
Człowiek w chwale
Tom 11, numer 3

W numerze:

Strona 2: Baranek, który był zabity
Rola Chrystusa, jako Baranka nie była tylko jednorazowym wydarzeniem na 
Golgocie. Poprzez wszystkie wieki będzie On czczony jako ofiarowany Baranek, 
co jest podstawą przyjęcia i uwielbienia wierzących.

Strona 6: Psalmy mówiące o Chrystusie w Niebie
Chrystus w Niebie jest wielką rzeczywistością i nasz duchowy postęp i nasze 
poznanie Boga w dużym stopniu zależy od tego w jakim stopniu rozumiemy Go 
tam.

Strona 12: Wniebowstąpienie  Chrystusa
Wstąpienie Chrystusa do Nieba oznacza nowe relacje, odnowioną suwerenność i 
nową moc dla wierzącego.

Strona 18: Wielkość zmartwychwstania
Zmartwychwstały Chrystus jest przedstawicielem pełnej myśli Bożej dla 
człowieka. Jest to chwalebna rzeczywistość i ma praktyczne zastosowanie dla 
Kościoła na ziemi, który jest w pełni złączony z Głową, która jest teraz w Niebie.

„Widzimy raczej tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów, 
Jezusa, ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci, aby z  

łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego.” — Hebrajczyków 2:9



Człowiek w chwale

Baranek, który był zabity
W Apokalipsie Jezusa Chrystusa Jan otrzymał wiele wizji tego co jest i tego co ma 
przyjść. Te wizje służą jako objawienie lub manifestacja Jezusa Chrystusa i chwały 
jaką będzie miał,  kiedy ustanowi Swoje królestwo na ziemi.  Poprzez cała księgę 
Jezus  ma  kilka  różnych  imion.  Każde  z  tych  imion  jest  ważne  i  ma  wielkie 
znaczenie.

Niektóre  z  bardziej  znanych  tytułów  to  „Alfa  i  Omega,  Pierwszy  i  Ostatni, 
Początek i  Koniec”  (22:13).  „Słowo Boże”  (19:13),  „Król  królów i  Pan  panów” 
(19:16) i „Korzeń i ród Dawidowy i Gwiazda Jasna Poranna” (22:16). Ale od tego 
czasu, kiedy Jan został przeniesiony do nieba (4:1-2) aż do ostatnich spojrzeń, które 
otrzymujemy na temat przyszłych wieków (21,22), więcej niż inne imiona występuje 
imię „Baranek.” Występuje ono 27 razy w Księdze Objawienia.

Pierwszy  raz  spotykamy  ten  tytuł  w  ewangelii  Jana,  kiedy  Jan  Chrzciciel 
przedstawia Jezusa swoim naśladowcom. „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech 
świata!”  (1:29).  Jest  to  początkowy  opis  Jezusa,  jaki  chrzciciel  podaje  swoim 
uczniom i wtedy po raz pierwszy w Nowym Testamencie jest użyte imię „Baranek” 
w stosunku do Jezusa.

Dla  wielu  z  nas  to  stwierdzenie  obejmuje  wszystko  o  czym  myślimy,  kiedy 
rozważamy  Chrystusa  jako  „Baranka.”  On  jest  tym,  który  był  ofiarowany  dla 
zgładzenia naszych grzechów i otwarcia drogi do społeczności z Bogiem. Widzimy 
to jako akt historyczny, który miał miejsce 2000 lat temu. Grzech został zgładzony 
na krzyżu i jesteśmy wiecznie wdzięczni Bogu za ten akt.

Jednakże wydaje się, że taka tylko „historyczna” perspektywa dzieła Chrystusa 
na  krzyżu  ma potencjał  ograniczania  naszego zrozumienia  wielkości  ofiary,  jaką 
złożył Chrystus. To dzieło Chrystusa jako „Baranka” obejmuje o wiele więcej i jest 
pełne  wielkich  wartości  i  błogosławieństwa  dla  tych,  którzy  postanowili  iść  za 
Barankiem.

Wieczna wartość Krzyża

Pomocnym może być zwrócenie uwagi, że w Objawieniu Baranek jest trzykrotnie 
opisany jako „zabity”: „I widziałem Baranka jakby zabitego” (5:6), „Godzien jest 
Baranek, który był zabity” (5:12), „Baranek, który był zabity” (13:8). Za każdym 
razem  słowo  „zabity”  jest  w  języku  greckim  jako  imiesłów  czasu  przeszłego. 
Thomas  Newberry  w  Biblii  z  odsyłaczami  określa  znaczenie  imiesłowu  czasu 
przeszłego, jako „wykonane i nadal wykonywane,” albo jako rezultat tego działania. 
Innymi słowy, nie jest to tylko coś, co zostało dokonane w przeszłości, ale cos, co 
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Człowiek w chwale
trwa, a skutki tego nadal trwają i dlatego jest to nadal odczuwane jako coś, co ma 
miejsce teraz.

