje w dalszym ciągu w naszym głoszeniu Słowa Bożego, w naszych sercach i modlitwach, 



przekonując nas o miłości Chrystusa względem grzeszników do dnia dzisiejszego; i jest w tym 

wszystkim rękojmią kontynuowania miłowania grzeszników przez Chrystusa przebywającego w 

Niebie. Wszystkie kazania naszych pastorów i nauczycieli oraz nasze (wierzących) modlitwy są dla 

nas dowodem, że serce Chrystusa jest w dalszym ciągu tak samo nastawione wobec grzeszników, 

jak zawsze było; gdyż Duch Święty, który pomaga w powyższych rzeczach przychodzi w Jego 

(Chrystusa) imieniu, i w Jego miejsce, i czyni wszystko na podstawie Jego zlecenia.  A czy nikt z 

nas nie odczuwa poruszenia w sercu podczas głoszenia tych rzeczy teraz i za innym razem? A kim 

jest Ten, który porusza nasze serca? To Duch Święty, który przemawia w imieniu Chrystusa z 

Nieba, ponieważ Pismo powiada o Chrystusie: ,,Uważajcie, abyście nie odtrącili tego….który 

przemawia z nieba” (Heb 12:25 UBG). A gdy się modlimy to; właśnie Duch Święty jest Tym, który 

formułuje i tworzy nasze modlitwy i wstawia się za nami w naszych własnych sercach (Rzym 8:26 

UBG), które to, takie Jego wstawiennictwo jest tylko dowodem na i pogłosem wstawiennictwa 

Pana Jezusa w Niebie. Duch Święty modli się w nas wierzących, ponieważ Chrystus się za nas 

modli. Tenże Duch jest Wstawiennikiem na ziemi, ponieważ Chrystus jest Wstawiennikiem za nas 

w Niebie. Ten to Duch jakby wyjmował słowa z ust Chrystusa i używał ich, gdy przekazywał je, to 

znaczy, te słowa żywota, uczniom Chrystusa; tak samo Duch ten, gdy modli się w nas, również 

bierze słowa modlitw Chrystusa z Jego serca i prowadzi nasze serca do ofiarowania tych modlitw 

Bogu. Duch Święty podąża za nami w sakramencie wieczerzy Pańskiej, i w tym zwierciadle 

pokazuje nam uśmiechnięte do nas oblicze Chrystusa, a przez oblicze widzimy Jego serce; i w ten 

sposób pomaga nam Go ujrzeć; tak że odchodzimy od stołu Pańskiego uradowani, że widzieliśmy 

naszego Zbawiciela tego dnia. 

 b.  Po drugie, wszystkie dzieła obejmujące zarówno czynienie cudów jak i nawracania 

grzeszników, w odpowiedzi na modlitwy apostołów, są dowodami na to, że Chrystus choć teraz 

znajduje się w Niebie, to Jego serce nadal pozostaje tak samo łaskawie nastawione do grzeszników, 

którzy przychodzą do Niego. Jak dużo dusz złowił Piotr pierwszym kazaniem po wniebowstąpieniu 

Chrystusa. W sumie przez nie nawróciło się 3000 osób! Gdy apostołowie (jak wiemy) zaczęli głosić 

przebaczenie grzechów przez Chrystusa, i w Jego imieniu, zapraszając ludzi by przyszli do Niego; 

to jakie towarzyszyły im znaki i cuda potwierdzające ich głoszenie! A wszystko to było owocem 

wstawiennictwa Chrystusa w Niebie. Tak, że to, co obiecał (Jan 14:12 UBG), jako dowód na 

troszczenie się o nich w Niebie zostało obficie spełnione. Jego uczniowie, dzięki zanoszeniu swoich 

próśb, czynili większe cuda niż On (Dz 4:29-30 UBG). Autor listu do Hebrajczyków czyni z tego 

argument mówiąc: ,,Jakże my ujdziemy, jeśli zaniedbamy tak wielkie zbawienie, które było 

głoszone na początku przez Pana, a potwierdzone nam przez tych, którzy go słyszeli? Którym i Bóg 

dał świadectwo przez znaki, cuda i różnorakie moce…?” Niech mi będzie wolno dodać również to, 

że gdy się weźmie Nowy Testament i przeczyta wszystkie obietnice w nim zawarte oraz przejawy 

miłości Chrystusa (pamiętając o tym, że wszystko to zostało napisane, gdy Chrystus już przebywał 

w Niebie, przez Ducha Świętego; na zlecenie Chrystusa), to wszystko, co w nich znajdziemy 

możemy uważać za wyraz serca Chrystusa i użyć za podstawę do budowania naszej wiary, a także 

zaobserwować, że z tego co powiedział za dni swego pobytu w ciele na ziemi nie pominął i nie 

odwołał ani jednego słowa teraz, gdy znajduje się w Niebie. Rozważenie sobie tego może stać się 

wielkim wsparciem dla naszej wiary.  

 c. Po trzecie, niektórzy apostołowie rozmawiali z Chrystusem wiele lat po Jego 

wniebowstąpieniu. I tak, Jan i Paweł, z których ten ostatni został porwany w duchu do Nieba i był z 

Chrystusem; obaj mówią o Chrystusie to samo. 

 (1.) Paweł nie słyszał ani jednego kazania Chrystusa, gdy Ten przebywał na ziemi; i nie 

otrzymał ewangelii od żadnego człowieka, apostoła czy kogokolwiek, ale przez bezpośrednie 

objawienie Jezusa Chrystusa z Nieba o czym powiada w Gal 1:11-12 UBG. Ten apostoł został 

nawrócony przez samego Chrystusa z Nieba, poprzez bezpośrednią rozmowę z Nim, i to na długo 

po Jego wniebowstąpieniu. I w tym jednym przypadku Chrystus w pełni objawił nastawienie swego 

serca i jego zamiary, że będą niezmienione w odniesieniu do wszystkich rodzajów grzeszników, aż 

do końca świata. I tak w dwóch miejscach Pisma, ten wielki apostoł, powiada: ,,….byłem 

bluźniercą, prześladowcą i gnębicielem, ale dostąpiłem miłosierdzia….A łaska naszego Pana stała 



się bardzo obfita (1 Tym 1:13-14 UBG);  i na tej podstawie oświadcza jak gdyby mówił od samego 

Chrystusa, który przemówił do niego z Nieba: ,,Wiarygodne to słowa i godne całkowitego 

przyjęcia, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem 

pierwszy” (1 Tym 1:15 UBG). I aby zaświadczyć, że taki był sam cel Chrystusa w takim 

nawróceniu Pawła, a równocześnie taki sam był cel Pawła w tym miejscu względem Tymoteusza. 

Aby pokazać jak bardzo Chrystusowi zależało na nawróceniu Pawła wynika z następnego wersetu: 

,,Lecz dostąpiłem miłosierdzia po to, aby we mnie pierwszym Jezus Chrystus okazał wszelką 

cierpliwość jako przykład dla tych, którzy mają w niego uwierzyć ku życiu wiecznemu” (1 Tym 

1:16 UBG). Jak widzimy, jest to powiedziane, w celu zapewnienia wszystkich grzeszników, aż do 

końca świata, o tym jakie nastawienie serca ma wobec nich Chrystus. Takie jest sedno wyżej 

wymienionej wypowiedzi Pawła. ,,Lecz dostąpiłem miłosierdzia po to, aby….” 

 (2.) Drugim miejscem, na które powołuję się na dowód tego, że Chrystus posiada serce 

pełne miłości wobec grzeszników, jest historia nawrócenia Pawła, w której Paweł dosłownie podaje 

słowa, które powiedział do niego Chrystus z Nieba, a które były następujące: ,,….bo ukazałem się 

tobie, żeby ustanowić cię sługą i świadkiem…..Wybawię cię od tego ludu i od pogan do których cię 

teraz posyłam; Dla otworzenia ich oczu, aby odwrócić ich od ciemności do światła, od mocy 

szatana do Boga, aby otrzymali przebaczenie grzechów i dziedzictwo między uświęconymi przez 

wiarę we mnie” (Dz 26:16-18 UBG). Bracia, powyższe słowa są słowami Chrystusa, po odejściu 

Jego do Nieba, w których mówi Pawłowi, że na to mu się ukazał, aby świadczył o wyżej 

wymienionych sprawach. I to tyle jeśli chodzi o rozmowę Pawła z Chrystusem.  

 (3.) 60 lat po wniebowstąpieniu Chrystusa, apostoł Jan otrzymał objawienie od Niego; 

wszyscy inni apostołowie byli już martwi, gdyż księga ta została napisana po ich odejściu z tego 

świata, i jest nazywana bardziej bezpośrednim ,,Objawieniem Jezusa Chrystusa” (Obj 1:1 UBG), 

niż zawiera je jakiekolwiek inne pismo apostołów. Chrystus sam objawił się Janowi i powiedział: 

,,Ja jestem pierwszy i ostatni; i żyjący, a byłem umarły. A oto żyję na wieki wieków” (Obj 1:18 

UBG). Zastanówmy się teraz nad jednymi z ostatnich słów Chrystusa zawartymi w tej Jego 

ostatniej księdze; jednymi z ostatnich jakie powiedział od czasu, gdy odszedł do Nieba, albo które 

miał wypowiedzieć, aż do dnia sądu ostatecznego, a które zapisane są w Obj 22:16-17 UBG: ,,Ja, 

Jezus, posłałem mojego anioła, aby wam świadczył o tym w kościołach. Ja jestem korzeniem i 

potomkiem Dawida,….A Duch i oblubienica mówią: Przyjdź! A kto słyszy, niech powie: Przyjdź! A 

kto pragnie, niech przyjdzie, a kto chce, niech darmo weźmie wodę życia.” Są to jedne z ostatnich 

słów Chrystusa zapisane w owej księdze. Przyczyna wypowiedzenia tych słów była taka: Chrystus 

był teraz w Niebie, a wcześniej obiecał, że przyjdzie ponownie i zabierze nas wszystkich do Nieba. 

A w międzyczasie, zauważmy jakie echo i odpowiedź serc i pragnień istnieją wzajemnie, pomiędzy 

Chrystusem w Niebie, a wierzącymi grzesznikami spod Nieba. Ziemia woła do Nieba, a Niebo woła 

ziemię, jak powiada Jeden z proroków. Oblubienica z ziemi mówi do Chrystusa ,,Przyjdź do mnie”, 

także Duch Święty w sercach wierzących powiada do Chrystusa ,,Przyjdź”; a Chrystus woła głośno 

z Nieba w odpowiedzi na te pragnienie w nich również ,,Przyjdźcie”, tak, że Niebo i ziemia 

rozbrzmiewają wzajemnym wołaniem. ,,A kto pragnie, niech przyjdzie, a kto chce, niech darmo 

weźmie wodę życia” (Obj 22:17 UBG); takie jest wołanie Chrystusa do ludzi na ziemi. Wierzący 

wołają do Niego, by przyszedł na sąd; a Chrystus woła grzeszników ziemi, aby przyszli do Niego 

do Nieba po miłosierdzie. Wierzący nie potrafią tak bardzo pragnąć Jego przyjścia do nich na 

ziemię, jak Chrystus pragnie, aby grzesznicy przyszli do Niego. A cóż to ma znaczyć, że gdy 

wzywają Go, aby przyszedł, to On tak samo woła aby grzesznicy przyszli do Niego? Otóż znaczy 

to, jakby Chrystus jasno wypowiadał się następująco: ,,Moje serce wyrywa się we mnie, by do was 

przyjść; jednakże muszę najpierw sprawić, aby wszyscy moi przedwiecznie wybrani grzesznicy 

jacy są czy będą na ziemi przyszli do Mnie. Wy wierzący, chcielibyście, abym zstąpił z Nieba do 

was na ziemię, jednakże muszę pozostać w Niebie, aż wszyscy, których mój Ojciec darował mi, 

przyszli do Mnie, dopiero wtedy, po tym, możecie być pewni, że szybko będziecie mnie mieli 

wśród was.” Przez co wyraża jak bardzo tęskni za nimi. Że takie jest znaczenie Jego słów jest 

ewidentne z Jego następnych słów, które dodaje: ,,Tak mówi ten, który zaświadcza o tym: [czyli 

Chrystus] Zaprawdę, przyjdę wkrótce” (Obj 22:20 UBG). A jeśli, tak przy okazji, zaobserwujemy 



ile razy te słowo Chrystusa ,,Przyjdź” pojawia się w ostatnim fragmencie Pisma czyni to je jeszcze 

bardziej znaczącym, bo przez wypowiadanie Go przez Chrystusa ukazuje nastawienie Jego serca. 

Księga Objawienia miała służyć jedynie jako proroctwo rozciągające się od czasów Ewangelii, aż 

do ponownego przyjścia Chrystusa na ziemię, do którego to okresu, gdy Jan spisał tę proroczą 

opowieść, odniósł oblubienicę tęskniącą za przyjściem Chrystusa. Oblubienica mówi: ,,Przyjdź”, i 

ledwie wypowiada te słowa, a już w odpowiedzi na to Pan Jezus również mówi: ,,Przyjdź.” 

Również zwraca większą uwagę zaobserwowanie faktu, że Chrystus w Obj 22:17 wypowiada te 

same słowa, które wypowiedział już wcześniej w Obj 21:6; pomimo tego, powtarza je ponownie, 

aby były jednymi z ostatnich Jego słów. A wszystko to pokazuje jak bardzo Jego serce skłaniało się 

do tej części Ewangelii, która zaprasza grzeszników do Niego; gdyż kiedy miał wypowiedzieć jedne 

z ostatnich swoich słów zanim nie usłyszymy trąby aniołów wzywających na sąd ostateczny, 

dokonał szczególnego doboru słów. Dlatego niech Jego jedne z ostatnich słów na zawsze przylgną 

do nas, jako godne bycia naszymi ostatnimi myślami, gdy będziemy umierać i iść do Niego. Pan 

Jezus po tych powyższych słowach, mówi jeszcze parę słów w tej księdze, ale tylko po to, aby 

przypieczętować powyższe słowa i resztę Pisma Świętego, z którego księga Objawienia jest 

najważniejsza. Dalej, aby pokazać, że powyżej wymienione słowa zostały wybrane jako jedne z 

ostatnich słów i że nie zamierzał już mówić do wierzących na ziemi, aż do dnia sądu ostatecznego, 

Chrystus dodaje następnie klątwę na tego, kto: ,,dołoży coś do tego” [to znaczy do Jego słów] lub 

,,….odejmie coś ze słów księgi tego proroctwa” (Obj 22:18-19 UBG). Po czym kończy powtarzając 

i podkreślając swoją chęć, aby przyjść szybko, gdy tylko wszyscy Jego przedwiecznie wybrani 

przyjdą do Niego (Obj 20:20 UBG). A wszystko powyższe przekonuje i zapewnia nas o tym, że 

takie jest nastawienie Jego serca wobec grzeszników i że nie będzie On innej myśli, aż do 

powtórnego przyjścia. 

 (4.) Ażebyśmy mogli jeszcze bardziej być przeświadczeni o tym, że Chrystus celowo 

powiedział słowa, które wypowiedział (jako jedne z ostatnich o których była wyżej mowa), aby 

przylgnęły do nas, niech mi będzie wolno dodać inne spostrzeżenie na ich temat, a mianowicie, że 

przy innej jeszcze okazji, za dni swego pobytu w ciele na ziemi, w podobny sposób wypowiedział 

te same słowa, (które użył przy końcu w księdze Objawienia), jako zakończenie wielodniowego 

głoszenia Słowa Bożego: ,,A w ostatnim, wielkim dniu tego święta, Jezus stanął i wołał: Jeśli ktoś 

pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije” (Jan 7:37 UBG). Słowa te zostały wypowiedziane 

ostatniego dnia święta, po którym miał nie głosić kazań ludziom przez pewien czas; kazał w dni 

poprzedzające ten wielki świąteczny dzień, jak to miał w zwyczaju, a w ostatni dzień święta, który 

był najbardziej uroczysty, i w którym miał najwięcej słuchaczy, Chrystus wybrał wyżej wymienione 

słowa, aby wypowiedzieć je wtedy, w ostatnim zdaniu swego kazania; aby dać słuchaczom coś na 

odchodnym, jako pokarm dla duszy, który chciał, aby zanieśli ze sobą do domu, i aby posilali się 

nimi ponad całą resztę słów, którą słyszeli. Słowa z którymi ich zostawił brzmiały: ,,Jeśli ktoś 

pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije”, co Chrystus sam powiedział, że oznaczało wierzenie w 

Niego (Jan 7:38 UBG). Chrystus powstał aby wypowiedzieć, a nawet wołał, jak mówi Pismo 

wypowiadając te słowa z największą żywiołowością, z zamiarem, aby wszyscy mogli usłyszeć i 

zapamiętać je ponad wszystko inne, co im powiedział. I w księdze Objawienia znowu, gdy już nie 

miał więcej przemawiać do ludzi na ziemi, ani dyktować więcej jakichkolwiek innych świętych 

ksiąg celem zapisania, ale milczeć, aż do dnia sądu ostatecznego, posłał swego anioła, aby 

zaświadczył, że wyżej wymienione słowa były jednymi z ostatnich słów, i to pomimo tego, że 

wypowiedział je już wcześniej przy innych okazjach. Z tego względu, z pewnością uczynił to po to, 

aby okazać przez nie nastawienie swojego serca. To były jego ostatnie słowa wtedy i będą również 

moimi teraz podczas zakańczania tego punktu, bo cóż może do nich być dodane? 

  

  

 II. CZĘŚĆ DRUGA. 

  

  

 5.  ZŁO UTRAPIEŃ  I ZŁO GRZECHU. 



 
 ,,Nie mamy bowiem najwyższego kapłana, który by nie mógł współczuć naszym 

słabościom, lecz kuszonego we wszystkim podobnie jak my, ale bez grzechu” (Heb 4:15 UBG).    

  

 Jedyny użytek jaki zrobię z powyższych słów Pisma, będzie taki, że będą stanowiły one 

podstawę dla tej drugiej części doktryny, której pierwszą część opisałem powyżej, a która dotyczy 

udowodnienia, że serce Chrystusa, przebywającego teraz w Niebie, posiada łaskawe usposobienie i 

naturę wobec grzeszników na ziemi. 

 A. Zewnętrzne dowody powyższej prawdy, które tworzą pierwszą część niniejszego dzieła 

zostały przedstawione powyżej. Teraz, jako podstawę dla tych bardziej wewnętrznych dowodów, 

które stanowią drugą część niniejszej książki, wybrałem powyższy fragment Pisma, jako ten, który 

ponad wszystkie inne opisuje nastawienie serca Chrystusa i wyznacza jego (serca) reakcje i 

postawy wobec grzeszników; i to tak wyraźnie, jak gdyby ujął naszą dłoń i położył na piersi 

Chrystusa, i pozwolił poczuć nam jak bije Jego (Chrystusa) serce, a wnętrze drży z tęsknoty za 

nami, nawet teraz, gdy Pan Jezus znajduje się w chwale; sama treść słów powyższego wersetu 

wyraźnie zachęca wierzących, poprzez rozważanie jak pełne litości i miłości jest serce Chrystusa 

wobec nich, co pomaga im w walce przeciwko wszystkiemu co mogłoby zniechęcić ich.  

 Teraz opiszę to, co zniechęca wierzących, a zrobię to w takim zakresie w jakim służy to 

mojemu obecnemu celowi 

 a. Po pierwsze, autor listu do Hebrajczyków, w powyższym wersecie nazywa wszystko, co 

może w jakikolwiek sposób zniechęcić nas ,,słabością”, przez co ma na myśli dwie rzeczy. (1.) Zło 

utrapień, wszelkiego rodzaju, oraz  prześladowań z zewnątrz. (2.) Zło grzechów, które najbardziej 

zniechęcają nas od wewnątrz. 

 (1.) Że pod pojęciem ,,słabości”, autor listu do Hebrajczyków ma na myśli utrapienia i 

prześladowania jest oczywiste; nie tylko dlatego, że to słowo jest często używane w tym sensie, jak 

na przykład w 2 Kor 11:30, i 2 Kor 12:5 UBG, ale i dlatego, że w omawianym wersecie listu do 

Hebrajczyków słowo słabości występuje w takim znaczeniu, gdyż jego zamierzeniem jest 

pocieszenie wierzących w walce przeciwko temu, co chciało wydrzeć im ich wyznanie, jak sugeruje 

to poprzedzający fragment omawianego wersetu listu do Hebrajczyków: ,,….trzymajmy się naszego 

wyznania” (Heb 4:14 UBG). Tym co próbowało wydrzeć im wyznanie, były prześladowania i 

sprzeciw pochodzące z zewnątrz. Wydaje się tak być, również dlatego, że argument dotyczący 

pocieszenia wierzących w walce z tymi słabościami jest zaczerpnięty z przykładu życia Chrystusa: 

,,…..kuszonego we wszystkim podobnie jak my.” 

 (2.) Po drugie, poprzez ,,słabości” należy rozumieć także grzechy, gdyż tak w trakcie listu 

do Hebrajczyków, jego autor używa tego wyrażenia i czyni je głównym przedmiotem litości 

naszego Arcykapłana; gdyż w dalszych wersetach przedstawiając jakie były kwalifikacje 

arcykapłanów pod zakonem, a którzy byli archetypami naszego wielkiego Arcykapłana, autor tego 

listu podaje, że nasz Arcykapłan, Pan Jezus Chrystus musi być taki, że ,,….może współczuć 

nieświadomym i błądzącym” (Heb 5:2 UBG), czyli grzesznikom, gdyż grzechy są tą 

nieświadomością i błądzeniem poprzez odejście od Boga. I chociaż jest powiedziane, że Chrystus 

był bez grzechu we wszystkim (Heb 4:15 UBG), to jednak był kuszony przez szatana do 

popełnienia wszelkiego rodzaju grzechów tak jak jesteśmy kuszeni my. A to, że przez słowo 

,,słabości” autor tego listu ma na myśli głównie grzechy jest jeszcze bardzie ewidentne z powodu 

lekarstwa proponowanego przeciw nim, którego wierzący są zachęcani, aby szukać przed tronem 

łaski, a którym są łaska i miłosierdzie: ,,Przystąpmy więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy 

dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej chwili” (Heb 4:16 UBG). Łaskę, aby 

pomogła nam w walce z mocą grzechu, a miłosierdzie w walce z poczuciem winy i karą za nią; z 

których obie te złe rzeczy najbardziej zniechęcają wierzących do odważnego przystępowania do 

tronu łaski: i dlatego autor listu do Hebrajczyków musi z tej przyczyny bezwzględnie mieć na myśli 

głównie tego rodzaju słabości, gdy pociesza i udziela zachęty wierzącym. 

 b. Teraz, po drugie, aby wesprzeć nas wierzących w walce przeciwko obu wyżej 

wymienionym rodzajom słabości, autor listu do Hebrajczyków daje nam do zrozumienia jakim 



uczuciem i wrażliwością pała serce Pana Jezusa, (który jest teraz w Niebie, bo mowa jest teraz w 

kolejnych wersetach listu do Hebrajczyków o Chrystusie uniesionym do Nieba o czym świadczy 

Heb 4:14 UBG), wobec grzeszników, gdy ci potykają się z powodu swoich wszystkich słabości. A 

jeśli zaobserwuje się spójność z powyższym wersetem, to zauważymy, że autor tego listu 

wprowadza jasno tę narrację o postawie serca Chrystusa za pomocą zapobieżenia powstaniu 

obiekcji, która mogłaby w przeciwnym razie pojawić się we wszystkich ludzkich umysłach z tego 

wzniosłego i chwalebnego opisu, który jest przedstawiony w odniesieniu do Chrystusa w Heb 4:14 

UBG: ,,Mając więc wielkiego najwyższego kapłana, który przeszedł przez niebiosa.” Autor listu do 

Hebrajczyków wiedział, że będziemy skłonni z tego opisu zaraz myśleć, że Chrystus może być zbyt 

wysoko wyniesionym i zbyt potężnym, aby być naszym Arcykapłanem, który prowadziłby nasze 

sprawy; i że ta jego wielkość mogłaby spowodować, że zapomni o nas, albo jeśli nawet pamiętałby 

o nas, i zwrócił uwagę na nasze nieszczęścia, to jednak wstąpiwszy na Niebiosa, i odrzuciwszy 

kruchość swego ludzkiego ciała, które miał na ziemi, i odziawszy swoją ludzką naturę tak wielką 

chwałą, nie może teraz litować się nad nami, tak jak to czynił, gdy przebywał wśród nas tu na 

ziemi, ani nie może być tak wzruszony i dotknięty naszymi nieszczęściami, aby być czule 

poruszonym, żeby nam współczuć i litować się nad nami; tak, że nie jest On teraz zdolny do 

okazywania uczucia smutku, i przez to nie może okazywać sympatii ani empatii wobec nas; 

ponieważ jego stan, teraz, jest ponad wszelkie takie uczucia, które to, gdyby miał skłoniłyby Go do 

szczerego i serdecznego pomagania nam. A także, iż posiadanie takich uczuć jak powyżej 

powiedziałem było słabością i niemocą samą w sobie, z której to Niebo mogło wyleczyć Chrystusa. 

Jego potęga i chwała być może jest teraz tak wielka, że nie może być w taki sposób poruszony, tak 

jak nie mogą być i aniołowie. A przecież Chrystus został wyniesiony: ,,Wysoko ponad wszelką 

zwierzchnością i władzą” (Ef 1:21 UBG). 

 (1.) Autor listu do Hebrajczyków starannie z góry przewiduje powstanie takiej obiekcji i 

zapobiega powyższemu fałszywemu rozumowaniu pisząc: ,,Nie mamy bowiem najwyższego 

kapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom….” etc., (Heb 4:15 UBG). Użyte 

powyżej podwójne zaprzeczenie nie tylko tworzy wyrażenie twierdzące, ale i potwierdza wyrażaną 

myśl jeszcze bardziej, czyniąc te twierdzenie przeciwnym do przeciwstawiających mu się myśli. 

Autor powyższego listu w powyższych słowach jak gdyby powiada, że nawet jeśli Niebo uczyni 

jakąkolwiek zmianę w stanie Chrystusa, poprzez czynienie jego ludzkiej natury chwalebną, która to 

może być całkowicie wolna od ludzkich namiętności i zamiast ziemskiej mieć niebiańską naturę, i 

nawet jeśli byłaby tak niezdolna do odbierania wrażeń z ziemi; to jednak Chrystus zachowuje jedną 

czułą część i obnażone miejsce w swoim sercu, w dalszym ciągu niezmienione, tak że cierpi wraz z 

nami i jest poruszony jeśli my jesteśmy czymś poruszeni. Werset powyższy ma szerokie znaczenie; 

wyraża, że Chrystus cierpi wraz z nami, że jest czuły w swoim sercu względem nas, jak zawsze był; 

tak, aby mógł być poruszony, aby się litować nad nami. Pan Jezus chce cierpieć i jeśli można tak 

powiedzieć, chce, aby wyżej wymienione miejsce w Jego sercu pozostało dalej czułe i dalej było 

człowiecze, tak, aby mogło być ranione naszymi nieszczęściami, aby przez to Chrystus mógł być 

naszym miłosiernym Arcykapłanem. 

 (2.) W tym miejscu, ktoś może wysunąć obiekcję, że to są słabości Chrystusa. Jednakże 

autor listu do Hebrajczyków zapewnia, że są one mocą, doskonałością i siłą miłości Chrystusa i 

znajdują się w Nim, jak to słowo δυνάμενον wyraża; to znaczy, że te rzekome słabości czynią 

Chrystusa tak zdolnym i potężnym, że może wziąć nasze nieszczęścia do swojego serca, chociaż 

jest ono uwielbione i w ten sposób być dotknięty nimi, tak, jak gdyby cierpiał wraz z nami, i w ten 

sposób uwolnić nas od tej zasady od której Chrystus uwalnia siebie.  

 B. Istnieją dwie rzeczy, które omawiany werset (Heb 4:15 UBG) daje mi sposobność 

zauważyć, w nim, i osobno wyjaśnić. 

  Po pierwsze, bardziej ogólnie, że serce Chrystusa, który znajduje się teraz w Niebie jest tak 

łaskawie usposobione wobec grzeszników, jak zawsze było, gdy przebywał w ciele na ziemi.  

 Po drugie, bardziej szczegółowo, sposób w jaki jest usposobione. Albo inaczej:  

 Po pierwsze, że jest poruszony uczuciem, to znaczy współczuje nam jak mówi omawiany 

werset. 



 I po drugie, sposób w jaki się to dzieje; przez to, że był kuszony we wszystkim jak my.  

 Przedstawiając pierwszy, podam te wewnętrzne tego dowody, które pozostały, a 

przedstawiając drugi bardziej omówię omawiany werset. 

 a. Przejdźmy zatem najpierw do tych wewnętrznych dowodów na tę doktrynę, którą 

wszczepiam w słowa omawianego wersetu, i co naturalnie wnioskuję z nich, a mianowicie, że serce 

Pana Jezusa Chrystusa, który teraz znajduje się w Niebie, jest tak łaskawie usposobione względem 

grzeszników, jak zawsze było, gdy przebywał On w ciele na ziemi. 

