
ZWYCIEZCA
Tom 10, Numer 3 

W Numerze:

Strona 2: Chrystus - nasz zwycięzca
W każdym doświadczeniu czy trudności, jakie przeżywamy Chrystus jest wystarczający,  
aby nam pomóc chodzić w zwycięstwie, kiedy oczekujemy na Jego chwalebne przyjście.

Strona 8: Życie na Tronie
Możemy poznawać pełnię zwycięskiego życia, kiedy pozostajemy w Chrystusie i ufamy 
Mu, aby On był wszystkim czego potrzebujemy w każdej sytuacji.

Strona 11: Droga do Tronu
Jeżeli chcemy poznać chwałę niebiańskiej nagrody w przyszłym wieku, musimy wziąć 
swój krzyż w obecnym wieku.

Strona 15: Zwycięzca
Zwycięzcą nie jest jakaś elitarna grupa, która otrzymała szczególną laskę od Boga. Są to 
ci, którzy mają uszy ku słuchaniu i oczy, aby widzieć czego Pan pragnie w tym wieku 
duchowej słabości i degradacji.

Strona 18: Błogosławieństwa dla Zwycięzcy
Aby stać się zwycięzcą, potrzebne jest praktyczne wypełnianie nauki i nakazów 
Chrystusa. Błogosławieństwa udzielane tym, którzy zwyciężą są prawdziwymi i pełnymi  
wiecznymi obietnicami.

„Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i  
zasiadłem wraz z Ojcem moim na jego tronie. " — Obj. 3:21
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Zwycięzca

Chrystus - nasz zwycięzca

W Księdze Objawienia 2 i 3 rozdział mamy zapisane bezpośrednie słowa i ostrzeżenia 
Chrystusa  skierowane  do  różnych  Zborów  w  Azji.  W  każdej  sytuacji  Chrystus 
rozpoczyna list od opisowego tytułu dotyczącego aspektu Jego charakteru i natury. Za 
każdym  razem  tytuł  ma  odniesienie  do  sytuacji,  w  której  znajduje  się  każdy  zbór. 
Widzimy również, że każdy list kończy się obiecaną nagrodą dla tych, którzy słuchają 
słów Chrystusa i „zwyciężają" szczególne okoliczności, w jakich się znajdują.

Fakt, że jest siedem listów wydaje się wskazywać na pełnię możliwych sytuacji czy 
trudności,  jakie  mogą napotkać  wierzący w tym wieku kościoła.  Nikt  z  nas  nie  jest 
wyłączony  z  możliwości  przeżywania  doświadczeń  i  upadków  w  naszym  życiu 
duchowym. Ale w każdym liście Chrystus przedstawia Siebie w taki sposób, że mamy 
tam wyraźne wskazówki jak możemy przezwyciężać wszystko, co nas spotyka poprzez 
zaufanie, że On będzie naszym życiem, siłą, sprawiedliwością i wszystkim, czym On 
Jest dla nas.

Każda  obietnica  jest  dana  temu,  „kto  ma  uszy  ku  słuchaniu."  Jeżeli  naprawdę 
słyszymy, co Duch mówi do zborów, to nasze oczy będą zwrócone do góry i nasz wzrok 
będzie utkwiony na Chrystusie, który również zwyciężył i usiadł ze Swoim Ojcem na 
Jego tronie (Obj. 3:21).

Chrystus: przywraca zerwaną społeczność

W liście do zboru w Efezie (2:1-7) Chrystus chwali ich za wiele rzeczy. Wykryli oni 
fałszywych apostołów, znosili trudności, wytrwali dla Jego imienia. Ale ma jednak jedno 
przeciwko  nim;  że  opuścili  swoją  pierwszą  miłość.  Chrystus  ich  napomina,  aby 
przypomnieli sobie wysokość, z której spadli (2:5). Pomimo wielu godnych pochwały 
działań utracili oni świeżość i żywotność swojej miłości do Chrystusa.

Jest  to  powszechny  problem  naszych  czasów.  Wielu  zdaje  sobie  coraz  bardziej 
sprawę  z  „wiatrów i  fal  nauki"  które  krążą  wokół  nas.  Są  zaniepokojeni  mnogością 
fałszywych nauczycieli  i samozwańczych apostołów, którzy pojawiają się wszędzie w 
kościele. Jednakże jest to delikatny krok od stania w prawdzie do nagłego uczestniczenia 
w osobistej krucjacie, gdzie „doktryna" zastępuje naszą miłość do Chrystusa.

Wielu cierpi w obliczu trudnych okoliczności i izolacji od innych wierzących. Brak 
społeczności  często  powoduje  zniechęcenie,  ale  oni  nadal  idą  do  przodu.  Dla  wielu 
wierzących, którzy prowadzą taką walkę, najważniejszym celem stało się przetrwanie i 
w ferworze walki stracili z oczu osobistą relację z samym Jezusem.
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W obliczu tego doświadczenia Chrystus przedstawia siebie jako „Tego, który trzyma 
siedem gwiazd w swojej prawicy i przechadza się pośród siedmiu złotych świeczników" 
(2:1). W końcowych wersetach rozdziału pierwszego dowiadujemy się, że tych siedem 
gwiazd są to aniołowie,  czy posłańcy siedmiu zborów, a siedem świeczników to jest 
siedem zborów (1:20). Tak więc widzimy Chrystusa jako tego, który trzyma w swoich 
rękach dobro tych zborów i przechadza się pośród tych zborów. Nie jest On daleko, ale 
wpośród nich, zawsze gotowy,  aby odnosić i  wzmocnić codzienną społeczność, która 
jest konieczna dla zwycięskiego życia.

To jest nasza obietnica i nasza nadzieja. Może opuściliśmy naszą pierwszą miłość. 
Może straciliśmy z oczu piękno i wspaniałość osoby Chrystusa, ale On się nie ukrywa, 
ani  nie  jest  niedostępny.  Zamiast  tego  przechadza  się  pomiędzy  zborami.  Nawet  do 
zboru, który jakby odrzucił całkowicie Chrystusa ze swojego zgromadzenia, mówi tak: 
„Oto stoję u drzwi i pukam. Jeżeli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego 
i  będę z nim wieczerzał,  a on ze mną" (3:20).  Kiedy przybliżamy się  do Niego,  On 
przybliża się do nas (Jakuba 4:8). Poprzez tę odnowioną społeczność z Nim możemy 
przezwyciężać i przeżywać pełnię nagrody spożywania z drzewa żywota w raju Bożym 
(2:7).

Chrystus: Pan, który ucisza nasze obawy

Zbór w Smyrnie (2:8-11) stał mocno w obliczu ubóstwa i ucisków, ale jest przed 
nimi okres prześladowania i cierpienia. Nie jest to zaskoczeniem, że niepewność i zamęt 
ich  obecnych  warunków spowodowały  u  wielu  strach.  Ale  znowu Chrystus  objawia 
siebie jako Pan, który jest dla nich wystarczający w nadchodzących doświadczeniach.

Jezus mówi, że On wypowiada „Słowa Tego, który jest Pierwszy i Ostatni, który 
umarł i ożył znowu" (2:8). W tych słowach jest wielka pociecha dla tych, którzy boją się 
wszystkiego, co przychodzi na ten świat. Jest to bardzo ważne nie tylko dla kościoła na 
końcu pierwszego wieku, ale również dla kościoła, który zbliża się do końca drugiego 
milenium.

On jest tym „Pierwszym i Ostatnim." Chrystus mocno podkreśla ten fakt na końcu 
Apokalipsy;  to  świadczy o tym,  że jest  to  bardzo  ważne.  „Ja jestem Alfa  i  Omega, 
Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec" (22:13). On jest rozpoczęciem i zakończeniem 
czasu  i  stworzenia;  nic  nie  wykracza  poza  zasięg  Jego  mocy  i  zwierzchności.  Nie 
wydarzy się nic, czego On nie znał od początku wieków i nic się nie wydarzy poza Jego 
kontrolą. To nam daje wielką nadzieję i pociechę w tych czasach, kiedy wszystko wokół 
nas tak gwałtownie się psuje i rozpada na tym świecie.

On  jest  również  tym,  który  umarł  i  znowu  ożył.  On  jest  pierwszym  i  jedynym 
Chrystusem zmartwychwstania, dlatego cierpienie i prześladowanie, nawet gdyby 
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prowadziło do śmierci, nie musi w nas powodować strachu. On jest zmartwychwstaniem 
i  życiem.  Śmierć  w tym doczesnym świecie  oznacza wieczną chwałę  w niebiańskiej 
rzeczywistości.  Możemy chodzić z Nim w zwycięstwie wiedząc,  że tylko On trzyma 
klucze śmierci i piekła (1:18).

Obietnica dla zwycięzcy w tym liście ma ten sam chwalebny temat: „Zwycięzca nie 
dozna  szkody  od  drugiej  śmierci"  (2:11).  Później  jesteśmy  informowani,  że  Jezioro 
ogniste jest tą drugą śmiercią" (20:14). Dla zwycięzcy nie istnieje zagrożenie wiecznego 
oddzielenia  od  obecności  Boga.  Oni  ufają  w Nim,  który  jest  początkiem i  końcem, 
dlatego nie boją się człowieka, ale żyją w świętej i bezpiecznej bojaźni Pana. Tacy na 
pewno otrzymają swoją nagrodę.

Chrystus: prawdziwe i żywe Słowo Boże

Zbór w Pergamie (2:12-17) pozostał wierny Chrystusowi, chociaż żyli tam, gdzie szatan 
ma swój tron. Nawet w obliczu męczeństwa nie zaparli się Jezusa. Ale pozwolili, aby 
fałszywa nauka weszła do ich zboru. Nastąpiło pomieszanie i Chrystus mocno wzywa 
ich do upamiętania. Jeżeli nie będą pokutować, to grozi, że sam będzie z nimi walczył 
mieczem  Swoich  ust  (2:16).  Widać  tu  wyraźnie,  że  fałszywa  nauka  nie  może  być 
tolerowana; musi być i będzie wykorzeniona.