To pojęcie ciągłego działania krzyża jest potwierdzone, jeżeli zwrócimy uwagę 
na opis Pawła w 1 Kor. Dotyczący jego poselstwa. Paweł oświadcza, że głosił on 
„Chrystusa ukrzyżowanego” (1:23) i że postanowił nic innego nie umieć, kiedy był 
wśród wierzących w Koryncie „oprócz Chrystusa ukrzyżowanego” (2:2). I znowu 
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„ukrzyżowanego”  w  obu  tych  fragmentach  jest  to  imiesłów  czasu  przeszłego. 
Czytelnik  języka  greckiego  zrozumiałby,  że  Paweł  nie  mówił  tylko  o  jakimś 
historycznym  wydarzeniu,  ale  że  ogłaszał  wieczną  wartość  i  obecną  wielkość 
ofiarnej śmierci Chrystusa, jako Baranka Bożego.

Niezaprzeczalną  prawdą  jest  to,  że  Chrystus  umarł  raz  za  wszystkich  jako 
wystarczająca ofiara za grzechy (Hebr. 10:1-18). Ale jest tak samo prawdą to, że 
wartość tego „Baranka, który był zabity” ma ciągłą i trwającą wartość i jeżeli ją w 
pełni  zrozumiemy,  to  będziemy sobie  bardziej  cenić  niezmierną  wartość  życia  i 
śmierci Chrystusa, Jezusa.

Ofiara całopalna

Ofiary,  które  były wyznaczone dla ludu Izraelskiego w III  Księdze Mojżeszowej 
pomagają nam wejrzeć w niedoścignioną wartość Baranka, który był zabity. Częścią 
oddawania czci, jaką składali Izraelici było pięć różnych ofiar. Pierwszą była ofiara 
całopalna (III Mojż. 1); ma ona wielkie znaczenie dla naszego studium Chrystusa, 
jako Baranka.

Każda część procedury, każdy akt oczyszczania i przygotowywania wskazywały 
na doskonały charakter i czyste życie Chrystusa. Oprócz tego, że była to pierwsza 
ofiara, jaką Bóg nakazał Mojżeszowi, ofiara całopalna była jedyną ofiarą, która w 
całości była spalana na ołtarzu. Nie pozostała żadna część tej ofiary. Nie pozostało 
nic dla kapłanów ani nikogo innego; była ona w całości oddana Bogu.

Jeden ze znanych nauczycieli  Biblii  opisuje to w taki sposób: „Była to ofiara 
najwyższego rzędu, ponieważ był to Chrystus, który ofiarował samego siebie Bogu. 
Chrystus w ofierze całopalnej był wyłącznie dla oczu i serca Bożego. Ten punkt 
powinien być wyraźnie zrozumiany. Tylko Bóg mógł w pełni ocenić Osobę i dzieło 
Chrystusa.  Tylko  On  mógł  w  pełni  docenić  krzyż  jako  wyrażenie  doskonałego 
poświęcenia  Chrystusa.  Krzyż,  którego  cieniem  były  ofiary  całopalne  miał  taki 
element w sobie, który mógł zrozumieć tylko boski umysł. Miał on w sobie taką 
głębię,, której nie potrafił zrozumieć śmiertelny człowiek, ani anioł. W tym był głos, 
który był  przeznaczony wyłącznie   dla  i  kierowany bezpośrednio  do  ucha  Ojca. 
Pomiędzy krzyżem Golgoty a Tronem Ojca była komunikacja, która bez porównania 
przewyższa najwyższej rangi inteligencję” (C.H. Mackintosh).