 (1.) Pierwszy rodzaj wewnętrznych dowodów zostanie przedstawiony w oparciu o każdy 

osobny wpływ jaki wszystkie Osoby Trójcy Świętej posiadają na zawsze, na serce ludzkiej natury 

Chrystusa w Niebie, aby ją dobrze usposobić wobec nas. 

 (a.) Pierwszy dowód zostanie przedstawiony w oparciu o działanie Boga Ojca, który tak 

wywyższył Chrystusa; i będzie składał się z dwóch części: (i) Bóg Ojciec wydał Chrystusowi 

wieczny nakaz, aby miłował grzeszników; (ii) Z tego względu serce Chrystusa jest takie same, 

niezmienne na zawsze. 

 (i) Jeśli chodzi o pierwszy dowód to, Bóg Ojciec wydał Panu Jezusowi Chrystusowi 

specjalne polecenie, aby miłował grzeszników; a potem zaszczepił w Jego sercu miłosierne i 

łaskawe usposobienie wobec nich. Wspominam o tym aby to udowodnić, ponieważ jest to tym, co 

Chrystus twierdzi, że jest pierwotną podstawą jego usposobienia wobec grzeszników: ,,….a tego, 

który przyjdzie do mnie, nie wyrzucę precz” (Jan 6:37 UBG). Gdyż, mówi Chrystus w dalszych 

wersetach: ,,...to jest wola Ojca” (6:39 UBG), oraz ,,Zstąpiłem bowiem z Nieba, nie po to, żeby 

czynić swoją wolę, ale wolę tego, który mnie posłał” (Jan 6:38 UBG). I ta wola Ojca obowiązuje 

Chrystusa nadal, tak samo jak zawsze, nawet teraz, gdy przebywa On w Niebie, gdyż, jak powiada 

sam Chrystus: ,,A to jest wola Ojca, który mnie posłał….abym to wskrzesił w dniu ostatecznym” 

(Jan 6:39.40 UBG); wynika z tego, że takie musi być usposobienie Chrystusa, aż do owego czasu. 

Porównajmy to z Jana 10:15-18, gdzie Pan Jezus wyraziwszy wcześniej swoją troskę o, i miłość do 

swych owiec, chęć oddania swego życia za nie, znanie i posiadanie ich, oraz konieczność 

przyprowadzenia ich do owczarni, podsumowuje to wszystko słowami: ,,Ten nakaz otrzymałem od 

mego Ojca” (Jan 10:18 UBG). Jest to Jego wola, mówi Jana 6 rozdział. Jeśli dobry syn wie że 

zrobienie jakiejś rzeczy jest zamiarem lub wolą jego ojca, to wystarcza synowi, aby przekonać się 

do zrobienia tego; a w o wiele bardziej większym stopniu, gdy będzie to wyraźnie wypowiedziane 

polecenie przez jego ojca. A w Jana 10 rozdziale Chrystus mówi, że jest to nakaz, który otrzymał od 

Ojca. Nakaz jest stanowczo wyrażoną wolą człowieka, tak, że jeśli nie jest spełniony, to powstaje 

jego naruszenie; a taki nakaz dotyczący nas, Bóg Ojciec dał Chrystusowi. Z obu tych fragmentów 

Pisma wnioskuję, że istnieją trzy rzeczy, które są przedmiotem tej Bożej woli i nakazu. 

 [1.] Po pierwsze, że Chrystus miał umrzeć za swoje owce; w odniesieniu do którego nakazu, 

tak umiłował grzeszników, gdy przebywał na ziemi, że oddał swoje życie za nich (Jan 10:15 UBG); 

potem wziął je znowu i wstąpił do Nieba. Z tego względu, te dwie inne rzeczy nakazane Mu przez 

Ojca, dotyczą Go, gdy jest już w swojej chwale, a są to przyjęcie wszystkich, którzy przychodzą do 

Niego (Jana 6:37 UBG), która jest drugą rzeczą, a trzecią jest nie stracenie nikogo za kogo umarł, 

ale wskrzeszenie ich w dniu ostatecznym (Jan 6:39-40 UBG). I te dwie ostatnie rzeczy pochodzące 

od Boga Ojca spoczywają bezwzględnie na Chrystusie, gdy teraz jest w Niebie, tak jak nakaz by 

umarł za ludzi spoczywał na Nim, podczas gdy był w ciele na ziemi. Chrystus powiedział w 

odniesieniu do powyższych rzeczy: ,,Ten nakaz otrzymałem od mego Ojca” (Jan 10:18; UBG) oraz 

,,I to jest wola tego, który mnie posłał” (Jan 6:40 UBG).  

 Wraz z powyższym nakazem Bóg włożył do serca Chrystusa, tak jak zawsze ma w zwyczaju 

robić, gdy coś nakazuje, taki instynkt nadnaturalnej miłości względem grzeszników, jaki skłoni Go 

tak mocno do wykonania tego nakazu, że nie będzie potrzebował żadnych innych poleceń. Bóg 

włożył taką στοργή, czyli taką szczególną miłość w Chrystusa, jaką wkłada w serca rodziców do 

ich własnych dzieci, która jest większa niż do wszystkich innych ludzi dzieci, które mogą być 

piękniejsze i mądrzejsze od ich własnych. I obie te rzeczy, czyli ten nakaz i ten instynkt albo inaczej 

skłonność mamy wyrażone w Psalmie 40, w którym Chrystus podając przyczynę, dla której stał się 

naszym Pośrednikiem i złożył siebie w ofierze nie tylko mówi: ,,Pragnę czynić twoją wolę, mój 



Boże;” ale i ,,a twoje prawo jest w moim wnętrzu” (Ps 40:8 UBG). W której to mowie, obie te 

rzeczy są wyrażone: 

 [a.] Ten nakaz, o którym mówiłem wcześniej jest wyrażony w powyższym wersecie, gdyż 

jest nazwany prawem. Oraz, 

 [b.] Te prawo zostało scalone z odpowiednimi skłonnościami w sercu Chrystusa; i dlatego 

powiedziane jest w powyższym wersecie, że ,,Prawo jest w moim wnętrzu” albo inaczej w sercu. 

 Możemy łatwo pojąć jakie to było prawo na podstawie podmiotu, którego dotyczyło, a było 

nim Jego wnętrze to znaczy serce, które reprezentowało najczulsze uczucia lub inaczej, jak 

napisano w innym miejscu Pisma ,,….serdeczne miłosierdzie” (Kol 3:12 UBG). Nie było ono 

niczym innym, jak prawem miłości, miłosierdzia i litości do biednych grzeszników, które Bóg dał 

Chrystusowi, aby je przestrzegał, jako że miał stać się Pośrednikiem. Było to te szczególne prawo, 

które spoczywało na Nim jako na ,,drugim Adamie,” podobne do tego, które zostało nadane 

pierwszemu Adamowi obok i dodatkowo do prawa moralnego, aby nie jeść zakazanego owocu; 

takie to było prawo o którym Chrystus mówi w Ps 40:8 UBG. Było to prawo zgodnie, z którym był 

Pośrednikiem i Ofiarą, ponieważ o tym wyraźnie mówi On w Heb 8:6-7 UBG, obok i dodatkowo do 

prawa moralnego, które było mu wspólne z nami. Słowa użyte w oryginale w Ps 40:8 są 

następujące: ,,w pośród moich wnętrzności,” co wskazuje na głębokie wyrycie tego prawa, miało 

ono miejsce w centrum, znajdowało się najbliżej i było najbardziej wewnątrz Jego serca. 

 I jak te szczególne prawo zakazujące jedzenia zakazanego owocu było dla Adama nakazem 

symbolem, jak nazywają go teologowie, danym oprócz i dodatkowo do wszystkich dziesięciu 

przykazań, aby był próbą, znakiem i symbolem jego posłuszeństwa wobec wszystkich innych 

przykazań, takim też było te prawo miłości wobec grzeszników dane Chrystusowi, drugiemu 

Adamowi, tak aby Bóg osądził całe Jego (Chrystusa) inne posłuszeństwo wobec Boga przez 

pryzmat posłuszeństwa temu prawu miłości. Zostało ono nałożone na Niego z takim zastrzeżeniem 

przez Boga i tak mu powierzone, jak to, że gdyby kiedykolwiek Chrystus miałby miłować Boga, to 

z pewnością musiałby miłować i nas. Tak więc w miejscu Pisma wcześniej zacytowanym (Jan 

10:17-18 UBG) Pan Jezus pociesza siebie w tym swoim posłuszeństwie tymi słowami: ,,Dlatego 

Ojciec mnie miłuje.” Jest to powiedziane w odniesieniu do Jego (Chrystusa) wypełniania tego 

wyżej wymienionego nakazu Ojca, i co więcej wskazuje to jak gdyby na to, że Bóg Ojciec bardziej 

kochał Chrystusa za miłość, którą On (Chrystus) nam okazuje; tak Mu (Bogu Ojcu) się spodobało, 

gdy zobaczył, że Pan Jezus miłuje nas. Dalej, jest to jak gdyby Bóg poprzez wydanie Chrystusowi 

tego nakazu (Jan 10:18 UBG), równocześnie powiedział: ,,Synu jeśli chcesz, aby Moja miłość do 

Ciebie trwała, to pozwól Mi zobaczyć Twoją miłość do Mnie w byciu miłosiernym względem tych, 

których ci daję, a których umiłowałem tę samą miłością, którą umiłowałem Ciebie,” jak to napisano 

w Jana 17:23 UBG. Jak Bóg chce, abyśmy my wierzący okazywali naszą miłość do Niego poprzez 

miłowanie Jego dzieci, tak i chce, aby również Chrystus okazywał swoją miłość do Niego (Ojca) 

przez miłowanie nas. 

 (ii) Teraz przejdę do drugiej części wyżej przedstawionego dowodu, a mianowicie, że 

miłość, którą Chrystus, w czasie pobytu w ciele na ziemi, posiadał w swoim sercu, a która sprawiła, 

że umarł za grzeszników na rozkaz swego Ojca, z pewnością dalej trwa w Jego (Chrystusa) sercu, 

teraz, gdy jest w Niebie i to tak samo głęboka i tak czuła jak była, gdy okazywał ją na ziemi, a w 

szczególności, gdy wisiał na krzyżu na rozkaz Jego Ojca. Dowodzi tego to, że to prawo miłości 

będąc zapisanym przez Boga Ojca w pośrodku wnętrza Chrystusa, stało się naturalnym dla Niego i 

tak nieusuwalnym, jak inne zapisane w sercu Boże prawa moralne; które są wieczne. I tak jak w 

nas, gdy będziemy w Niebie, wiara przeminie a nadzieja ustanie, to jednak miłość będzie trwała 

nadal (jak to powiada apostoł Paweł w 1 Kor 13 UBG); i z tego względu ta miłość w sercu 

Chrystusa będzie także dalej w nim pozostawała, i nie będzie słabła. Miłość ta przejawia się teraz 

tak samo mocno w sercu Chrystusa, gdy przyjmuje, wstawia się za i okazuje litość grzesznikom, jak 

przejawiała się, gdy umierał za nich. I ta miłość do grzeszników będąc nakazana Mu, jak wcześniej 

powiedziałem, tak, że jak chciał, aby Ojciec Go miłował tak miał Chrystus miłować grzeszników, i 

tak będąc przynaglanym do okazywania całej tej wielkiej miłości, która istnieje pomiędzy nim, a 

Jego Ojcem, to wszystko, jak musi bezwzględnie wypracować i wytworzyć wielką miłość w Nim 



do grzeszników, tak i w podobny sposób musi uczynić ją najbardziej stałą i nigdy nie słabnącą, jaka 

tylko może istnieć. I jest to argumentowane przez analogię do zasady, na podstawie której Chrystus 

nalega, abyśmy Go miłowali (Jan 15:10 UBG). Nakłania swoich uczniów, aby zachowywali Jego 

przykazania, które im dał, i używa tego argumentu, że przez to będą trwali w Jego miłości i popiera 

to swoim własnym przykładem: ,,….jak i ja zachowałem przykazania mego Ojca i trwam w jego 

miłości.” A zatem, ponieważ Bóg nałożył na Chrystusa te wielkie przykazanie, aby miłował, umarł 

za, kontynuował miłowanie, przyjmował i wskrzesił w dniu ostatecznym wszystkich 

przychodzących do Niego grzeszników, to z pewnością Pan Jezus kontynuuje dalej 

najdokładniejszego przestrzegania tego przykazania, jako będącego jedną z największych więzi 

istniejących pomiędzy Nim a Ojcem i przez to kontynuuje trwanie w miłości Ojca do siebie. Z tego 

względu wynika, że tak długo jak Chrystus trwa w miłości swego Ojca, i będąc teraz w Niebie 

zasiada po prawicy Bożej, to musi znajdować się w największej łasce u Boga; i będzie tak się działo 

dopóki będzie przestrzegał wyżej wymienionego wielkiego przykazania Ojca. A zatem, obie miłości 

to znaczy miłość Chrystusa do Ojca i miłość Ojca do Chrystusa obligują Chrystusa do trwania w 

miłowaniu nas grzeszników; z tego względu możemy być pewni tego, że Pan Jezus czyni tak i 

będzie czynił na zawsze. O, cóż to jest za pociecha, że jak dzieci są wzajemnymi dowodami i 

więzami miłości pomiędzy mężem a żoną, tak zostaliśmy uczynieni takimi pomiędzy Bogiem 

Ojcem a Chrystusem. I to by było na tyle, jeśli chodzi o dowód wzięty z wpływu pierwszej Osoby 

Trójcy Świętej, a mianowicie Boga Ojca na serce ludzkiej natury Chrystusa w Niebie, aby ją dobrze 

usposobić wobec nas. 

 (b.) Po drugie, ta miłość Chrystusa nie jest miłością wymuszoną, którą On tylko stara się 

żywić do nas, ponieważ Jego Ojciec rozkazał Mu poślubić nas, ale jest Jego naturą, jego 

usposobieniem, które w połączeniu z pierwszym, pozwala na przedstawienie drugiego dowodu, co 

do omawianego twierdzenia, a który jest wywnioskowany w oparciu o drugą Osobę Trójcy Świętej, 

Boga Syna. Jego  pełne miłości usposobienie jest dobrowolne i naturalne dla niego; w przeciwnym 

wypadku nie byłby Synem Bożym, ani nie byłby podobny do swego Niebiańskiego Ojca, dla 

którego okazywanie miłości jest rzeczą naturalną, ale karanie już nie, jest Jego nienaturalnym 

dziełem, ponieważ miłosierdzie podoba mu się tak, że jest nazywany Ojcem miłosierdzia (2 Kor 1:3 

UBG); gdyż rodzi się ono w Nim naturalnie. 

 Chrystus jest Jego własnym Synem, jak to przy rozróżnianiu Osób Trójcy Świętej jest 

nazywany; jest naturalnym Synem Boga Ojca; ponieważ Jego (Syna) ludzka natura będąc 

zjednoczoną z drugą Osobą Trójcy Świętej stała się w ten sposób naturalnym Synem Bożym, nie 

adoptowanym jak my wierzący. A jeśli jest On (Chrystus) Jego (Boga Ojca) naturalnym Synem w 

przywilejach, to także cechy Jego Ojca znajdują się naturalnie w Nim; ba, o wiele bardziej 

naturalnie niż w nas wierzących, którzy jesteśmy tylko adoptowanymi synami Boga Ojca. Tak więc 

jeżeli my: ,,jako wybrani Boga,” którzy jesteśmy tylko adoptowanymi synami, jesteśmy 

napominani, aby przyodziać się w: ,,….serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, łagodność, 

cierpliwość” (Kol 3:12 UBG), to o wiele bardziej te cechy czy też usposobienia serca muszą 

znajdować się w Chrystusie, naturalnym Synu; nie są przywdziewane przez Niego, ale muszą być 

tak naturalne dla Niego jak jest Jego Synostwo.  ,,Bóg jest miłością”, jak powiada Jan (1 Jana 4:8 

UBG), a Chrystus jest miłością okrytą ciałem, co więcej, naszym ludzkim ciałem.  

 A poza tym, jest pewne, że jak Bóg ukształtował serca wszystkich ludzi, a niektóre z serc 

synów ludzkich w taki sposób, że posiadają naturalnie więcej miłosierdzia i współczucia od innych, 

i że potem Duch Święty zstępując na nich, aby uświęcić ich naturalne usposobienia, ma w zwyczaju 

działać poprzez nich zgodnie z ich naturą, tak jest pewne, że Bóg Ojciec przysposobił serce 

Chrystusa, i uczynił je delikatniejszej natury i usposobienia, niż gdyby   połączono w jedno 

delikatność serc wszystkich ludzi, aby je zmiękczyć. Kiedy Pan Jezus miał przyjąć ludzką naturę, i 

miał być wprowadzony na ten świat to powiedział: ,,….przygotowałeś mi ciało” (Heb 10:5 UBG); 

to znaczy ludzką naturę, dopasowaną, tak jak w innych rzeczach, tak i w jej usposobieniu, dla 

Wiekuistego Bóstwa, aby działało i objawiało Jego doskonałości w najlepszym wydaniu. I jak Pan 

Jezus przyjął ludzką naturę w celu bycia miłosiernym Arcykapłanem, jak to powiada Heb 2:14,17 

UBG, tak i musiała być to takiego rodzaju ludzka natura, i o takim szczególnym usposobieniu i 



charakterze, żeby mogła być bardziej miłosierna niż wszyscy ludzie i aniołowie razem wzięci. Jego 

ludzka natura została uczyniona nie taką jak natura wszystkich innych ludzi, chociaż w istocie była 

taką samą, to jednak w usposobieniu ducha była całkiem inna. Serce Chrystusa było ukształtowane 

specjalnie z myślą o tym, by uczynić je naczyniem, albo raczej źródłem miłosierdzia, dostatecznie 

szerokim i wystarczająco pojemnym, aby mogło być tak powiększone, aby przyjąć a następnie 

przekazać nam wszystkie Boże objawione łaski, to znaczy wszystkie te rodzaje miłosierdzia, które 

Bóg zamierzał okazać swoim przedwiecznie wybranym. 

 I z tego względu serce Chrystusa przez, które miały zostać nam udzielone łaski i 

miłosierdzie wielkiego Boga; posiadało naturalnie w swoim usposobieniu więcej litości i 

współczucia, niż mają je wszyscy ludzie i aniołowie; a te serce Chrystusa miało być tego 

narzędziem. Dalej, ponieważ ten człowiek (Chrystus) i Jego serce tak ukształtowane, zostali 

zjednoczeni z Bogiem, i uczynieni naturalnym Synem Bożym, to jakże naturalnym dla Niego musi 

być miłosierdzie i dalej pozostawać w Nim teraz, gdy jest On w Niebie! Bo chociaż złożył z siebie 

wszystkie słabości naszej natury, gdy zmartwychwstał, to jednak nie uczynił tego wobec łask, które 

były w Nim, za dni jego życia w ciele na ziemi; dlatego są one w Nim teraz tak samo jak zawsze 

były; gdyż będąc Jego naturą; a jak wiemy natura jest czymś stałym, pozostają w Nim na zawsze. 

Możemy zaobserwować, że gdy Chrystus był w ciele na ziemi starając się przekonać grzeszników, 

aby dobrze myśleli o Nim, jak użył tego argumentu danego mu nakazu Boga Ojca; tak i również 

Chrystus objawił im swoje własne usposobienie swego serca: ,,Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy 

jesteście spracowani i obciążeni,…..I uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca….” 

(Mt 11:28-29 UBG). 

 Ludzie są skłonni posiadać przeciwne wyobrażenia o Chrystusie, z tego względu powiedział 

im w powyższym wersecie, jakie było Jego usposobienie i w ten sposób zapobiegł powstaniu w 

nich złych myśli o sobie, a także wabił ich jeszcze bardziej do siebie. My ludzie jesteśmy skłonni 

uważać, że Chrystus będąc tak świętym musi z tego względu posiadać surowe i szorstkie 

usposobienie wobec grzeszników i nie jest w stanie ich znieść. Dlatego Chrystus powiedział: 

,,….jestem cichy i pokornego serca….”, łagodność jest Jego naturą i usposobieniem. Jak to było 

podobnie z Mojżeszem, który był taki w tej łasce, jak i w innych rzeczach, archetypem Chrystusa; 

tak, że nie zemścił się na Aaronie i Miriam, gdy powstali przeciwko Niemu, lecz wstawiał się za 

nimi; tak i Chrystus jak gdyby powiada, że krzywdy i nieuprzejmość nie wpływają na Niego tak 

bardzo, aby uczynić Go nie dającym się pogodzić; gdyż w Jego naturze leży przebaczanie, 

ponieważ jest pokorny. Wszystko to prawda, jednakże możemy myśleć, że Chrystus będąc Synem 

Bożym, Dziedzicem Nieba i zasiadający po prawicy Bożej na wysokości, być może, może teraz 

gardzić nami, naszym niskim stanem tutaj na ziemi; chociaż nie z powodu gniewu, ale z powodu  

Jego wielkości i wysokości wyniesienia w chwale, tak, że być może myśli On,, że jesteśmy zbyt 

nędzni dla Niego, aby nas poślubił jako Oblubienicę, albo aby się z nami zadawał. Z pewnością 

może On myśleć o ważniejszych i bardziej wzniosłych rzeczach aniżeli zważać na tak biedne i 

nędzne istoty jakimi jesteśmy my ludzie. A przez to chociaż możemy myśleć, że Chrystus jest 

rzeczywiście pokorny i nie uprzedzony do nas z powodu wyrządzonych mu krzywd przez nas, to 

jednak jesteśmy skłonni uważać, że Chrystus może być zbyt wysoko posadzony i być zbyt 

wzniosły, aby zniżyć się tak dalece, do tego, ażeby zważać na, albo brać sobie do serca, stan 

biednych stworzeń jakimi jesteśmy. Z tego względu Chrystus powiedział: ,,…..jestem cichy i 

pokornego serca….” jako że jest chętny obdarzyć swoją miłością i łaską nawet najbiedniejszych i 

najgorszych ludzi.  

 I dalej, wszystko to nie jest tylko pozorem takiego uprzejmego usposobienia, ani nie jest 

tylko zewnętrznie założoną maską na oblicze i zachowanie, jak to jest w przypadku wielu wielkich 

tego świata (którzy wydają się na zewnątrz łagodni i uprzejmi), ponieważ wyżej wymienione 

usposobienie znajduje się ἐν τῇ καρδίᾳ, czyli ,,w sercu;” jest to postawą serca, usposobieniem, czy 

też naturą Chrystusa, aby był łaskawy, której On nie może ściągnąć z siebie. A że Jego wielkość, w 

którą miał przyodziać się w Niebie nie zmieniała ani trochę Jego usposobienia w Nim wynika z 

tego, że gdy Chrystus w tym samym czasie, gdy wypowiadał słowa, że jest pokorny, to brał pod 

uwagę wszystką chwałę, której miał dostąpić, ponieważ najpierw powiedział: ,,Wszystko zostało mi 



dane od mego Ojca” a zaraz po tym dodał: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani 

i obciążeni….jestem cichy i pokornego serca….” (Mt 11:28-29 UBG). 

 Przypatrzmy się, zatem, jakie pochlebne, słodkie i zachwycające myśli mamy w zwyczaju 

mieć o drogim przyjacielu, który jest miły z natury lub o jakimś wybitnym świętym albo pokornym 

wierzącym, o którym moglibyśmy pomyśleć sobie, że moglibyśmy zostawić naszą duszę w jego 

dłoniach i jak słyszałem, jak niektórzy ludzie mówili, że mogliby przekazać sprawę własnego 

zbawienia w ręce takiego człowieka. Albo przypatrzmy się, jak moglibyśmy zostać zachęceni do 

załatwienia z Mojżeszem sprawy przebaczenia, z tego powodu, że był najpokorniejszym 

człowiekiem na ziemi; albo jak bylibyśmy potraktowani przez Józefa na podstawie tego, co 

czytamy o jego uczuciach wobec jego braci; albo jakie myśli nam się nasuwają o delikatnych 

sercach apostoła Pawła i Tymoteusza wobec dusz ludzi, których zrodzili duchowo, karmili i 

wychowywali w wierze ku życiu wiecznemu, gdy czytamy: ,,Darzyliśmy was taką życzliwością, że 

gotowi byliśmy użyczyć wam….i naszych dusz….” (1 Tes 2:8 UBG), a to Paweł i Tymoteusz 

czynili ,,naturalnie” jak to mówi Filipian 2:20 KJV; powinniśmy posiadać takie a nawet 

nieskończenie większe pojmowanie co do słodyczy i szczerości, które są w Jezusie Chrystusie, a 

które są w o wiele większym stopniu naturalne dla Niego niż dla nas.  

 Dlatego też ten sam wyżej wymieniony apostoł czyni posiadanie najgłębszych uczuć przez 

Chrystusa wzorem dla siebie, gdyż powiada: ,,Bóg bowiem jest mi świadkiem, jak tęsknię do was 

wszystkich najgłębszymi uczuciami Jezusa Chrystusa,” (Filip 1:8 UBG). Te wyrażenie: 

,,najgłębszymi uczuciami Jezusa Chrystusa,” posiada, według tłumaczy dwa znaczenia, i oba 

posłużą do zilustrowania tego, co zamierzam.  