Chrystus oświadcza, że dla tego zboru, który trzyma się fałszywej nauki Balaama, 
On sam będzie „Tym,  który ma ostry,  miecz  obosieczny"  (2:12).  Tym obosiecznym 
mieczem jest Słowo Boże. Ono ,jest żywe i skuteczne. Ostrzejsze niż obosieczny miecz i 
przenika aż do rozdzielenia duszy i  ducha,  stawów i  szpiku; ono też  osądza myśli  i 
nastawienie serca" (Hebr. 4:12).

Chrystus sam jest tym żywym Słowem. On jest źródłem wszelkiej prawdy i w Nim 
są  ukryte  wszelkie  skarby  mądrości  i  poznania  (Kolosan  2:3).  Jeżeli  mamy uniknąć 
wszelkich nowych form nauki, jakie rozwijają się wokół nas,  to musimy ustawicznie 
wzrastać w wierze „i w poznawaniu Syna Bożego i stawać się dojrzałymi, dorastającymi 
do pełni Chrystusowej" (Ef. 4:13).

To jest miejsce dla zwycięzcy — ustawiczne wzrastanie do Chrystusa, poznawanie 
Go coraz lepiej i upodabnianie się do Jego charakteru. W ten sposób, poprzez trwanie w 
prawdzie,  jaka  jest  w  Nim,  możemy  zwyciężyć  każdą  naukę,  która  by  nas  chciała 
odprowadzić od wiecznych dróg, które zostały określone przez Ojca.
Obiecaną  nagrodą  jest  ukryta  manna  —  głębia  bogactwa  wszystkiego,  co  jest  w  

Chrystusie  i  biały kamień z nowym imieniem na nim wypisanym.  To nowe imię 
wskazuje na nowy charakter, jaki będziemy mieli, kiedy pozwolimy, aby żywe Słowo 
przenikało do głębi naszych serc i przemieniało nas na Jego wspaniały obraz.
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Chrystus: Święty, sprawiedliwy

List do zboru w Tiatyrze (2:18-19) pokazuje inny problem. Grzech i niemoralność bez 
przeszkód  rozkwitały.  Mieli  czas  na  upamiętanie,  ale  z  tego  nie  skorzystali.  Teraz 
otrzymali ostrzeżenie o sądzie, kiedy każdy osobiście otrzyma odpłatę według swoich 
uczynków  (2:23).  Jest  jasne,  że  Pan  nie  będzie  tolerował  grzechu  i  nieprawości  w 
kościele.

Do tej sytuacji wchodzi Chrystus jako „Syn Boży, który ma oczy jak płomień ognia, 
a nogi Jego są podobne do wypolerowanego mosiądzu" (2:18). Nie może ujść niczyjej 
uwagi Jego czystość i świętość. On jest Panem, który „bada serca i umysły" (2:23). Ale 
On przychodzi  nie  tylko  aby sądzić.  „Gdyż  oczy  Pana  przepatrują  cała  ziemię,  aby 
wzmacniać  tych,  których  serca  są  całkowicie  jemu  oddane"  (2  Kronik  16:9).  On 
pokazuje wyjście dla tych, którzy uniknęli cielesnego skażenia — „Trzymajcie się tylko 
mocno tego, co posiadacie, aż przyjdę" (2:25).

On jest  Panem, który jest  naszą sprawiedliwością,  uświęceniem i odkupieniem (1 
Kor. 1:30). Poprzez Jego Ducha Świętego możemy prowadzić życie czyste i zwycięskie. 
W tym kontekście słowa apostoła Piotra są wielką zachętą: „Boska jego moc obdarowała 
nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas 
powołał  przez  własną  chwałę  i  cnotę,  przez  które  darowane  nam  zostały  drogie  i 
największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy 
skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość" (2 Piotra 1:3-4).

Jest to wspaniały obraz Chrystusa, którego oczy są jak płomień ognia. Tak, On widzi 
wszelką bezbożność i nieczystość w naszym życiu, ale On może przynieść oczyszczenie 
i  świętość  tam,  gdzie  było  pomieszanie  i  nieprawość.  W Nim możemy zwyciężyć  i 
otrzymać  nagrodę  obiecaną  dla  tych,  którzy  wypełniają  Jego  wolę  do  końca.  On 
obiecuje,  że tacy otrzymają  zwierzchność nad narodami.  Ci,  którzy chodzą z Nim w 
świętości, będą panować z Nim w mocy i chwale. Chrystus jest nie tylko sposobem, ale 
jest On końcem i ostatecznym celem.

Chrystus: źródło życia

Zbór w Sardes (3:1-6) popadł w stan duchowej apatii. W przeszłości byli żywi, ale teraz 
są  uśpieni  i  potrzebują  wielkiego  przebudzenia.  Tradycja  i  przyzwyczajenie 
doprowadziły do takiego stanu letargu,  że są w rzeczywistości  w niebezpieczeństwie 
całkowitej nieświadomości przyjścia Pana do nich (3:3).
Do tego ospałego zboru Chrystus przychodzi jako „Ten, który trzyma siedem Duchów 
Bożych i siedem gwiazd" (3:1). Jest on jedno z Duchem ożywiającym i napełniającym 
mocą. Tym, którzy uznają swoją potrzebę przebudzenia do życia i wszystkim, którzy o 
to poproszą, obiecuje On posłanie Ducha Świętego.

Dzisiaj wielu boi się działania Ducha Świętego, ponieważ jest tak wiele skrajności i 

5



Zwycięzca

niezwykłych  manifestacji,  które  są  przypisywane  działaniu  Ducha  Świętego.  Jest  to 
tragiczne  i  bardzo  niebezpieczne,  ponieważ  bez  życia  i  działania  Ducha  Świętego 
niewątpliwie wpadniemy w rytuały beż życia i działania z przyzwyczajenia. Jezus sam 
oświadczył: „Duch ożywia; ciało nic nie pomaga" (Jan 6:63).
Zwycięzca będzie chodził z Chrystusem, ubrany w biel (3:4-5). Oni zachowali siebie w 
czystości, kiedy uczyli się żyć według Ducha w posłuszeństwie jego woli. Dla tych jest 
dana obietnica, że będą zapisani w księdze życia, a Chrystus wyzna ich przez Ojcem i 
aniołami (3:5).

Chrystus: Pan wszystkiego

Zbór w Filadelfii  (3:7-13) nie wpadł w żaden szczególny grzech. Ani niczego im nie 
brakowało.  Chociaż  mieli  małą  wiarę,  zachowali  jego  Słowo  i  nie  zaparli  się  Jego 
imienia (3:8). Chociaż system religijny wokół nich — który w tym czasie był Żydowski 
— sprawiał im kłopoty i troski, to Chrystus obiecuje, że ostatecznie będą uznani jako ci, 
których  on  umiłował.  Obiecuje  również,  że  ich  zachowa  od  nadchodzącej  godziny 
pokuszenia, jaka przyjdzie na cały świat.

Dla  tych,  którzy  byli  wierni  On  jest  tym,  „który  jest  święty  i  prawdziwy,  który 
trzyma klucze Dawida. Nikt nie może zamknąć tego, co On otworzy i nikt nie może 
otworzyć  tego,  co  On  zaniknie"  (3:7).  On  jest  Panem  wszystkiego  i  królem,  który 
zasiądzie na tronie Dawida na wieki. On jest panem wszystkiego i jeżeli otworzy drzwi, 
to nie mogą one być  zamknięte,  ani nie mogą być  otworzone, jeżeli On je zamknie. 
Wszelka władza  należy do Niego  i  jeżeli  On obiecuje  zachować  tych  słabych  przed 
nadchodzącym  doświadczeniem,  to  mogą  się  czuć  bezpieczni,  że  Syn  Dawida  to 
wypełni.

On jest również święty i prawdziwy i jeżeli trwamy w Nim, to my również będziemy 
święci i wierni jemu. Może będziemy musieli cierpliwie znosić doświadczenia, ale Jego 
siła jako Pana panów i Króla królów będzie po naszej stronie. Możemy być zwycięzcami 
w duchowych konfliktach, które szleją i będą szalały w przyszłości.
Jest to wielkie zapewnienie na wielu w tych czasach, kiedy czujemy się odizolowani i 
bezsilni. Oni poszli „do Niego za obóz znosząc Jego urąganie" (Hebr. 13:13) Odłączyli 
się  od  pomieszania  i  wzrastającego  kompromisu  systemu  religijnego,  ale  często  się 
zastanawiają czy ktoś o nich wie albo troszczy się o nich. Ale ten, który trzyma klucze 

Dawida widzi i On też obiecał zachować ich od wszystkiego, co nadchodzi w dniach, 
które są przed nami.

Jego obietnica dla zwycięzcy jest taka, że będą oni filarami w niebiańskiej świątyni 
Boga. Będą również nosić imię nowego Jeruzalem i imię samego Chrystusa.

Fakt,  że ich nagroda wskazuje na niebiańskie rzeczy oznacza,  że są oni tymi,  którzy 
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„tęsknili do lepszego kraju — niebiańskiego. Dlatego też Bóg nie wstydzi się nazywać 
się ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto" (Hebr. 11:16).

Chrystus: ten, który oczyszcza

Ostatni z tych zborów, w Laodycei (3:14-22) jest w rozpaczliwym stanie. Doszło u nich 
do takiego pomieszania, że stali się letnimi — ani zimni ani gorący. Sytuację pogarsza 
jeszcze fakt, że uważają siebie za bogatych i niczego nie potrzebują. Nie zdają sobie 
sprawy, że są „pożałowania godnymi nędzarzami, i biedakami, ślepi i nadzy" (3:17).