W tej ofierze niewiele wskazuje na oczyszczenie od grzechu; nie ma niczego, co 
byłoby wyłącznie dla korzyści człowieka. Jest to raczej wszystko dla przyjemności i 
przychylności Boga. Każdy aspekt tej ofiary wskazuje na fakt, że Chrystus podobał 
się Ojcu we wszystkich częściach Swojego życia i charakteru. Jego śmierć na krzyżu 
w pełni zadowoliła  Boga.  „Jest to  całopalenie,  ofiara  ogniowa,  woń  przyjemna 
dla  Pana” (3 Mojż. 1:13).
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Człowiek w chwale
Interesujące jest zwrócenie uwagi, że kiedy Mojżesz później podawał przepisy 

dotyczące ofiar całopalnych, to ogień nigdy nie mógł zgasnąć. „...Ofiara całopalna 
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Baranek, który był zabity

pozostaje na ognisku na ołtarzu przez całą noc aż do rana, a ogień ołtarza będzie na  
nim płonął. … A ogień będzie płonął na ołtarzu i nie wygaśnie. ... Kapłan zapalać 
będzie na nim drwa każdego rana i ułoży na nim ofiarę całopalną, i spali przy niej  
tłuszcze ofiar pojednania. Ogień będzie stale płonął na ołtarzu i nie wygaśnie” (3  
Mojz. 6:9, 12-13).

Ofiara całopalna była podstawą lub „fundamentem” wszystkich innych ofiar.  
Miała ona zawsze płonąć przed Bogiem. Inne ofiary wskazują na różne drogi jakimi  
krzyż oddziałowuje na nasze relacje z Bogiem, ale ofiara całopalna miała się palić  
na ołtarzu ustawicznie, jako podstawa wszelkiej akceptacji. Ofiary pojednania czy  
ofiary spokojne miały być składane jedynie, kiedy były oparte na ofierze całopalnej.  
Wskazywało to symbolicznie na fakt, że nasz pokój i społeczność z Bogiem zawsze  
polegają na fakcie, że jesteśmy w Chrystusie, ofierze całopalnej, która dała Ojcu 
całkowitą satysfakcję.

W  taki  sam  sposób  każda  część  dzieła  Chrystusa  i  nasze  zrozumienie  tego 
chwalebnego dzieła polega na fakcie, że Jezus ofiarował samego siebie całkowicie i  
dobrowolnie Ojcu, jako doskonała ofiara i został całkowicie przyjęty przez Boga.  
Było to prawdą na krzyżu; jest prawdą teraz; będzie prawdą przez cała wieczność.

Nadchodzące wieki

Kiedy przechodzimy do Księgi Objawienia, nasze pierwsze spotkanie z  Barankiem, 
który  był  zabity podkreśla  Jego  rolę  i  autorytet  na resztę  odsłaniania  proroczej  
przyszłości.  W rozdziale piątym jest  księga, która jest zapieczętowana siedmioma 
pieczęciami. Ta księga jest symbolicznym pełnomocnictwem do panowania i władzy  
nad  cała  ziemią.  Na  początku  wydaje  się,  że  nikt  nie  jest  godny,  aby  złamać 
pieczęcie i otworzyć księgę. Ten fakt ma taką siłę ciężkości, że spowodował płacz  
Jana.

Jednakże jeden ze starców pocieszył  Jana wiadomością,  że „Lew z pokolenia 
Judy, Korzeń Dawidowy, zwyciężył. On może otworzyć księgę i złamać jej siedem 
pieczęci” (5:5). Kiedy Jan spojrzał, zobaczył „Baranka, jakby zabitego” (5:6). Fakt,  
że był On zabity oznacza, że jest On godzien zająć miejsce Króla królów i Pana  
panów. On utwierdzi królestwo, a ci, których nabył Swoją krwią będą panować i  
rządzić z Nim.

Ten fakt powoduje, że niebo rozbrzmiewa uwielbieniem: „Godzien jest Baranek,  
który  był  zabity  przyjąć  moc  i  bogactwo  i  mądrość  i  siłę  i  cześć  i  chwałę  i  
błogosławieństwo!” (5:12). Wtedy wszystkie stworzenia w niebie i na ziemi i pod 
ziemią i w morzu i wszystko co w nich jest zaczęły śpiewać „Temu, który siedzi na  
Tronie i Barankowi błogosławieństwo i cześć i  chwała i  moc na wieki wieków!” 
(5:13).
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Fakt, że Chrystus okazał się godny, jako Baranek, który był zabity powoduje to,  

że wszelkie stworzenie wykrzykuje uwielbienie i adorację. Te implikacje Chrystusa  
jako Baranka sięgają dalej niż jakiekolwiek inne wydarzenie w całej historii.  Od  
tego fundamentalnego objawienia widzimy Chrystusa jako  Baranka,  który  działa  
wieloma sposobami w pozostałej części Apokalipsy.