 (i) Po pierwsze wyrażenie ,,najgłębszymi uczuciami Jezusa Chrystusa,” jest rozumiane 
przyczynowo, jak gdyby apostoł chciał pokazać, że jego wnętrze, inaczej najgłębsze 
uczucia zostały wlane w niego przez Chrystusa, i przez to tęsknił za wierzącymi w Filippi 
takim rodzajem najgłębszych uczuć jaki Chrystus wypracował w nim; a jeśli jest tak, że 
Chrystus wlał taki rodzaj najgłębszych uczuć w Pawła, to czyż nie oznacza to, że sam 
Chrystus posiada w sobie o wiele więcej tych najgłębszych uczuć? Paweł miał powód, by 
powiedzieć, że tęskni ,,najgłębszymi uczuciami Jezusa Chrystusa,” , gdyż (w takim sensie) 
jestem pewien, że wcześniej przed nawróceniem brakowało mu tych uczuć i nie miał serca 
do ludzi w sobie; gdy był bez Chrystusa, to jak wściekły i podobny do lwa był jego duch 
wobec wierzących w Chrystusa, i jakie siał spustoszenie między nimi, będąc gotowym 
nawet do skazywania ich na śmierć, aby zdusić ich najgłębsze uczucia. A jak to się stało, 
że Paweł po nawróceniu miał tak delikatne najgłębsze uczucia wobec chrześcijan? Kto dał 
mu te delikatne uczucia? Otóż sam Pan Jezus Chrystus, to On był tym, który z lwa uczynił 
Pawła owieczką. Jeśli zatem w Pawle te najgłębsze uczucia nie były wrodzone, bo raczej 
przeciwne uczucia żywiła jego natura, a mimo to po nawróceniu tego apostoła i wlaniu 
przez Chrystusa w niego tych najgłębszych uczuć, które były w Pawle tak obfite naturalnie 
jak sam powiedział, to w jak o wiele większym zakresie muszą one, z konieczności, 
obfitować w Chrystusie, dla którego są wrodzone i pierwotne? 
 (ii) Po drugie, wyrażenie ,,najgłębszymi uczuciami Jezusa Chrystusa,” może 
znaczyć na przykład ,,podobnie do najgłębszych uczuć”,  albo ,,według najgłębszych 
uczuć”, zgodnie z analogią hebrajskiego wyrażenia. A w takim przypadku znaczenie tego 
wyrażenia Pawła byłoby takie: ,,Jak najgłębsze uczucia Chrystusa tęsknią za wami tak i 
moje.” Najgłębsze uczucia inaczej ,,wnętrze” czy też ,,wnętrzności” są metaforą na 
oznaczenie delikatnych oraz matczynych uczuć i miłosierdzia. W  Łk 1:78 UBG napisane 
jest: ,,Dzięki serdecznemu miłosierdziu…..” W oryginale greckim natomiast Łukasz 
ewangelista wyraził tę frazę słowami: ,,wnętrzności miłosierdzia.” Tak więc Paweł, kiedy 
chciał wyrazić, jak delikatne były jego uczucia podaje jako przykład najgłębsze uczucia czy 
też wnętrze, albo wnętrzności Chrystusa (czyni Chrystusa swoim wzorem w tym we 
wszystkim: ,,Bądźcie moimi naśladowcami, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa” 1 Kor 
11:1 UBG). 
 Jak bardzo pragnął ten wielki apostoł zrodzić duchowo ludzi dla Chrystusa! Nie 



troszczył się o to, co utracił, byleby tylko mógł zdobyć niektórych z nich. Paweł nie uważał 
swego życia za drogie mu (Dz 20:24 UBG), ani nawet zbawienia, gdyż pragnął sam być 
odłączony od Chrystusa za swoich braci (Rzym 9:3 UBG), którzy byli jednak największymi 
wrogami, których Chrystus miał wtedy na ziemi. Jak zadowolony był Paweł, gdy jakaś 
dusza nawracała się! A jak smucił się, gdy ktoś potykał się w wierze! Zdarzało mu się że 
ponownie musiał w bólach duchowych rodzić wierzących (nie wiedział jak lepiej wyrazić 
swój niepokój ducha o Galacjan), dopóki Chrystus nie został w nich ukształtowany (Gal 
4:19 UBG). Jakże był pocieszony, gdy słyszał wieści o stałości i wzroście w wierze 
kogokolwiek z wierzących! W liście do Tesaloniczan Paweł powiada: ,,Teraz bowiem 
żyjemy, jeśli wy trwacie w Panu” (1 Tes 3:6-8 UBG). Przeczytajmy wszystkie listy Pawła i 
patrzmy na charakter Pawła pod tym kątem; a gdy to zrobimy, to popatrzmy na ludzką 
naturę Chrystusa w Niebie i pomyślmy sobie, że takim człowiekiem jest Chrystus. Paweł 
jak gdyby śpiewał w wysokiej tonacji, we wszystkich tych przejawach uczuć przy czym 
brzmienie wyrażające najgłębsze uczucia Chrystusa w Niebie, wyraził w osobnej, niższej 
tonacji. Gdyż wszystkie najgłębsze uczucia Chrystusa są naturalne dla Niego i 
nieskończenie bardziej wybitnie znajdują się w Nim. I to jest drugi dowód zaczerpnięty z 
Jego własnego naturalnego usposobienia jako Syna Bożego. 
 (c.) Trzeci dowód zostanie przedstawiony w oparciu o trzecią Osobę Trójcy Świętej, 
Ducha Świętego. Jeśli tenże sam Duch, który był nad Chrystusem i w Nim, za Jego 
(Chrystusa) życia w ciele na ziemi dalej spoczywa na Nim teraz, gdy jest On w Niebie, to 
wtedy wcześniej przedstawione usposobienia serca Chrystusa muszą bezwzględnie w 
dalszym ciągu pozostawać w Nim. 
 Niniejszy dowód składa się z dwóch założeń połączonych razem. (i) Że Duch 

Święty przebywający w Chrystusie współdziała, aby uczynić serce Chrystusa tak łaskawie 
nastawionym do grzeszników. I (ii) Że tenże sam Duch przebywa i kontynuuje 

przebywanie w i na Chrystusie na zawsze w Niebie. 
 (i) Jeśli chodzi o pierwsze założenie to, to właśnie Duch Święty był tym który 

zacienił Marię i w tym też czasie zawiązał ten nierozerwalny węzeł pomiędzy naszą 
człowieczą naturą a Drugą Osobą Świętej Trójcy, a także ukształtował Jego (Chrystusa) 
serce wobec nas. To także ten Duch był tym, który uświęcił Go w łonie. Dalej, tenże Duch 
spoczął na Chrystusie ponad wszelką miarę i wyposażył Chrystusa w łagodnego i 
pokornego ducha potrzebnego do dzieła pośredniczenia; i z powodu tej właśnie łaski 
łagodności, Duch Święty zstąpił bardziej szczególnie na Chrystusa. Dlatego, kiedy po raz 
pierwszy Chrystus został uroczyście wprowadzony na ten urząd, przy swoim chrzcie (gdyż 
wtedy w sposób widzialny i jasny przystąpił do jego sprawowania), Duch Święty zstąpił na 
Niego; a jak? W postaci gołębicy; o czym wszyscy ewangeliści wspólnie donoszą. A 
dlaczego w postaci gołębicy? Wszystkie objawienia, które Bóg kiedykolwiek uczynił o 
sobie, miały na celu nie tyle ukazanie Kim jest Bóg sam w sobie, ile jak jest usposobiony 
względem nas, i zaświadczenie jakie skutki wypracowuje w nas. Tak więc ten kształt 
gołębicy spoczywającej na Chrystusie, miał objawić te szczególne łaskawe usposobienia 
za pomocą których Duch Święty przysposobił Chrystusa na urząd Pośrednika. Gołąb, jak 
wiemy, jest najbardziej niewinnym i najbardziej łagodnym stworzeniem, bez podstępu, bez 
szponów, nie mający w sobie żadnej zaciekłości, wyrażającym tylko miłość do swojej 
partnerki we wszelkim jego zachowaniu i smucącym się nad nią w jej udrękach; i dlatego 
był stosownym symbolem do wyrażenia jaką naturą i usposobieniem ducha wypełni serce 
Chrystusa Duch Święty po tym Jego zstąpieniu na Chrystusa; i to bez miary i tak jak 
słodko gołębie gruchają między sobą współczując i smucąc się jedne na drugie, tak 
możemy i my rozmawiać z Chrystusem, ponieważ On w podobny łagodny sposób 
współczuje nam. I chociaż Chrystus posiadał Ducha Świętego wcześniej to jednak teraz 
gdy Duch zstąpił na Niego jak gołębica Chrystus został namaszczony Nim w odniesieniu 
do takich postępowań jak powyższe to znaczy współczuwania i smucenia się nad nami, a 
które odnosiły się do sprawowania Jego urzędu Pośrednika, w większej mierze i bardziej 



szczególnie niż przedtem. Z tego względu ewangelista Łukasz szczególnie to odnotowuje: 
,,A Jezus pełen Ducha Świętego, wrócił znad Jordanu” (Łk 4:1 UBG). Również Piotr 
podobnie to objaśnia, ponieważ mówiąc o chrzcie Jezusa  powiedział: ,,Jak Bóg namaścił 
Duchem Świętym i mocą Jezusa z Nazaretu”, co miało miejsce gdy Pan Jezus się chrzcił, 
,,który chodził, czyniąc dobrze” (Dz 10:37 UBG). A, że to była główna rzecz wyrażona 
poprzez te zstąpienie Ducha Świętego jako gołębica na Niego, aby przede wszystkim 
zwrócić uwagę na Jego łagodność i współczujące serce wobec grzeszników 
ukształtowane w Nim przez Ducha Świętego, jest ewidentne zaznaczone w dwóch 
miejscach, w których sam Chrystus przypisuje temu taką intencję. 
 [a.] Pierwsze miejsce znajduje się w kazaniu, które głosił po otrzymaniu Ducha 
Świętego. W Łk 4:1 po raz pierwszy jest napisane, że Chrystus powrócił z chrztu, będąc: 
,,pełen Ducha Świętego,”, a następnie został zaprowadzony na pustynię, aby być 
kuszonym; potem w Łk 4:14, napisane jest, że powrócił z miejsc, gdzie był kuszony ,,w 
mocy Ducha”; następnie zaś Chrystus sam wyjaśnia tajemnicę otrzymania Ducha 
Świętego na podobieństwo postaci gołębicy; jest to tematem pierwszego tekstu, który 
wyjaśnił w swoim pierwszym kazaniu, wybrał ten tekst z księgi Izajasza celowo, szukając 
go, a nie przypadkowo, i przeczytał go słuchaczom: ,,Duch Pana nade mną, ponieważ 
namaścił mnie, abym głosił ewangelię ubogim,” (Łk 4:18 UBG), to znaczy ubogim w 
duchu, i utrapionych na sumieniu z powodu grzechu: ,,posłał mnie, abym uzdrawiał 
skruszonych w sercu, abym uwięzionym zwiastował wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, 
abym uciśnionych wypuścił na wolność.” A kiedy przeczytał to, co dotyczyło wyrażenia 
współczującego usposobienia swego Ducha wobec grzeszników, których nieszczęście 
przedstawił przez wymienienie różnego rodzaju zewnętrznego zła w jakim tkwili, wtedy nie 
czytał już dalej lecz zamknął księgę Pisma wskazując przez to, że takie były główne cele 
do których spełnienia otrzymał Ducha Świętego. ,,Duch Pana nade mną, ponieważ 
namaścił mnie, abym głosił ewangelię ubogim,” to znaczy, że w tym celu Bóg dał 
Chrystusowi swego Ducha, ponieważ Chrystus został przeznaczony, albo inaczej 
namaszczony do powyżej wymienionego dzieła, i przez tegoż Ducha Bóg także namaścił 
albo wyposażył Chrystusa w te dary i usposobienie, które były odpowiednie do wykonania 
powierzonego Mu dzieła. 
 [b.] Innym miejscem, które świadczy, że owocem i celem otrzymania przez 

Chrystusa Ducha Świętego w czasie chrztu było, żeby stał się jeszcze bardziej delikatnie 
usposobiony wobec grzeszników, jest Mt 12:18-19, który to fragment jest wzięty z innego 
miejsca księgi Izajasza: ,,Oto mój sługa, którego wybrałem, mój umiłowany, w którym moja 
dusza ma upodobanie. Złożę na nim mojego Ducha, a on ogłosi sąd narodom” 
Przedostatnie słowo powyższego fragmentu wydaje się być strasznym, ale nie mamy się, 
co go obawiać, ponieważ przez ,,sąd” tu opisany należy rozumieć tylko doktrynę o wolnej 
łasce i o ewangelii, które zmieniają i reformują ludzi. Podobnie w Mt 12:20, przez sąd 
rozumie się dzieło Bożej łaski w sercach ludzi: ,,….dopóki nie doprowadzi sądu do 
zwycięstwa,” przy czym dzieło łaski jest odpowiednikiem doktryny o łasce. A głosząc tę 
doktrynę (która sama w sobie jest dobrą wieścią), prorok przedstawia w jakim duchu 
Chrystus będzie postępował, czyli ze stosownym i odpowiadającym jej usposobieniem, 
pełnym wszelkiej łagodności, spokoju, opanowania i skromności, które prorok wyraża 
przez przysłowiowe wyrażenia używane w tamtych czasach: ,,Nie będzie się spierał ani 
krzyczał i nikt nie usłyszy na ulicach jego głosu,” (Mt 12:19 UBG), to znaczy, że Chrystus 
będzie postępował z wszelką łagodnością i spokojem, bez przemocy czy hałasu. Jan 
Chrzciciel miał głos krzykacza, był człowiekiem o surowym duchu; natomiast Chrystus 
przyszedł grając i tańcząc (Mt 16-19 UBG) to znaczy w Jego służbie i duchu była wszelka 
melodyjna słodycz, i w trakcie swej służby zabierał się tak delikatnie do dzieła, był tak 
uważny dla złamanych dusz, i miał taki wzgląd na ich zniechęcenia, że Pismo mówi, że 
trzciny nadłamanej nie dołamał, to znaczy stawiał swoje kroki z taką ostrożnością, że nie 
deptał trzciny, która została złamana przy liściu; albo inaczej Chrystus chodził tak lekko i 



delikatnie, że gdyby nadłamana trzcina leżała Mu na drodze, to gdyby na nią nadepnął to 
nie spowodowałby pogłębienia nadłamania; ani też nie zgasiłby tlącego się lnu czy to 
przez nadepnięcie na niego co jest łatwe do uczynienia, czy też poprzez gwałtowny ruch 
powodujący powstanie tak dużego podmuchu, że zgasiłby tlący się knot świecy, (jak 
niektórzy to tłumaczą), który zagasza najmniejszy podmuch powietrza. Wszystko to 
podane jest, aby wyrazić delikatność serca Chrystusa; którą miał po otrzymaniu Ducha, a 
szczególnie od czasu Jego chrztu; gdyż wtedy, jak wiemy zostały wypowiedziane przez 
Boga Ojca następujące słowa: ,,To jest mój umiłowany Syn, w którym mam upodobanie” 
(Mt 3:17 UBG); a są one tymi samymi słowami, również, które wraz z dawaniem Mu przez 
Boga Ojca Ducha Świętego są połączone w Iz 42, skąd są zaczerpnięte, tak więc 
Chrystus został napełniony Duchem, w tym celu, aby zaszczepić w Nim jeszcze bardziej 
takie słodkie uczucia do grzeszników. 
 (ii) Teraz przejdę do drugiego założenia, które wraz z pierwszym wyżej 

wymienionym tworzą niniejszy dowód:, a mianowicie, że jest tak samo pewnym, że ten 
sam Duch, który spoczywał na Chrystusie i działał w Jego duchu tutaj na ziemi, w dalszym 
ciągu spoczywa na Nim w Niebie. Nigdy nie można powiedzieć, że Duch Pański odszedł 
od Chrystusa, który jest Osobą posyłającą i obdarowującą nas Tym Duchem. A jeśli tenże 
Duch po przyjściu na członki ciała Chrystusowego, czyli na nas wierzących, pozostaje z 
nami na zawsze, jak to obiecał Chrystus (Jan 14:16 UBG), to o wiele bardziej pozostaje 
ten Duch na Chrystusie, głowie tego mistycznego ciała, z której my wszyscy, od czasu 
wstąpienia Chrystusa na Niebiosa, otrzymujemy tegoż Ducha, a na mocy tego 
spoczywania Ducha Świętego w Chrystusie, Tenże Duch przebywa w nas na zawsze. Z 
tego względu napisane jest o Chrystusie: ,,I spocznie na nim Duch PANA” (Iz 11:2 UBG). A 
w historii o zstąpieniu Ducha Świętego na Chrystusa przy Chrzcie, jest wspomniane nie 
tylko, że zstąpił na Niego, ale i jest dodane, że ,,spoczął na nim” (1 Jan 1:32 UBG). Dalej, 
aby podkreślić to bardziej powiem w tym miejscu, że jest to dwukrotnie powtórzone. W 
Jana 1:32 pisze: ,,Widziałem Ducha zstępującego jak gołębica z nieba;” a dalej, jako 
dodatkowa rzecz zaobserwowana przez Jana Chrzciciela, napisano ,,i spoczął na nim.” A 
w Jana 1:33 Jan Chrzciciel świadczy: ,,A ja go nie znałem, ale ten, który mnie posłał, abym 
chrzcił wodą, powiedział do mnie: Na kogo ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego 
na nim, to jest ten, który chrzci Duchem Świętym.” Widzimy więc że powyższy werset 
wskazuje, że Duch spoczął na Chrystusie w tym celu, aby mógł On chrzcić nas Duchem 
Świętym, aż do końca świata. Tenże Duch najpierw zstąpił jak gołębica, a potem spoczął 
jako gołębica na Chrystusie na zawsze; a ponieważ ta gołębica sama przybyła z Nieba, to 
z pewnością teraz, gdy sam Chrystus wstąpił do Nieba, Duch Święty spoczywa i siedzi na 
Chrystusie jako gołębica w dalszym ciągu i to w o wiele większym stopniu. Niech mi 
będzie wolno dodać w tym miejscu to, że chociaż Duch spoczął na Chrystusie bez miary w 
porównaniu do zstąpienia na nas, to jednak można bezpiecznie powiedzieć, że ten to 
Duch, w odniesieniu do Jego działania w darach łaski i chwały, spoczywa bardziej obficie 
na Chrystusie w Niebie, aniżeli czynił to na ziemi, w taki sam sposób jak przy chrzcie 
Chrystusa wcześniej zaznaczyłem, że Duch Święty spoczął na Chrystusie bardziej obficie 
niż spoczywał na Nim przed chrztem, przed rozpoczęciem Jego (Chrystusa) publicznej 
służby. Podobnie, gdy Chrystus wstąpił na Niebiosa, to został wprowadzony na urząd 
Króla i Arcykapłana, jak gdyby, na nowo, w związku z nowym sprawowaniem obowiązków; 
tak że, do dzieła, które miało być wykonywane w Niebie, Chrystus został na nowo 
namaszczony tym olejkiem radości bardziej niż Jego towarzysze, jak to stwierdza Ps 45:7. 
Które to miejsce Pisma mówi szczególnie o Chrystusie przebywającym w Niebie, po 
prawicy Bożej, posiadającym pełnię radości, jak to powiada Ps 16:11 UBG. Również Ps 
45:4 mówi o Chrystusie: ,,A w swym dostojeństwie wyrusz szczęśliwie ze słowem 
prawdy….” A jednak nawet wtedy łagodność nie jest daleka od Niego, ale jest uczyniona 
jednym z Jego usposobień serca w Jego (Chrystusa) szczytowej chwale, jak to mówi dalej 
wyżej wymieniony Psalm: ,,A w swym dostojeństwie wyrusz szczęśliwie ze słowem 



prawdy, łagodności i sprawiedliwości.” Dlatego Piotr powiada, że: ,,….tego Jezusa, 
którego wy [Żydzi] ukrzyżowaliście”, a który powstał z martwych i wstąpił na Niebiosa, 
,,Bóg uczynił i Panem, i Chrystusem” (Dz 3:36 UBG). Bóg uczynił Jezusa Panem, to 
znaczy wywyższył jako Króla w Niebie i Chrystusem, to znaczy, że także namaścił Go; a 
tym olejem jest nikt inny jak tylko Duch Święty, którym, jak powiada Piotr w innym miejscu 
Pisma, Pan Jezus został namaszczony w czasie swojego chrztu (Dz 10:38 UBG). A 
ponieważ, Chrystus otrzymał wtedy od razu Ducha w najpełniejszej mierze, którą na 
zawsze miał przyjąć, dlatego stało się, że zesłał Go na ziemię, na swoich uczniów i 
ochrzcił ich Nim  (Dz 2 UBG). 
 Dalej, jest pewną zasadą, że cokolwiek otrzymujemy od Chrystusa, to On sam 
najpierw przyjmuje w sobie dla nas. Z tej przyczyny jednym z powodów dlaczego ten olej 
spływał wtedy tak obficie na szaty Tego naszego Arcykapłana, to znaczy na członki 
stanowiące Jego mistyczne ciało, czyli na apostołów i wierzących, i tak spływa po dzień 
dzisiejszy, jest to że nasz Arcykapłan, czyli nasza Głowa, został wtedy na nowo 
namaszczony Duchem. Dlatego, Piotr opisując, jak to się stało że uczniowie Chrystusa 
zostali tak napełnieni Duchem Świętym powiada, że Pan Jezus: ,,….otrzymał od Ojca 
obietnicę Ducha Świętego i wylał to, co wy teraz, widzicie i słyszycie” (Dz 2:33 UBG); te 
otrzymanie nie należy rozumieć jedynie jako samego i jednorazowego aktu otrzymania 
obietnicy Ducha Świętego dla nas przez posiadanie mocy wtedy danej Chrystusowi, aby 
zesłał Ducha na nich; tak, jak Bóg przedtem obiecał; (chociaż jest to prawdziwe znaczenie 
tego otrzymania); ale i jako to, że Chrystus otrzymał Ducha, który najpierw został wylany 
na Niego, a następnie zesłał Go na swoich uczniów; zgodnie z tą zasadą, że cokolwiek 
Bóg Ojciec czyni nam przez Chrystusa, najpierw czyni to Chrystusowi. Wszystkie obietnice 
są najpierw czynione dla i spełniane w Nim; i wszystko czym Chrystus nas obdarza, 
najpierw otrzymuje w sobie. I to może być przyczyną dlaczego: ,,….Duch Święty….jeszcze 
nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony” (Jan 7:39 UBG). Ale teraz, gdy 
Pan Jezus przebywa w Niebie napisane jest w Piśmie, w księdze Objawienia, która 
przedstawia Go takim, jakim jest odkąd wstąpił do Nieba, że posiada on siedem Duchów  
(Obj 1:4 UBG). Tych siedmiu Duchów symbolizuje Ducha Świętego, a nie jakieś inne 
stworzenie, gdyż takie musi być tego znaczenie, jak to wynika z Obj 1:4 UBG, w którym to 
Jan przekazuje życzenia łaski i pokoju ,,Od siedmiu Duchów” tak nazywanych w 
odniesieniu do różnych skutków, jakie Duch Święty powoduje zarówno w Chrystusie, jak i 
w nas, chociaż jest On tylko jedną osobą. Liczba siedem jest liczbą oznaczającą  
doskonałość, dlatego jest tam w Objawieniu wspomniana, aby pokazać, że Chrystus teraz 
posiada Ducha w największej mierze, w jakiej ludzka natura jest w stanie pomieścić. A jak 
Jego wiedza (która jest owocem Ducha) od czasu Jego (Chrystusa) wniebowstąpienia 
została powiększona - bo za dni swego przebywania w ciele na ziemi nie wiedział, kiedy 
będzie miał miejsce sąd ostateczny, ale w czasie, gdy objawiał Janowi to, co teraz stanowi 
treść księgi Objawienia, już wiedział – tak i Jego najgłębsze uczucia (mówię to o ludzkiej 
naturze Chrystusa) stały się jeszcze bardziej gorętsze; wszystkie łaski i miłosierdzie, 
którymi Bóg Ojciec chce obdarzyć ludzi przechodzą teraz faktycznie przez ręce Chrystusa 
i podlegają Jego szczególnej uwadze, a On obdarza nimi nie tylko Żydów, ale również i 
pogan, którzy mieli zacząć nawracać się po tym, jak Chrystus odszedł do Nieba. Z wyżej 
wymienionych powodów, Pan Jezus ma teraz serce odpowiadające własnemu sercu Boga 
Ojca pozwalające w najwyższym stopniu okazywać miłosierdzie każdemu, komu Bóg 
Ojciec zamierza je okazać.   
 Wszystko powiedziane powyżej stanowi trzeci dowód wyciągnięty z przebywania 
Ducha świętego w Chrystusie; przez co możemy pomóc naszej wierze poprzez 
doświadczanie Ducha Świętego, przebywającego w naszych własnych sercach i 
wypracowującego w nich nie tylko łagodność wobec innych, ale i litość wobec nas 
samych, aby doprowadzić nasze dusze do zbawienia; w tym celu wzbudza w nas 
nieprzerwane i niewysłowione westchnienia (Rzym 8:26 UBG), które są zanoszone przed 



tron łaski, abyśmy mogli otrzymać łaskę i miłosierdzie. Ten sam Duch przebywający w 
sercu Chrystusa w Niebie, przebywa także w naszych sercach na ziemi i zawsze działa 
najpierw w sercu Chrystusa wstawiając się za nami, a następnie zanosi prośby w naszych 
sercach na mocy zlecenia od Chrystusa; dlatego możemy spocząć pewni tego, że tenże 
Duch wzbudza w sercu Chrystusa o wiele bardziej nieskończenie głębsze uczucia wobec 
nas, aniżeli my sami możemy mieć wobec nas samych.  
  
  
 6. DRUGI RODZAJ DOWODÓW, CO DO USPOSOBIENIA SERCA CHRYSTUSA 
WZGLĘDEM GRZESZNIKÓW. 
  
  
 ,,Nie mamy bowiem najwyższego kapłana, który by nie mógł współczuć 
naszym słabościom, lecz kuszonego we wszystkim podobnie jak my, ale bez 
grzechu” (Heb 4:15 UBG). 
 A. Teraz przedstawię drugi rodzaj dowodów wyciągniętych z kilku rodzajów 
zaangażowania, obowiązków i relacji spoczywających na Chrystusie w Niebie, które 
muszą sprawiać, że Jego serce skłania się ku nam tak bardzo, a nawet jeszcze bardziej 
niż kiedykolwiek przedtem. 
 a. Trwanie wszystkich tych wszelkiego rodzaju bliskich i intymnych relacji i 
powinowactwa z nami, których żadna chwała Chrystusa nie może zmienić, a zatem, trwają 
one dalej w Jego sercu i miłości, ani nie zmniejszają żadnych odniesień czy też przejawów 
miłości, których takie relacje wymagają od Niego. Wszystkie relacje, które są naturalne, 
takie jak pomiędzy ojcem a dzieckiem, mężem a żoną, czy też bratem a bratem są 
ustanawiane na tym doczesnym świecie naturalnie i nigdy nie mogą zostać rozwiązane. Te 
cielesne relacje przestają istnieć na drugim świecie, ponieważ zostały stworzone na 
potrzeby tylko tego doczesnego świata, jak na przykład relacja męża i żony: ,,Zamężna 
kobieta bowiem, dopóki mąż żyje, jest z nim związana prawem (Rzym 7:2 UBG). 
Jednakże relacje Chrystusa względem nas zostały ustanowione dla przyszłego świata, jak 
to mówi Heb 6:5 KJV; i dlatego są pełne żywotności oraz siły i w tym przyszłym świecie 
objawią się w całej pełni. Z tego powodu jest napisane o Chrystusie: ,,Jezus Chrystus 
wczoraj i dziś, ten sam i na wieki” (Heb 13:8 UBG). Ilustrację tych stałych i 
nierozerwalnych więzów takich relacji jakie istnieją między Chrystusem a nami możemy 
zobaczyć na przykładzie tych relacji istniejących na doczesnym świecie w przypadku 
istnienia których żadna różnica stanu, czy to wywyższenia, czy też poniżenia nie zrywa 
ich; przykładem czego jest historia Józefa, który, gdy został wywyższony, to pomimo tego 
jego relacje i uczucia pozostały takie same wobec jego braci,, którzy kiedyś wyrządzili mu 
krzywdę, a także wobec jego ojca. W księdze Rodzaju Józef mówi swoim braciom o 
otrzymaniu swoich największych godności i wywyższeniu: ,,….Bóg…..mnie ustanowił 
ojcem dla faraona i panem całego jego domu oraz władcą nad całą ziemią Egiptu (Rdz 
45:8 UBG), jednakże nie zapomina swoich relacji wobec nich bo wcześniej powiada: ,,Ja 
jestem Józef wasz brat,” (Rdz 45:4 UBG); pozostał dalej tym samym człowiekiem. Jego 
uczucia pozostały również takie same, gdyż nie mógł się powstrzymać i zapłakał przed 
swoimi braćmi (Rdz 45:1-2,14-15 UBG). Podobnie wyraził się też o swoim ojcu: ,,Idźcie 
więc szybko do mego ojca i powiedzcie do niego: Tak mówi twój syn Józef: Bóg uczynił 
mnie panem całego Egiptu” (Rdz 45:9 UBG). Pomimo wywyższenia Józef dalej uważał się 
za syna Jakuba. 
 Weźmy inny przykład, w którym istniała tylko relacja pochodzenia z tego samego 
kraju i narodu, jak to było w przypadku Estery, gdy została królową 127 prowincji; a która 
będąc w ramionach największego monarchy na ziemi, i ciesząc się jego największą łaską, 
jednak powiedziała: ,,Jakże bowiem mogłabym patrzeć na to nieszczęście, które spotka 
mój lud? Jak mogłabym patrzeć na zgubę mojej rodziny? (Est 8:6 UBG). Rozważyła tylko 