Wydaje  się,  że Chrystus  został  usunięty na  mało znaczące  miejsce  poza zborem. 
Mówi im tak: „Oto ja stoję u drzwi i pukam. Jeśli kto usłyszy mój głos i otworzy drzwi, 
wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną" (3:20). Wielu używa tego jako 
wersetu  ewangelizacyjnego  skierowanego  do  niewierzących,  ale  we  właściwym 
kontekście jest on skierowany do zboru, w którym jest mieszanina. Oni się tak zajęli 
swoimi  sprawami,  że dosłownie usunęli  Chrystusa  z  centralnego  miejsca  jako Pana  

Kościoła.
Dla tego potrzebującego i  duchowo ślepego zboru Chrystus  przychodzi  jako „Amen, 
świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego" (3:14). Są oni letni i pełni 
mieszaniny,  ale  On  jest  tym  wiernym  i  prawdziwym.  Czysta  prawda  musi  być  z 
powrotem wprowadzona do sytuacji tego zboru, a może to tylko przyjść przez Chrystusa. 
On jest tym „Amen" — pieczęcią pewności  — dla wszystkich obietnic Bożych. „Bo 
obietnice  Boże,  ile  ich  było,  w  Nim znalazły  swoje  'Tak,'  dlatego  też  przez  Niego 
mówimy 'Amen' ku chwale Bożej" (2 Kor. 1:20).

W tym liście Chrystus wyraźnie woła ich do siebie, aby otrzymali wszystko, co im 
jest  potrzebne dla przezwyciężenia  obecnego kryzysu.  „Radzę ci,  abyś  u mnie nabył 
złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie 
wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja, oraz maści, by nią namaścić oczy twoje, abyś 
przejrzał"  (3:18).  Jeżeli  mają  wyjść  z  tego  strasznego  stanu  kompromisu,  to  muszą 
przyjść  do  Niego,  który  jest  ucieleśnieniem  i  ilustracją  prawdy.  Muszą  przywrócić 
władcę  i  fundament  Bożego  stworzenia na  Jego  właściwe miejsce,  jako Głowę Jego 
ciała.

Jeżeli nie poddają się całkowicie Chrystusowi, to wypluje ich ze swoich ust, ale dla 
tych,  którzy  przyjdą  do  Niego  i  zwyciężą,  oferuje  On  wieczną  nagrodę.  Otrzymają 
prawo, aby zasiąść z Nim na Jego tronie.  Gwarancją tego błogosławieństwa jest sam 
Chrystus. Tak, jak On zwyciężył wszystko, co przeżywał w czasie Swojego ziemskiego 
życia i  potem zasiadł ze Swoim Ojcem na Jego tronie,  tak samo ci, którzy zwyciężą 
doświadczenia i próby tego życia zasiądą z Chrystusem na Jego niebiańskim tronie.

W każdej  sytuacji  On  jest  naszym  zwycięzcą.  On  jedynie  jest  wszystkim  czego 
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potrzebujemy do życia i pobożności. Bez względu na to co będziemy musieli znosić w 
nadchodzących  dniach  —  sytuacje  związane  z  systemem  religijnym,  światowym 
niepokojem czy osobiste konflikty - będziemy szukać Jego i pokładać naszą ufność w 
Nim. Możemy chodzić w zwycięstwie i wejść do radości Jego niebiańskiego królestwa, 
kiedy On objawi swoją chwałę i przyjdzie, aby zająć należne Mu miejsce, jako Pan nieba 
i ziemi.

Bruce Garrison (1999)                     

Życie na tronie

W życiu chrześcijańskim są takie wzniosłości, które są rzadko przeżywane i które można 
by  podsumować  tym,  co  moglibyśmy  nazwać  „Życiem  na  tronie."  Jak  czytamy  w 
Efezjan 1:3, błogosławieństwa duchowe, które zostały nam dane jako chrześcijanom, są 
nasze „w niebie w Chrystusie Jezusie." Wierzący, według Kolosan 3:3 jest martwy, a 
jego życie  jest  ukryte z Chrystusem w Bogu.  Jego obywatelstwo,  jak mówi Paweł w 
Liście  do  Filipian  jest  „w  niebie."  Wywyższenie  i  chwała  jego  pozycji  są  jeszcze 
mocniej wyrażone w drugim rozdziale Efezjan, gdzie jest powiedziane, że wierzący już 
został podniesiony z Chrystusem i wraz z Nim posadzony w okręgach niebiańskich.

To, że jest  coś  takiego  jak udział  w wywyższeniu  Zbawiciela  — udział  w życiu 
Tronowym  —  jest  wyraźnie  stwierdzone  w  Piśmie  Świętym.  Nie  jest  to  jakiś 
odizolowany tekst, ani jakieś sprytne podciąganie do jakiegoś tekstu Biblijnego, co w 
rzeczywistości  może  nie  mieć  potwierdzenia.  Nie  jest  to  też  patent  wymuszonej 
interpretacji naciągania do swoich celów Biblii przez jakąś sektę czy „szkołę myśli."

Te wzniosłości, które mają nas zajmować na tych stronach są raczej celem całego 
ciała prawdy Biblijnej. Do niej prowadzi droga objawienia Chrześcijańskiego. W tym 
celu przyszedł Odkupiciel i dla urzeczywistnienia tego celu dokonał dzieła odkupienia 
na krzyżu Golgoty.

Posadzeni z Chrystusem

Chrześcijanin ma udział w duchu w Tronie Odkupiciela. Jego życie chrześcijańskie jest 
życiem na Tronie. Został on ożywiony wraz z Panem; wraz z Nim został wzbudzony z 
martwych; wraz z Nim został posadzony w okręgach niebiańskich. Są to wzniosłości, o 
których rzadko marzą ci, którzy nazywają się Chrześcijanami,

chociaż są one w zasięgu wiary — są dziedzictwem wszystkich.  Jest to jedynie sprawa 
realizacji naszych czeków; jak to przedstawił Spurgeon — dla każdej obietnicy Bożej 
jest czek w niebiańskim banku. Boże obietnice są Amen „w Chrystusie Jezusie." Jego 
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imię sprawia, że są one „gwarantowane."
W listach apostolskich Pawła fakt posadzenia chrześcijan na Tronie jest najwyraźniej 

podkreślany. Ale fakt ten jest widoczny również w Ewangeliach tak, jak wielki dąb jest 
widziany w żołędziu. Paweł nie mówił nic innego, jak tylko to, co nam przyniosła ofiara 
Golgoty.  On po prostu doprowadził do pełnego rozkwitu, poprzez natchnienie Ducha 
Świętego to, co było zawarte w krzyżu i pustym grobie.

Zbawiciel  podkreślał  związek  z  Sobą  w  jasny  sposób,  jako  cel  odkupienia.  W 
górnym  pokoju  dał  nam  nieporównywalny  obraz,  który  miał  wyrażać  na  zawsze 
cudowny fakt jedności człowieka wierzącego z Panem. „Ja jestem krzewem winnym, a 
wy jesteście latoroślami," po czym było nauczanie i obietnice. „Trwajcie we Mnie, a Ja 
w was." „Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi wiele owocu, bo beze Mnie nic 
uczynić  nie  możecie."  „Jeżeli  we  mnie  mieszkać  będziecie  i  słowa  Moje  w  Was 
mieszkać będą, proście o co chcecie, a stanie się wam" (Jana 15:5,7).

Jeszcze wyraźniej jest to ukierunkowane w jego Arcykapłańskiej modlitwie, w której 
modlił się: „Ojcze! Chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie Ja jestem, aby 
oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata" 
(Jana 17:24). I znowu: „Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby 
świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś" (17:23).

O tak!  Zbawiciel  chce,  aby wszyscy prawdziwie wierzący byli  jedno z Nim. Jak 
inaczej  mogliby  być  zbawieni?  Zbawienie  w  ostatecznym  wyrażeniu  nie  może  być 
niczym  innym,  jak  uczestniczeniem  w  życiu  Boga.  Zapłatą  za  grzech  jest  śmierć, 
ponieważ grzech nas oddziela od Niego. Darem łaski Bożej jest życie wieczne, ponieważ 
ono jednoczy wierzących z Nim. Jezus przyszedł, abyśmy mieli życie, życie obfite, a to 
obfite życie mamy w Nim.  Tak jak czytamy w Objawieniu, rzeka wody żywej, czystej 
jak kryształ, wypływa z tronu Boga i Baranka.

Temu kto zwycięży

Każdy  z  siedmiu  listów  do  zborów  w  Azji  dyktowany  Janowi  na  wyspie  Patmos 
przez samego Pana Jezusa kończy się obietnicą daną — „temu, kto zwycięży." „temu, 
kto  zwycięży  dam  spożywać  z  drzewa  żywota,  które  jest  w  raju  Bożym,"  itd. 
I  tak  są  podawane  obietnice  wśród  innych  wspaniałych  w  Słowie  Bożym  — 
wszystkie siedem. Ostatnią i  niewątpliwie jedną z najbardziej  zadziwiających  w całej 
galaktyce świętych obietnic danych człowiekowi przez Boga jest ta, która stoi             jak 
potężna skała w centrum tego wielkiego tematu. „Temu, kto zwycięży pozwolę zasiąść 
ze Mną na Moim tronie tak, jak Ja zwyciężyłem i zasiadłem z Moim Ojcem 

na Jego tronie" (Obj. 3:21).
Nie ma niczego w tych obietnicach, które zamykają siedem listów do zborów w Azji 

— chociaż kończą się one zadziwiającą deklaracją ze strony samego Chrystusa mówiącą 
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o wielkim przywileju chrześcijanina — co by wskazywało,  że jest  tu mowa o życiu 
pozagrobowym. Chrześcijanin w duchu ma dzielić tron Zbawiciela tu i teraz. Może on 
mieć najskromniejszą pozycję wśród ludzi, ale w duchu jest zjednoczony z zasiadającym 
na tronie Chrystusem Bożym.

Nowy Testament nigdzie nie przypisuje śmierci (zwykłemu fizycznemu rozkładowi) 
żadnej mocy do podnoszenia duszy na wyższe płaszczyzny istnienia, które już nie stały 
się faktem tutaj. Tylko wiara może tego dokonać. Wiara, a nie śmierć prowadzi nas do 
Chrystusa  i  Jego Tronu. Nie będę tam miał  tego,  czego  nie mam już tutaj  i  teraz  w 
duchu. Nie! Zbawiciel nie miał na myśli życia poza grobem. On nigdy nie przypisywał 
żadnego przywileju śmierci (fizycznemu rozkładowi) — zawsze śmierć byłą śmiercią i 
niczym więcej.