W rozdziale  szóstym  otwiera  pieczęcie  i  współdziała  z  Bogiem w wylewaniu  
gniewu 
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na ziemię. W rozdziale siódmym oczyszcza tych, którzy wyszli z wielkiego ucisku. W 
rozdziale  12  widzimy,  że  ci,  którzy  osiągnęli  stan  „zwycięzcy,”  dokonali  tego  
poprzez krew Baranka i poprzez słowo ich świadectwa (12:11). W rozdziale 13 jest  
On tym,  który  ma księgę  życia  (13:8).  W rozdziale  14 Baranek  jest  wśród  tych,  
którzy się nie skalali, ale zachowali w czystości; są oni składani jako pierwociny dla  
Boga i Baranka. W rozdziale 17 widzimy Baranka jako tego, który zwycięży bestię i  
jej armie. Rozdział 19 pokazuje nam wesela Baranka i jego oblubienicy.

Wreszcie dochodzimy do rozdziału 21 i 22, które spoglądają w przyszłość. Tu  
znowu Baranek jest centralnym punktem we wszystkich wydarzeniach i funkcjach  
Nowego  Jeruzalem.  Pan  Bóg  Wszechmogący  i  Baranek  jest  świątynią  nowego 
miasta Bożego (21:22). Boża chwała również go oświeca, a Baranek jest jego lampą  
(21:23). Tron Boga i Baranka zajmuje centralne miejsce w niebiańskim Jeruzalem i  
w konsekwencji centralne miejsce w całym wszechświecie (22:1,3).

Warto zwrócić uwagę,  że kiedy podróżujemy poprzez te wspaniałe i  budujące  
proroctwa dotyczące przyszłej chwały Jezusa Chrystusa, aż do ostatniego obrazu  
przyszłego niebiańskiego raju, widzimy nadal Jezusa jako Baranka. Nie przyjął On 
jakiegoś tytułu wojownika czy imienia, które by wskazywało na siłę i bezwzględną  
mściwość.  Tak,  On  pobije  bestię  i  wszystkich,  którzy  za  nią  idą,  ale  poprzez  
wszystkie wieki Chrystus będzie znany i czczony jako Baranek, który był zabity.

Wieli  lubi  myśleć,  że  kiedy  już  kościół  dojdzie  do  pełni  uwielbienia  w  
nadchodzących wiekach, to będziemy równi Chrystusowi i już więcej nie będziemy 
Jego  potrzebować  tak,  jak  obecnie.  Nieświadomie  trzymają  się  jakiejś  nauki,  że  
wszyscy staniemy się jako „mali bogowie.” Chociaż prawdą jest to, że „Kiedy On  
się objawi będziemy podobni do Niego” (1 Jana 3:2), to jest potężna rzeczywistość,  
której nigdy nie możemy stracić z oczu.

Tak jak to było w przypadku ofiar całopalnych, wszystko co robimy w tym wieku i  
nadchodzących  wiekach  spoczywa na  wiecznej  i  trwałej  rzeczywistości,  że  Jezus 
Chrystus jest Barankiem, który był zabity i którego doskonałe życie i pokorny akt  
ofiarnego  posłuszeństwa  zostały  w  pełni  przyjęte  przez  Wszechmogącego  Boga. 
Nigdy  w  nadchodzących  wiekach  nie  będziemy  odciągnięci  od  adorowania  i  
uwielbiania,  które się  należy Jemu i  tylko Jemu za to  co uczynił  i  że  nadal jest  
„Barankiem.”

Paweł nawiązuje do tego w często cytowanym wersecie w Efezjan „I wraz z Nim  
wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie” (2:6).  
Większość  spikerów czy  pisarzy  kończy  w tym miejscu  ten  cytat,  mając  na  celu  
zazwyczaj zachęcenie wierzących, że mogą przezwyciężyć problemy i trudy życia.  
Jednakże zakończenie w tym miejscu oznacza zatrzymanie w samym środku zdania.  
Zdanie  bowiem  mówi  dalej  „aby  okazać  w  przyszłych  wiekach  nadzwyczajne  
bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie” (2:7).
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Człowiek w chwale
Błogosławiona  i  nieskończona  prawda  jest  taka,  że  zostaliśmy  posadzeni   z  

Chrystusem  i  w  Chrystusie  w  okręgach  niebieskich  w  celu  pokazania  
nieporównywalnych  bogactw  łaski  Bożej,  jaka  została  objawiona  w  Chrystusie  
Jezusie. 
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Bogactwa, które nam zostały darowane w Chrystusie są tak wielkie i dalekosiężne,  
że  będziemy  potrzebowali  dosłownie  całych  wieków,  aby  zbadać  i  zrozumieć  
wielkość chwały, jaka się stała naszym udziałem w Nim. Będziemy mogli w pełni  
zrozumieć te rzeczy, gdy Bóg będzie wylewał na nas Swoje błogosławieństwa, kiedy  
będziemy uwielbieni  z  Chrystusem.  Poprzez  nadchodzące  wieki  będziemy zawsze 
polegać  na  pełnym  dziele  odkupienia  i  wszystkim,  co  ono  zawiera,  co  zostało  
dokonane poprzez chwalebne i nieporównywalne dzieło Baranka.