swoją relację i oto jak to zadziałało w jej żyłach poprzez więzy krwi! Jednakże w o wiele 
większym stopniu te poczucie więzów jest prawdą w odniesieniu do relacji męża z żoną, 
ponieważ znajdują się w jeszcze bliższej relacji niż opisana powyżej. Wyobraźmy sobie, 
że jakaś żona byłaby biedna i niskiego stanu i popadła w jakąś chorobę, a jej mąż byłby 
tak wielki i wspaniały jak Salomon w całym swoim splendorze. Teraz gdyby w takim 
przypadku ten człowiek nie utrzymywał by swojej żony i nie zachowywał się w dalszym 
ciągu, pomimo jej nieszczęścia, z całą miłością i szacunkiem, to w oczach wszystkich ludzi 
okryłby się hańbą i wstydem. Jednakże, poza tymi wszystkimi relacjami, relacja między 
głową a członkami ciała głowy, jak jest najbardziej naturalna, tak i zobowiązuje najbardziej: 
,,Nikt bowiem nigdy nie miał w nienawiści swego ciała,” powiada apostoł Paweł; (możemy 
w tym miejscu dodać, że nawet jeśli było by trędowate lub chore na jakąś inną straszną 
chorobę), ,,ale je żywi i pielęgnuje” (Ef 5:29 UBG). Jest to zgodne z naturą, której jedno z 
praw stwierdza, ,,….jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki, a jeśli jeden 
członek doznaje czci, radują się z nim wszystkie członki” (1 Kor 12:26 UBG). I dzieje się 
tak w przypadku mistycznego ciała Chrystusa (1 Kor 12:12 UBG). Wszystkie wymienione 
wyżej relacje są tymi, które pobudzają Chrystusa do kontynuowania miłowania nas.: 
,,….Jezus wiedząc, że nadeszła jego godzina. Aby przeszedł z tego świata do Ojca, 
umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca (Jan 13:1 UBG). A 
przyczyna tego jest oparta na Jego relacji do nich; uczniowie byli jego własnością na mocy 
kilku szczególnych relacji, byli Jego braćmi, Jego własną Oblubienicą i Jego własnym 
ciałem. Świat miłuje to co do niego należy (Jan 15:19 UBG), jak powiedział Chrystus, 
natomiast On sam o wiele bardziej miłuje swoich. Apostoł Paweł pisze: ,,A jeśli ktoś nie 
dba o swoich, a zwłaszcza o domowników, ten wyparł się wiary i gorszy jest od 
niewierzącego” (1 Tym 5:8 UBG). Teraz, chociaż Pan Jezus jest w Niebie, to jednak Jego 
lud jest dalej Jego rodziną, są oni Jego utrzymankami (chociaż są teraz na ziemi), i to tak 
samo, jak ci, którzy stoją teraz wokół Jego osoby w Jego chwale, w Niebie. Poniższy 
fragment Słowa Bożego wyraźnie stwierdza o Bogu. ,,Od którego cała rodzina na niebie i 
na ziemi bierze swoją nazwę” (Ef 3:15 UBG); Pan Jezus jest Panem wszystkich tych ludzi 
zbawionych w Niebie i zbawionych na ziemi, którzy tworzą jedną i tę samą Bożą rodzinę. 
Chrystus jest założycielem, przedmiotem i najbardziej doskonałym przykładem i wzorem 
dla nas w odniesieniu do relacji, które istnieją na ziemi. 
 (1.) Po pierwsze, Chrystus jest założycielem wszelkich relacji i uczuć, które im 
towarzyszą ,zarówno w naturze, jak i w łasce. Jak zatem argumentuje Psalmista: ,,….Czy 
ten, który ukształtował oko, nie widzi?” (Ps 94:9 UBG); tak i ja argumentuję. Czy Ten, który 
włożył wszystkie te uczucia w serca rodziców i braci, stosownie do ich relacji, miałby nie 
mieć ich o wiele więcej w sobie? Chociaż nasz ojciec Abraham, będąc w Niebie: ,,….nas 
nie zna, a Izrael nas nie uznaje. Ty, PANIE, jesteś naszym Ojcem, naszym Odkupicielem” 
(Iz 63:16 UBG). Prorok Izajasz mówił to o Chrystusie (na co wskazuje Iz 63:1-2 UBG i 
proroctwo o powołaniu Żydów); a ściślej mówiąc o Chrystusie przebywającym w Niebie, 
gdyż dodaje: ,,Spójrz z nieba i popatrz z przybytku swojej świętości i chwały” (Iz 63:15 
UBG). Istnieją tylko dwie rzeczy, które mogłyby spowodować, aby Pan Jezus zaniedbał 
grzeszników: Jego świętość, gdyż ludzie są grzesznikami, i Jego chwała, ponieważ ludzie 
są nędznymi i marnymi stworzeniami. Jednakże Chrystus wymienia obie te rzeczy, aby 
pokazać, że pomimo tego, że ludzie są grzesznikami, to jednak nie odrzuca ich, i że 
chociaż są nędznymi i marnymi istotami, to jednak nie gardzi nimi. 
 (2.) Chrystus jest Przedmiotem wszystkich relacji, czego nie posiada żadne 
stworzenie. Człowiek może być mężem, ale nie być ojcem czy też bratem, natomiast 
Chrystus jest wszystkim, żadna pojedyncza relacja nie wystarcza, aby wyrazić Jego 
miłość, za pomocą której nas miłuje i uznaje. Dlatego nazywa swój Kościół zarówno 
siostrą, jak i Oblubienicą (Pnp 5:1 UBG). 
 (3.) Pan Jezus jest wzorem i przykładem wszystkich naszych relacji, które są 

wszystkie tylko kopiami Jego relacji. I tak w liście do Efezjan Chrystus jest uczyniony 



wzorem relacji i miłości mężów wobec żon: ,,Mężowie miłujcie swoje żony, jak i Chrystus 
umiłował kościół” (Ef 5:25 UBG). W Efezjan 5:31-33 apostoł Paweł przedstawia 
małżeństwo Adamowe, a słowa, których użył w tym fragmencie Pisma o połączeniu się 
człowieka z żoną, są uczynione tylko typami i cieniami małżeństwa Chrystusa z 
Kościołem. Również w powyższych wersetach, Paweł powiedział, że małżeństwo 
Chrystusa z Kościołem jest tajemnicą: ,,Tajemnica to wielka, lecz ja mówię w odniesieniu 
do Chrystusa i kościoła.” Jest to tajemnicą, ponieważ te małżeństwo Adamowe zostało 
ustanowione, aby reprezentować i symbolizować małżeństwo Chrystusa z Jego 
Kościołem. Ponadto, jest to także wielką tajemnicą, ponieważ rzecz przez to 
symbolizowana jest sama w sobie tak wielka, że jej symbol jest tylko jej cieniem. I dlatego 
wszystkie takie relacje i uczucia z nimi związane, oraz skutki tych uczuć, które widzimy i o 
których czytamy, że są w ludziach, są wszystkie, i zostały ustanowione, aby być, tak jak 
wszystkie inne rzeczy na tym doczesnym świecie są, tylko cieniami tego co jest w 
Chrystusie, jedynie który jest prawdą i treścią wszelkich podobieństw w naturze, jak 
również typów ceremonialnych. 
 Jeśli zatem żadne wywyższenie nie zmienia takich relacji między ludźmi, to tym 
bardziej nie zmienia relacji jakie istnieją między Chrystusem a wierzącymi. Chrystus nie 
wstydzi się nazywać nas wierzących braćmi, jak to napisano w Heb 2:11 UBG. Pomimo 
tego, że autor listu do Hebrajczyków w wersecie wcześniejszym mówi o Panu Jezusie: 
,,Ale widzimy Jezusa….ukoronowanego chwałą i czcią….” (Heb 2:10 UBG). Wcześniej 
powiedziałem, że gdy jeden członek cierpi to reszta członków ciała jest poruszona 
współczuciem; i tak jest w przypadku Chrystusa i nas. Paweł prześladował wierzących, 
członków ciała Chrystusowego, dlatego Chrystus, Głowa tego ciała wołał z Nieba: ,,Saulu, 
Saulu, dlaczego mnie prześladujesz?” (Dz 9:4 UBG); nadepnięto na stopę tego ciała, a już 
Głowa to odczuła, chociaż została ukoronowana chwałą i czcią.. ,,….jesteśmy członkami 
jego ciała, z ciała jego i z kości jego” (Ef 5:30 UBG); i z tego względu tak jak powiedziała 
Estera: ,,Jakże bowiem mogłabym patrzeć na to nieszczęście, które spotka mój lud?” (Est 
8:6 UBG), tak i może powiedzieć to samo Chrystus. Jeśli jakiś mąż miałby narzeczoną 
która tuż przed ślubem stała się biedna i popadła w jakieś nieszczęście, a on stałby się 
królem, byłoby to jego chwałą a nie hańbą, gdyby się z nią ożenił i wywyższył ją, 
szczególnie wtedy jeśli wcześniej w czasie zaręczyn była bogata, pełna chwały i córką 
króla. Podobnie jest z oblubienicą Chrystusa, która chociaż popadła w grzech i 
nieszczęście, to jednak, gdy po raz pierwszy została dana Chrystusowi przez Boga Ojca, 
który skojarzył ją z Chrystusem przed stworzeniem świata, to była postrzegana jako cała 
chwalebna; gdyż w czasie przedwiecznego wybrania zarówno Chrystus jak i my byliśmy 
postrzegani przez Boga Ojca jako posiadający tę chwałę, do której chce On doprowadzić 
Chrystusa i nas na końcu; to będąc pierwsze w Bożym zamiarze jest ostatnie w 
wykonaniu.    
 Gdyż Bóg już na początku patrzy na koniec swoich dzieł i na to, co zamierza z nich 
uczynić; dlatego pierwotnie zamierzając uczynić nas tak chwalebnymi, jakimi będziemy w 
przyszłości, przyprowadził nas i podarował swemu Synowi w świetle swoich postanowień 
pod przykryciem tej chwały, którą na końcu zamierzał nas obdarzyć. Pokazał nas 
Chrystusowi jako okrytych wszystkimi tymi klejnotami łaski i chwały, które będziemy nosić 
w Niebie. Bóg Ojciec uczynił to przed wiekami, podobnie jak przyprowadził Ewę do 
Adama, których małżeństwo było we wszystkim typem tego; tak że, jak był to pierwszy 
zamiar, że Bóg Ojciec wziął nas, i że my pojawiliśmy się przed Nim, tak i również 
przedstawił nas Chrystusowi, i jak powiedziano, dam ci taką żonę; tak i taką, druga osoba 
Trójcy Świętej poślubiła nas, i podjęła się doprowadzić nas do takiego stanu. A, że Bóg 
Ojciec predestynował nas, abyśmy tak popadli w grzech i nieszczęście, to było to tylko po 
to, aby zilustrować historię miłości Chrystusa, i przez to uczynić naszego Małżonka i 
Oblubieńca bardziej chwalebnym w Jego miłości do nas, i aby uczynić ten pierwotny stan 
do którego Bóg zamierzał z powrotem doprowadzić nas bardziej wybitnie znamienitym; i 



dlatego my będąc poślubieni Chrystusowi, gdy byliśmy tak chwalebni w Bożym pierwszym 
zamierzeniu, chociaż w Jego postanowieniach dotyczących wykonania tego, albo inaczej 
przyprowadzenia nas do tej chwały, popadamy w grzech i nieszczęście, zanim to 
osiągniemy; jednakże małżeństwo te trwa nadal.  
 Chrystus wziął nas, aby dzielić z nami ten sam los, i abyśmy postąpili tak samo z 
Nim, i stąd tak się stało, po naszym popadnięciu w grzech, przez co nasze ciało stało się 
kruche i podległe niemocom, że z tego względu Chrystus stał się uczestnikiem ciała i krwi 
(Heb 2:14 UBG). I odpowiednio, z drugiej strony, Chrystus będąc teraz wyniesiony do 
chwały predestynowanej dla Niego, nie może nigdy spocząć, dopóki nie przywróci w nas 
tego piękna, w którym za pierwszym razem zostaliśmy Mu przedstawieni, i dopóki nie 
oczyści nas: ,,By stawić przed sobą kościół chwalebny, niemający skazy ani zmarszczki, 
ani czegoś podobnego (Ef 5:26-27 UBG); taki jaki był w Bożym pierwszym zamierzeniu, 
gdy zostaliśmy ukazani Chrystusowi, jacy się staniemy, mający te rodzime i pierwotne 
piękno i będąc w stanie na który Chrystus spojrzał, gdy po raz pierwszy znalazł w nas 
upodobanie i poślubił nas. Jest to argumentowane na podstawie tej właśnie relacji 
Chrystusa jako naszego Oblubieńca czy też Małżonka (Ef 5:25-26 UBG) i dlatego, chociaż 
Chrystus jest teraz w chwale, to jednak niech to nas nie zniechęca, gdyż posiada On 
wobec nas serce Oblubieńca i Męża, który poślubił nas sobie na zawsze: ,,….w 
sprawiedliwości, w sądzie, w miłosierdziu i w litości” (Oz 2:19 UBG), a idea tego piękna 
jest tak odciśnięta na Jego sercu, które przed wiekami zostało nam poświęcone, że On 
nigdy nie zaprzestanie uświęcać i oczyszczać nas, dopóki nie przywróci nam tego piękna, 
które kiedyś tak umiłował. 
 b. Drugie zaangażowanie Pana Jezusa. Ta miłość Chrystusa do nas jest jeszcze 

bardziej powiększona przez to, co zarówno On uczynił jak i wycierpiał za nas tutaj na 
ziemi, zanim odszedł do Nieba. ,,….Umiłowawszy swoich” tak dalece, że umarł za nich, 
Chrystus z pewnością będzie miłował ich: ,,….aż do końca” (Jan 13:1 UBG), czyli na 
zawsze. Odkryjemy we wszelkiego rodzaju relacjach; zarówno duchowych jak i 
naturalnych, że czynienie wiele dobrego komukolwiek z umiłowanych przez nas rodzi w 
nas dalszą troskę i miłość względem nich; i podobny efekt te wielkie cierpienia Chrystusa 
za nas z pewnością zrodziły w Nim. Możemy zaobserwować to w przypadku rodziców, 
gdyż oprócz tych naturalnych uczuć zaszczepionych w matkach ku ich dzieciom, które 
należą do nich, istnieją również cierpienie, męka i bóle porodowe, których doświadczały i 
przez które przechodziły matki w czasie rodzenia dzieci, a które wzmagają uczucia matek 
względem dzieci, i to w większym stopniu aniżeli żywią je ojcowie; i dlatego wybitność 
uczuć jest przypisywana, tym uczuciom, które posiada matka względem swego dziecka, 
tak że określa ona je ,,dziecięciem swojego łona” (Iz 49:15 BW). A potem pełnienie tej 
funkcji i pracy karmienia piersią dziecka, które jednak są obarczone wielkimi kłopotami i 
brakiem spokoju, w praktyce jeszcze bardziej czyni drogim takie dziecko, które tak karmią, 
dla jego matki, tak że można zauważyć widoczną różnicę w najgłębszych uczuciach i 
miłości okazywanych takiemu dziecku w porównaniu do tych, które matki okazują innym 
swoim dzieciom, które zostały już odstawione od piersi. Dlatego w powyższym wersecie 
księgi Izajasza uczucia matki do dziecięcia swojego łona, i do swego niemowlęcia są 
wymienione, jako będące najwyższym przykładem takiej miłości. I tak jak w miłości 
ojcowskiej, tak i również w małżeńskiej, w takich wzajemnych przejawach miłości, w 
obdarowywaniu którymi napotkano jakiekolwiek trudności i problemy, to im bardziej takie 
miłujące się wzajemnie osoby cierpiały jedna za drugą, tym bardziej zaostrzają się ich 
uczucia, a ich miłość wzrasta, tak że osoba za którą cierpieli staje się przez to im droższa. 
 I jak się rzeczy mają w tych naturalnych relacjach, tak również i w duchowych. 
Możemy to zaobserwować w świętych wierzących, jak na przykład w Mojżeszu, który był 
pośrednikiem dla Żydów, tak jak Chrystus jest dla nas. Mojżesz był w tym pośrednictwie 
tylko typem i cieniem Chrystusa. Będąc pod autorytetem Bożym Mojżesz był 
wyzwolicielem ludu Izraela z Egiptu ryzykując własnym życiem, wyprowadził ich na 



pustynię a także nadał im te dobre prawo, które było ich mądrością w oczach wszystkich 
narodów oraz przez swoje modlitwy zachował ich od gniewu Bożego. A który z tych 
wszystkich bohaterów o których czytamy uczynił tak wiele dla jakiegokolwiek narodu jak 
Mojżesz dla Izraela, który jednak stale szemrał przeciw niemu i chciał raz ukamienować 
go? Jednakże pomimo to, to, co uczynił Mojżesz dla nich tak mocno zaangażowało jego 
serce i tak niezachwianie nakierowało je i nastawiło na czynienie im dobra, że chociaż Bóg 
w swoim gniewie na nich zaoferował Mojżeszowi, że uczyni z niego większy i potężniejszy 
naród aniżeli był nim Izrael, to jednak Mojżesz nie zgodził się na tę ofertę, największą, jaką 
był kuszony jakikolwiek potomek Adama, i w dalszym ciągu kontynuował wstawianie się za 
nimi, i między innymi, użył argumentu dotyczącego tego, co Bóg już uczynił dla Izraela, jak 
wyprowadził ich : ,,….z ziemi Egiptu wielką mocą i potężną ręką” (Wyj 32:11 UBG), aby w 
ten sposób skłonić Boga, aby kontynuował w dalszym ciągu okazywanie im swojej 
dobroci. I to przemogło gniew Boga o czym możemy przeczytać w księdze Wyjścia 32:14 
UBG. Mojżesz miał tak skupione serce na wstawianiu się za Izraelem, że nie tylko nie 
przyjął tej wcześniejszej oferty, którą Bóg mu przedłożył, ale i sam złożył ofertę Bogu z 
siebie samego, aby został wymazany z księgi Bożej; chciał poświęcić swój udział w życiu 
wiecznym dla dobra Izraela (Wyj 32:32 UBG). 
 Możemy zaobserwować podobną gorliwą miłość w apostole Pawle, względem 
wszystkich tych przez niego nawróconych do których pisał w swoich listach; to co tak 
bardzo czyniło tych wierzących drogimi dla jego uczuć, to były cierpienia, trudy, koszt, 
boleści i troska, których doświadczył w przyprowadzaniu ich do Chrystusa Jak bardzo był 
troskliwy w stosunku do Galatów! Jak bardzo bał się, żeby jego praca wśród nich nie 
poszła na marne! ,,Boję się o was, czy przypadkiem na próżno nie trudziłem się nad wami” 
(Gal 4:11 UBG). A w Gal 4:19 UBG, Paweł wyraża się jeszcze bardziej troskliwie: ,,Moje 
dzieci, które znowu w bólach rodzę, aż Chrystus w was się ukształtuje.” Paweł wyznaje, że 
woli znowu jakby w duchowych bólach porodowych rodzić ich, aniżeli miałby stracić to 
dookoła czego chodził w takich bólach wcześniej, gdy nawracał Galacjan. 
 Teraz z obu powyższych przykładów ludzi, z których jeden był typem Chrystusa, a 
drugi samą kopią i wzorem Jego serca, możemy dojść do przekonania w naszych sercach 
o niezawodnym istnieniu tej wielkiej miłości i uczucia w sercu Chrystusa, z powodu tego co 
uczynił i wycierpiał za nas. 
 Czy Mojżesz kiedykolwiek uczynił to dla ludu Izraela, co Chrystus uczynił i 
wycierpiał za nas? Mojżesz przyznał, że nie począł ani nie zrodził ludu Izraela (Li 11:12 
UBG), natomiast Chrystus zrodził nas wszystkich jak napisano: ,,Z udręki swojej duszy 
ujrzy owoc...” (Iz 53:11 UBG), i dla nas zniósł ,,….boleści śmierci….” (jak nazywa je Piotr w 
Dz 2:24 UBG). Z kolei apostoł Paweł zapytuje Koryntian: ,,Czy Paweł został za was 
ukrzyżowany?” (1 Kor 1:13 UBG). Ponieważ Chrystus został i Paweł mówi o tym, aby tym 
bardziej uwydatnić miłość Chrystusa. Nawet jeśliby Paweł został ukrzyżowany, to czy to 
przyniosło by wierzącym pożytek? Na pewno nie. Jeśli zatem Paweł nie zrażał się, tym że 
przechodził ponownie jakby duchowe bóle porodowe z powodu Galatów, gdy obawiał się 
ich odpadnięcia od wiary, to o ileż bardziej serce Chrystusa zaangażowane jest w 
zbawianie grzeszników! Przeszedłszy już przez tak nieskończoną ilość cierpienia, które 
nie chce, aby były daremne, i posiadając oprócz tego tak wiele miłości wobec nas, że jeśli 
przypuszczalibyśmy, że w przeciwnym razie nie moglibyśmy być zbawieni to Chrystus z 
zadowoleniem wydałby swoją duszę na mękę i cierpiał za nas na nowo. Ale na szczęście 
Chrystus nie potrzebuje tego robić ponownie, jedna ofiara wystarczyła, jak to mówi autor 
listu do Hebrajczyków (Heb 9:24-28 UBG), tak doskonałe było Jego kapłaństwo. Zatem, 
bądźmy pewni, że Jego miłość nie zużyła się cała ani nie wyczerpała w czasie Jego 
śmierci, ale zwiększyła się jeszcze bardziej. To właśnie ona spowodowała, że umarł i 
oddał swoje życie za owce (Jan 10:15 UBG), i jak powiedział zanim to uczynił: ,,Nikt nie 
ma większej miłości od tej, gdy ktoś oddaje swoje życie za swoich przyjaciół” (Jan 15:13 
UBG). Oddanie życia za owce spowodowało, że Jego dusza jeszcze bardziej przylgnęła 



do nich. 
 Sprawa czy osoba, za którą człowiek wiele wycierpiał, jest, stosownie do proporcji 
jego cierpień, jego miłością i gorliwością względem takiego obiektu; gdyż powodują one 
mocne zaangażowanie w człowieku, ponieważ w przeciwnym wypadku straciłby on te 
podziękowanie i cześć za wszystko, co już uczynił i przez co przeszedł. ,,Czy 
wycierpieliście tak wiele rzeczy na próżno?”, powiada apostoł w liście do Galacjan 3:4 
UBG), w którym to miejscu czyni z tego motyw i zachętę, że widząc, że wytrzymali tak 
wiele dla Chrystusa i dla wyznawania wiary w Niego nie powinni pozwolić sobie, żeby 
poszło to wszystko na marne, z powodu nie wytrwania jeszcze troszeczkę. A czyż takie 
samo usposobienie nie pozostaje w Chrystusie? Szczególnie widząc, że trudne zadanie, 
które Chrystus miał wykonać na ziemi zostało wykonane i dobiegło końca,; a te które 
pozostało Mu do wykonania w Niebie jest o wiele bardziej przyjemniejsze i pełne chwały 
tak jak żęcie w radości w Niebie po sianiu we łzach na ziemi. Jeśli Jego miłość była tak 
wielka, że wytrzymała tak wiele cierpienia; to teraz, gdy ono się skończyło, a Jego miłość 
stała się wypróbowaną miłością, to czyż nie będzie trwała nadal? Jeśli będąc 
wypróbowaną w przeciwnościach (co sprawdza czy miłość jest najpewniejsza i 
najmocniejsza) i to największych jakie kiedykolwiek dotknęły człowieka; jeśli zatem ostała 
się wtedy, to czyż w o wiele bardziej większy sposób nie ostoi się i nie będzie trwać nadal 
teraz gdy Chrystus jest uwielbiony? Czy Jego serce nie przylgnęło do nas i nie trwało przy 
nas w czasie przechodzenia przez Chrystusa największych pokuszeń jakie kiedykolwiek 
istniały; to czy teraz Jego chwalebny i uwielbiony stan miałby powstrzymać albo osłabić 
Jego miłość do nas? Z pewnością nie! Gdyż: ,,Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na 
wieki” (Heb 13:8 UBG). Kiedy Chrystus przechodził swoją mękę na krzyżu, to jeden z tych 
łotrów za którego cierpiał powiedział Mu: ,,….Panie, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do 
swego królestwa” (Łk 23:42 UBG); Czy Chrystus przejął się jego losem? Jak wiemy 
Chrystus tak zrobił, bo powiedział mu: ,,Dziś będziesz ze mną w raju” (Łk 23:43 UBG). Z 
pewnością, kiedy Chrystus przyszedł do raju uczynił o wiele więcej i pamiętał o tym łotrze, 
z powodu najpewniejszego znaku jaki kiedykolwiek istniał, i którego nigdy nie może 
zapomnieć, a były nimi cierpienia, których doświadczył za niego. Chrystus pamięta dalej 
zarówno cierpienia jak i nas, jak to prorok mówi o Bogu. A jeśli Chrystus chce, abyśmy 
wspominali Jego śmierć, aż przyjdzie (1 Kor 11:24-26 UBG), aby przez to spowodować, 
aby nasze serca Go miłowały, to z pewnością On sam miłuje nas w Niebie o wiele 
bardziej. Bez wątpienia pamięta o nas, tak jak obiecał uczynić dobremu łotrowi na krzyżu,, 
który teraz znajduje się w Jego królestwie. I to by było na tyle jeśli chodzi o drugie 
zaangażowanie Chrystusa. 
 c. Trzecie zaangażowanie dotyczy zaangażowania Chrystusa w sprawowaniu 
urzędu, który na nim spoczywa, a który wymaga od Niego wszelkiego miłosierdzia i 
łaskawości wobec grzeszników, którzy do Niego przychodzą. I dlatego podczas gdy 
Chrystus przebywa w Niebie, i objął urząd, który sprawuje na wieki, to Jego serce musi z 
konieczności dalej być pełne czułości i najgłębszych uczuć. Ten urząd jest urzędem 
Arcykapłana, który to wymienia poniższy tekst Pisma jako fundament naszej zachęty: 
,,Mając więc wielkiego najwyższego kapłana, który przeszedł przez niebiosa ….. 
Przystąpmy więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku 
pomocy….” (Heb 4:14-16 UBG). 
 Aby jasno udowodnić powyższe twierdzenie poruszę dwie rzeczy: (1.) Że urząd 

Arcykapłana jest urzędem ustanowionym całkowicie dla okazywania łaski i miłosierdzia. I 
(2.) Że ten urząd, z tego względu, nakłada na Chrystusa obowiązek, aby we wszelkim 

Jego postępowaniu był pełen łaski oraz miłosierdzia, i z tej przyczyny Jego serce 
pozostaje z całą pewnością odpowiednio przysposobione i posiada odpowiednie 
usposobienie potrzebne do sprawowania tego urzędu. 
 (1.) Urząd Arcykapłana jest w całości urzędem łaski. A ściślej mówiąc urzędem 

przebaczania, ustanowionym i postawionym przez Boga w Niebie; a Chrystus jest 



powołanym Najwyższym Kapłanem do sprawowania tego urzędu. I jak Jego urząd Króla 
jest urzędem mocy i panowania, a Jego urząd Proroka urzędem wiedzy i mądrości, tak i 
Jego Arcykapłański urząd jest urzędem łaski i miłosierdzia. Urząd ten właściwie nie 
zajmuje się niczym innym. Gdyby w Miejscu Najświętszym nie było Przebłagalni, to 
Arcykapłan w ogóle nie miałby nakazane, aby do niego wchodzić, nie miałby też żadnej 
pracy, ani niczego do wykonania gdyby tam wszedł. Arcykapłan miał zajmować się i pełnić 
obowiązki związane z przebłaganiem, uzyskaniem miłosierdzia i pojednaniem przed 
Przebłagalnią. 
 Autor listu do Hebrajczyków przedstawia aluzję typu względem tego urzędu 
Chrystusa w Niebie. I dlatego, gdy w tekście listu mówi o naszym Arcykapłanie, który 
wstąpił do Nieba, (Heb 4:14-16 UBG) i wymienia tron łaski, to czyni to w nawiązaniu do 
arcykapłana Starotestamentowego i Przebłagalni (znajdującej się w Miejscu 
Najświętszym), będącymi typami Chrystusa. I dalej, aby to potwierdzić przechodzi do 
wyjaśnienia tych typów i odnosi to do Chrystusa w celu, który teraz omawiam. A to w 
następnych wersetach następujących po powyższych, w których podaje pełen opis 
arcykapłana, wszystkie Jego kwalifikacje i niezbędne wymagania, które musiał spełniać, 
wraz z opisem wybitnego i głównego celu, do którego ten urząd został ustanowiony (Heb 
5:1-3 UBG). Wielkimi i niezbędnymi kwalifikacjami, które musiał posiadać arcykapłan były 
miłosierdzie i łaska, a celami, dla których został ustanowiony były dzieła miłosierdzia i 
łaski. A poza tym to, co słowa powyższych wersetów wnoszą do tego celu? Można 
zaobserwować, że są napisane, aby wesprzeć i potwierdzić te napomnienie w tekście 
listu, w którym jego autor przedstawił Chrystusa jako Arcykapłana współczującego naszym 
słabościom (Heb 5:15 UBG). I, że z tego względu powinniśmy przystąpić: ,,….z ufnością 
do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę….” (Heb 4:16 UBG), a także, 
że: ,,każdy arcykapłan, wzięty spośród ludzi, bywa ustanawiany z ramienia ludzi w 
sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy” (Heb 5:1 BW), 
czyli taki, który posiada współczucie. Tak że powyższe słowa są potwierdzeniem tego co 
autor listu do Hebrajczyków powiedział wcześniej, i przedstawiają Chrystusa jako 
zapowiadanego doskonałego Arcykapłana w Jego łasce i miłosierdziu na przykładzie 
Aarona i jego synów, którzy byli tylko typami i cieniami Chrystusa; a wszystko to ku 
pocieszeniu wierzących. 
 Najpierw przejdę do przedstawienia celów, dla których ci arcykapłani byli 
powoływani,a którzy zwiastowali tylko łaskę i miłosierdzie dla grzeszników; otóż napisane 
jest, że arcykapłan bywał ,,wzięty spośród ludzi, dla ludzi…..aby składał dary i ofiary za 
grzechy” (Heb 5:1 UBG); istniał zarówno (a.) finis cujus, cel dla kogo został ustanowiony, 
jak i (b.) finis cui, cel, dla którego został wyświęcony. Następnie opiszę (c.) kwalifikacje 
wymagane od arcykapłana.  
 (a.) Arcykapłan Starotestamentowy był ustanawiany dla ludzi, to znaczy, dla spraw 
ludzi i dla ich dobra. Gdyby nie chodziło o zbawienie ludzi, Bóg nigdy by nie uczynił 
Chrystusa Arcykapłanem, który ma całkowicie zaangażować całe swoje zainteresowanie i 
moc dla tych, dla których przyczyny został ustanowiony Kapłanem we wszystkich 
sprawach istniejących między Bogiem a nimi. Ma On załatwiać wszystkie rzeczy, które 
mają zostać wykonane przez nas względem Boga albo dla nas u Boga, ma podjąć się 
załatwienia wszystkich naszych sporów z Bogiem i pośredniczyć w uzyskaniu pojednania 
pomiędzy nami a Nim. Ma wystarać się dla nas o wszelką łaskę u Boga i uczynić wszystko 
to, co Bóg uczyniłby dla naszego zbawienia. A żeby mógł czynić to chętnie, życzliwie i 
naturalnie dla nas; tak jak każdy arcykapłan Starotestamentowy był ,,wzięty spośród ludzi” 
tak też było z Chrystusem, aby mógł być Kapłanem naszego własnego rodzaju, i przez to 
być bardziej życzliwy wobec nas, aniżeli mogła by być natura anioła. A jak bardzo sprzyja 
to Jego byciu miłosiernym Arcykapłanem, pokażę to wkrótce. 
 (b.) Celem dla którego Starotestamentowy arcykapłan był wyświęcany było także  