Widzimy to wyraźnie w epizodzie Betanii! Kiedy Jezus powiedział do Marty „Twój 
brat wstanie znowu," ona odpowiedziała „Wiem, że wstanie przy zmartwychwstaniu w 
dniu ostatecznym." Jezus z trudem jej uświadamia, że nie miał na myśli czegoś takiego. 
„Ja jestem zmartwychwstanie i  życie," to jest Jego zadziwiające oświadczenie,  cel,  o 
który potykały się niepewne myśli Marty, wszystkie skoncentrowane na szacie zmarłego 
i Jezus musiał jej uświadomić, że zmartwychwstanie musi osiągnąć tu i teraz. „Ten, kto 
żyje i wierzy we Mnie nigdy nie umrze." Żeby Marta mogła to zrozumieć, Jezus zawołał 
na  tego,  który już  cuchnął:  „Łazarzu,  wyjdź"  i  ten,  który  był  umarły  wyszedł  (Jana 
11:23-44).

Obecne przeżywanie życia na Tronie

My mamy takie same trudności. „Temu, kto zwycięży dam zasiąść ze Mną na moim 
tronie." Wzdychamy i mówimy: Może kiedyś, w mieście Boga." Ale nie! Jezus woła: ,Ja 
jestem  zmartwychwstaniem i życiem." W epizodzie Betanii Zbawiciel ogłosił ten fakt 
dla wszystkich wieków. On nigdy nie przemawiał bez ogłaszania dla wieczności. Jego 
Słowo rozbrzmiewa poprzez niezmierzony czas i nigdy nie umilknie,  chociaż niebo i 
ziemia przeminą. On jest zmartwychwstaniem i życiem teraz\ My zostaliśmy podniesieni 
i posadzeni z Nim w okręgach niebiańskich, teraz.

Powtarzam, przychodzimy do tronu, aby uczestniczyć  w „życiu tronowym"  teraz.  
Zwykły rozkład fizyczny w tym znaczeniu nie ma żadnej obietnicy, oprócz grobu. Wiara 
wiąże nas z Jezusem, naszym Panem, „ten, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze nigdy" 
(Jana  11:26).  Jezus  nie  powiedział:  „Temu,  kto  umrze  (mówiąc  o  wierzących)  dam 
zasiąść ze Mną na Moim tronie." Powiedział natomiast „Temu, kto zwycięży."

Jan mówi nam w piątym rozdziale pierwszego Listu, że „zwycięzcami" są po

prostu wierzący. „Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat, a zwycięstwo, 
które zwyciężyło świat, to wiara nasza. A któż może zwyciężyć świat, jeżeli nie ten, 
który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? (1 Jana 5:4-5).
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Tak więc Zbawiciel mówi tylko: „Temu, kto wierzy dam zasiąść ze Mną na moim 
tronie." Klucz jest w tym, co czytamy dalej: „tak, jak Ja zwyciężyłem i zasiadłem z 
moim Ojcem na Jego tronie." To nas prowadzi na Golgotę. „Tak, jak Ja zwyciężyłem." 
Przed pójściem na krzyż Zbawiciel zawołał: „Nie bójcie się, Ja zwyciężyłem świat" 
(Jana 16:33). W wieczór, kiedy został wydany i wszedł w pełnię swojej paschy, Jezus 
powiedział: „Ojcze, nadeszła godzina, uwielbij Syna swojego, aby i Syn uwielbił Ciebie" 
(Jana 17:1).

Godziną Zbawiciela był krzyż. I tam On zwyciężył świat. Tam On starł głowę węża i 
poprzez śmierć zniszczył tego, który miał władzę śmierci, to jest diabła (Hebr. 2:14).
To wiara wchodzi w zwycięstwo Krzyża, w realizację ofiary Golgoty, która prowadzi 
wierzącego na Tron.

F.J. Huegel (1933) 

Droga do Tronu

"Wy knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro" (1 Mojż. 50:20). Te 
słowa wypowiedziane przez Józefa do jego pokutujących braci pokazują jego wiarę i 
wiedzę o Bogu, który był z nim w dniach jego ucisku i jego drogi z więzienia na tron. 
Pokazują one wyraźnie, że dla dziecka Bożego nie ma przypadków. „Wy knuliście zło," 
powiedział Józef, ale „Bóg obrócił to w dobro."

Ktoś powiedział, że Bóg nie trzyma w swojej skarbnicy ostrych narzędzi, dlatego 
musi zatrudniać inne — czasem nawet szatana — do wykonania zadania obcinania w 
swoim ludzie. „W owym dniu ogoli Pan brzytwą wynajętą za Rzeką," powiada prorok 
Izajasz (7:20), a „król Asyryjski" był tą „wynajętą brzytwą" Bożą, aby wykonać swoje 
cele na jego ludzie.

„Wymiotę go miotłą zagłady," mówi w innym miejscu Izajasz w odniesieniu do 
Babilonu (14:23). Można by podawać wiele innych przykładów ze Słowa Bożego, jak 
Pan Zastępów wykorzystywał ostre narzędzia do wypełniania Jego celów na świecie i 
wśród Jego ludu.

Boże postępowanie z Jobem
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Szatan  otrzymał  pozwolenie,  aby  wykorzystał  w  pełni  swoje  możliwości  przeciwko 
Jobowi, ale one tylko służyły do tego,  aby dać Jobowi wyraźniejszą wizję Boga.  To 
również doprowadziło Joba do większego bogactwa i błogosławieństwa, gdyż Bóg mu 
dał po zakończeniu tego procesu dwa razy więcej, niż miał przedtem.

Tak samo było z Józefem. Kiedy był  młodzieńcem i Bóg mu pokazał mu w śnie 
zarys Jego celu jaki ma dla niego, a ten w niewinności swojego serca opowiedział swoim 
braciom wszystko,  co  widział,  nie  wiedział  wtedy,  że zazdrość  tych  braci  stanie  się 
narzędziem do wypełnienia jego snów. „Czy ty chcesz nad nami panować?", powiedzieli 
zazdrośni bracia, kiedy intuicyjnie widzieli to, z czego Józef prawdopodobnie sobie nie 
zdawał sprawy, a jego sny to przepowiadały. Nienawiść i zazdrość (1 Mojż. 37:10-11) 
do  niewinnego  chłopca  wypełniła  ich  serca  i  niedługo  po  tym  zrodziło  to  owoce. 
„Zmówili się, że go zabiją," „zobaczymy, co wyjdzie z jego snów!"

A co oni widzieli? Boże zmysły stoją pewnie i wypełniają się we właściwym czasie, 
ale są one wykonywane dziwnymi sposobami i często z gorzkimi łzami.
Dużo mówiliśmy o panowaniu w życie w połączeniu z panującym Panem, gdzie dusza 
jest  „posadzona  z  Nim  w  okręgach  niebiańskich"  (Weymouth)  i  to  życie  jest 
rzeczywiście  udziałem  każdego  wierzącego  przez  wiarę  w  Chrystusa  Jezusa.  Wielu 
poprzez łaskę Bożą doświadczyło tego, że będąc ukrzyżowani z Chrystusem, otrzymali 
wolność i życie w niebiańskich okręgach.

Ale  nie  ulega  wątpliwości,  że  wraz  z  tym  błogosławionym  życiem  w  Duchu, 
złączonym  ze  zmartwychwstałym  i  panującym  Panem  jest  też  doświadczalna 
społeczność Krzyża, opisywana przez Pawła w Filipian 3:10. „żeby poznać go i doznać 
mocy zmartwychwstania jego, i uczestniczyć w cierpieniach jego, stając się podobnym 
do niego w jego śmierci."

Trzy etapy zwycięstwa

Dr. A.T. Pierson pięknie przedstawia porządek tego duchowego przeżycia w broszurze 
„Zwycięzcy  Pana."  Pokazuje  on  trzy  etapy  zwycięstwa:  „prawny,  doświadczalny  i 
ofiarny — pierwszy z nich jest całkowicie zależny od naszego utożsamienia się z Panem 
Jezusem jako wielkim zwycięzcą." Tutaj wyraźnie jest pokazany związek z panującym 
Panem  i  jego  zwycięstwem  i  życiem  zmartwychwstałym  wysoko  ponad  wszelkimi 
zwierzchnościami  i  mocami.  Jest  to  rezultat  zrozumienia,  że  najpierw  jesteśmy  w 
ukrzyżowanym  na  krzyżu,  utożsamieni  z  Nim w  śmierci  i  w  ten  sposób  naprawdę 
złączeni z Nim w Jego życiu i zwycięstwie.

Kiedy  zrozumiemy  to  zjednoczenie  w  śmierci  i ż yciu  z  Panem  Jezusem  i
poznamy, że zostaliśmy „posadzeni na tronie" duchowo z Nim w niebiańskich okręgach, 
wtedy Duch Święty nas prowadzi do utożsamienia się ze śmiercią Jezusa. Dr. Pierson 
wyraził to tak, że jest to „ofiarne" życie w zwycięstwie — droga za Barankiem aż na 
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śmierć.
Dr. Pierson mówi: „Kiedy wielki przeciwnik zagraża nie tylko twojej reputacji, nie 

tylko  twojej  wolności  fizycznej  i  rodzinnej,  wygodzie  i  wpływowi  społecznemu,  ale 
twojemu życiu, a ty możesz odważnie spojrzeć mu w oczy i powiedzieć 'nie umiłowałem 
swojego  życia  aż  do śmierci',  to  doszedłeś  do takiego  poziomu,  gdzie  zrozumiałeś  i 
posiadłeś  ostateczną  tajemnicę  mocy  zwycięstwa.  Doszedłeś  teraz  tam,  gdzie  jesteś 
uczestnikiem cierpienia Chrystusa."

Po  zrozumieniu  prawnej  pozycji  śmierci  i  zjednoczenia  ze  zmartwychwstałym 
Panem następuje Boże działanie opatrznościowe, które ma podwójny cel.  Jest  to:  (1) 
przymuszenie  wierzącego  w  jego  okolicznościach  do  życia  ukrzyżowanego  z 
Chrystusem w mocy zjednoczenia z Nim w okręgach niebiańskich i  (2) prowadzenie 
poddanej  duszy  do  najpełniejszego  etapu  życie  zwycięskiego  określonego  słowem 
„Ofiarne."  Krótko  mówiąc,  to  co  przyjmujemy przez  wiarę  i  zgadzamy się  na  to  w 
poddaniu i wierze, musi się stać faktem w naszym życiu.