Niech Bóg otworzy nasze oczy i zrozumienie, abyśmy widzieli wspaniałe dzieło  
Baranka nie tylko w tym, że On zgładził grzechy świata, ale również Jego wieczną  
rolę,  jako  jedyną  podstawę  i  fundament  naszej  akceptacji  i  uwielbienia  przed  
Bogiem. Nie  mam wątpliwości,  że poprzez wszystkie wieki jedna pieśń nigdy nie  
zejdzie z warg uwielbionego ludu Bożego, a jest nią „Godzien jest Baranek, który  
był zabity!”

Bruce Garrison (2000)                                                                             

Psalmy mówiące o Chrystusie w Niebie
Psalm 8:1-5; 16:9-12; 68:18; 110:1-4

Psalmy  są  bardzo  interesujące,  ponieważ  pokazują  w  szczegółach  subiektywne 
ćwiczenia,  które  są  oznaką  ludu  Bożego  w  najróżniejszych  okolicznościach. 
Pokazują one również w proroczy sposób pojmowanie Chrystusa, które może być w 
pełni  widoczne,  kiedy  wstpił  do  nieba  jako  uwielbiony  Człowiek.  Te  cztery 
wspomniane Psalmy są cytowane w Nowym Testamencie, jako odnoszące się do 
Chrystusa w obecnym czasie.

Chrystus  w niebie jest  wielką rzeczywistością  i  nasz duchowy postęp i  nasze 
poznanie Boga w dużym stopniu są uzależnione od miary, w jakiej rozumiemy Go 
tam.  Wielka prawda o obecnym czasie  jest  taka,  że  Chrystus  jest  w niebie  jako 
uwielbiony Człowiek. On tam jest i przyjdzie tu znowu, ale teraz jest w niebie i 
wszystko, co jest duchowe i żywotne jest związane z naszym zrozumieniem Jego w 
niebie.
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Chrystus ukoronowany chwałą i czcią

Pisarz Listu do Hebrajczyków odnosi się do Psalmu 8, kiedy mówi: „widzimy raczej 
tego,  który  na  krótko  uczyniony  został  mniejszym  od  aniołów,  Jezusa, 
ukoronowanego chwałą i dostojeństwem” (2:9). Jest chyba w tym więcej niż tylko 
wiara, że On jest 
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ukoronowany  chwałą  i  dostojeństwem.  Tak Go  widzi  Duch;  jest  to  sprawa 
duchowego zrozumienia.

Na ziemi jest społeczność ludzi, którzy są w świetle tego, co jest chwalebne i 
dostojne w niebie. Boże świadectwo o tym, co tam jest, jest podane dla niemowląt i 
ssących,  ale  jest  im to  podane  w bardzo  skuteczny sposób,  gdyż  z  ich  ust  Bóg 
otrzymuje chwałę, albo jak mówi na marginesie, utwierdził siłę. Bóg ma wrogów 
zarówno w kręgach chrześcijańskich jak i poza nimi, ale On daje odpowiedź tym 
wrogom w uwielbieniu z ust niemowląt i ssących, którzy są w stanie widzieć Jezusa 
w niebie. To co jest w niebie stało się sprawą uwielbienia i świadectwa tutaj.

Pisarz  Listu  do  Hebrajczyków mówi  „jeden  świadczył  gdzieś,”  sugerując,  że 
ważne jest  raczej to o czym jest składane świadectwo, niż gdzie to świadectwo było 
składane  i  w  ten  sposób  pozostawia  otwartą  sprawę  świadectwa  w  dowolnej 
lokalizacji.

Jezus jest ukoronowany chwałą i  dostojeństwem w połączeniu ze wspaniałym 
wyrażeniem, jakie nadał łasce Bożej. Bóg jest tak zadowolony z tego wyrażenia, 
jakie Jezus nadał Jego łasce, że ukoronował Go chwałą i  dostojeństwem. Jest  to 
Boża ocena Jego w tym kontekście. Jest wielką rzeczą zrozumieć to w duszy. Gdyż 
ma to  uniwersalne  znaczenie.  Przychylność  Boga  dla  każdego człowieka  została 
przedstawiona w najwspanialszy sposób. Widzimy to w fakcie, że Jezus zakosztował 
śmierci za każdego człowieka, za wszystkich.