to, że miał on składać: ,,dary i ofiary za grzechy” (Heb 5:1 UBG); ofiary za grzechy, aby 



uśmierzyć gniew Boga wobec grzechów, a dary, żeby zdobyć Jego łaskę. We 
wcześniejszych wersetach listu do Hebrajczyków, autor wspomniał o łasce i miłosierdziu i 
zachęcił nas, abyśmy przyszli z odwagą do tego Arcykapłana po obie te rzeczy (Heb 4:14-
16 UBG); i odpowiednio, aby zachęcić nas jeszcze więcej, autor dodaje, że najwyższy 
kapłan na mocy swego urzędu miał ofiarować obie rzeczy, to znaczy, dary, aby zdobyć 
wszelką potrzebną łaskę dla nas i ofiary, aby zyskać wszelkie miłosierdzie dla nas, w 
odniesieniu do naszych grzechów. W ten sposób widzimy cele dla których Chrystus jako 
Najwyższy Kapłan został ustanowiony; a mianowicie do uzyskiwania wszelkiej łaski i 
miłosierdzia, a przez to ku zachęceniu dla ludzi, aby mogli je otrzymać.   
 (c.) Kwalifikacją, która była wymagana od arcykapłana, było to, że miał on być 
pełen współczucia, co jest zaznaczone w Heb 5:2 UBG. Człowiek, który był arcykapłanem 
nie był wybierany na ten urząd ze względu na swoją wielką mądrość, wielkie zdolności czy 
największą świętość, ale ze względu na współczucie, które posiadał. I to jest tym co jest 
uczynione w powyższym wersecie szczególną i dla tego jedyną wymienioną cechą 
istniejącą w arcykapłanie jako takim; i szczególną kluczową kwalifikacją, która 
wewnętrznie sprawiała, że nadawał się i przysposabiała go do tego urzędu, tak jak Boże 
powołanie czyniło to zewnętrznie (Heb 5:4 UBG). A słowo użyte w oryginale greckim 
δυνάμενος czyli ,,który może,” albo ,,jest w stanie,” oznacza wewnętrzną zdolność, 
ducha, usposobienie i serce, które wie jak być współczujące. I jest to, to samo słowo, które 
autor listu do Hebrajczyków użył wcześniej (Heb 4:15), aby wyrazić usposobienie serca 
Chrystusa δυνάμενον συμπαθῆσαι, to znaczy: ,,który może zostać dotknięty uczuciem 

naszych słabości.” Autor tego listu użył tego słowa również jeszcze wcześniej w Heb 2:18, 
gdzie powiada, że Chrystus δύναται ,,jest w stanie” dopomóc, co nie oznacza żadnej 

zewnętrznej mocy, (którą zazwyczaj nazywamy zdolnością), ale wewnętrzne poruszenie w 
Jego woli; gdyż posiada serce przysposobione do przebaczania i udzielania pomocy. 
 A zatem, jeśli jest to tak nieodzowna cecha dla arcykapłana jako takiego, to musi 
znajdować się w Chrystusie w sposób niezwykle wielki. I jak Chrystus nie nadawał by się 
na bycie Bożym Królem, gdyby nie posiadał w sobie wszelkiej mocy i siły, które są 
nieodzowne, aby czynić Go Królem, tak i nie byłby Bożym Najwyższym Kapłanem, gdyby 
nie był posiadał tak miłosiernie usposobionego serca; ba, nie mógłby dłużej być 
Arcykapłanem, gdyby nie miał dalej takiego serca. Tak jak to, co wewnętrznie uzdalnia 
pastora do służby, to jego dary, które jeśli straci, to nie będzie mógł dłużej pełnić tego 
urzędu; tak i Chrystus nie mógłby dłużej być Arcykapłanem, gdyby nie miał serca, które: 
,,….może współczuć….” jak to przedstawia Heb 5:2 UBG. A słowo, które tłumaczymy 
,,może współczuć”, jest niezwykle zaakcentowane i posiada dostrzegalną wymowę. W 
oryginale greckim użyte jest słowo μετριοπαθεῖν, które oznacza dosłownie: ,,posiadać 
współczucie zgodnie z każdego miarą i proporcją.” Autor listu do Hebrajczyków powiedział 
o Chrystusie w Heb 4:15, że był On ,,….dotknięty uczuciem naszych słabości,” albo, że 
,,cierpiał z nami w całym naszym złu;” i to słowo również tutaj użyte oznacza cierpienie. 
 Jednakże niektóre bardzo strapione dusze mogą wysuwać następującą obiekcję: 
,,Chociaż Pan Jezus współczuje mi i dotyka Go mój stan, to jednak ponieważ moja niedola 
i grzechy są wielkie, to boję się, czy poniesie je w pełni na swoich barkach i weźmie sobie 
moją nieszczęsną sytuację do serca, aby mi współczuć i okazać miłosierdzie nade mną 
stosownie do ich wielkości?” Z tego względu, wychodząc naprzeciw tej myśli, aby 
zapobiec powstawaniu takiej obiekcji dotyczącej litości Chrystusa, autor listu do 
Hebrajczyków przedstawia Chrystusa przez pryzmat obowiązków Starotestamentowego 
arcykapłana, który był tylko Jego typem i cieniem; i zaznacza, że Chrystus jest Tym, który 
posiada współczucie stosownie do miary niedoli każdego człowieka, i który bierze pod 
uwagę każdą okoliczność w niej, i stosownie do nich okaże swoją litość i pomoc; a jeśli 
grzechy i niedola będą wielkie, to będzie posiadał wielkie współczucie, gdyż jest wielkim 
Arcykapłanem. Nasze nieszczęście nigdy nie będzie przekraczać Jego miłosierdzia. Słowo 
greckiego oryginału przedstawione powyżej pochodzi od μετρὸν oznaczającego miarę i 



παθεῖν oznaczającego cierpieć. A, że to jest zakres znaczenia, które autor tego listu 

wyraża w tym słowie jest oczywiste z tego, co następuje po nim, gdyż autor celowo 
wymienia tych kilka stopni, klas i rodzajów grzeszników, które istniały w ramach prawa 
Starotestamentowego, a którzy podlegali miłosierdziu i litości: ,,Który może współczuć 
nieświadomym i błądzącym.” W prawie Starotestamentowym możemy przeczytać o kilku 
stopniach i rodzajach grzeszników za których Bóg wyznaczył, albo inaczej wymierzył do 
składania różniące się i odpowiednio proporcjonalne ofiary; inne za grzechy nieświadome 
(Kpł 4:2,5 UBG), inne za grzechy przeciwko poznaniu, albo takie, które popełniono 
świadomie (Kpł 6:2-3 oraz Kpł 6:6 UBG). 
 A gdy jakikolwiek grzesznik przyszedł do arcykapłana, aby dokonał przebłagania za 
niego, to arcykapłan Starotestamentowy w mądrości miał rozważyć rodzaj i wielkość czy 
też proporcję grzechu takiego grzesznika; czy był to zwykły grzech niewiedzy, czy też 
przeciwko światłu poznania, i stosownie do tego wyznaczał złożenie odpowiedniej ofiary i 
wstawiał się za grzesznikiem. I w ten sposób litował się nad nim stosownie do miary czy 
też wielkości grzechu albo jak napisano na marginesie Pisma według rozumu albo 
uznania. I dlatego autor listu do Hebrajczyków wymienia w Heb 5.2 UBG zarówno ludzi 
nieświadomych, to znaczy tych, którzy grzeszą z powodu niewiedzy, jak i tych, którzy 
zeszli z prawej drogi przez umyślną i świadomą nieprawość. I tak przez przedstawienie tej 
cechy Arcykapłana Starotestamentowego, autor listu do Hebrajczyków wskazuje tym 
samym na Chrystusa. Jak miara potrzeby i udręki każdego człowieka wynika z grzechu i 
niedoli tak Chrystus jako Arcykapłan jest odpowiednio nimi dotknięty. I jak istnieją grzechy 
różnej wielkości, tak Chrystus posiada stosowne do nich rodzaje miłosierdzia i zapewnia 
stosowne pośrednictwo; czy to za przewinienia nieświadome, czy za małe grzechy 
codzienne i powszechne, aż do większych grzechów i świadomych. Dlatego niech żaden z 
tych rodzajów grzechów nie zniechęca nikogo do przyjścia do Chrystusa po łaskę i 
miłosierdzie. 
 Tak więc (aby to zamknąć) omówiłem zarówno kwalifikację przysposabiającą 
Chrystusa, do omówionego urzędu, czyli miłosierne współczucie, jak i cele tego urzędu, 
czyli miłosierne postępowanie wobec wszelkiego rodzaju grzeszników, stosownie do 
wielkości i miary ich grzechów i nieszczęść. Z każdej z powyżej wymienionych 
omówionych rzeczy wynikają następujące następstwa, które składają się na 
przedstawiany dowód, w postaci wniosku: (i) Że Chrystus nie nadawałby się więcej na ten 
urząd Arcykapłana, gdyby nadal nie miał łaskawego usposobienia i nie posiadał litości. (ii) 

Że nie mógłby już dłużej być wiernym w sprawowaniu tego urzędu, zgodnie z celami, dla 
których został on ustanowiony, jeśliby nie okazywał wszelkiej łaski i miłosierdzia tym, 
którzy przychodzą do Jego tronu po nie. 
 (2.) Drugą rzeczą, którą na początku wysunąłem, a mianowicie, że ten urząd 

Arcykapłana nakładał obowiązek na Chrystusa, aby posiadał współczucie; bezwzględnie 
wynika z pierwszej rzeczy. I, aby to potwierdzić posiadamy obie te rzeczy przedstawione 
nam razem w jednym miejscu Pisma, które jest analogiczne do tego ostatnio omawianego. 
Miejsce to, to werset z Heb 2:17: ,,….aby stał się miłosiernym i wiernym najwyższym 
kapłanem….”. Pan Jezus jest w powyższym wersecie opisany zarówno jako miłosierny, jak 
i wierny i obie te cechy są przypisane Jemu w odniesieniu do urzędu Arcykapłana. Jest 
,,wiernym najwyższym kapłanem” i ten urząd ma być sprawowany przez Niego w Niebie 
po tym jak zakończyły się dni Jego przebywania na ziemi w ciele. Gdyż autor listu do 
Hebrajczyków podając tego przyczynę i przedstawiając czym jest to, co przysposabia 
Chrystusa, aby był takim Arcykapłanem, dodaje Heb 2:18 UBG: ,,A że sam cierpiał,…..” co 
wskazuje, że poprzedni werset odnosi się do czasu po zakończeniu cierpień Chrystusa. To 
zaś, że jest napisane, że Chrystus jest miłosierny, odnosi się do wewnętrznego 
usposobienia Jego serca, o którym mówiłem wcześniej, kwalifikującego Go na ten urząd; a 
to, że jest powiedziane, że jest wierny, odnosi się do Jego sprawowania tego urzędu; 
Chrystus jest wierny w wypełnianiu obowiązku, który ten urząd nakłada na Niego. 



 Tak więc ta druga rzecz sięga dalej niż ta pierwsza, gdyż pokazuje, iż okazywanie 
miłosierdzia jest obowiązkiem wynikającym z zajmowanego przez Chrystusa urzędu, oraz 
to, że jeśli chce On być wierny, to musi być miłosierny. Gdyż bycie wiernym w 
sprawowaniu jakiegokolwiek urzędu, oznacza dokładne wykonywanie czegoś 
wyznaczonego przez tego, kto powołuje kogoś na dany urząd, i to jako obowiązek; a że to 
jest prawdziwy opis wierności, a także, że ta wierność tak opisana znajduje się w 
Chrystusie mamy powiedziane w Heb 3:1-2 UBG: ,,Dlatego bracia….zwróćcie uwagę 
na….Chrystusa Jezusa; wiernego temu, który go ustanowił; podobnie jak Mojżesz był w 
całym jego domu” mamy więc tę samą rzecz tak wyraźnie powiedzianą w tym 
zacytowanym wcześniej miejscu, Heb 5, w następnych słowach do tych, które teraz 
poruszyłem; Heb 5:3, ,,I z tego powodu powinien, jak za lud…... składać ofiary za 
grzechy.” Autor tego listu mówi to o typie Chrystusa, arcykapłanie Starotestamentowym 
(tak jak poprzednio), jednakże po to, aby przez to pokazać, że obowiązkiem Chrystusa jest 
również pośrednictwo za wszystkich, którzy do Niego przychodzą. ,,I z tego powodu 
powinien….” Teraz zatem, aby użyć tej prawdy ku wzmocnieniu naszej wiary, można 
wywnioskować, że, jeśli ten urząd, w ten sposób, na mocy Bożego ustanowienia tak 
zobowiązuje Arcykapłana do tego, i jeśli jest to obowiązkiem tego urzędu; to z pewnością 
Chrystus będzie wykonywał go bardzo dokładnie, bo w przeciwnym wypadku, nie 
spełniałby swojego obowiązku. A naszą pociechą może być to, że Jego wierność tkwi w 
byciu miłosiernym; a zatem widzimy, że te obie rzeczy są tutaj połączone razem. Każdy 
powinien spełniać właściwie swój obowiązek wynikający z zajmowanego urzędu, i 
dokładnie się tego pilnować. I dlatego apostoł Paweł w Rzym 12 UBG wzywając do 
wypełniania obowiązków związanych z każdym urzędem kościoła powiada: ,,Jeśli ktoś ma 
dar….usługiwania”, powierzony mu ,,niech usługuje”,  a między innymi, jeśli ktoś ma 
powierzony urząd okazywania miłosierdzia, (na którym spoczywało troszczenie się o 
biednych i chorych), to miał to robić ochoczo, jak to mówi Rzym 12:8 UBG. I podobnie 
mówi Chrystus o sobie: ,,Duch Pana BOGA jest nade mną, bo PAN mnie namaścił, abym 
głosił dobrą nowinę cichym, posłał mnie, abym opatrzył rany skruszonym w sercu, abym 
zwiastował uwięzionym wyzwolenie, a związanym otworzenie więzienia [to znaczy 
odwiedzanie i przynoszenie im ukojenia]…...i….abym pocieszył wszystkich płaczących (Iz 
61:1-2 UBG). I takimi rodzajami dusz są ci, o których Pan Jezus ma nakaz się troszczyć. 
Jest On wielkim Pasterzem i Biskupem dusz (1 Piot 2:25 UBG); a chorzy i skruszeni są 
Jego owcami, podopiecznymi i Jego diecezją (Ezech 34:16 UBG). I aby doglądać takich 
owiec jakimi są oni, zawsze traktuje to jako swój obowiązek jak to sugeruje jego własna 
wypowiedź wypowiedziana przy podobnej okazji: ,,….mam także inne owce….Również te 
muszę przyprowadzić….” (Jan 10:16 UBG). Proszę zauważyć, że Chrystus w powyższym 
wersecie użył słowa ,,muszę”, traktując to jako swój obowiązek, ściśle nałożony na Niego 
przez stanowisko Pasterza. A ponieważ właściwym obowiązkiem jego urzędu jest 
okazywanie miłosierdzia, to czyni to z ochotą (Rzym 12:8 UBG). Gdyż miłosierdzie, 
sprawia, że człowiek który je okazuje czyni to z ochotą. A Chrystus, jak jest Biskupem, tak i 
Diakonem również (ponieważ pełni On wszystkie urzędy względem swego Kościoła), i jak 
jest Sługą obrzezania, tak i sługą nieobrzezania także (Rzym 15:8 UBG). I te urzędy: 
Arcykapłana, Pasterza i Biskupa pełni dalej w Niebie, ,,….ponieważ trwa na wieki” i 
posiada ,,kapłaństwo nieprzemijające” (Heb 7:24 UBG). 
    Teraz podsumowując niniejszy punkt, chcę powiedzieć żebyśmy nigdy się nie bali, 
że wielkie wywyższenie Chrystusa w Niebie w jakikolwiek sposób zmieni Jego 
usposobienie, gdyż te Jego wywyższenie angażuje Go do służby jeszcze bardziej. Bo 
chociaż wstąpił na Niebiosa (Heb 9:24 UBG), to jednak rozważmy dalej, że wstąpił tam po 
to, aby być Arcykapłanem; i dlatego nie bójmy się, gdyż Jego urząd wymaga od Niego 
okazywania miłosierdzia tym, którzy przychodzą do Niego po nie. I chociaż w Niebie jest 
wywyższony wysoko ponad wszelkie zwierzchności i moce (Ef 1:21 UBG), to jednak Jego 
kapłaństwo podąża za Nim i towarzyszy Mu gdyż napisano: ,,Takiego to przystało nam 



mieć najwyższego kapłana….wywyższonego ponad niebiosa” (Heb 7:26 UBG). Dalej, 
chociaż zasiada On po prawicy Bożej, na tronie swego Ojca, to jednak, ten tron jest 
tronem łaski. I jak Przebłagalnia była w czasach Starotestamentowych typem najwyżej 
wyniesionej i najświętszej rzeczy znajdującej się w miejscu najświętszym, tak tron łaski 
(który stanowi dla nas nieskończoną zachętę) jest najwyższym tronem w Niebie. Tak, że 
jeśli Chrystus będzie posiadał i zajmował te najwyższe miejsce w Niebie, które jest 
najwyższym uprzywilejowaniem jakim same Niebo może Go obdarzyć, to to zaangażuje 
Go do okazywania łaski i miłosierdzia. Najwyższy zaszczyt którym jest zasiadanie na tym 
tronie posiada atrybut łaski połączony z tym miejscem w samej nazwie ,,Tron łaski,”  i jak 
powiedział Salomon: ,,….tron jest umocniony sprawiedliwością” (Przys 16:12 KJV), to 
znaczy, trwa mocno przez nią, tak tron Chrystusa jest utwierdzony przez łaskę. Łaska była 
zarówno (i) pierwszym założycielem Jego tronu, albo inaczej wyniosła Go nań, jak i (ii) 
utwierdza go.                      
 (i) Po pierwsze, łaska jest założycielem tronu łaski; gdyż powodem, dla którego Bóg 
umieścił go w takim miejscu, był fakt, że Bóg posiadał więcej łaski i miłosierdzia w swoim 
sercu aniżeli miały je wszystkie stworzenia lub mogły być zdolne do ich okazywania. 
Wszyscy ulubieńcy na tym świecie są zazwyczaj wynoszeni na szczyt z powodu czegoś 
co posiadają w wybitnym stopniu, czy to będzie piękno, czy też wielki rozum, albo ze 
względu na politykę państwa lub tym podobnych rzeczy. Teraz jeśli ktoś zapytałby, co 
skłoniło Boga do wyniesienia Chrystusa na ten najwyższy tron, to odpowiem, że Jego, to 
jest Boga łaska. Dlatego Psalm 45:2 powiada: ,,….łaska jest rozlana w twoich ustach” (Ps 
45:2 KJV), a więc o wiele więcej jest jej w Jego sercu ,,dlatego Bóg pobłogosławił cię”, a 
czym jeśli nie wszelką chwałą w Niebie, która jest Bożym błogosławieństwem dla Jego 
Syna. 
 (ii) Po drugie, łaska podtrzymuje Jego tron, dlatego w Psalmie 45:4 napisano: ,,A w 

swym dostojeństwie wyrusz szczęśliwie ze słowem prawdy, łagodności i sprawiedliwości.” 
Prawdą jest, jak to apostoł Paweł wyjaśnił egzegetycznie słowo prawdy, ewangelia 
naszego zbawienia (Ef 1:13 UBG). Wymienione powyżej rzeczy są filarami i podporami 
tronu i majestatu Chrystusa. I dwie z nich dotyczą łaski (łagodność i słowo prawdy, czyli 
ewangelii naszego zbawienia) a jedna sprawiedliwości, a jednak ta ostatnia jest również 
dla nas. Wszystkie trzy utwierdzają tron Chrystusa. W Ps 45:6 UBG napisano: ,,Twój tron 
o Boże, na wieki wieków,” a wiemy, kto odnosi to do Chrystusa w Heb 1:8 UBG. Dlatego 
nie bójmy się, ponieważ łagodność wspiera Jego majestat, a łaska tron, a On sam 
zajmując go okazuje je.  I to by było na tyle jeśli chodzi o ten urząd, który jest nałożony na 
Chrystusa jako Arcykapłana. 
 d. Czwartym zaangażowaniem Chrystusa, które dodane do poprzedniego może 
bardzo pomóc naszej wierze, jest Jego własne żywotne zainteresowanie zarówno w tym, 
że nasze zbawienie jest nabytkiem Jego krwi, jak i w tym, że Jego własna radość, 
pociecha, szczęście i chwała mnożą się i są powiększane poprzez okazywanie przez 
Niego łaski i miłosierdzia w przebaczaniu, uwalnianiu i pocieszaniu swoich członków tutaj 
na ziemi, w obliczu wszystkich ich słabości. Tak, że oprócz obowiązku pełnienia urzędu 
podjętego przez Niego dla nas istnieje dodatkowo, równocześnie z tym, Jego potężne 
zainteresowanie, które utwierdza Jego serce w wierności wobec nas we wszystkim, co nas 
dotyczy. Wiemy, że adwokaci i prawnicy, którzy występują w imieniu innych, chociaż nie 
mają udziału, aktu własności do, czy też interesu w majątku, co do którego wysuwają 
roszczenia, to jednak gdy podjęli się (jeśli są uczciwi)  już sprawy klienta  to jak pilni są w 
promowaniu i prowadzeniu sprawy swoich klientów, tylko dlatego, że taki jest ich urząd i 
obowiązek wynikający z ich stanowiska; i to pomimo tego że otrzymują stosunkowo 
bardzo małe wynagrodzenie w porównaniu do wartości majątku, co do którego występują 
z ramienia klientów. O ileż bardziej pobudzona była by ich pracowitość, gdyby ziemia lub 
nieruchomości, o które procesują się były ich własnością lub ich nabytkiem dla 
zapewnienia dożywocia utrzymania dla ich żon, czy też posagu dla swoich dzieci. 



 A takimi powyższymi rzeczami są do pewnego stopnia dla Chrystusa przebaczanie 
naszych grzechów, zbawienie naszych dusz i upodabnianie naszych serc do Niego; gdyż 
te rzeczy są nabyte krwią Chrystusa i podczas, gdy On jest zaangażowany w ich 
wykonywanie, to wyświadcza dobro swym własnym dzieciom i swojej Oblubienicy, co jest 
w efekcie czynieniem dobra samemu sobie. Tak czyniąc powyższe rzeczy Chrystus 
przynosi sobie więcej chwały i zadowolenia niż zapewnia to ludziom. I z tego względu 
apostoł Paweł, na początku następnego to jest trzeciego rozdziału listu do Hebrajczyków 
powiada, że Chrystus jest zaangażowany w byciu wiernym w sprawowaniu swego urzędu, 
nie tylko jako po prostu sługa, któremu ufa Jego Pan, ale jako właściciel, który posiada 
żywotny interes w posiadaniu rzeczy powierzonych Jego opiece, i w dochodzie płynącym z 
nich. Autor listu do Hebrajczyków stwierdza: ,,I Mojżesz wprawdzie był wierny w całym 
jego domu….Lecz Chrystus jako Syn panuje nad swoim domem”, (Heb 3:5 UBG), to 
znaczy jako dziedzic wszystkiego, ,,Jego domem my jesteśmy” powiada apostoł Paweł 
(Heb 3:6 UBG). Jeśli lekarz, będąc nam obcym, za swoje wynagrodzenie będzie wierny w 
leczeniu nas, to o wiele bardziej będzie taki, jeśli będzie ojcem swego pacjenta, ponieważ 
jego własne życie i zdrowie będą związane z tymi jakie będzie posiadał jego własny syn, 
albo będzie taki, gdy znaczna część jego majątku i przychodów będzie pochodzić z 
utrzymywania przy życiu osoby, którą leczy. W  takich sytuacjach pacjentom z pewnością 
nie będzie brakować opieki, leków, rzeczy, które będą przyczyniać się do ich bycia 
zdrowymi, czy też odpowiedniej diety, która mogłaby ich odżywić i wzmocnić, jak to było z 
opieką księcia eunuchów (w pierwszym rozdziale księgi Daniela) nad kilkoma Judejskimi 
młodzieńcami powierzonych jego pieczy, aby jedli i pili najlepsze rzeczy, ponieważ jego los 
zależał od ich wyglądu i zdrowia. Podobnie Bóg zarządził nakładając wieczne 
zobowiązanie na serce Chrystusa względem nas, że Jego udzielanie łaski, miłosierdzia i 
pociechy nam, jest jedną wielką częścią Jego chwały wynikającej z otrzymywanego przez 
Niego szczęścia w Niebie i Jego tamtejszego dziedzictwa. 
 (1.) Po pierwsze, aby wyjaśnić, jak to może być, zważmy na to, że ludzka natura 

Chrystusa w Niebie posiada podwójną zdolność do przyjmowania chwały, szczęścia i 
rozkoszy; jedną w oparciu o tę zwykłą społeczność i wspólnotę ze swym Ojcem i innymi 
osobami, poprzez swój osobisty związek z Wiekuistym Bóstwem. O której to radości w 
ramach tej społeczności, Chrystus sam mówi w Psalmach, że raduje się nią: ,,….w twojej 
obecności jest pełnia radości; po twojej prawicy znajdują się rozkosze na wieki.” (Ps 16:11 
UBG). I jest to stała i ustalona pełnia rozkoszy, taka, która nie przyjmuje żadnego dodatku 
ani nie pomniejsza się, ale jest zawsze jedna i ta sama oraz absolutna i całkowita sama w 
sobie; i z samej w sobie wystarczająca dla Syna Bożego i dziedzica wszechrzeczy z której 
może żyć, choćby nie miał żadnych innych przychodzących od jakiegokolwiek stworzenia 
przejawów radości i rozkoszy. I to jest Jego naturalne dziedzictwo. 
 (2.) Jednakże Bóg obdarzył Go jeszcze inną zdolnością przyjmowania chwały, tak 
że przychody rozkoszy przychodzą w inny sposób, a co za tym idzie tworzą inną pełnię, 
pochodzącą z Jego Kościoła i Oblubienicy, które są Jego ciałem. I tak w Ef 1, gdy apostoł 
Paweł wypowiedział najwznioślejsze rzeczy jakie można wypowiedzieć o osobistym 
wywyższeniu Chrystusa w Niebie, o Jego zasiadaniu po prawicy Bożej wysoko ponad 
wszelkimi zwierzchnościami i mocami (Ef 1:20-21 UBG), to dodaje w następnych 
wersetach: ,,….a jego samego dał jako głowę ponad wszystkim kościołowi, Który jest jego 
ciałem i pełnią tego, który wszystko we wszystkich napełnia” (Ef 1:22-23 UBG). Tak, że, 
chociaż sam z siebie Chrystus jest tak pełny, gdyż pełnia Wiekuistego Bóstwa przebywa w 
Nim, tak, że przelewa się, aż do napełnienia wszystkich rzeczy; to jednak Pan Jezus raczy 
uważać – i tak jest w rzeczywistości – swój Kościół, i jego zbawienie, za stanowiące 
odrębną inną pełnię dla Niego, dodatkowo dodaną do poprzedniej. Jako Syn Boży jest On 
kompletny i to sam z siebie; jednakże jako Głowa, posiada jeszcze jedną dodatkową 
pełnię radości pochodzącej od dobra i szczęścia członków Jego ciała. I jak wszelkie 
zadowolenie czy też rozkosze są towarzyszem i rezultatem działania, tak i te powstają dla 