Zgodnie z tą „drogą Bożą" czy nie jest to zadziwiające, że jest wielu takich, którzy 
zostali  uzdolnieni,  aby  zrozumieć  poprzez  objawienie  Ducha  Bożego  swoją  śmierć  i 
życie w zjednoczeniu z Chrystusem, które prowadzą drogami czasem nie podobnymi do 
drogi Józefa — drogi „ofiarnej" w prawdzie. Poprzez drogę smutku i łez Józef doszedł 
na „tron" i stał się Bożym narzędziem dla wybawienia i ratunku mnóstwa ludzi w tej 
ziemi, w której prowadził ukryte życie w cierpieniu. Tam, gdzie „żelazo wbiło się w jego 
duszę" i „słowo Pana" wypowiedziane do niego w przeszłości doświadczyły jego wiarę 
do najwyższego punktu, jaki mógł znieść.

Droga cierpienia Kościoła

W tym czasie Pan prowadzi Kościół wyraźnie do trzeciego etapu zwycięskiego życia. 
Jest to życie „Męczeństwa," „Ofiary," upodobniania się do Baranka w Jego wyrzeczeniu 
się  Siebie  i  ofiarowaniu  wszystkiego  za  innych.  Z  tym  światłem  na  naszej  drodze 
możemy teraz powiedzieć na wszystko: „Bóg ma na myśli dobro."

Dla  wypełnienia  Bożych  celów Józef  jest  odłączony od  swojego  domu i  kraju  i 
prowadzony  ścieżką  niewypowiedzianego  cierpienia.  Jego  ojciec  opłakuje  go  przez 
wiele dni, ale Bóg pozwala na te łzy wiedząc, że kiedy się wypełni czas, ojciec również 
spojrzy wstecz na te cierpienia i powie: „Bóg obrócił to w dobro."

Tak samo jest z nami. Jak płaczemy w naszym obecnym cierpieniu i smutku, ale 
gdybyśmy  mogli  zobaczyć  tak,  jak  Bóg  widzi  i  wiedzieć  jakie  wspaniałe 
błogosławieństwa On planuje dla wielu poprzez naszą drogę utraty i bólu, uciszylibyśmy 
się i powiedzieli w wierze: „Bóg ma na myśli dobro."

W  obcym  kraju  Józef  musi  iść  coraz  głębiej  w  dół  dotąd,  aż  jego  dusza  znajduje 
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wszystko  jedynie  w  Bogu.  Przez  to  wszystko  jest  widoczna  ręka  Boża  tak,  jak  w 
pierwszym  przypadku.  (1)  Zostało  zachowane  jego  życie  poprzez  nagły  sprzeciw 
jednego z jego braci. (2) Otrzymuje takie przygotowanie, jakie jest potrzebne dla jego 
panowania w Egipcie w czasie jego wywyższenia. (3) Jego cierpienia spowodowały, że z 
jednej strony spolegał na sobie, a z drugie strony spolegał tylko na Bogu i stał się jego 
niezawodnym narzędziem.

Ale! W naszym krótkowzrocznym spojrzeniu zapominamy, że Bóg widzi koniec już 
na  początku  i  w  swojej  mądrości  często  poświęca  obecną  sytuację  dla  jakiegoś 
błogosławieństwa w przyszłości tak, jak czasami to robi z ciałem mając na uwadze dobro 
duszy.

Droga cierpienia, jaką szedł Józef uczyniła go zdolnym do przyjęcia wywyższenia na 
tron nie tylko poprzez przygotowanie i spoleganie na Bogu,  ale  poprzez łagodnego i 
cichego ducha, który naprawdę jest „wywyższony ponad wszystkie" rzeczy na ziemi i 
ma na nie wpływ poprzez „utracenie tego wszystkiego."

Nie widzimy w nim żadnej goryczy do swoich braci, którzy zazdrościli i nienawidzili 
go kiedyś. Kiedy przyszli, w Bożej opatrzności, aby na własne oczy zobaczyć „co się 
stało z jego snami," jego serce otwiera się dla nich w miłości i  łagodności.  Aby ich 
pocieszyć mówi do nich: „To nie wy, ale Bóg." „Nie smućcie się ani nie gniewajcie na 
siebie, że sprzedaliście mnie tutaj, gdyż to Bóg mnie posłał przed wami."

Musimy pamiętać, że to nie Bóg był źródłem ich zazdrości i nienawiści, ale Bóg, 
który pozwolił, aby zamanifestowało się to, co było w nich, dla realizacji Jego celów. 
Taka  jest  droga  dla  wszystkich  Jego  dzieci  na  drodze  Krzyża.  Bóg nie  był  źródłem 
nienawiści wszystkich, którzy zebrali się i krzyczeli „Ukrzyżuj Go, ukrzyżuj Go," kiedy 
zobaczyli tego, którego wyprowadził przed nich Piłat i powiedział: „Oto Człowiek." Ale 
Bóg  pozwolił,  aby  siły  ciemności  działały  na  ludzką  pasję,  aby  doprowadzić  do 
przepowiedzianego słowa o śmierci Baranka zabitego od założenia świata.

Książę ciemności  musi  pytać  o zezwolenie,  zanim dotknie swoją  mocą Joba  czy 
Piotra i pasję ludzi — bardziej gorzką, kiedy jest podsycana religijną gorliwością, tak jak 
te tłumy na Golgocie — będące pod jego kontrolą.

Bracia Józefa mogą się sprzysięgać,  aby mu odebrać życie,  ale jego życie zostaje 
zachowane.  Może być  zabrany do Egiptu,  ale  tam jest  dla  niego  gotowe miejsce,  w 
którym  będzie  przygotowywany  do  nieznanej  przyszłości.  Kiedy  wreszcie  żelazo 
przeniknęło jego duszę i jest w najciemniejszej godzinie — to wtedy, tak! Wtedy jest 
najbliżej „Tronu."

Panowanie z Chrystusem

Przyjdźcie,  podnieście  swoje  głowy,  dzieci  Boże.  Wasze  „sny"  o  panowaniu  z 
Chrystusem będą spełnione. Jeżeli cierpimy,  będziemy panować.  Krzyż  jest drogą do 
Tronu. Nie patrzcie na „wynajęte brzytwy" w waszym życiu, ale pokornie pozwólcie, 
aby dokonało się to „golenie" wszystkiego, co Bóg chce odciąć, co nie jest godne Jego 
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Tronu. Musicie zwyciężyć tak, jak wasz Pan zwyciężył. On nawet na moment nie został 
oddzielony  od  swojego  Ojca,  gdyż  mógł  powiedzieć:  „Syn  człowieczy,  który  jest  w 
niebie." Ale On powiedział: „Syn człowieczy musi być wydany w ręce ludzi."

Jeżeli przechodzisz przez dolinę płaczu i jesteś osamotniony i wydaje ci się, że jesteś 
wydany w ręce ludzi i szatana, ucisz się. Przyjdzie godzina, kiedy tak jak Józef powiesz: 
„Wy  zamyślaliście  zło,  ale  Bóg  obrócił  to  w  dobro."  Wszelkie  ludzkie  narzędzia 
przeminą i zobaczysz odsłonięty plan ręki Bożej. „To nie wy, ale Bóg..." To jest droga 
do tronu!

Jessie Penn-Lewis      

Zwycięzca
"Kto zwycięży ..." 

"Ale oni go zwyciężyli... "

Niewielu  będzie  takich,  którzy  się  nie  zgodzą,  że  jest  to  dzień,  w  którym  jedną  z 
najważniejszych kwestii jest sprawa zwycięstwa. Jeżeli jest jakaś sprawa, która wybija 
się ponad wszystko, to jest nią właśnie ta.

Słowo  Boże  uświadamia  nam,  że  zwycięzca  ma  wielkie  znaczenie  dla  Pana. 
Siedmiokrotne powtarzanie tego słowa w początkowych rozdziałach Księgi Objawienia 
pokazuje to wyraźnie.  Zwycięzca jest widoczny dopiero w dniach upadku i zepsucia. 
Ważne jest, abyśmy o tym pamiętali. Zwycięzca jest zauważany dopiero wtedy, kiedy 
wszystko nie jest tak, jak Pan chce, aby było i dał wyraźne zrozumienie jak to powinno 
wyglądać, kiedy wszystko razem jest inaczej niż powinno być.
Zawsze  jest  tak,  kiedykolwiek  znajdujemy  to,  co  odpowiada  znaczeniu 
zwycięzca,  chociaż  samo  określenie  nie  musi  występować.  Nazwa  nie  ma 
takiego znaczenia, ale znaczenie ma to, co to oznacza, i to znajdujemy w całej Biblii 
od 1 Mojżeszowej  do Objawienia.  Widzimy to zawsze w czasie, kiedy rzeczy nie
spełniały Bożych norm. Pamiętajcie o tym!

Natura konfliktu dla zwycięzcy

Dlatego  zwycięzca  nie  występuje  na ogół  przeciwko ogólnemu złu — ani  ogólnemu 
stanu grzechu,  ani  ogólnym złym warunkom — ale szczególnie przeciwko upadkowi 
ludu Bożego. Zwycięzca jest widoczny, albo mówi się o nim wtedy, kiedy to, co jest od 
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Boga spada na najniższy poziom, a lud Boży utraci wyznaczone przez Boga miejsce.
Poza tym, zwycięzca jest to taki człowiek, albo społeczność, która stoi w obronie 

pełnej myśli Bożej, kiedy ta myśl jest opuszczana.

Niewłaściwe pojęcie dotyczące zwycięzcy

Dobrze, żebyśmy wiedzieli dokładnie co to jest zwycięzca.  Są takie pojęcia na temat 
zwycięzcy,  które  możemy  natychmiast  odrzucić.  Jednym  z  takich  pojęć  jest  to,  że 
zwycięzcy  są  to  tacy  wybrani  spośród  wybranych  —  specjalnie  wybrani  w  Bożym 
przeznaczeniu i planach Boga do zajmowania specjalnego miejsca. Odrzućmy od razu 
takie pojęcie, gdyż nie jest ono prawdziwe. Byłoby to całkowicie sprzeczne z Bożym 
zamysłem. Bożym planem jest, aby wszystkie Jego dzieci zajmowały taką pozycję, jaką 
reprezentują zwycięzcy, a oni ją zajmują tylko dlatego, ponieważ inni zawiedli ... a więc 
zwycięzcy to nie są wybrani spośród wybranych.