On nie stał się człowiekiem dotąd, aż cały rodzaj ludzki podlegał śmierci, jako 
konsekwencja  grzechu i  On stał  się  Synem człowieczym,  aby mógł  umrzeć;  On 
wywiódł na światło to, że łaska Boża jest większa niż grzech i większa niż śmierć. 
On zakosztował śmierci za każdego, kto podlegał śmierci.

Psalm mówi o niebie. Księżycu, gwiazdach, ale jest wspaniałą prawdą to, że Bóg 
jest  bardziej  zainteresowany  jednym  grzesznym  człowiekiem,  niż  księżycem  i 
gwiazdami!  Bezgrzeszny  Syn  człowieczy  zakosztował  śmierci  za  każdego 
człowieka, aby każdy człowiek wiedział, że Bóg jest dla niego łaskawy, bez względu 
na jego grzech.

Bóg  ukoronował  Jezusa  chwałą  i  dostojeństwem  ponieważ  chce,  aby  ludzie 
zrozumieli w pełni Jego przychylność. Postawił Jezusa w niebie i ukoronował Go 
tam, aby cały wszechświat wiedział jak zadowolony On jest z Tego, który wyraził 
Jego  łaskę  poprzez  zakosztowanie  śmierci.  Łaska  wyrażona  na  Golgocie  jest 
uwielbiona  w  niebie  w  ukoronowanym  Synu  człowieczym.  On  jest  synem 
człowieczym dla  całego  rodzaju ludzkiego i  całe  niebo  oddaje  Mu cześć  w tym 
charakterze.

Żaden  człowiek  we wszechświecie  nie  jest  tak  błyszczący  jak  Jezus;  światło 
jaśniejsze  niż  słońce  oświeciło  Saula  z  Tarsu  w  łasce.  Słońce  jest  najbardziej 
chwalebnym  obiektem  w  naturze,  ale  ono  jest  nieporównywalne  z  chwałą 
promieniującą  w  Osobie  Jezusa  w  niebie.  On  jest  największym  Przedmiotem 
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boskiego świadectwa.  Żadna społeczność ludzka nie  jest  tak niedoceniana wśród 
ludzi jak ci, którzy widzą co jest chwalebne i wspaniałe w niebie. Ale z ich ust Bóg 
wydobył chwałę lub utrwalił siłę.

Uwielbianie  świętych  jest  wielką  Bożą  odpowiedzią  dla  wszystkich  Jego 
przeciwników.  Pan  cytując  Psalm  8  powiedział  „Z  ust  dzieci  i  niemowląt 
ugruntowałeś 
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Psalmy mówiące o Chrystusie w Niebie 

moc (udoskonaliłeś chwałę — dosłowne tłumaczenie).” Chwała dzieci i niemowląt 
jest  doskonalona,  ponieważ  bierze  ona  pod  uwagę  sprawy,  w  których  nie  ma 
elementu wady. Ona się podnosi do błogosławieństwa tego, co Bóg objawił.

Bóg celowo bierze to, co jest mało znaczące w oczach ludzi i największe rzeczy, 
jakie teraz na ziemi są wypowiadane, wychodzą z ust dzieci i niemowląt. Możemy 
myśleć, że jest to rzecz słaba, ale tak nie jest. Naczynia mogą być słabe, ale chwała 
nie jest słaba. „Kto Mi ofiaruje chwałę, uczci Mnie.” Bóg nie uzależni żadnej czci od 
wielkości  człowieka,  gdyż  podstawą  Jego  działania  jest  to,  że  każdy  człowiek 
potrzebuje, aby Syn człowieczy umarł za niego. Dzieci i niemowlęta doceniają to, 
ale  musi  być  przeprowadzony  wielki  proces  redukcyjny,  aby  doprowadzić  do 
punktu, gdzie Bóg może ugruntować nas w tym, co On wykonał. To jest charakter 
boskiego działania w świętych.

Radość wystawiona przed Nim

Potem w Psalmie 16 widzimy Pana proroczo na Jego drodze tutaj, ale patrzącego w 
kierunku zmartwychwstania, pełni radości i przyjemności na wieki. To znaczy, że 
On spogląda naprzód na to, do czego wszedł w niebie. Jest to jeszcze inny ważny 
aspekt tej prawdy, że Jezus po prawicy tronu Bożego jest odpowiedzią na to czym 
był tutaj.