Niego z Jego udzielania aktów łaski i z Jego stałego czynienia dobra dla tych członków 
Jego ciała; albo, jak to wyraża apostoł Paweł z Jego napełnianiem ich wszelkim 
miłosierdziem, łaską, pocieszeniem i szczęściem, przez to stając się samemu jeszcze 
bardziej pełnym, przez wypełnianie ich; i to jest również Jego dziedzictwem tak, jak było 
tamto wcześniej wymienione. 
  Tak więc Chrystus musi żyć z podwójnego dziedzictwa: jednego osobistego, i 
należnego Jemu, jako, że jest Synem Bożym od pierwszego momentu wcielenia, zanim 
wykonał jakiekolwiek dzieło ku naszemu zbawieniu; i drugiego nabytego, kupionego i 
zdobytego przez zasługi, poprzez wykonanie tej wielkiej służby i okazaniu posłuszeństwa; 
i z pewnością, oprócz Chwały Jego osoby; istnieje jeszcze chwała jego urzędu jako 
Pośrednika i Zwierzchnika swego Kościoła. I chociaż nigdy nie jest tak pełny z siebie, to 
jednak nie gardzi tą częścią swoich przychodów chwały, która pochodzi z ziemi. Tyle jeśli 
chodzi o wyjaśnienie. 
 (3.) Teraz przejdę do potwierdzenia i udowodnienia omawianego dowodu. Otóż 
dodatkowo dodana chwała i szczęście Chrystusa są powiększone i jeszcze bardziej 
wzrastają, w miarę jak członki Jego mistycznego ciała przychodzą, aby otrzymać i aby 
zostało więcej i więcej nałożone na nich tego co Chrystus nabył przez swoją śmierć, tak, 
że gdy ich grzechy są przebaczane, ich serca bardziej uświęcane, a ich duch pocieszany, 
wtedy przychodzi On, aby zobaczyć owoc swojej pracy i jest przez to pokrzepiany, gdyż 
jest bardziej uwielbiony przez to; ba, jest o wiele bardziej zadowolony i bardziej raduje się 
z tego aniżeli potrafią to uczynić wierzący. I to musi bezwzględnie podtrzymywać w Jego 
sercu Jego troskę i miłość do Jego dzieci tu na ziemi, tak że nawadnia i odświeża ich w 
każdym momencie (jak to mówi Iz 27:3 UBG). W ten sposób przez okazywanie aktów łaski 
i przychylności i wyświadczaniu dobra grzesznikom, czyni on dobro sobie samemu, co 
stanowi najpewniejsze zaangażowanie się na świecie. I z tego względu apostoł Paweł 
napomina mężczyzn, aby miłowali swoje żony na tej podstawie, bo tak czyniąc miłują 
siebie samych: ,,Tak też mężowie powinni miłować swoje żony jak własne ciało. Kto miłuje 
swoją żonę, samego siebie miłuje (Ef 5:28 UBG), tak ścisła i bliska jest ta relacja. To samo 
jest prawdą w odniesieniu do Chrystusa w Jego miłowaniu swego Kościoła. I dlatego w 
tym samym rozdziale przedstawiana jest miłość Chrystusa do Jego kościoła, jako wzór i 
przykład dla nas: ,,…..jak i Chrystus umiłował Kościół” (Ef 5:25 UBG). Można więc 
dowieść, porównując dwa powyższe wersety, że Chrystus miłując swój Kościół miłuje 
siebie samego. Ponadto, dodane jest w Ef 5:26 UBG, że Chrystus codziennie obmywa i 
oczyszcza swój Kościół, to znaczy zarówno z poczucia winy za, jak i z mocy grzechu, tak: 
,,By stawić przed sobą kościół chwalebny, niemający skazy ani zmarszczki” (Ef 5:27 UBG). 
Proszę zauważyć, że czyni to dla siebie samego. Tak więc wszystko co czyni dla swoich 
członków czyni dla siebie, tak prawdziwie, ba, nawet bardziej pełnie niż dla nich; a Jego 
udział chwały pochodzący z ich chwały jest większy niż ich, podobnie, jak bardzo chwała 
przyczyny jest większa od chwały, którą posiada skutek. I w ten sposób Pismo 
rzeczywiście mówi o tym w miejscu, w którym nazywa wierzących: ,,….chwałą Chrystusa” 
(2 Kor 8:23 UBG). Także sam Pan Jezus powiada w Jan 17:10,13,22-23, że jest 
,,uwielbiony w nich.”  Z kolei w psalmie 45 w którym Chrystus jest przedstawiony na 
przykładzie Salomona w jego królewskim majestacie napisane jest że Chrystus pragnie 
piękna Oblubienicy (Ps 45:11 KJV), to znaczy, łask u wierzących; i to nie zwykłym 
pragnieniem, gdyż napisane jest, że ,,bardzo pragnie”; Jego pragnienie zwiększa się wraz 
ze wzrostem piękności Oblubienicy. Gdyż to jest w tym psalmie zaznaczone jako 
motywacja dla Oblubienicy, aby była bardziej święta i podobna do Niego: ,,….nakłoń ucha, 
zapomnij o swoim narodzie i o domu swego ojca” (Ps 45:10 UBG). ,,Tak król będzie 
bardzo pragnął twojej piękności” (Ps 45:11 KJV). Chrystus posiada piękno, które podoba 
Mu się tak samo jak my posiadamy, chociaż innego rodzaju; i dlatego nie spocznie póki nie 
usunie wszelkiej skazy i zmarszczki z twarzy swojej Oblubienicy, aby stawić przed sobą 
chwalebną Oblubienicę (Ef 5:27 UBG); to znaczy rozkoszną i miłą dla Jego oczu. 



 I odpowiednio do tego, aby jeszcze bardziej utwierdzić nas w tym; Pan Jezus 
Chrystus w kazaniu, które było Jego uroczystym pożegnaniem przed Jego odejściem do 
Nieba, zapewnił swoich uczniów, że Jego serce będzie daleko od bycia odłączone od nich, 
dlatego Jego radość będzie w nich nadal, aby im się powodziło i żeby przynosili owoce  
jak to jest przedstawione w Jan 15:8-11 UBG; gdzie Jego celem było zapewnienie o 
trwaniu Jego miłości do nich, kiedy od nich odejdzie; ,,Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja 
was umiłowałem. Trwajcie w mojej miłości” (Jan 15:9 UBG). Chrystus jakby mówił w tym 
miejscu: ,,Nie bójcie się moja miłości, ani jej kontynuacji w czasie mojej nieobecności; ale 
pilnujcie się, aby wypełniać swoje obowiązki.” I, aby ich zapewnić o tym, dalej, powiedział 
im, że nawet kiedy będzie w Niebie w największej pełni rozkoszy po prawicy Bożej, to 
nawet wtedy Jego radość będzie w nich i w ich dobrych uczynkach. ,,To wam 
powiedziałem, aby moja radość trwała w was i aby wasza radość była pełna” (Jan 15:11 
UBG). W tym miejscu Chrystus przemówił jak ojciec przemawia do dzieci, gdy odchodzi od 
nich, bo pocieszył ich w chwili odejścia i udzielił im dobrej rady, aby podążali dobrymi 
drogami, gdy będzie nieobecny; aby również zachowywali Jego przykazania i miłowali się 
wzajemnie (Jan 15:10,12 UBG), i popiera to następującym motywem: ,,….aby moja radość 
trwała w was” (Jan 15:11 UBG). Jest to przemowa jaką zwykli byli wygłaszać ojcowie, bo 
Chrystus jakby powiedział uczniom, że to będzie również dla ich dobra i że ich radość 
będzie pełna.  
 Aby wyjaśnić trochę słowa użyte powyżej dotyczące trwania uczniów w miłości 
Chrystusa, i Jego radości trwającej w nich powiem, że są użyte w odniesieniu do 
kontynuowania trwania ich obu wobec uczniów, w Niebie. A gdy Chrystus powiada: 
,,….aby moja radość trwała w was” (Jan 15:11 UBG) to jest to jakby powiedział: ,,Mogę 
nawet w Niebie mieć powód do radowania się w was, gdy będę słyszał i wiedział o was, że 
zachowujecie pokój, miłujecie się wzajemnie i przestrzegacie moich przykazań. Radość, 
którą Chrystus nazywa swoją radością, ,,moja radość”, nie może być rozumiana 
przedmiotowo jako ich radość w Nim, jako jej przedmiot; lecz podmiotowo, jako radość, 
która będzie w Nim, i którą będzie posiadał w nich. Tak Augustyn zinterpretował to już 
dawno temu powiadając ,,Czym jest radość Chrystusa w nas, jeśli nie tym co raczy on 
posiadać z nas i dla nas?” I jest to oczywistym przez to, że w przeciwnym razie, jeśli 
byłaby to ich radość, którą miał na myśli, Chrystus mówiąc do uczniów: ,,To wam 
powiedziałem, aby moja radość trwała w was….” to następujące słowa po nich: ,,i aby 
wasza radość była pełna” byłyby niepotrzebnym powtórzeniem. A zatem Chrystus w 
powyżej wymienionym wersecie mówi o swojej radości i radości uczniów, jako o dwóch 
różnych rzeczach; które razem stanowiły najważniejsze motywy, które mogły być dane 
uczniom, aby zachęcić i pobudzić ich do posłuszeństwa. Teraz oceńmy serce Chrystusa 
przez pryzmat powyższego na podstawie wypowiedzi apostołów Pawła i Jana, którzy byli 
mniejszymi podobieństwami tego w Chrystusie. Otóż, jaka, obok bezpośredniej 
społeczności z Chrystusem, była największa radość tych apostołów, jaką mogli się cieszyć 
na tym świecie, jeśli nie tylko owoce ich służby przejawiające się w łaskach zarówno w 
życiu jak i w sercach tych, których zrodzili duchowo dla Chrystusa? 
 Zobaczmy jak Paweł wypowiada się w 1 liście do Tesaloniczan, otóż mówi on: ,,Co 
bowiem jest naszą nadzieją, radością albo koroną chluby?….Wy bowiem jesteście naszą 
chwałą i radością” (1 Tes 2:19-20 UBG). Apostoł Jan powiada podobnie, że wielce radował 
się tym dobrym świadectwem, które słyszał o Gajuszu: ,,Nie ma dla mnie większej radości 
od tej, gdy słyszę, że moje dzieci postępują w prawdzie” (3 Jan 1:4 UBG). Czym byli 
apostołowie Paweł i Jan, jeśli nie tylko instrumentami przez które ludzie uwierzyli, (a nie w 
które uwierzyli), i zostali zrodzeni do życia wiecznego? Żaden z tych apostołów nie został 
ukrzyżowany za nich; ani też te ich dzieci nie były owocem męki ich duszy. O ileż bardziej 
członki ciała Chrystusowego muszą być dla Chrystusa, którego żywotne zainteresowanie 
nimi i ich dobrem jest tak nieskończenie większe, Jego radością i koroną? A gdy widzi, jak 
przychodzą do Niego po łaskę i miłosierdzie, i postępują w prawdzie raduje Go to o wiele 



więcej, gdyż przez to widzi On owoce męki swojej duszy, i przez to jest zadowolony. Z 
pewnością, to, co Salomon mówi o rodzicach, że: ,,Mądry syn sprawia ojcu radość” (Przys 
10:1 UBG) jest o wiele bardziej prawdziwym w odniesieniu do Chrystusa. Świętość, 
wydawanie owoców i poczucie komfortu w naszym duchu, podczas gdy znajdujemy się na 
tym padole łez radują serce Chrystusa naszego ,,wiecznego Ojca.” On sam powiedział, że 
zaklina nas, abyśmy wierzyli Jemu i prowadzili się odpowiednio. A jeśli część Jego radości 
wypływa stąd, że dobrze się rozwijamy i czynimy dobrze; to w takim wypadku nie wątpmy 
w trwanie Jego gorących uczuć; gdyż Jego miłość do siebie będzie sprawiać, że będą 
dalej skierowane na nas, a także, że Chrystus będzie zawsze gotowy, aby przyjąć i 
powitać grzeszników, kiedy przyjdą do Niego po łaskę i miłosierdzie. 
 e.  Istnieje piąte zaangażowanie Chrystusa, które Jego posiadanie naszej natury, w 

którą dalej jest przyodziany w Niebie, i której cel albo zamiar, z którym Bóg zarządził, aby 
Chrystus przybrał ją, nakłada na Niego na zawsze. Gdyż jednym wielkim celem i 
zamierzeniem tego osobistego połączenia na zawsze naszej natury z Wiekuistym 
Bóstwem w drugiej Osobie Trójcy Świętej, było to żeby mogła być Ona miłosiernym 
Arcykapłanem. Tak, że jak Jego urząd nakłada na Niego to jako obowiązek, tak Jego 
stanie się człowiekiem kwalifikuje Go do tego urzędu i do sprawowania jego, a przez to 
może stanowić dalszy dowód omawianego zagadnienia. Odkrywamy, że te stanie się 
człowiekiem przez Chrystusa było zarówno niezbędnym wymogiem dla naszego 
Arcykapłana, aby lepiej zakwalifikować Go do okazywania miłosierdzia i najgłębszych 
uczuć; jak i było jednym z tych wielkich celów, które Bóg zamierzał spełnić w przybraniu 
naszej natury. 
 (1.) Po pierwsze, przybranie ciała ludzkiego przez Chrystusa było niezbędnym 

wymogiem, w celu uczynienia Go bardziej miłosiernym. Tak więc, Heb 5:1, fragment, na 
który teraz położę nacisk, a przy omawianiu, którego przedtem pominąłem tę podstawową 
kwalifikację Arcykapłana i zarezerwowałem ją, aby ją dopiero teraz wymienić, mówi: 
,,Każdy bowiem najwyższy kapłan wzięty spośród ludzi, dla ludzi jest ustanowiony”  i jest 
kapłanem: ,,Który może współczuć” (Heb 5:2 UBG) z litością, która jest naturalna i 
łaskawa, czyli taka jaką człowiek żywi wobec osoby tego samego rodzaju co on. Inaczej 
aniołowie mogli by stać się wyższymi i większymi Arcykapłanami, ale wtedy nie 
okazywaliby takiej samej litości ludziom, jaką człowiek okazuje bliźniemu będącemu tego 
samego rodzaju i posiadającemu tę samą naturę. 
 (2.) Po drugie, było to również Bożym celem i zamiarem w zarządzeniu, aby 

Chrystus przyjął naszą naturę, jak to mówi inne miejsce listu do Hebrajczyków: ,,Bo 
zaprawdę nie przyjął na siebie natury aniołów, ale potomstwa Abrahama,” (Heb 2:16 KJV), 
to znaczy ludzką naturę, taką która jest uczyniona z tego samego materiału co nasza, 
,,Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby stał się miłosiernym i wiernym 
najwyższym kapłanem” (Heb 2:17 UBG). 
  PYTANIE: Ale ktoś może w tym miejscu zapytać, czy Syn Boży nie był tak 

miłosierny bez przywdziewania naszej natury, jak potem, gdy ją przywdział na siebie? 
Albo, czy Jego miłosierdzie jest przez to uczynione większym, niż było samo z siebie, 
gdyby nie przybrał On ludzkiej natury na siebie? 
 ODPOWIEDŹ: Tak, Chrystus jest tak samo miłosierny, ale: 
 (a.) Przez wcielenie przedstawiony jest ewidentny dowód (i to największy, jaki 
można było dać ludziom) wiecznego kontynuowania okazywania Bożych łask ludziom, 
przez to, że Bóg na zawsze stał się człowiekiem, i w ten sposób, przez to, zostaliśmy 
zapewnieni, że będzie miłosierny wobec ludzi, którzy  posiadają Jego własną naturę i to na 
zawsze. Gdyż jak to połączenie z naszą naturą jest wieczne, tak przez to jest nam 
potwierdzone kontynuowanie okazywania nam tych Jego łask na zawsze; tak że nie może 
On i nie przestanie być miłosierny dla ludzi, tak jak nie może teraz przestać być 
człowiekiem; co nigdy nie może się stać. I to był koniec tego założenia.  
 (b.) Ale po drugie, to nie było wszystko. Jego przyobleczenie się w naszą naturę nie 



tylko przydaje nam wiary, ale w taki czy inny sposób przyczynia się do Jego bycia 
miłosiernym. Z tego względu jest napisane: ,,….aby stał się miłosiernym.” To znaczy 
miłosierny w taki sposób, w jaki inaczej Bóg sam z siebie nigdy nie był; czyli jak człowiek. 
Tak więc to połączenie obu natur, Boga i człowieka zostało zaplanowane przez Boga, aby 
stanowiło najrzadszy związek łaski i miłosierdzia w jego rezultacie, jaki kiedykolwiek mógł 
zaistnieć, i przez to, aby był w pełni przystosowany i odpowiedni do uleczenia i zbawienia 
naszych dusz. Największe z tego rodzaju miłosierdzia, które było w Bogu, stanowi zasób i 
skarbnicę tych łask, którymi mamy zostać obdarowani, i do wielkości tych łask nic nie jest 
ani nie może zostać dodane przez przybraną ludzką naturę; to raczej człowieczeństwo 
Chrystusa posiada całą swoją wielkość miłosierdzia od Bóstwa. Tak, że gdyby nie miał 
łask Bożych, którymi rozszerzył swoje serce ku nam, to nigdy nie mógłby zaoferować nam, 
że na zawsze będzie miłosierny wobec nas. Ale, gdy ta ludzka natura została 
przywdziana, to dodało to nowego wymiaru do bycia miłosiernym. To ludzka natura 
Chrystusa przyswaja sobie wszystkie te łaski i czyni je łaskami człowieka, a przez to 
nadaje im naturalności i łaskawości do granic naszych możliwości. Tak, że Bóg teraz w 
łaskawy i naturalny sposób lituje się nad nami, którzy jesteśmy ciałem z Jego ciała i kością 
z Jego kości (tak jak człowiek lituje się nad drugim człowiekiem), aby przez to zachęcić 
nas do przyjścia do Niego i zapoznania się z Bogiem i ubiegać się u Niego o łaskę i 
miłosierdzie, tak jak człowiek czyni to wobec drugiego człowieka; i wiedząc, że w tym 
człowieku Chrystusie Jezusie (w którego wierzymy) mieszka Bóg, i Jego łaski działają w i 
poprzez Jego serce na ludzki sposób. 
 Nie będę dłużej rozwlekał się nad tą powyższą myślą teraz, ponieważ będę miał 
okazję poruszyć ją ponownie i dodać coś do niej w ramach wyjaśniania następnego 
punktu, który dotyczy pokazywania sposobu w jaki serce Chrystusa jest poruszone niedolą  
grzeszników. Zwróćmy tylko uwagę, jaką pociechę może to przynieść naszej wierze, że 
Chrystus musiałby przestać być człowiekiem, jeśliby nie kontynuował bycia dalej 
miłosiernym; widzimy, że zamysłem Jego stania się człowiekiem było, to, żeby mógł być 
miłosierny względem nas, i to na sposób tak znany naszemu pojmowaniu, w jaki nasze 
własne serca dają nam doświadczyć podobnej rzeczy, a który w przeciwnym razie, jako 
Bóg, nie był zdolny wyrazić. Natura ludzka, po tym jak przyodział się w nią, została 
powiększona, tak by mogła pomieścić wszystkie naturalne prawa Syna Bożego (a która 
teraz została uczyniona naturalną dla Niego); ma trwać na zawsze z Nim połączona. A On 
sam może prędzej przestać istnieć w którejkolwiek z tych natur aniżeli przestać być 
gotowym do okazywania miłosierdzia. Tak, że nie tylko zakres urzędu Chrystusa, ale i 
intencja z jaką przyoblekł się w naszą naturę nakłada na Niego obowiązek zaangażowania 
się i to o wiele mocniejszego niż którekolwiek poprzednie, a nawet niż wszystkie one 
razem wzięte. 
  
  
 7. SERCE CHRYSTUSA JEST PORUSZONE UCZUCIEM WOBEC NASZYCH 
SŁABOŚCI. 
  
 ,,Nie mamy bowiem najwyższego kapłana, który by nie mógł współczuć 
naszym słabościom, lecz kuszonego we wszystkim podobnie jak my, ale bez 
grzechu” (Heb 4:15 UBG).  

 Przedstawię teraz kilka ogólników, aby wyjaśnić, jak to należy rozumieć, że serce 
Chrystusa jest dotknięte uczuciem widząc nasze słabości, wraz ze sposobem, w jaki 
nasze słabości stają się odczuwalnie wpuszczane do Jego serca. 
 A. Przedstawiwszy tak pełne i obszerne zewnętrzne (w pierwszej części) ii 

wewnętrzne (w drugiej części) dowody, na to, że serce Chrystusa jest dalej pełne czułości 
i jest takie samo względem nas, teraz gdy Pan Jezus jest w Niebie, jak było wtedy, gdy 
przebywał w ciele na ziemi, przejdę teraz do omówienia ostatniego punktu, który 



przedłożyłem powyżej na początku niniejszego rozdziału, a mianowicie sposobu w jaki 
Chrystus jest dotknięty litością wobec nas; zarówno jak to ma być rozumiane przez nas, 
jak i jak te uczucia zostają wpuszczone do Jego serca i w nim zradzają te najgłębsze 
uczucia współczucia wobec nas. To na początku drugiej części przedłożyłem celem 
omówienia, jako będące koniecznym dla wprowadzenia i wyjaśnienia słów tam 
przedstawionego tekstu, jak również celem wyjaśnienia samej rzeczy tam omawianej. 
Gdyż, jak to tam wykazałem, słowa tam przedstawione pojawiają się jako odpowiedź na, 
albo zapobieżenie pojawieniu się obiekcji, jakoby stan Chrystusa w Niebie sprawił, że nie 
był On zdolny do posiadania takiego uczucia, które mogło by delikatnie pobudzać Go do 
okazywania litości i współczucia, teraz gdy został uwielbiony zarówno w duszy jak i w 
ciele. Której to myśli, ponieważ mogłaby się pojawić w umysłach wszystkich ludzi, 
zapobiega powstaniu apostoł zarówno poprzez zapewnienie o czymś przeciwnym: ,,Nie 
mamy bowiem najwyższego kapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom,”  
to znaczy, że Chrystus może; i jest zdolny do tego, dlatego jest nimi dotknięty, pomimo 
posiadania całej swojej chwały, jak i przez dodanie tego przyczyny, przedstawiając sposób 
w jaki to się dzieje: ,,lecz kuszonego we wszystkim podobnie jak my, ale bez grzechu” 
(Heb 4:15 UBG). 
 Teraz, w przedstawianiu i wyjaśnianiu powyższego, co jest sprawą pełną trudności, 
z całą ostrożnością przystąpię do opisania jakiego to jest rodzaju uczucie w Chrystusie, 
poprzez następujące kroki i stopnie. 
 a. Te uczucie współczucia, albo Jego dotknięcie uczuciem, gdy widzi nasze 

słabości, nie może być całkowicie rozumiane w sensie metaforycznym albo podobieństwa, 
tak jak należy rozumieć słowa użyte o Bogu w Starym Testamencie, w których najgłębsze 
uczucia współczucia są Jemu przypisywane, Jego najgłębsze uczucia są jakby ,,zwinięte 
razem”, albo jak to jest powiedziane o Nim że żałował i był utrapiony we wszelkich 
utrapieniach swego ludu (Iz 63:9 KJV). Wszystkie te wyrażenia mówiły o Bogu (jak 
wszyscy wiemy), jednakże czyniły to zwyczajnie na sposób ludzki; tak by przekazać i 
przedstawić naszemu pojmowaniu, jakie uczucia zwykły były być w rodzicach albo 
przyjaciołach w takich to a takich przypadkach (co pobudziło ich do takich a takich 
działań), które to podobne skutki rodzą się w Bogu względem nas, gdy widzi nas w 
utrapieniu. I są one powiedziane raczej per modum effectus aniżeli affectus czyli na 
zasadzie podobieństwa skutku, który zachodzi w Bogu aniżeli na zasadzie takiego uczucia 
w Bożym sercu, które nie jest zdolne do żadnych z takich namiętności jakimi są te 
wyrażone w Piśmie uczucia.. Teraz zmierzając do prawidłowego zrozumienia tego, 
pierwszą rzeczą, którą twierdzę, jest taka, że tylko w takim sensie jak powyższy, to co jest 
tutaj powiedziane o Chrystusie, nie można tego tak rozumieć, a mój powód na to jest 
oparty na następujących rzeczach zestawionych razem. 
 (1.) Po pierwsze, że te uczucie Chrystusa względem nas, o którym powyżej 
powiedziano jest ewidentnie związane z Jego ludzką naturą a nie tylko z Jego Wiekuistym 
Bóstwem, gdyż powiedziane jest o tej naturze, że był w niej kuszony (za dni swego pobytu 
w ciele na ziemi), tak jak teraz jesteśmy my. Powiedziane jest to tak wyraźnie w 
następnych słowach Heb 4:15 UBG, że nie mogą one oznaczać innej jak tylko Jego 
ludzkiej natury. 
 (2.) I po drugie, że tego rodzaju wyrażenia, które były używane na określenie uczuć 
Boga, przed przyodzianiem się Jego w naszą naturę, tylko na zasadzie metafory i 
podobieństwa ,,na sposób ludzki,” nie powinny w żadnym dalszym albo w bardziej 
rzeczywistym i właściwym sensie być tak odnoszone do Chrystusa i Jego ludzkiej natury 
teraz przywdzianej, i ponieważ jest On człowiekiem tak prawdziwie i właściwie, jak każdy z 
nas ludzi, to nie mogę sobie wyobrazić, gdy rozważam i przypominam sobie to co 
podkreślałem wcześniej, że jednym z celów przywdziania ludzkiej natury przez Chrystusa 
było to, żeby mógł stać się miłosiernym Arcykapłanem na zawsze w taki sposób w jaki, 
będąc tylko Bogiem, nie mógł być. Wyznaję, że często dziwiłem się nad słowami Heb 