Inną  rzeczą,  którą  możemy od  razu  odrzucić  jest  to,  że  zwycięzcy  zajmują  inną 
pozycję niż inni wierzący, jeżeli chodzi o sprawę łaski. Krąży dosyć dużo niewłaściwych 
pojęć na temat zwycięzców w tym połączeniu i one szkodzą całej sprawie. Jednym z 
takich pojęć jest sprawa nagrody. Przypisuje się im przesadzone miejsce i umniejsza się 
rolę  łaski  w przypadku  zwycięzców.  Wierzcie  mi,  że  ze wszystkich  ludzi  w historii 
świata aż do samego końca, zwycięzcy będą wiedzieli więcej niż inni na temat potrzeby 
absolutnej łaski Bożej i będą śpiewać najgłośniej pieśń łaski w chwale.

Tak często reakcja na te sprawy jest taka: Kiedy mówisz o dojściu zwycięzców do 
pewnej pozycji — o specjalnej nagrodzie — to robisz różnicę między nimi, a innymi, w 
sprawach łaski, jak gdyby byli oni jakimiś uprzywilejowanymi w tym sensie, że nie jest 
to zasługa łaski. Ale to nie jest prawda. Pozwólcie, że powtórzę to, co powiedziałem. 
Jedna rzecz będzie leżała bardzo blisko serc wszystkich, którzy staną się zwycięzcami, a 
jest to bardzo głębokie i niezachwiane przekonanie, że gdyby nie łaska Boża, to nigdy by 
nie zwyciężyli. Będą tego bardziej świadomi, niż inni. A więc odrzućmy te niewłaściwe 
pojęcia, a przyjrzyjmy się właściwemu znaczeniu zwycięzcy.

Charakterystyka zwycięzcy

To  wszystko  oznacza,  że  zwycięzcy  są  to  ci,  którzy  mają  wizję  odnośnie  Bożego 
najpełniejszego celu i myśli dla Jego ludu. Oni mają wizję w dniach, kiedy wizja została 
w znacznym stopniu zatracona.  Widzą, kiedy inni  nie widzą.  Oczy ich serca  zostały 
oświecone.  Dla nich  jest  bardzo  jasne i  ważne to,  czego  Bóg pragnie.  Jedną  z cech 
charakterystycznych  czasów,  w  których  zwycięzca  jest  wyprowadzany  na  widok  w 
Starym czy Nowym Testamencie jest to, że jest to w czasach, kiedy (używając zwrotu 
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dotyczącego czasów dzieciństwa Samuela), kiedy „nie było widzenia jawnego."
Dlatego  dalsze  słowo  występuje  i  powtarza  się  w  Objawieniu  Jana  razem  z 

określeniem „zwycięzcy,"  a mianowicie „Kto ma uszy niechaj słucha." Kto ma uszy! 
Jest  to  akurat  przypadek  zmiany widzenia  na  słyszenie,  ale  znaczy  to  samo.  Jest  to 
zrozumienie — zmysł do zrozumienia, możliwość pojęcia. Nie jestem pewny, że w tym 
powtarzaniu tego zwrotu nie ma sugestii, że w kościołach, wśród ludu Bożego jest wielu 
takich, których zmysł słyszenia tego, co mówi Duch, został przytępiony lub zamarł. Pan 
apeluje do swojego ludu — do wszystkich, którzy nie są w takim stanie — słuchajcie.

Zwycięzca jest to ten, który ma duchowy zmysł widzenia, słyszenia, pojmowania i 
zrozumiewania tego, o co się rozchodzi Panu i co jest Jego pełnym zamysłem w czasach, 
kiedy nie jest to takie powszechne wśród ludu Pańskiego.

Ostatnią rzeczą jest to — że wszystko, co powiedzieliśmy oznacza, iż zwycięzca stoi 
i  sprzeciwia  się  i  niweczy  wszelkie  dzieła  Złego  w odniesieniu  do  Kościoła.  Jeżeli 
chodzi o zwycięzcę, oznacza to, że wszelkie dzieła nieprzyjaciela są doprowadzane do 
upadku — że zwycięzca mówi w sposób autorytatywny: „Kościół nie jest pokonany!"

To jest to w Kościele, co nie pozwala szatanowi na powszechny tryumf. Zwycięzca 
sprzeciwia  się  szatanowi z  całą  mocą — wszystkiemu czym on jest  w we wszelkiej 
formie  jego  historycznej  działalności  i  wyrażania.  Zwycięzca  stoi  przed  tym  i 
zwycięstwo jest po jego stronie. To wszystko jest skoncentrowane głównie przeciwko 
kościołowi i dlatego zwycięzca wstawia się za kościołem i ratuje kościół, aby zachować 
mocne świadectwo kościoła. Walczymy więc o niezmiernie ważną sprawę duchową!

 
T. Austin-Sparks (1940) 

Błogosławieństwa dla zwycięzcy
Jak Bóg patrzy na kościół chrześcijański? Aby prawidłowo odpowiedzieć na to pytanie, 
musimy zrozumieć co mamy na myśli poprzez chrześcijański kościół — czy chodzi nam 
o  zewnętrzny  kościół  praktykujących  chrześcijan,  czy  społeczność  ludzi  w  każdej 
społeczności, każdym kraju, każdym wieku, którzy naprawdę narodzili się na nowo z 
Ducha Bożego i obmyli w krwi Chrystusa. Na ile rozumiemy Boże Słowo, wierzymy, że 
odnosi się to do siedmiu zborów w Objawieniu Jana 2 i 3 rozdział.

Trwała prorocza historia Kościoła Chrześcijańskiego jest dostrzegana przez wielu w 
tych dwóch rozdziałach, ale my mamy praktyczny cel — aby się nauczyć jak musimy 
być gotowi, kiedy nasz Pan przyjdzie. Postaramy się dowiedzieć ile w tych listach może 
rzucać światło na Kościół Chrystusa, jakim on jest w naszych czasach i jaka jest nasza 
odpowiedzialność przed Panem, przed Kościołem i przed światem.

Kiedy czytamy te dwa rozdziały, musi nas uderzać jedna rzecz: do każdego Zboru w 
osobie anioła czy zarządzającego starszego tego zboru jest podane poselstwo. Potem pod 
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koniec tego listu jest podane oddzielne poselstwo do indywidualnych osób w tym zborze, 
którzy należą  do  tego  zboru,  ale  zostały wyróżnione  w nim.  „Temu,  kto  zwycięży" 
rozróżnia  pomiędzy  tymi,  którzy  zwyciężą  w kościele  zepsutym,  a  tymi,  którzy  nie 
zwyciężą.

Chociaż Kościół jako całość może być zagrożony sądem, jak w przypadku Efezu, 
Pergamu,  Tiatyry,  Sades  i  Laodycei,  „Temu,  kto  zwycięży"  w  tych  zborach  jest 
specjalna obietnica. Ten otrzyma to, czego nie otrzyma ten Zbór — tak, jak „resztka 
według  łaski  wybrania"  otrzymała,  a  czego  nie  otrzymał  Izrael  (Rzymian  11:5-8), 
ponieważ Izrael nie był wierny Bogu. Tak, jak w czasach królowej Estery, kiedy jej lud 
był w niebezpieczeństwie, Mordochaj przypomniał jej „jeżeli ty w tym czasie będziesz 
milczeć,  to  wybawienie  dla  Żydów  przyjdzie  skąd  inąd"  (Estery  4:14).  Ty  możesz 
zawieść, ale Boży cel zostanie wykonany; i tak samo będzie z Jego Kościołem.

Świadectwo resztki

Jahve wybrał Żydów jako naród, aby był dla Niego „Jego ludem, Jego chlubą, chwała i 
ozdobą" (Jer. 13:11). Ale, nie doceniając swojego powołania, chcieli mieć króla, aby byli 
„tacy jak inne narody!" Gwałtownie też upadli do poziomu otaczających ich narodów, 
zamiast być  „szczególnym skarbem" dla Pana, „wybranym spośród innych ludów" (2 
Mojż.  19:5).  Wtedy Bóg powoływał  w jednym pokoleniu  jednego,  w innym  innego 
spośród nich, aby byli Jego świadkami, jako mała „resztka." I z takich ludzi, najpierw 
tylko Żydów, stworzył On Kościół Chrześcijański w Dzień Pięćdziesiąty.

Kościół  Chrystusa  został  stworzony,  aby  był  „ludem dla Jego  imienia"  (Dz.  Ap. 
15:14)  złożony  z  Żydów  i  pogan  (Galacjan  3:28).  Kościół  jednak  obniżył  swoje 
powołanie, aby nie był z tego świata tak, jak On nie jest z tego świata (Jana 17:14-16), 
jak i Żydzi obniżyli swoje powołanie. Odrzucił więc przywilej zaparcia się samego

siebie, wzięcia swojego krzyża i naśladowania Chrystusa (Mat. 16:24). Duch prawdziwej 
Oblubienicy pragnie. Ale jest też w tym kościele resztka. Od czasów Apostołów byli i 
nadal są w tym kościele zwycięzcy, którzy żyją, modlą się, pracują, świadczą, cierpią, w 
duchu, który jest wyjątkowy dla tych, wśród których się znajdują.

Opuszczenie pierwszej miłości

Zbór w Efezie był pełny uczynków — ciężkiej pracy „zmagania" i „cierpliwości." Nie 
tolerował  fałszywych  apostołów  wpośród  siebie.  Dwa  razy  jest  wspomniana  ich 
cierpliwość a ich wytrwałość dla imienia Chrystusa jest doceniana. Jednak w tym zborze 
był  wielki  brak.  Nie  mogły  tego  zastąpić  ani  niestrudzona  służba,  ani  największa 
gorliwość, czy niezachwiana cierpliwość. „Porzuciłeś twoją pierwszą miłość."