Czasami śpiewamy: „ścieżka godności, która prowadziła do tronu.” On istniał w 
formie Bożej zanim stał się człowiekiem, ale znalazł się tutaj na ścieżce uniżenia 
jako  Człowiek,  wystawiony  na  wszystkie  warunki  i  okoliczności  jakie  muszą 
przeżywać wierzący. On to wszystko przeszedł w taki sposób, że może być na to 
tylko jedna odpowiedź z Bożej  strony,  a było to zmartwychwstanie i  miejsce po 
prawicy Jego tronu. „Po twojej prawicy jest radość na wieki.” To była odpowiedź na 
Jego wspaniałą drogę godności; tron, możemy powiedzieć, był jego nagrodą.

„Mając na uwadze radość, jaka go czekała” On „wycierpiał krzyż, odrzuciwszy 
hańbę.” W Jezusie widzimy w absolutnej doskonałości życie, które było moralnie 
uprawnione  do  zmartwychwstania.  Było  to  doskonałe  wyrażenie  tego,  co  w 
wierzących jest życiem wiary.

Dobrze jest zwrócić uwagę na Psalmy, ponieważ nie jesteśmy skłonni rozmyślać 
wystarczająco  o  ważności  odpowiedzialnego  życia  w  jego  doniesieniu  do 
zmartwychwstania. W Jezusie jako Człowieku na ziemi był taki charakter życia , 
który  nie  mógł  pozostać  w  śmierci;  nie  mógł  być  odsunięty  od  Bożego  świata 
zmartwychwstania.. Ale życie Chrystusa jakie jest przedstawione w Psalmie 16 jest 
również,  we wszystkich jego cechach moralnych normalnym życiem jego dzieci. 
Jest  możliwe,  abyśmy poprzez nieskończoną łaskę żyli  życiem Jezusa w naszym 
odpowiedzialnym życiu; to znaczy,  w spoleganiu, posłuszeństwie, oddzieleniu od 
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świata i jego bałwochwalstwa, radowaniu się z dziećmi Bożymi, radowaniu się w 
Bogu  i  dziedzictwie,  jakie  Jego  miłość  nam zapewniła.  To  jest  życie  Chrystusa 
moralnie i  jego kulminacją jest zmartwychwstanie i niebo. Czasem śpiewamy:
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„Żaden ślad nie jest zgubiony; każda piękna łaska jest dostępna,
Wszystko poprzez śmierć i zmartwychwstanie.”

Rodzi to pytanie czy żyjemy odpowiedzialnym życiem tak, aby było w nim to, co 
się moralnie nadaje do zmartwychwstania. Jest oczywiste, że ta myśl jest w Piśmie, 
gdyż  czytamy:  „ci,  którzy  czynili  dobrze,  do  życia  wiecznego”  i  czytamy też  o 
„zmartwychwstaniu sprawiedliwych.” Takie życie musi charakteryzować, tak jak to 
było  w  życiu  Jezusa,  zwyciężanie  tego  świata.  Jest  to  nieodzowne  nie  tylko  w 
perspektywie  zmartwychwstania,  ale  ze  względu  na  nasze  chodzenie  razem  w 
chrześcijańskiej społeczności tutaj.

Chodzimy z wierzącymi z radością tak, jak Pan powiedział o nich w Psalmie: „Są 
oni  moją  radością.”  Radujemy  się  z  tych,  którzy  chodzą  w  posłuszeństwie, 
spoleganiu, oddzieleniu od świata i którzy mają swoją radość w Bogu, ponieważ 
sami chcemy iść taką drogą. Nie ma prawdziwej społeczności chrześcijańskiej na 
innej płaszczyźnie, a to prowadzi moralnie do zmartwychwstania i nieba.

Rezultatem  takiego  wiernego  działania  w  odpowiedzialnym  życiu  jest  to,  że 
jesteśmy wolni w duchu dla sfery zmartwychwstania i dla tego, co jest w niebie, 
kiedy jesteśmy razem. Nie musimy czekać na to,  co jest w niebie dotąd, aż tam 
będziemy. Radość z wiecznych rzeczy jest możliwa w zgromadzeniu teraz, ale to w 
dużym stopniu zależy od charakteru naszego odpowiedzialnego życia teraz. To co 
duchowe  może  być  odbierane  tylko  wtedy,  kiedy  mamy  moralną  stabilność  do 
odbierania tego. Jeżeli nie żyliśmy życiem Jezusa w tygodniu, to nie możemy się 
spodziewać, że będziemy się radować z duchowych przywilejów zgromadzania w 
niedzielę.