2:16-17 KJV, które mówią: ,,Bo zaprawdę nie przyjął natury aniołów, ale przyjął na siebie 
potomstwo Abrahama….aby stał się miłosiernym…. Najwyższym kapłanem,” które na 
pierwszy rzut oka wydają się wskazywać na to, że Bóg stał się bardziej miłosierny przez 
przywdzianie naszej natury. Jednakże moje zdziwienie rozwiązało zrozumienie, że te 
przywdzianie natury ludzkiej dodało nowy sposób do tego, że Bóg jest miłosierny, za 
pomocą którego, może być teraz powiedziane, ku pocieszeniu i wsparciu naszej wiary, że 
Bóg jest prawdziwie i rzeczywiście miłosierny, jako człowiek. Rozważenie tego, przyczynia 
się do wyjaśnienia rzeczy teraz omawianej, że podczas gdy Bóg sam z siebie był tak 
błogosławiony i doskonały, że Jego bycie tak bardzo błogosławionym nie mogło zostać 
dotknięte nawet najmniejszym uczuciem naszych słabości, ani też nie był zdolny sam z 
siebie do jakiegokolwiek takiego uczucia litości lub współczucia wywołanego naszymi 
słabościami, ponieważ Mocarz Izraela: ,,….nie jest człowiekiem, żeby miał żałować” (1 
Sam 15:29 UBG). Bóg może rzeczywiście uczynić nam to w naszym utrapieniu, co 
człowiek, który lituje się nad nami zwykł czynić; ale jeśli chodzi o okazanie litości i 
najgłębszych uczuć z powodu naszych słabości tego nie jest w stanie uczynić. Dlatego, 
zatem, między innymi celami przywdziania ludzkiej natury był i taki zamiar Boga, żeby Bóg 
mógł przez to stać się kochającym i miłosiernym dla ludzi, tak jak jest jeden człowiek 
wobec drugiego. I tak, to co przedtem było niewłaściwie powiedziane, i tylko poprzez 
metaforę i podobieństwo w Starym Testamencie, tak aby przekazać to naszemu 
pojmowaniu, może teraz być prawdziwie przypisane Jemu w rzeczywistości, dosłownie; że 
Bóg może na zawsze być współczujący, i być dotkniętym uczuciem naszych słabości jako 
człowiek. I tak przez te szczęśliwe zjednoczenie obu natur, język starego Testamentu, 
wypowiedziany tylko w postaci przenośni, stał się zweryfikowany i wypełniony w prawdzie 
jego dosłowności, i tak jak w przypadku wszystkich innych rzeczy Starego Testamentu, 
będącymi tylko cieniami i symbolami wraz z nim zostały wypełnione w Chrystusie. I to jest 
pierwszy krok w kierunku zrozumienia tego co jest tu powiedziane o Chrystusie, a co jest 
wzięte z tego porównania wraz z jemu podobnymi przypisywanymi samemu Bogu. 
 b. Drugim i kolejnym krokiem prowadzącym nasze zrozumienie do pojęcia 
omawianej rzeczy jest zrobienie podobnego dalszego porównania z aniołami i tymi 
uczuciami  miłości i litości, które z pewnością znajdują się w nich. W porównaniu z nimi te 
uczucia znajdujące się w ludzkiej naturze Chrystusa, chociaż uwielbionej, muszą z 
konieczności być o wiele bardziej podobne do nas i być bardziej delikatne i ludzkie, gdyż w 
Heb 2:16-17 wyraźnie powiedziano: ,,Bo zaprawdę nie przyjął natury aniołów, ale 
potomstwo Abrahama….aby stał się miłosiernym …..najwyższym kapłanem.”  Częścią 
intencji tych słów jest pokazanie i podanie przyczyny, nie tylko dlaczego przyjął On naszą 
naturę, którą jest kruche ciało, chociaż to też wymienia apostoł (Heb 2:14 UBG), ale i 
dlaczego ludzką naturę dla jej istoty, a nie naturę aniołów; ponieważ w swoich uczuciach 
miłosierdzia miał na zawsze zbliżyć się do i posiadać takie uczucia i tego samego rodzaju 
co nasze. Podczas gdy, w innym wypadku, pod innymi względami, anioł byłby wyższym i 
bardziej chwalebnym arcykapłanem niż człowiek.     
 Dalej, aniołowie będąc współsługami wraz z nami, jak sam anioł określił siebie (Obj 
22:9 UBG), posiadają wobec nas bardziej upodobnione uczucia do naszych aniżeli 
posiada Bóg, i przez to są bardziej zdolni do posiadania takich odczuć wynikających z 
naszych nieszczęść aniżeli zdolny jest Bóg. I chociaż są duchami, to jednak mają udział w 
czymś podobnym, albo przypominającym i odpowiadającym tym uczuciom litości i żalu, 
które są w nas. I rzeczywiście, o ile te uczucia są usadowione  w naszych duszach i nie są 
przesiąknięte namiętnościami ciała, z którym nasze dusze są połączone, to są tym samym 
rodzajem uczuć, które są w aniołach. Z tej przyczyny jest napisane, że te same 
pożądliwości, które są w ludziach, znajdują się także w demonach (Jan 8:44 UBG) i 
dlatego powiedziane jest również, że demony boją się i drżą (Jak 2:19 UBG). I przeciwnie, 
te same uczucia, które znajdują się w ludziach, o ile są one duchowe i duch albo dusza są 
ich siedzibą, muszą bezwzględnie znajdować się w świętych aniołach. Chrystus 



posiadając ludzką naturę, tę samą co do istoty co nasza, składającą się zarówno z duszy 
jak i z ciała, która chociaż przez chwałę stała się duchowa, to jednak nie stała się duchem: 
,,Popatrzcie na moje ręce i nogi, że to jestem ja. Dotknijcie mnie i zobaczcie, bo duch nie  
ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam” (Łk 24:39 UBG), powiedział sam o sobie 
Chrystus, po swoim zmartwychwstaniu. Z tego względu musi On bezwzględnie posiadać 
uczucia wobec nas, jednak bardziej podobne do tych, które my posiadamy niż te, które 
posiadają aniołowie. Tak więc, przez te dwa kroki wyjaśniliśmy te dwie rzeczy, a 
mianowicie, że nawet w ludzkiej naturze Chrystusa, chociaż uwielbionej, uczucia  litości i 
współczucia są prawdziwe oraz  rzeczywiste, i nie są Mu przypisywane metaforycznie, tak 
jak są przypisywane Bogu, a również, że są bardziej bliskie i  podobne do naszych tutaj na  
ziemi, niż do tych, które posiadają  aniołowie, to znaczy, uczucia właściwe ludzkiej naturze 
i prawdziwie człowiecze. I takie posiada Chrystus, chociaż Jego ludzka natura, od samego 
początku jej przywdziania była tak chwalebna, jak jest teraz w Niebie. 
 c. A teraz po trzecie, do powyższego dodajmy dalej, że Bóg tak nakazał, że, zanim 
Chrystus miał nałożyć na tę swoją ludzką naturę tę chwałę, którą posiadał w Niebie, 
musiał najpierw przyoblec się w tę ludzką naturę, która była pełna wszelkich naszych 
niemocy i słabości, tych samych, którym podlegamy my i żyć na tym doczesnym świecie, 
tak jak my (ale bez grzechu) przez wiele lat. I podczas tego czasu Bóg przygotował dla 
Niego wszelkiego rodzaju utrapienia i niedolę (z którymi spotykamy się tu na ziemi) przez 
które miał przejść; i przez cały ten czas był zaznajamiany z i przyzwyczajany do 
przechodzenia wszystkich podobnych cierpień, których doświadczamy my; i Bóg 
pozostawił Go tej niemocy i delikatności ducha, aby doświadczał wszystkich cierpień i 
udręk tak głęboko jak każdy z nas (jednakże bez grzechu) i okazywał te same uczucia pod 
wpływem przechodzenia tego wszystkiego, które my odkrywamy, że budzą się w nas w 
każdej chwili. A to, Bóg tak zarządził w celu, aby przysposobić Chrystusa i wykształtować 
Jego serce, tak aby, kiedy będzie w chwale, okazywało takie uczucia jak te o których 
mowa w Heb 4:15 UBG. Tak więc ten werset Pisma sugeruje, że taki był w tym cel Boży. 
Podobnie Heb 2:14 UBG mówi: ,,Ponieważ zaś dzieci [czyli członki jego mistycznego 
ciała] są uczestnikami ciała i krwi,”, które to wyrażenie na zawsze podkreśla słabości 
ludzkiej natury jak to powiedziano w 1 Kor 15:50 UBG, ,,….i on także stał się ich 
uczestnikiem…..aby stał się miłosiernym….najwyższym kapłanem” (Heb 2:17 UBG). A 
potem apostoł, autor listu do Hebrajczyków podaje tego przyczynę: ,,A że sam cierpiał, 
będąc kuszony, może”; ta zdolność jest, jak to wcześniej zostało zinterpretowane, 
posiadaniem serca przysposobionego i uzdolnionego przez doświadczenie, aby mogło 
współczuć i: ,,dopomóc tym, którzy są w pokusach” (Heb 2:18 UBG). Znaczenie czego jest 
takie, że nie samo przywdzianie ludzkiej natury, choć chwalebne od początku, mogło tak w 
pełni przysposobić Chrystusa, aby był czule litościwy z doświadczenia, chociaż jak 
powiedziano, wiedza o naszych nieszczęściach uzyskana przez to, uczyniłaby Go 
prawdziwie i rzeczywiście czułym wobec nas uczuciami ludzkimi i właściwymi człowiekowi, 
a przez to o wiele bliższymi i podobnymi nam ludziom aniżeli tymi, które są w aniołach, 
albo tymi, które są przypisywane Bogu, gdy powiada się o Nim, że lituje się nad nami; ale 
przywdzianie ludzkiej natury wcześniej przyobleczonej w ludzkie słabości, i życie na 
świecie tak jak my, dopiero to na zawsze przysposobiło serce Chrystusa,  tak, że przez 
doświadczenie było ono jakby w naszych piersiach i w naszym sercu; i nie tylko, aby 
połowicznie znało cierpienie tak, jak człowiek jest poruszony ludzkim uczuciem wobec 
swego bliźniego, ale z doświadczenia pamiętając, że podobne rzeczy przeżyło kiedyś 
same w sobie. 
  Powyższy tekst wskazuje również na to, że  powyższe rzeczy są drogą poprzez 
którą nasze udręki są dopuszczane do serca Chrystusa w sposób bardziej odczuwalny 
teraz, gdy znajduje się On w Niebie. ,,Nie mamy bowiem najwyższego kapłana, który by 
nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz kuszonego we wszystkim podobnie jak my, 
ale bez grzechu (Heb 4:15 UBG). Ażeby nas bardziej pocieszyć w powyższym, zwróćmy 



uwagę na to, jak w pełni i uniwersalnie apostoł mówi o Chrystusie, kuszonym na ziemi. Po 
pierwsze jeśli chodzi o samo kuszenie, to było tego wiele rodzajów, bo napisane jest, że 
Chrystus był kuszony κατα πάντα, ,,we wszystkim”, czyli w rzeczach każdego rodzaju 
przez które jesteśmy ćwiczeni. Po drugie, jeśli chodzi o sposób kuszenia to napisane jest 
że Chrystus był kuszony  καθ'ὁμοιότητα, ,,podobnie jak my”. To znaczy, że Jego serce było 
tak samo dotykane, ranione, uciskane i przeszywane we wszystkich Jego próbach i 
doświadczeniach jak nasze są, tyle tylko że Chrystus nie zgrzeszył; Bóg celowo 
pozostawił wszystkie uczucia Chrystusa w pełnej najwyższej delikatności i wrażliwości na 
zło. Tak, aby Chrystus brał sobie do serca wszystko co Mu się przytrafiało, i to tak głęboko 
jak to tylko możliwe; nie gardził krzyżem ani pochodzącym od Boga, ani od ludzi, ale 
doświadczył i odczuł w najwyższym stopniu jego ciężar. Serce Chrystusa zostało 
uczynione bardziej delikatnym we wszelkiego rodzaju uczuciach niż jakiekolwiek inne 
serce ludzkie, szczególnie jak to było w przypadku Jego uczuć miłości i litości, co uczyniło 
Go ,,mężem boleści”, jak napisano w Iz 53:3 UBG, i to w o wiele większym stopniu niż był 
nim lub będzie jakikolwiek inny człowiek.  
  Teraz zatem, wyjaśnię sposób w jaki nasze utrapienia są dopuszczane do serca 
Chrystusa i wzbudzają w Nim takie życzliwe uczucia litości i współczucia, co nietrudno 
będzie sobie wyobrazić z tego co zostało dotychczas powiedziane oraz z tego co tekst 
Pisma dalej sugeruje.   
 (1.) Zrozumienie i wiedza tej ludzkiej natury Chrystusa pozwala dostrzec i pojąć 
wszystkie wydarzenia, które przytrafiają się członkom Jego ciała na ziemi. Na co wskazuje 
jasno tekst Heb 4:15 UBG, gdyż apostoł wypowiada te słowa ku naszej zachęcie, że 
Chrystus współczuje naszym słabościom, co nie mogło by być dla nas pociechą, gdyby nie 
oznaczało tego, że zna je poszczególnie i każdą z osobna; bo jeśli by nie znał wszystkich 
tak dobrze, jak poznał niektóre, to powstał by problem, ponieważ my ludzie chcąc być 
uwolnieni ze wszystkich pokus, nie wiedzielibyśmy, które Chrystus zna, a które nie. 
Dlatego apostoł potwierdza to co powyżej powiedziałem o ludzkiej naturze Chrystusa, 
gdyż mówi o niej, że była kuszona tutaj na ziemi. I z tego względu Baranek, który był 
zabity, a więc człowiek Chrystus Jezus, jak powiada Obj 5:6 UBG posiada siedmioro oczu 
i siedem rogów, a których to siedmioro oczu  oznacza siedem Duchów Boga posłanych na 
całą ziemię. Tak więc oczy opatrzności Chrystusa przez namaszczenie Go Duchem 
Świętym znajdują się we wszystkich zakątkach tego doczesnego świata i widzą wszystkie 
rzeczy, które się dzieją pod słońcem. Tak jak siedem oczu oznacza poznanie, tak siedem 
rogów oznacza moc, a że obie te rzeczy są wyrażone cyfrą siedem oznacza, że obie są  
doskonałe w ich zakresie sięgania do wszystkich rzeczy. Tak, że, jak wszelka moc na 
Niebie i na ziemi została przekazana Chrystusowi jako Synowi Człowieczemu, jak powiada 
Pismo (Mt 28:18 UBG), tak dana jest mu wszelka wiedza o wszystkim, co się dzieje na 
Niebie i na ziemi, i to też jako Synowi Człowieczemu; przy czym Jego wiedza i moc są 
równe swoim zasięgiem. Chrystus jest również Słońcem w odniesieniu do wiedzy, jak i 
sprawiedliwości, i nie ma nic ukrytego przed Jego światłem i promieniami, które przenikają 
najciemniejsze zakamarki serc synów ludzkich. Zna rany, jak to Salomon wyraża, i 
utrapienia ich serc. Jak zwierciadło zrobione w kształcie okrągłej kuli i zawieszone 
pośrodku pokoju obejmuje swoim zasięgiem wszystkie rodzaje rzeczy tam dokonanych,  w 
jednej chwili, tak powiększone zrozumienie ludzkiej natury Chrystusa przenika wszystkie 
sprawy tego świata, którymi, zgodnie z mianowaniem go przez Boga Ojca ma zarządzać, 
a w szczególności utrapieniami członków Jego mistycznego ciała, i to w oka mgnieniu. 
 (2.) Jego ludzka natura zna w ten sposób wszystko: ,,Znam twoje uczynki, twoją 

pracę i twoją cierpliwość” (Obj 2:2 UBG); dlatego Chrystus wraz z nią sięga do pamięci i 
przypomina sobie, jak sam był kiedyś dotknięty i udręczony za dni swego pobytu w ciele 
na ziemi i znajdował się pod wpływem takich samych lub podobnych utrapień. Gdyż 
pamięć o rzeczach, które się działy tutaj na ziemi dalej pozostaje w nim tak, jak jest to w 
przypadku duchów ludzi znajdujących się w jednym z dwóch światów, w Niebie lub w 



Piekle. ,,Synu, wspomnij, że za życia odebrałeś swoje dobro, podobnie jak Łazarz zło” (Łk 
16:25 UBG), powiedział Abraham do duszy Bogacza w piekle. Z kolei, jeden z łotrów 
powiedział do Chrystusa: ,,Panie, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa” 
(Łk 23:42 UBG). A w Obj 1:17-18 UBG Chrystus powiada: ,,Ja jestem pierwszy i ostatni; I 
żyjący, a byłem umarły.” Wciąż pamięta swoją śmierć i związane z nią cierpienia; i jak o 
tym wspomina, aby przywołać to Jego Ojcu na pamięć, tak i pamięta je, aby dotknąć 
swego własnego serca tym, co my przeżywamy tutaj na ziemi. A Jego pamięć 
przedstawiając Mu na nowo odczucia i wrażenia tym podobnych rzeczy, jak to z Nim było 
kiedyś na ziemi, sprawia, że uczuciowo i z doświadczenia dochodzi do poznania, jak to 
teraz jest z nami, i tak dotyka tym siebie, jak Dydona1 w Wergiliuszu, która powiedziała: 
,,Mając doświadczenie podobnych nieszczęść, chociaż jestem teraz królową, to wiem jak 
pomóc tym, którzy teraz przez nie przechodzą.” 
 Dalej, jak Bóg powiedział do synów Izraelskich, gdy szli objąć w posiadanie ziemię 
Kanaanu: ,,Nie uciskaj również przybysza, bo sami wiecie, jak się czuje przybysz, gdyż 
byliście przybyszami w ziemi Egiptu” (Wyj 23:9 UBG); dlatego nakazał im litować się nad 
przybyszami, i obchodzić się z nimi dobrze z wyżej wymienionego powodu; i tak może być 
powiedziane również o Chrystusie, że zna serca swoich dzieci, gdy przechodzą utrapienia, 
gdyż pamięta, że sam kiedyś przechodził podobne. Albo, jak apostoł napomina 
Hebrajczyków: ,,Pamiętajcie o więźniach, jakbyście byli razem z nimi więzieni, o 
uciskanych, jako ci, którzy też jesteście w ciele” (Heb 13:3 UBG), tak, że zanim umrzemy, 
to możemy doświadczyć podobnych cierpień. Tak więc, Chrystus, Głowa mistycznego 
ciała, który jest źródłem wszelkich zmysłów i uczuć w ciele, naprawdę pamięta tych, którzy 
są więzieni i w utrapieniach, ponieważ sam był kiedyś w ciele na ziemi, i z tego względu z 
własnego doświadczenia współczuje im. A to jest coś więcej niż poprzednio wymienione 
rzeczy. Tak więc doszliśmy do tego, że Chrystus posiada nie tylko takie uczucia, które są 
rzeczywiste i właściwe ludzkiej naturze, ale i takie uczucia, które są wzbudzane w Nim, z 
doświadczenia rzeczy podobnych, których sam zakosztował będąc w kruchej naturze, 
takiej jak nasza. I to by było na tyle co do sposobu w jaki wszystkie nasze utrapienia 
dotykają teraz serca Chrystusa, tak, aby poruszyć je i wpłynąć na nie. 
 A teraz przejdę do bardziej szczegółowego wywodu, a mianowicie jaki rodzaj 
uczucia to jest; jego miejsce przebywania, czy to w Jego duchu, czy tylko w duszy,  czy też 
w całej ludzkiej naturze. Następnie podam kilka ostrzeżeń. 
 B. Ale co się tyczy tego samego uczucia litości i miłosierdzia, współczucia i sympatii, czy 

też współcierpienia, które jest produktem, rezultatem lub rzeczą wytworzoną w sercu Chrystusa 

przez nie, to dalej pozostaje jeszcze jedna rzecz, którą należy bardziej szczegółowo zbadać, a 

mianowicie, jaki jest to rodzaj uczucia, bo to, że takie uczucie jest wzbudzane w Nim oprócz i poza 

zwykłym aktem poznania lub przypomnienia sobie, jak to było kiedyś z Nim samym, jest oczywiste 

z tego, co znajdujemy w omawianym tekście Heb 4:15 UBG. Apostoł powiada, że Chrystus nie 

tylko pamięta jak sam był kuszony podobnymi słabościami, którymi my jesteśmy kuszeni, chociaż 

jest to bezwzględnie sugerowane, ale i to, że Chrystus jest uderzany i dotykany uczuciem naszych 

słabości; do wytworzenia czego, ten akt pamiętania przyczynia się tylko jako instrument. Dalej, 

apostoł powiada nam, że Chrystus jest zdolny do, a Jego serce jest w stanie tak być dotknięte. A 

słowo greckie użyte w omawianym wersecie συμπαθῆσαι jest szerokim słowem oznaczającym 

cierpienie z nami dopóki nie zostaniemy uwolnieni. I te uczucie wzbudzone w ten sposób, jest tym, 

co skłania Go do tego, aby nam tak serdecznie i z takim oddaniem pomóc. 

 Teraz, co się tyczy tego uczucia powyżej tak wyrażonego, to jak daleko i jak głęboko może 

ono sięgać, to sądzę, że żaden człowiek w tym życiu nie jest w stanie zgłębić. Jeśli serce króla jest 

nieprzeniknione, jak to mówi Salomon (Przys 21:1 UBG), to serce Króla królów teraz 

przebywającego w chwale jest takie w o wiele bardziej większym stopniu. Nie wezmę na siebie 

wtrącania się w rzeczy, których nie widziałem (Kol 2:18 UBG), ale będę starał się mówić w 

bezpieczny sposób, a zatem ostrożnie, tak dalece, jak światło Pisma Świętego  i właściwy osąd 

potwierdzą moje rozumowanie 



 Przedstawię to na trzy sposoby: a. Negatywnie. b..Pozytywnie. c.  Prywatywnie (coś, co 

wiąże się z brakiem jakiegoś elementu). 

 a. Negatywnie. Jest pewne, że te uczucie współczucia, czy też litości w Chrystusie nie jest 

we wszystkim takim uczuciem, jakie było w Nim za dni przebywania Jego w ciele na ziemi, co jest 

jasne z tego, co apostoł powiedział o uczuciach Chrystusa w tamtym czasie. ,,On za dni swego ciała 

zanosił z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i usilne prośby do tego, który mógł go wybawić, 

od śmierci, i został wysłuchany z powodu swojej bogobojności” (Heb 5:7 UBG). Widzimy w tym 

Jego odwrotność i stan życia na ziemi, które nazywane są, drogą rozróżnienia od tego co ma teraz 

miejsce w Niebie, ,,dniami swego ciała; przy czym wyrażenie swego ciała, nie oznacza, substancji 

ludzkiej natury, gdyż to Chrystus zachowuje nadal, ale kruchą cechę poddania się śmiertelności. 

Tak więc ciało jest zwykle rozumiane jako będące słabe jak trawa: jest to mówione o ludzkiej 

naturze, w odniesieniu do jej podlegania zanikaniu, zużyciu i  rozkładowi powodowanymi przez 

działanie zewnętrzne lub wewnętrzne namiętności. Dlatego w Heb 2:14 UBG napisane jest: 

,,Ponieważ dzieci” czyli my Jego bracia jesteśmy: ,,uczestnikami ciała i krwi,” to znaczy ułomności 

ludzkiej natury, ,,i on także stał się ich uczestnikiem.” I stosownie do tego, apostoł przytacza 

przykład, w dalszych słowach Heb 2:14, śmierci, której za dni swego pobytu w ciele na ziemi 

podlegał Chrystus, jak również tego rodzaju namiętności i uczucia, które powodowały w Nim 

cierpienie, znużenie i udręczenie Jego ducha; takich jak płomienny smutek połączony z wielkim 

wołaniem i łzami, które to rzeczy wymienia apostoł, dodając do nich bogobojność: ,,….i został 

wysłuchany z powodu swojej bogobojności” (Heb 5:7 UBG). Teraz, gdy te dni za których Chrystus 

przebywał w ciele na ziemi minęły i skończyły się, to wszelkie towarzyszące temu wylewanie żalu 

oraz bojaźń również ustały tak, że nie jest Chrystus teraz w żaden sposób zdolny do nich wyrażania, 

ani też im nie podlega im więcej. 

 b. Pozytywnie. Dlaczego nie mogłoby być stwierdzone, że co do istoty, to ten sam rodzaj 

uczucia litości i współczucia, które rodziły się w całym człowieku Chrystusie, zarówno w ciele jak i 

w duszy, za dni w których przebywał On w ciele na ziemi, działają w Nim teraz, gdy jest On w 

Niebie? Czy te stanowisko może zostać utrzymane, jeśli połączy się je z należnymi przestrogami i 

uwagami, które obecnie dołączę do niego. Gdyż jeśli chodzi o istotę to, te same ciało, krew i płyny 

ustrojowe pozostają w Chrystusie i mają swoje zastosowanie, bo chociaż Chrystus, po swoim 

zmartwychwstaniu wymienił tylko, że posiada ciało i kości, gdy zwracał się do Tomasza i innych 

swoich uczniów, ponieważ tylko te dwie rzeczy miały być obiektem dotknięcia i badania przez 

dotyk (Łk 24:39 UBG), to  jednak krew i płyny ustrojowe pozostają w Jego ciele, bo jest to ciało 

żywe, i  dlatego posiada krew i płyny ustrojowe, które krążą i poruszają się w nim; z tej to 

przyczyny dlaczego nie mogłyby pozostać w tym ciele również te same uczucia? I nie tylko te, 

które wzbudzają się i przebywają tylko w duszy, ale i te, które działają w ciele również, z którym 

dusza jest połączona i w ten sposób pozostają prawdziwie ludzkimi uczuciami. Zadaniem krwi i 

płynów ustrojowych jest nie tylko odżywianie ciała (który to cel teraz zakończył się), ale i 

oddziaływanie na serce i najgłębsze uczucia przez krążenie w organizmie, gdy dusza jest poruszona. 

A dlaczego takie działanie krwi i płynów ustrojowych nie  miałoby trwać dalej (a jeśli nie takie, nie 

mogę sobie wyobrazić innego) nie wiem, ani tego dlaczego te uczucia miałyby być ograniczone 

tylko do ducha lub duszy Chrystusa, a jego moce ciała przypuszczalnie nie miałyby komunikować 

się i mieć w nich udział. Tak, że jak Chrystus jest po zmartwychwstaniu prawdziwym człowiekiem i 

to tym samym, którym był przed zmartwychwstaniem, zarówno w ciele, jak i w duszy, bo w 

przeciwnym wypadku nie byłoby to prawdziwe zmartwychwstanie, tak i posiada On dalej 

dokładnie te same prawdziwe ludzkie uczucia w nich; i to takie, których ciało jest siedliskiem i 

instrumentem jak również i dusza. A wiedząc, że ten cały człowiek, Chrystus, zarówno ciało jak i 

dusza, był kuszony, i że, jak mówi tekst Heb 4:15 UBG, Chrystus jest dotykany uczuciami w tej 

naturze, w której był kuszony, to wynika z tego, że obejmuje to Jego całego człowieka, zarówno 

duszę jak i ciało. Z tego względu, gdy czytamy o, na przykład, gniewie Baranka przeciwko Jego 

wrogom (Obj 6:16 UBG), albo o Jego litości i współczuciu  wobec swoich przyjaciół i członków 

mistycznego ciała, to dlaczego to miałoby być przypisane tylko jego Bóstwu, które nie jest zdolne 

do gniewu, albo tylko do jego duszy i ducha? I dlaczego nie można by pomyśleć, że jest 



prawdziwie zagniewany jako człowiek w całym swoim człowieczeństwie, a więc takim  gniewem 

jakim dotknięte jest Jego ciało; jak również to, że jest zagniewany tylko w swojej duszy, wiedząc, 

że przyjął naszą całą naturę, w celu, aby służyła jako narzędzie we wszelkim wyrażaniu się Jego 

Boskiej natury?               
 Teraz, jak daleko w naszym pojmowaniu tego, mamy oddzielić słabości i ułomności takich 

uczuć, jakie za dnie życia Chrystusa w ciele na ziemi były w nich, i jak dokładnie odróżnić te, które 

posiadał tutaj na ziemi od tych, które posiada w Niebie, w tym tkwi trudność i niewiele mogę 

powiedzieć na ten temat. 

 Jednakże, to możemy przedstawić jako niewątpliwą zasadę, że tak dalece jak, albo w jakim 

sensie same ciało Chrystusa zostało uczynione duchowym (jak to mówi 1 Kor 15:44 UBG), tak 

dalece i w takim sensie, wszystkie takie uczucia, jak tak działające w Jego ciele, zostały uczynione 

duchowymi, i to przeciwnie do tego cielesnego i ułomnego sposobu ich działania tutaj na ziemi. Tak 

jak ciało Chrystusa zostało uczynione duchowym, nie duchem (duchowym w odniesieniu do mocy i 

podobieństwa do ducha, a nie w odniesieniu do istoty albo natury) tak te uczucia litości i 

współczucia działają nie tylko w Jego duchu i duszy, ale i w Jego ciele również, jako ich siedziba i 

narzędzie, chociaż w bardziej duchowym sposobie działania, który jest bardziej podobny do tego 

działającego w duchach aniżeli do tak działających w tym pełnym słabości ziemskim ciele. Nie są 

one całkowicie duchowe w tym sensie, że dusza miałaby być ich jedynym przedmiotem, i że 

miałaby przyciągać wszystkie takie działania do siebie, tak, że miałoby to być różnicą pomiędzy 

Jego uczuciami teraz, a tymi które posiadał za dni swego pobytu na ziemi. 

 (1.) Ludzie nie powinni wyobrażać sobie, jak gdyby ciało Chrystusa zostało przemienione w 

taką substancję, z jakiej składa się słońce, aby dusza, jak przez szklany pojemnik miałaby tylko 

świecić przez nie; ale, że jest ono zjednoczone z  duszą, aby dusza przez nie działała w sposób 

bezpośredni, i aby dokonywała w nim działań. I jest ono nazwane duchowym, nie dlatego, że nie 

pozostaje dalej ciałem, ale dlatego, że jest tak wkomponowane w i połączone z duszą, że zarówno 

ono same, jak i wszystkie działania wszystkich jego zdolności i zmysłów znajdują się bezpośrednio 

i całkowicie pod bezwzględnym panowaniem i w absolutnym władaniu duszy, i jak duszy podoba 

się używać go, poruszać nim i przemieszczać je, nawet tak natychmiastowo i zręcznie bez żadnego 

zawahania czy przeszkód jak porusza się sam anioł, czy też, jak porusza się sama dusza. Tak więc, 

to może być jedną różnicą, że te uczucia, tak dalece, jak mają swoją siedzibę w ciele Chrystusa, nie 

wpływają na jego duszę, jak to robiły za dni Jego pobytu w ciele na ziemi, chociaż jeśli chodzi o 

tamten czas to znajdowały się pod całkowitym panowaniem łaski i rozumu, aby powstrzymać ich 

poruszenia, aby nie były nieumiarkowane lub grzeszne; jednakże teraz, gdy jest uwielbioną, dusza 

Chrystusa, będąc zbyt mocną dla nich, wzbudza je według własnego uznania i tak całkowicie i 

natychmiastowo porusza nimi jak czyni to sama w sobie. 

 (2.) Stąd, po drugie, te uczucia litości i współczucia tak wzbudzone przez  Niego, chociaż 

poruszają Jego wnętrzności i dotykają Jego cielesnego serca, jak to czyniły za dni Jego życia w 

ciele na ziemi, to jednak nie dręczą Go i nie niepokoją w najmniejszym stopniu, ani nie stają się 

brzemieniem ani ciężarem na Jego Duchu, tak, żeby czyniły Go smutnym lub zmartwionym, jak to, 

za Jego życia w ciele na ziemi, spowodowała Jego litość nad  Łazarzem i jak oczekująca Go męka 

spowodowała, że był smętny aż do śmierci. Tak, że jak w ich powstaniu, tak i w ich skutkach, 

uczucia Chrystusa różnią się teraz całkowicie w tym, od tych które doświadczał za dni swego 

pobytu w ciele na ziemi. A przyczyną tego jest to, że Jego ciało oraz krew i płyny ustrojowe, będące 

instrumentami wpływającymi na Jego uczucia, są teraz całkowicie niezdolne do najmniejszej 

zmiany mającej tendencję do odczuwania jakiegokolwiek bólu. Z tego względu, Jego ciało nie 

podlega żadnemu smutkowi, ani jego płyny ustrojowe żadnemu zużyciu, chorobie czy czemuś 

takiemu. Mogą i służą jako instrument dla duszy w jej uczuciach (tak jak to czyniły, podczas gdy 

Chrystus przebywał w ciele na ziemi); ale to tylko przez lokalny ruch krążąc w żyłach i  tętnicach, 

aby oddziaływać na serce i wnętrzności bez najmniejszego uszczuplenia i osłabienia siebie, lub ze 

szkodą dla Chrystusa. I w ten sposób dochodzi do tego, że chociaż Jego krew i płyny ustrojowe 

wzbudzają te same uczucia w Jego sercu i wnętrznościach, które wzbudzały w Chrystusie za dni 

Jego pobytu w ciele na ziemi, jednakże nie tak, jak wtedy, bo bez najmniejszego niepokoju w sobie 



lub niewygody dla siebie samego. Ale jak za dni swego życia w ciele na ziemi był kłopotany i 

zasmucany choć bez grzechu i nieumiarkowania, tak teraz, gdy jest w Niebie lituje się i współczuje 

nam bez najmniejszej domieszki lub posmaku niepokoju i zamieszania, które jednak nieodzownie 

towarzyszyły Jego uczuciom, gdy przebywał na ziemi w ciele. Jego doskonałość nie niszczy Jego 

uczuć, ale tylko koryguje i naprawia ich niedoskonałość. Najwybitniejsi uczeni przyznają, że w 

Chrystusie teraz  znajdują się atrybuty doskonałości. 