Dla nich praca miała większe znaczenie niż osoba ich Pana. Nabożeństwa, szkoły, 
wysiłki misyjne różnego rodzaju, ratowanie pijaków i upadłych ludzi to wszystko jest 
prowadzone bez przerwy; ale On szuka na darmo towarzyszki dla Siebie. Tam, gdzie 
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szuka  oblubienicy,  znajduje  sługę.  Kaznodzieje,  nauczyciele,  goście  —  tych  łatwo 
znajduje,  ale  słuchacze,  którzy  pragną  Go słuchać,  którzy  nie  uważają  tego  za  czas 
stracony, kiedy mogą przebywać sam na sam z Nim, tych bardzo trudno znaleźć.

Ale pomimo tego w Efezie są zwycięzcy. Do Zboru kieruje takie słowa: „Pamiętaj z 
jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się i spełniaj uczynki takie, jak pierwej; a jeżeli nie, to 
przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie upamiętasz." Do 
zwycięzcy, który zachował swoją pierwszą miłość wpośród wielu, który oziębli, „Temu 
dam  spożywać  z  drzewa  żywota,  które  jest  wśród  ogrodu  Bożego."  Cherubowie  i 
płomienisty miecz, które zostały ustawione przy wejściu do Ogrodu Eden, aby strzegły 
dojścia do drzewa żywota (1 Mojż. 3:24), wypełnili swoje zadanie. On udowodnił swoje 
„prawo do drzewa żywota" i „wejdzie przez bramy do miasta" (Obj. 22:14).

Obietnice złożone zwycięzcy

Bałwochwalstwo i wszeteczeństwo Pergamu i Tiatyry, życie jedynie z nazwy w Sardes, 
straszna oziębłość w Laodycei i ich samozadowolenie — „Jestem bogaty i wzbogaciłem 
się  i  niczego  nie  potrzebuję"  —  to  wszystko  ma  swoje  odpowiedniki  w  kościele 
chrześcijańskim naszych czasów.

Wśród tego wszystkiego są zwycięzcy, chociaż jest ich niewielu, którzy „wzdychają i 
jęczą" (Ezechiel 9:4) z powodu braku prawdziwego podobieństwa do Chrystusa w 
ludziach Chrystusa. W swoim duchu i życiu są oni naprawdę bardziej oddzieleni od ludzi 
nawróconych wokół nich, niż ci nawróceni ludzie od świata. Tak, tych zwycięzców 
można znaleźć w każdym zborze i każdym narodzie. Przyjście Pańskie jest zagrożeniem 
dla Efezu, Pergamu i Sardes, ale błogosławione obietnice są dane dla zwycięzców w 
tych zborach.
Dla  zwycięzców w Tiatyrze,  Filadelfii  i  Laodycei  Pan Jezus dał  specjalne  obietnice 
dotyczące Jego przyjścia. Tiatyra, tak jak Efez jest pełna dobrych uczynków; trzy razy są
wspomniane  ich  uczynki.  Ich  „miłość,  wiara,  służba  i  cierpliwość"  są  również 
wspomniane;  ale  mieszanka  tego  zboru  była  okropna.  Bałwochwalstwo  i 
wszeteczeństwo zanieczyszczały wszystko,  co dobre i  nawet  gdyby to było duchowe 
bałwochwalstwo i duchowe cudzołóstwo świeckości  wspomniane w Jakuba 4:4, to są 
one tak samo obrzydliwością w oczach Boga, jak te większe grzechy. Do tego zboru są 
kierowane przerażające słowa: „A dzieci  ich zabiję;  i  poznają wszystkie zbory,  że ja 
jestem Ten, który bada nerki i serce" (Obj. 2:23).

Ale dla zwycięzcy w tym właśnie zborze, który ma być przykładem sądu, są dane te 
wspaniałe  obietnice.  „Zwycięzcy  i  temu,  kto  pełni  aż  do  końca  uczynki  Moje  (w 
przeciwieństwie do swoich uczynków) dam władzę nad poganami i będzie nimi rządził 
laską żelazną i będą jak skruszone naczynia gliniane. Taką władzę i Ja otrzymałem od 
Ojca  mojego"  (Obj.  2:26-27).  W  Psalmie  2  Chrystus  otrzymuje  od  Swojego  Ojca, 
poprzez obietnicę pogan, jako dziedzictwo, a najdalsze krańce ziemi jako własność „i 
będziesz  nimi  rządził  laską  żelazną.  Skruszysz  je  w  kawałki  jak  naczynia  gliniane" 
(werset 9).
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Identyczna  obietnica,  jaką  Ojciec  dał  Swojemu Synowi,  jest  podana  tutaj  nie  dla 
kościoła, ale dla „zwycięzcy" w Zborze w Tiatyrze! Kto podziela panowanie z królem 
jeżeli nie królowa? Jeszcze dwukrotnie w Objawieniu mamy zapisane takie same słowa: 
raz  w odniesieniu do dziecka  chłopczyka  (12:5),  który jest  również  według naszego 
zrozumienia typem pierwocin — składający się nie z całego zboru, ale ze zwycięzców w 
nim, owocu działania Chrystusa. Potem jeszcze raz w odniesieniu do Chrystusa, kiedy 
armie,  które  są  w  niebie  idą  za  Nim  w  szatach  oblubienicy  na  białych  koniach 
(19:14-15),  mamy te same uderzające słowa. A ponad to dam mu Gwiazdę Poranną, 
zwiastun  dnia.  Kiedy pojawia  się  świt  — a  już  świta  — gwiazda  dnia  wschodzi  w 
naszych sercach (2 Piotra 1:19).

Wyróżnienie zwycięzców

Ten, kto nie widzi bardzo uderzającego kontrastu między poselstwem do tego zboru i 
poselstwem do zwycięzcy, musi być naprawdę ślepy. Niektórzy mogą utrzymywać, że 
Kościół  oznacza  tu  zewnętrzny  Kościół,  taki  jak  Kościół  Rzymski,  Grecki,  kościół 
państwowy Anglii,  Francji,  Niemiec itd.,  Prezbiteriański,  Wesleyański,  Baptystyczny, 
kościoły niezależne itp. i że zwycięzcy są to nawróceni ludzie w tych Kościołach. Niech 
przemówią fakty.

Czy wszyscy nawrócenie ludzie są „zwycięzcami"? Czy próby cierpliwości w domu i 
pracy pokazują, że wszyscy nawróceni ludzie są tacy, jak On, w którego ustach nie było 
zdrady (1 Piotra  2:22),  i  który zawsze czynił  to,  co podobało się Bogu (Jana 8:29)? 
Podczas ostrej prowokacji, czy wszyscy nawróceni ludzie są podobni do Tego, który był 
prowadzony  jak  baranek  na  rzeź,  a  nie  otworzył  ust  Swoich  (Izajasza  53:7)? 
Czy wszyscy nawróceni  ludzie mają taki zmysł,  jaki był  w Chrystusie  Jezusie,  który 
wyrzekł się samego siebie, przyjął postać sługi, „stawszy się podobny ludziom," a potem 
„był posłuszny aż do śmierci na krzyżu" (Filipian 2:5-8)? Czy wszyscy nawróceni
mistrzowie mają tak, jak Jezus ducha sługi?

Czy wszyscy nawróceni ludzie interesu „kupują tak, jakby nie posiadali" i „używają 
tego świata tak, jakby go nie używali," ponieważ rzeczy tego świata przemijają (1 Kor. 
7:30,31)? Jeżeli nie, to gdzie jest to zwyciężanie?

Nienawróceni  ludzie czują urazę do zranień i uważają, że mają w tym rację. Biblia 
uczy  nas,  abyśmy  „znosili  utrapienie  i  cierpieli  niewinnie"  (1  Piotra  2:19).  Jeżeli 
nawróceni  ludzie postępują tak,  jak nienawróceni  w tej  sprawie,  a  nie  tak jak mówi 
Biblia, to czyż mogą oni w jakimś sensie przypisywać sobie tytuł „zwycięzcy" i rościć 
sobie prawo do obietnic, które Chrystus złożył dla nich?

Nienawróceni ludzie starają się w swoim biznesie robić pieniądze i czynić dobrze 
sobie samym (Psalm 49:18) bez względu na to, czy w swoich transakcjach poszerzają 
czy hamują Królestwo Boże. Jeżeli nawróceni ludzie robią to samo i bardziej im zależy 
na tym, aby ubić ostry interes,  niż  aby mieć w tym charakter  Cieśli z Nazaretu,  lub 
wykonawcy namiotów z Koryntu, to gdzie jest to zwyciężanie?

Nienawróceni  ludzie  chcą  mieć  pierwsze  miejsce,  być  doceniani  i  otrzymywać 
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nagrody.  Oczekują,  że  ich  wiek,  pozycja,  pochodzenie  itp.  będą  brane  pod  uwagę  i 
szanowane; a jeżeli gdzieś tego nie otrzymują, to uważają, że mają prawo do oddawania 
tym samym.

Jezus Chrystus uczy nas, abyśmy się nie sprzeciwiali złu, brali swój krzyż i kochali 
swoich  nieprzyjaciół.  Czy  wszyscy  nawróceni  ludzi  tak  postępują?  Czy  często  nie 
spotykamy  nawróconych  ludzi  i  pracowników  chrześcijańskich,  którzy  są  tak  samo 
zranieni  i  tak samo zgorzkniali  w duchu, kiedy nie dostają tego,  co chcą,  jak ludzie 
nienawróceni? Gdzie więc jest to zwyciężanie?

Pozbywanie się samozadowolenia

W świetle zbliżającego się przyjścia Pana, pozwólmy Mu, aby zdjął z nas oszukiwanie 
samych siebie! Nauczmy się z Jego poselstwa do Laodycei,  że zewnętrzne uczynki  i 
obfite  świadectwo  wywyższające  samego  siebie  i  samozadowolenie  nie  są  w  Jego 
oczach  cechami  zwycięzcy.  Wszędzie  wokół  nas  widzimy  ducha  samozadowolenia: 
,jestem bogaty, wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję." Tak samo można powiedzieć 
„czytam książki o uświęceniu, przemawiam do ludzi na ulicach i w Kościołach; mam 
pozaznaczaną całą Biblię! Mam swoje zrozumienie na temat przyjścia Pana; nie możesz 
mi  powiedzieć  niczego,  czego  ja  jeszcze nie  wiem." Niestety,  jest  to ton większości 
nawróconych ludzi! Spoglądają wstecz na to, co było pięćdziesiąt lat temu i mówią o 
postępie. Jest to prawdą po stronie Boga.  On  otwierał potężne drzwi;  On  działał cały 
czas.