 (3.) Po trzecie, zarówno ludzie nauki jak i teologowie przyznają, że w Chrystusie znajdują 

się wszystkie naturalne uczucia, które nie posiadają w sobie statusu nieprzyzwoitości i czegoś nie 

pasującego do tego stanu i charakteru chwały w których przebywa teraz Chrystus. I jak powiada 

Justynian: ,,Te uczucia, które są naturalne dla człowieka, i nie posiadają żadnego grzechu, czy też 

hańby, która by przywarła do nich, ale są całkowicie rządzone rozumem, a także, są wolne od takich 

skutków, które mogą w jakikolwiek sposób zranić duszę albo ciało, nie ma powodu, aby myśleć, że 

takie uczucia nie mogłyby znajdować się w duszach znajdujących się w stanie wiecznej 

szczęśliwości.” 

   Teraz, jeśli zastanowimy się nad tym, że sam stan Chrystusa jest w chwale taki, że przystoi 

Mu, aby posiadał takie ludzkie uczucia litości i  współczucia w Jego całym człowieku, do tego 

stopnia, że, ożywiają i pobudzają Go do niesienia nam pomocy i wsparcia; a nie takie, które 

czyniłyby Go ponownie mężem boleści samym w sobie (co teraz nie pasowałoby do Niego, ba, 

byłoby nie do pogodzenia z Jego obecną chwałą), ale takie, które czynią Go mężem wspomożenia 

dla nas, co jest Jego urzędem. W tym celu, należy pamiętać, że Chrystus w Niebie musi być 

rozpatrywany, nie osobiście tylko, jako uczynionym szczęśliwym w Swoim Ojcu, ale także w 

swoich relacjach i urzędach jako nasza Głowa i w tej relacji teraz zasiada w Niebie (Ef 1:21-22 

UBG), a ponieważ głowa jest siedliskiem wszystkich zmysłów dla dobra ciała, to  dlatego jest 

najbardziej wrażliwa ze wszystkich innych członków. A z tego względu, że członkowie Jego ciała, 

w odniesieniu do których posiada tę relację, borykają się z grzechem i niedolą, nie jest to w żaden 

sposób nie na miejscu dla Niego będącego w tym stanie chwały, żeby posiadał uczucia odpowiednie 

do tej Jego relacji. Gdyby Jego stan chwały był przeznaczony dla Jego osobistego szczęścia, to 

wtedy rzeczywiście nie byłoby pożytku z takich uczuć, aby w Nim pozostawały; jednakże ponieważ 

Jego relacja w odniesieniu do nas jest jedną częścią i jednym ze składników Jego chwały, dlatego 

wyżej wymienione uczucia są jak najbardziej odpowiednie dla Niego, ba, byłoby nie na miejscu, 

gdyby ich nie posiadał. Ani nie są słabością w Nim, gdy są rozpatrywane w ten sposób, ale są raczej 

częścią Jego siły, ponieważ apostoł nazywa je w liście do Hebrajczyków δύναμιζ czyli siłą. 

 (4.) I po czwarte, niech mi będzie wolno dodać to, ku naszemu pocieszeniu,  że chociaż 

wszystkie takie uczucia, jakie są w jakikolwiek sposób ciężarem dla ducha Chrystusa lub nie 

zdrowe dla Jego ciała, nie występują teraz w Nim; i chociaż ta żarliwa słabość i niemoc pomagały 

Mu tu na ziemi litować się nad i uwalniać ludzi z ich nieszczęść, z powodu odczuwania cierpienia 

bolesnego dla niego samego, to jednak zostały przez Niego odrzucone, a w tych działaniach uczuć, 

które posiada teraz, a które z istoty są tymi samymi uczuciami; zamiast tej żarliwej słabości 

występującej w tych uczuciach, które posiadał za życia w ciele na ziemi, teraz będąc w Niebie, 

posiada uczucia, które charakteryzują się większą pojemnością, wielkością oraz szybkością, aby w 

ten sposób nie mniej skutecznie pobudzały i ponaglały Go do przychodzenia nam z pomocą, niż 

czyniły to uczucia, które posiadał poprzednio za dni Jego pobytu na ziemi w ciele. Jest bowiem 

pewne, że jak wiedza Chrystusa została powiększona po Jego wejściu do chwały, tak i Jego ludzkie 

uczucia miłości i litości zostały powiększone w odniesieniu do ich głębokości, i realności, tak jaką 

zwykła być miłość małżeńska, chociaż bardziej namiętna może na początku. Te uczucia nie są 

mniejsze teraz, są tylko uczynione bardziej duchowymi. I jak serce Salomona było tak samo wielkie 

w odniesieniu do hojności, sprawowania władzy i wiedzy, tak i uczucia miłości Chrystusa są tak 

wielkie, jak Jego wiedza, czy też moc. Wszystkie one mają podobny zakres jak i wielkość. I jak 

daleko sięga zamiar Boży, aby okazać miłosierdzie (a kto wie, gdzie jest kres tych bogactw?) tak 

dalece sięga skłonność Chrystusa do obdarzania nim. ,,Miłość Chrystusa,”  Boga-człowieka, 

,,….przewyższa wszelkie poznanie”(Ef 3:19 UBG). Nie została utracona, ani nie zmniejszyła się 

przez odejście Chrystusa do Nieba. Chociaż Bóg, w swojej naturze, jest bardziej miłosierny niż 



ludzka natura Chrystusa, to jednak akt i okazywanie uczuć Chrystusa są tak wielkie, jak 

zamierzenia i postanowienia Boże o miłosierdziu. I wszystkie te wielkie uczucia i łaski stały się 

ludzkimi łaskami, łaskami człowieka dla ludzi. 

 c. Prywatywnie. Chociaż te uczucia serca Chrystusa nie są uczuciami cierpienia, ani udręki, 

to jednak możemy, za pomocą braku takich uczuć wyrazić to o nich, że w sercu Chrystusa jest 

mniej pełni radości i pociechy, gdy widzi nas w nędzy, i gdy odzywają się w nas nasze słabości, w 

porównaniu z tym, co będzie miało miejsce, gdy staniemy przed nim wolni od nich wszystkich.  

  Aby to wyjaśnić, muszę przypomnieć, i tylko przypomnę te rozróżnienie, które dokonałem 

(w czwartym dowodzie), dotyczące podwójnej zdolności posiadania chwały, albo inaczej podwójnej 

pełni radości do posiadania, których Chrystus został desygnowany: jedną naturalną i w ten sposób 

należna Jego  osobie, gdy się rozważa tylko Jego samego jako osobę; druga dodatkowa i powstająca 

z pełnego szczęścia i chwały Jego całego Kościoła, z którym  mistycznie tworzy jedno. Tak więc w 

Liście do Efezjan 1:23 UBG, chociaż jest powiedziane o Chrystusie, że z powodu Jego osobistej 

pełni: ,,….wszystko we wszystkich napełnia,” to jednak, jak jest Głową w odniesieniu do swego 

Kościoła będącego Jego ciałem, jak to przedstawiają wersety poprzedzające powyższy ustęp Pisma 

Świętego, tak i doskonałość tego błogosławieństwa Jego ciała nazywana także Jego pełnią, dopóki 

Chrystus nie napełni ich wszelkim szczęściem i nie uwolni ich od wszelkiej niedoli, to będzie 

pozostawał pod wpływem jakiegoś rodzaju niedoskonałości, a co się z tym wiąże również Jego 

uczucia, które są dostosowane do tej Jego relacji, będą posiadać jakąś potrzebę niedoskonałości w 

sobie, podczas gdy wierzący tworzący Jego mistyczne ciało będą znajdować się w niedoli, w 

porównaniu z tym, co będzie posiadać Jego serce, gdy otrzymają tę pełnię.                                                   
 Możemy słusznie powiedzieć, że Chrystus będzie bardziej zadowolony wtedy i jest czasami 

teraz w miarę, jak Jego dzieci wyrastają ze swoich słabości, i gdy stają się bardziej posłuszne i 

szczęśliwe w swoim duchu (Jan 15:10-11 UBG). Dodam do tego pewną ilustrację przez następujące 

podobieństwo (które, chociaż nie jest we wszystkich rzeczach zachowane, to jednak będzie 

wyrażało, cień rzeczy na które wskazuje). Otóż Pismo mówi o duchach ludzi sprawiedliwych, 

którzy odeszli, że są doskonałe (Heb 12 UBG), jednakże ponieważ posiadały ciała, z którymi miały 

relację, i, jak to Bóg zarządził, z którymi będą ponownie połączone; to dopóki ich ciała nie zostaną 

ponownie połączone z ich duchami i uwielbione wraz z nimi (co doda im dalszej pełni), to pod tym 

względem można powiedzieć o nich, że są niedoskonałe. Tak więc analogicznie do pewnego 

względu, powyższa ilustracja jest prawdziwa w odniesieniu do porównania Chrystusa personalnie z 

Chrystusem rozważanym mistycznie. Chociaż Chrystus w swojej własnej osobie jest kompletny i 

doskonale szczęśliwy, to jednak w odniesieniu do członków swojego mistycznego ciała jest 

niedoskonały, a co za tym idzie posiada uczucia odpowiadające tej Jego relacji, co nie stanowi 

żadnej ujmy dla Niego. Dlatego Pismo Święte przypisuje Mu niektóre uczucia, które posiadają 

powiązaną z sobą pewną niedoskonałość, a które będą w Nim, aż do dnia sądu. I tak oczekiwanie i 

pragnienie, które są tylko niedoskonałymi uczuciami w porównaniu z radością, która będzie miała 

miejsce, gdy zostanie w pełni urzeczywistnione to, na co oczekiwano lub czego pragniono, są 

przypisywane Chrystusowi, jako człowiekowi, że będą w Nim, aż do dnia sądu. 

 Z tego względu w Heb 10:12-13 UBG jest napisano, że Chrystus zasiada w Niebie: 

,,Oczekując odtąd, aż jego nieprzyjaciele będą położeni jako podnóżek pod jego stopy,” zniszczenie 

których to wrogów przyda jawną chwałę Jego królestwu. I, jak to doda pełni do Jego wielkości, tak 

i całkowite zbawienie członków Jego ciała doda kompletności do Jego chwały. Dalej, jak można 

powiedzieć, że oczekiwanie Chrystusa na zniszczenie Jego wrogów jest niedoskonałym uczuciem, 

w porównaniu do tryumfu, który pewnego dnia będzie posiadał nad nimi, tak i Jego radość, którą 

posiada względem swojej Oblubienicy jest niedoskonała, w porównaniu do tej, która wypełni Jego 

serce w wielkim dniu zaślubin. I odpowiednio Pismo Święte nazywa spełnienie tych Jego pragnień 

nasyceniem; jak to powiada Iz 53:11 UBG: ,,Z udręki swojej duszy ujrzy owoc i nasyci się,” co 

dowodzi, że w Chrystusie znajduje się pragnienie leżące pod brakiem czegoś, co na końcu będzie 

uzyskane.  Musimy tylko wziąć pod uwagę to, że Pan Jezus Chrystus rzeczywiście zna dokładnie, 

który to jest czas, kiedy ta Pełnia Chrystusa, poprzez wywyższenie członków Jego ciała, aż do 

siebie, zostanie dopełniona, i kiedy będzie deptał po karkach wszystkich swoich i ich nieprzyjaciół; 



oraz widzi, że nadchodzi ich dzień, jak to jest powiedziane w jednym z Psalmów (Ps 37:13 UBG), 

co łagodzi i umniejsza coś z tej niedoskonałości, że musi tak oczekiwać lub tego spodziewać się. 

 Wyjaśniwszy sprawę, jak serce Chrystusa może byś odczuwalnie dotknięte naszymi 

grzechami (które są naszymi największymi słabościami), poprzez zrozumienie, że był kuszony, a 

jednak pozostał bez grzechu, przejdę do następnej sprawy. 

 C. Otóż, teraz pozostaje do usunięcia jedno wielkie niezadowolenie, które nie może nie 

powstać w każdym dobrym sercu. Otóż wierzący mogą powiedzieć, że przez słabości rozumiane są 

także grzechy, i że zamysłem apostoła, autora listu do Hebrajczyków, było również zachęcenie do 

walki przeciw nim, i że sprawiają one największe kłopoty i zniechęcenia ze wszystkich rzeczy. I 

przeciwko grzechom, to, co apostoł mówi nam w Heb 4:15 UBG przynosi nam mało pożytku z tego 

względu, że Chrystus nie wie z doświadczenia, jak współczuć nam, gdy popełnimy grzech, 

ponieważ On sam nigdy nie popełnił grzechu. Sam apostoł to potwierdza mówiąc o Chrystusie, że 

był kuszony ,,….we wszystkim podobnie jak my, ale bez grzechu” (Heb 4:15 UBG). Rzeczywiście, 

może nas pocieszyć to, że Chrystus lituje się i będzie litował się nad nami we wszelkich innych 

słabościach, ponieważ sam podlegał podobnym, jednakże nigdy nie wiedział, co to znaczy być pod 

wpływem grzechu i dręczonym pożądaniem, jak my. Z tego względu, w jaki sposób możemy 

doznać ulgi, będąc pod wpływem powyższych rzeczy, z tego, co apostoł mówi o Chrystusie w 

powyższym wersecie? Na to pytanie postaram się dać satysfakcjonującą odpowiedź i uśmierzyć 

wątpliwości co do powyższego zagadnienia przez podanie poniższych wyjaśnień. 

 a. Po pierwsze, chociaż apostoł rzeczywiście stwierdza, że Chrystus był kuszony we 

wszystkim, ale pozostał bez grzechu, to jednak było to korzystne dla nas, że Chrystus takim 

pozostał, bo w przeciwnym wypadku nie byłby odpowiednim Arcykapłanem, aby nas zbawić. 

Dlatego Heb 7:26 UBG powiada: ,,Takiego to przystało nam mieć najwyższego kapłana: świętego, 

niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników…..” Jednakże, ku naszej uldze, zważmy 

na to, że Pan Jezus zbliżył się tak daleko w tym punkcie do nas jak to było tylko możliwe. Chrystus 

był kuszony: ,,we wszystkim podobnie jak my, ale bez grzechu,” ze swej strony; co wskazuje na to, 

że był kuszony do popełnienia wszelkich grzechów, do tego stopnia, że był udręczony w tych 

pokuszeniach i widział nieszczęście tych, którzy są kuszeni, dlatego wie jak litować się nad ludźmi 

przechodzącymi wszystkie takie pokuszenia. Tak jak przyjąwszy naszą naturę, rodząc się na ten 

doczesny świat, Chrystus upodobnił się do nas tak dalece, jak to było tylko możliwe bez kalania się 

grzechem pierworodnym, poprzez przyodzianie się w ciało zrobione z tej samej substancji z jakiej 

są stworzone wszystkie ciała ludzkie, tak i, co się tyczy faktycznego popełnienia grzechu, to 

również pozwolił sobie na to, aby być kuszonym tak dalece jak to było tylko możliwe, aby 

jednocześnie przy tym pozostał czystym i nieskalany grzechem. Chrystus pozwolił, aby wszystkie 

doświadczenia zostały wypróbowane na Nim przez szatana, tak jak człowiek, który zażył silną 

odtrutkę, pozwala, aby rezultaty tego zostały wypróbowane na nim przez szarlatana. I rzeczywiście, 

ponieważ Chrystus był w ten sposób kuszony przez szatana do grzechu, dlatego jest celowo dodane 

w Heb 4:15 UBG, że pozostał bez grzechu; autor Listu do Hebrajczyków w powyższym wersecie 

jakby mówił, że grzech nigdy nie splamił Chrystusa, chociaż był do popełnienia jego kuszony 

zewnętrznie. Chrystus był kuszony do popełnienia wszystkich rodzajów grzechów przez szatana, 

ponieważ te trzy pokusy, które doświadczył na początku swojej służby, stały na czele wszystkich 

rodzajów pokus, jak to utrzymują interpretatorzy Ewangelii. 

 b. Po drugie, aby przysposobić Go do litowania się nad nami, Chrystus był trapiony brudem 

i mocą grzechu tkwiącymi w ludziach, z którymi się zadawał, i to bardziej niż ktokolwiek z nas jest 

trapiony grzechem w nas samych. Jego sprawiedliwa dusza była udręczona tym, tak jak 

sprawiedliwa dusza Lota była udręczona rozpustnym postępowaniem Sodomitów (2 Piot 2:7 UBG). 

Chrystus zniósł: ,,….tak wielki sprzeciw wobec siebie ze strony grzeszników” (Heb 12:3 UBG), a 

,,Urągania urągających tobie”, mówił Chrystus o Bogu, ,,spadły na mnie (Rzym 15:3 UBG). 

Powyższy werset został powiedziany przez jednego z psalmistów o Chrystusie i tak zacytował go 

apostoł, autor Listu do Hebrajczyków; wskazując przez to, że każdy grzech dotykał serca 

Chrystusa. Jednakże w tym istnieje taka różnica między Nim a nami, że odrodzona część naszej 

istoty jest dręczona przez grzech tkwiący w nas samych, przez nasze własne grzechy, natomiast 



serce Chrystusa było trapione tylko grzechem tkwiącym w innych, jednakże Jego trapienie było 

większe od naszego o tyle, o le Jego dusza była bardziej prawa niż nasza. I przez to, że 

podtrzymywał osoby przedwiecznie wybranych ludzi do zbawienia, to grzechy, które widział, że 

popełniali, dręczyły Go, jak gdyby były Jego własnymi. Słowo πεπειραμένον przetłumaczone jako 

kuszony w Heb 4:15 UBG przez niektórych jest tłumaczone jako udręczony. 

 c. Po trzecie, można powiedzieć o Chrystusie, że podczas gdy przebywał w ciele na ziemi, 

to w takim samym sensie, albo w taki sam sposób w jaki poniósł nasze choroby (Mt 8:17 UBG), 

chociaż nigdy osobiście nie był skalany żadną z nich, poniósł również nasze grzechy. A mianowicie, 

gdy przyszedł do swoich przedwiecznie wybranych dzieci, które były chore, a które uzdrowił, to 

jego postępowaniem było najpierw trapienie się ich chorobami tak, jakby były Jego własnymi, 

poprzez współczucie i litość. Dlatego, napisane jest w Piśmie Świętym, przy okazji wskrzeszenia 

Łazarza, że Pan Jezus ,,rozrzewnił się w duchu i zasmucił się” (Jan 11:33 UBG), i tak na mocy tego, 

że brał choroby na siebie przez współczucie, usuwał je z ludzi, będąc za nich udręczony na duchu 

jak gdyby sam był chory. I to wydaje się być najlepszą interpretacją z jaką się spotkałem, a która 

dotyczy tego trudnego fragmentu znajdującego się w Mt 8:16-17 UBG, gdzie jest napisane o 

Chrystusie, że: ,,….uzdrowił wszystkich chorych; Aby się wypełniło, co zostało powiedziane przez 

proroka Izajasza: On nasze słabości wziął na siebie i nosił nasze choroby.” W podobny sposób do 

tego noszenia naszych chorób, Chrystus mógł ponieść również nasze grzechy; gdyż będąc jedno z 

nami, i odpowiadając za wszystkie nasze grzechy, był trapiony w sercu, tak jakby to był Jego 

grzech, gdy zobaczył, że ktokolwiek z Jego wybranych go popełnia. I to by było na tyle jeśli chodzi 

o moc grzechu pokonaną i której Chrystus zadośćuczynił. 

 d. I po czwarte, jeśli chodzi o winę za grzech i pokuszenia z tego wynikające, to Chrystus 

wie o tym więcej niż ktokolwiek z nas, ponieważ akosztował goryczy tego w przypisaniu Mu 

naszych win, w o wiele bardziej głębszy sposób niż my jesteśmy w stanie to odczuwać, i wypijając 

kielich gniewu Jego Ojca, dlatego też jest w stanie z doświadczenia litować się nad sercem 

zranionym winą i zmagającym się z takimi pokusami. Chrystus doskonale wie w swoim sercu, jak 

to jest, gdy się jest opuszczonym przez Boga, gdyż sam doświadczył tego, gdy wołał: ,,….Boże 

mój, Boże mój, czemu mnie opuściłeś?” (Mt 27:46 UBG). 

  

  

 8.  ZASTOSOWANIE WSZYSTKIEGO. 

  

  

  ZASTOSOWANIE 1. Tak więc, to co zostało powiedziane, może dostarczyć nam 

najsilniejszej pociechy i zachęty w walce z naszymi grzechami, ze wszystkich innych rozważań 

jakiegokolwiek rodzaju, i może dać nam największą pewność, jaką tylko można mieć, że zostały od 

nas odsunięte, gdyż: 

 A. Po pierwsze, Chrystus sam cierpi (niejako), a przynajmniej jest dotknięty nimi, jako 

swoimi nieprzyjaciółmi, których z pewnością usunie dla własnego spokoju. Jego serce nie 

uspokoiło by się dopóki by nie wiedział, że zostaną usunięte. I jak Bóg mówi przez proroka, tak i o 

wiele bardziej może powiedzieć to Chrystus: ,,Dlatego wzrusza się moje wnętrze z jego 

powodu….” (Jer 31:20 UBG). 

 B. Po drugie, istnieje pociecha dotyczą takich słabości, w tym, że nasze grzechy pobudzają 

Chrystusa bardziej do litowania się nad nami, niż do gniewu. Tekst Heb 4:15 UBG jasno na to 

wskazuje, gdyż Chrystus cierpi wraz z nami w naszych słabościach, a przez słabości rozumie się 

grzechy jak również inne nieszczęścia, jak to zostało wcześniej udowodnione. A zatem, podczas 

gdy patrzymy na grzechy jako na nasze słabości, tak jak Bóg patrzy na nie i mówi o nich, że 

znajdują się w Jego wybranych, to patrzmy na nie także jako na naszą  chorobę, skarżąc się 

Chrystusowi na nią i wołając: ,,Nędzny ja człowiek! Któż mnie wybawi?” (Rzym 7:24 UBG). Z 

tego powodu nie bójmy się. Chrystus stoi za nami, i jest daleki od bycia sprowokowanym do 

gniewu na nas, gdyż cały Jego gniew jest zwrócony na nasze grzechy, aby je zniszczyć. Ba, Jego 

uczucie litości wobec nas jest bardziej zwiększone, gdy zgrzeszymy, i jest takie jak serce ojca 



wobec swego dziecka, które choruje na jakąś odrażającą chorobę, albo jak uczucie, które posiada 

człowiek względem swych członków zaatakowanych trądem; człowiek taki nie nienawidzi swoich 

członków bo są jego własnym ciałem, natomiast nienawidzi choroby, co pobudza go do jeszcze 

większego litowania się nad zarażonymi członkami. Co nie będzie działać na naszą  korzyść, gdy 

nasze grzechy, które są skierowane zarówno przeciwko Chrystusowi jak i przeciwko nam, będą 

stanowić motywację dla Chrystusa, aby litować się nad nami jeszcze bardziej? Przedmiotem litości 

jest ten, kogo lubimy, a którego dotknęło nieszczęście; a im większe jest nieszczęście, tym większa 

jest litość, szczególnie wtedy, gdy osoba, która znajduje się w niedoli jest umiłowana przez nas. Ze 

wszystkich nieszczęść największym jest grzech, i podczas gdy sami patrzymy na niego jako na taki, 

tak i Chrystus będzie patrzył na niego jako na taki tylko, że tkwiący w nas. I miłując nasze osoby, a 

nienawidząc tylko grzechu, Chrystus skieruje całą swoją nienawiść tylko na  grzech, aby nas 

uwolnić z jego mocy poprzez jego zniszczenie i unicestwienie,  natomiast nam samym okaże 

jeszcze większe uczucie litości; i to w takim samym stopniu, gdy leżymy przygnieceni winą 

popełnionego grzechu jak i jakimkolwiek innym utrapieniem. Dlatego nie bójmy się: ,,Któż nas 

odłączy od  miłości Chrystusa?” (Rzym 8:35 UBG). 

 ZASTOSOWANIE 2. Bez względu na to jaką przechodzimy próbę, pokuszenie czy 

nieszczęście, możemy pocieszyć się tym, że Chrystus przechodził kiedyś to samo, albo coś 

podobnego do tego, co może pocieszyć nas w tych trzech następujących różnych aspektach, 

poprzez rozważenie: 

 A. Po pierwsze, że jesteśmy przez nie upodobniani do Jego wzoru, ponieważ był kuszony 

we wszystkim, co może być nie małym pocieszeniem dla nas. 

 B. Po drugie, możemy patrzeć na określony przypadek przechodzenia Chrystusa przez 

podobne utrapienie, jako na sprawczą przyczynę uzyskania i nabycia pomocy dla nas 

przechodzących teraz przez to samo; a przez to, w tym względzie, możemy jeszcze bardziej się 

pocieszyć. 

 C. I po trzecie, świadomość, że Chrystus przeszedł kiedyś podobne rzeczy, może przynieść 

nam ulgę w tym, że On z doświadczenia zna nieszczęście i cierpienie związane z danym naszym 

stanem, i przez to jest jeszcze bardziej pobudzany i ponaglany, aby nam pomóc. 

  ZASTOSOWANIE 3.  Jak przedstawiona doktryna jest pocieszeniem, tak największym 

motywem przeciwko popełnianiu grzechu i przekonującym do posłuszeństwa jest rozważenie sobie, 

że serce Chrystusa, nawet jeśli nie będzie dotknięte naszym grzechem (bo nie wiemy jak dalece 

może cierpieć wraz z nami), to jednak z pewnością będzie mniej radować się z nas, gdy będziemy 

bardziej grzeszni lub mniej posłuszni. Nie wiemy jakie rany zadajemy sercu Chrystusa przez nasze 

grzeszenie. Jeśli nic innego jak tylko radość Chrystusa jest w nas przygaszona, to powinno to 

poruszyć nas, tak jak to zwykło było poruszać tych, którzy są szczerzy. Weźmy sobie do serca jako 

jeden z bodźców do bycia posłusznymi Chrystusowi, to, że skoro On w Niebie zachował te samo 

usposobienie serca i umysłu, jakie posiadał za dni swego życia w ciele na ziemi, aby okazywać nam 

miłosierdzie, to odpowiadając na Jego miłość, starajmy się  posiadać takie same usposobienie serca 

ku Niemu tu na ziemi, jakie mamy nadzieję posiadać w Niebie; i zgodne z tym o, co modlimy się 

codziennie: ,,…..niech się dzieje twoja wola na ziemi, tak jak w niebie” (Mt 6:10 UBG). 

 ZASTOSOWANIE 4. We wszystkich naszych nieszczęściach i utrapieniach możemy być 

pewni, że wiemy, gdzie posiadamy przyjaciela, który będzie nam pomagał i litował się nad nami, a 

mianowicie w Niebie, a jest nim Chrystus, którego natura, urząd, zainteresowanie, relacje i 

wszystko pobudza i angażuje Go do przychodzenia nam z pomocą. W życiu napotkamy wielu ludzi, 

nawet przyjaciół, którzy będą zachowywali się wobec nas w sposób nie do przyjęcia, i których 

uczucia będą wobec nas oschłe. W takich wypadkach powiedzmy takim Ludziom: ,,No cóż, jeśli 

nie chcecie mi współczuć, to znam kogoś, Kto będzie, jest to Ktoś, Kto przebywa w Niebie, którego 

serce jest dotknięte uczuciem wszystkich moich słabości, pójdę do Niego i wypłaczę się na Jego 

ramieniu. Przystąpię do Niego μετὰ παῤῥησίας, czyli z odwagą, jak mówi Heb 4:16 UBG, i z 

otwartymi ustami, aby przedstawić Mu moje skargi, gdyż wtedy znajdę łaskę i miłosierdzie ku 

pomocy w stosownej porze.” Ludzie pragną, aby przyjaciele, litowali się nad nimi, gdy przechodzą 

przez utrapienia (nawet jeśli nie mogą pomóc); jednakże Chrystus może i dopomoże nam w każdej 



sytuacji. Amen. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Dydona była według starożytnych źródeł rzymskich i greckich, założycielką i pierwszą 
królową Kartaginy (w dzisiejszej Tunezji), Znana jest przede wszystkim z relacji 
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