Ale  czy  kościół  jako  całość  poszedł  do  przodu  w  świętej  nabożności,  uczciwej 
wytrwałości  w  dążeniu  do  celu,  w  prawdziwej,  głębokiej  znajomości  Boga  i  w 
skruszeniu przed Nim? Jego ocena takiego kościoła jest taka: „Znam twoje uczynki, że 
nie  jesteś  ani  zimny,  ani  gorący.  Wolałbym,  żebyś  był  albo  zimny,  albo  gorący.  A 
ponieważ jesteś letni, wypluję cię z Moich ust." Ponieważ mówisz, że niczego nie
potrzebujesz, widzę ciebie jako godnego pożałowania — nędzarza, biednego, ślepego 
i nagiego (Obj. 3:17).

Charakter zwycięzcy

Ale  w  takim  kościele  są  zwycięzcy.  Oni  nie  mówią:  .jestem  bogaty"  ale  ,jestem 
Niczym." Nie mówią „wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję," ponieważ wiedzą jak 
się  uczyli  w  szkole  Chrystusa,  aby  przyjmować  najniższą  pozycję  i  że  żadne  inne 
miejsce im nie pasuje. Jego łaska, która ich zbawiła jest przez nich podziwiana i jest dla 
nich  nieustannym  powodem do  dziękowania.  Oni  zrozumieli  Jego  miłość,  która  ich 
napominała i karciła, a oni pochylali swoje głowy na uderzenia.
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Słyszeli  oni  Jego  Słowo  do  Filadelfii:  „Oto  przychodzę  rychło"  i  ich  serca  biją 
szybciej,  kiedy  On  mówi:  „Oto  stoję  u  drzwi  i  pukam"  (3:11,20).  Podpisali  się  na 
ukrzyżowanie  z  Chrystusem;  jako  wyższy  honor  przyjęli  „społeczność  w  Jego 
cierpieniach"  i  nauczyli  się  nie  oddawać  złem  za  złe.  On  przyszedł,  aby  z  nimi 
wieczerzać i wiedzą, że będą z Nim wieczerzać na uczcie wesela Barankowego (Obj. 
3:19-20).

On mówi do tych, którzy są wzgardzani, niezrozumiani, których życie nie pasuje do 
dzisiejszego Kościoła: „Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze Mną na Moim tronie,  jak i Ja 
zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na jego tronie" (3:21). Jakie stworzenie 
może dzielić Jego Tron z wyjątkiem wybranej  oblubienicy,  której  duch pokazuje,  że 
poślubiła go „na dobre i na złe," która cierpiała z Nim i która będzie również z Nim 
panować (Rzymian 8:17; 2 Tym. 2:12)?

Obietnice dla wiernych Zborów

Cały Zbór w Smyrnie, jak również w Filadelfii jest na wyższym poziomie niż pozostałe 
pięć  zborów,  które  są  napominane  przez  Chrystusa  i  też  dane  im są  obietnice,  jako 
całości. Do Smyrny widzimy, że nie jest nic wspomniane o ich uczynkach, ale dużo o ich 
cierpieniu.  Jezus  mówi  do  nich  w  Jego  charakterze  zmartwychwstania:  „To  mówi 
pierwszy i ostatni, który był umarły, a ożył. Znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty. 
Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota" (Obj. 2:8-10).

Zwycięzcy są nawet w tym zborze, dla których jest dana obietnica uwolnienia od 
drugiej śmierci, jak dla „błogosławionych i świętych" (Obj. 20:4-8). Nad nimi „druga 
śmierć nie ma mocy, ale będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z Nim panować tysiąc 
lat"  (20:6).  Bardziej  osobista  obietnica  jedności  z  Tym,  który  siedzi  na  tronie  jest 
zarezerwowana dla zwycięzców w takich okolicznościach, jak Laodycea, gdzie ich droga 
jest prawie niemożliwa.
Również  cały  Zbór  w  Filadelfii,  do  którego  zwraca  się  Jezus  w  charakterze 
przepowiedzianym  o  nim  w  osobie  Elijakima  (Izajasz  22:22-24)  dotyczy  zarówno 
pochwały  i  obietnic  Chrystusa.  Cechą  wyróżniającą  tego  Zboru  jest  jego  wierność 
Słowu, tak jak w przypadku Smyrny jest to wierność w cierpieniu. „Znam uczynki
twoje. Oto stawiam przed tobą otwarte  drzwi,  których  nikt  nie może zamknąć. Masz 
niewielką moc,  ale  zachowałeś  Moje Słowo i  nie  zaparłeś  się  Mojego  imienia."  Pan 
obiecuje,  że  ich  wrogowie  z  synagogi  szatana  przyjdą  i  pokłonią  się  im do  stóp  „i 
poznają, że Ja ciebie umiłowałem."

Błogosławieństwa uniknięcia

Druga  wyraźna  obietnica  jest  dana  temu  zborowi  jako  Kościołowi.  „Ponieważ 
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zachowałeś  Słowo  cierpliwości  Mojej,  Ja  ciebie  również  zachowam  od  godziny 
doświadczenia,  która  przyjdzie  na cały świat,  aby doświadczyć  mieszkańców ziemi." 
Filadelfia ma koronę, której  musi strzec,  aby im jej nikt  nie zabrał;  podczas gdy dla 
Smyrny korona jest tylko obiecana (Obj. 2:10; 3:11).

Może być tylko jedna interpretacja tej godziny doświadczenia. Nie może to być nic 
innego jak „ucisk wielki, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, ani też więcej nie 
będzie"  (Mat.  24:21; Daniel  12:1),  który będzie trwał trzy i  pół  roku,  „czas,  czasy i 
połowa czasu" (Daniel 12:7; Obj. 12:6,14, 13:5). Kościół, który zachowuje Słowo Boże, 
widzi ze swojej wieży obserwacyjnej znaki czasu, w którym żyje.

Pan Jezus mówiąc o nadchodzącym dniu Pana „nagle jak sidło" na tych,  „którzy 
mieszkają  na  obliczu  ziemi,"  mówi  „Czuwajcie  więc,  modląc  się  cały  czas,  abyście 
mogli  ujść  przed  tym  wszystkim,  co  nastanie,  i  stanąć  przed  Synem  Człowieczym" 
(Łukasz 21:34-36). Jest to to, co jest obiecane dla zboru w Filadelfii. Niektórzy unikną, a 
inni nie unikną.

„A teraz, dzieci, trwajcie w nim, abyśmy, gdy się objawi, mogli śmiało stanąć przed 
nim  i  nie  zostali  zawstydzeni  przy  przyjściu  jego"  (1  Jana  2:28).  Niektórzy  będą 
zawstydzeni przed Nim, a niektórzy nie. „Jeden będzie zabrany (przed uciskiem) a drugi 
pozostawiony." Zawstydzony przed Nim, kiedy przyjdzie! Jest to najważniejsze pytanie! 
Kto zostanie zabrany, a kto pozostawiony?

W tym zborze  w Filadelfii  obietnica  dla  zwycięzcy  odnosi  się  do pomilenijnego 
panowania Chrystusa na ziemi, kiedy zstąpi z nieba Nowe Jeruzalem od Boga, kiedy 
odnowiony Żydowski Kościół i doskonały Kościół Chrześcijański będą tworzyły jedno 
Nowe Jeruzalem. Będzie się to nazywało Oblubienicą Baranka z Żydowskimi bramami i 
fundamentami Apostołów (Obj. 21).

Czy więc stare relacje małżeńskie z Jego starym ludem (Izajasz 54:1; Jeremiasz 3:14) 
zostaną  w  pełni  odnowione,  kiedy  Kościół  Chrześcijański  stanie  się  „chwalebnym 
kościołem, bez plamy, czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, ale będzie święty i bez 
zmazy"  (Ef.  5:27)?  Czy  one  razem  będą  tworzyć  jedno  miasto  święte,  w  którego 
światłości będą chodziły narody (Obj, 20:24)? Wpośród złotego miasta jest nadal „Tron 
Boga i Baranka" (Obj.  22:8)  na  którym zasiądą z Nim ci, którzy zwyciężyli  tak,  jak 
Chrystus zwyciężył (Obj. 4:6).

Ten, kto ma uszy

Pamiętajmy zalecenie  skierowane  do  słuchających  we  wszystkich  zborach.  „Kto  ma 
uszy, niechaj słucha co Duch mówi do zborów" — nie tylko do zwycięzców, ale również 
do zborów. Gdyby uwaga dziecka Bożego była skierowana tylko na słowa skierowane 
do zwycięzcy i gdyby ono przypisało sobie ten charakter i w swoim sercu było pyszne z 
powodu  swojego  duchowego  światła  i  jego  wyższości  w  porównaniu  zinnymi 
zborownikami,  to  udowadnia  ono  poprzez  takie  nastawienie,  że  ma  ducha  zboru  w 
Laodycei.  Taki  człowiek  pokazuje,  że  ,jest  bogaty  i  wzbogacił  się  i  niczego  nie 
potrzebuje" i że jest daleki od zwycięstwa.
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Prawdziwy zwycięzca „ma uszy" na wszystko co Pan mówi do Zborów. Pragnie się 
uczyć  od  i  wraz  z  najsłabszym  członkiem.  Nigdy  nie  zapomina,  że  jest  nie  tylko 
członkiem Chrystusa, ale również Kościoła i że każdy nawrócony w niebie czy na ziemi 
jest jedno z nim. Nie może on być obojętny na żadne dziecko Boże. Nie może pogardzać 
nikim; modli się za wszystkich świętych (Ef. 6:18) i kocha wszystkich braci i siostry.
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