Jezus po prawicy tronu Bożego jest odpowiedzią na życie, w którym Bóg był 
prawdziwie uwielbiony tutaj. Jan przypomina nam, że „ten, kto mówi, że w Nim 
mieszka, powinien sam tak postępować, jak  On  postępował” (1 Jana 2:6).  Kiedy 
poruszamy się na tej płaszczyźnie, będziemy coraz bardziej zapoznawani z tą sferą 
duchową, która jest związana ze zmartwychwstaniem i wniebowstąpieniem.

Dawca darów

Psalm 68 podaje nam dalszą myśl. „Wstąpiłeś na wysokość, wiodłeś z sobą jeńców. 
Wziąłeś  ludzi,  nawet oporni  mieszkają u Pana Boga.”  Widocznie  jesteśmy tu na 
ziemi  Efeskiej,  gdyż  ten  werset  jest  cytowany  w  Efezjan  4:8.  W  połączeniu  z 
Chrystusem, który wstąpił na wysokość czytamy, że On wiódł pojmanych więźniów. 
Wątpię,  żebyśmy  mogli  być  całkowicie  wolni  od  elementów  więzów  dotąd,  aż 
poznamy Chrystusa,  który wstąpił do nieba.  On się rozprawił  ze wszelką mocą i 
wpływem,  które  mogą  zaciemnić  obraz  Boga  w  człowieku,  albo  które  mogą 
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wprowadzić element związania w naszych relacjach z Bogiem. „Wstępuję do Ojca 
mojego i Ojca waszego.” To był wspaniały ruch do wolności!

Wszystko, co pochodzi od Tego, który wstąpił na wysokość ma charakter daru. 
Nie 

17



Człowiek w chwale
Psalmy mówiące o Chrystusie w Niebie 

trzeba na to pracować ani za to płacić; wystarczy to przyjąć. Człowiek wstąpił do 
najwyższego punktu, aby otrzymywać dary jako Człowiek w połączeniu z rodzajem 
ludzkim.  On  otrzymał  wszystkie  dary,  które  Bóg  w  Swojej  miłości  chciał  dać 
ludziom.  Mają  one  taki  charakter,  że  mogą  być  przyjęte  przez  wniebowziętego 
Człowieka i On je dał ludziom. Jest to wielkie przekazanie boskiej obfitości i każdy 
święty jest uczestnikiem tej łaski. Jest bowiem napisane: „A każdemu z nas dana 
została łaska według miary daru Chrystusowego” (Ef. 4:7).

Myśl  o  wstępującym  w  niebo  Chrystusie  sugeruje,  że  ma  On  wolność,  aby 
przenieść  się  do  najwyższego  punktu.  I  rzeczywiście,  w  swojej  osobistej  racji 
wstąpił „ponad niebiosa, aby wszystko wypełnić.” Jest to oczywiście Jego unikalne 
miejsce. Ale w Jana 20 mówi on o wstąpieniu do Ojca swojego i Ojca naszego i do 
Boga  swojego  i  Boga  naszego.  Jego  prowadzenie  więźniów  miało  na  celu 
wyzwolenie, aby mogli przejść z Nim do tego błogosławionego położenia i relacji. 
Gdybyśmy  to  rozumieli,  to  by  nas  uwolniło,  aby  mówić  do  Ojca  i  Boga;  nie 
brakowałoby wolności, której często nam brakuje.

Potem  On  „rozdał  dary  ludziom  —  dla  przygotowania  świętych.”  Podwójna 
porcja Ducha Chrystusowego jest dana w połączeniu z tym, że został On wzięty do 
nieba, ale dodatkowo dał On dary dla przygotowania świętych.

Te dary wyrażają w efektywny sposób zwycięską moc i bogactwo, jakie jest w 
Chrystusie w niebie. My musimy to rozpoznać i rozróżnić dary, które pomagają nam 
zobaczyć Chrystusa w niebie. Takie dary mają być wyraźnie odróżniane od tego, co 
jest  wytworem  ludzkiej  zdolności  i  wyszkolenia.  Są  to  dary  wniebowziętego 
Chrystusa  i  one  wszystkie  ubogacają  w duchowe bogactwo,  które  jest  w niebie. 
Lekceważenie  darów  Chrystusowych  jest  równoznaczne  z  lekceważeniem 
Chrystusa, gdyż są to dary miłości dla nas.

Kiedy doceniamy Chrystusa w niebie, doceniamy też to, co On daje i doceniamy 
Jego dary, ponieważ one nam pomagają poznać Jego w niebie, abyśmy się rozwijali, 
jako Jego ciało tu na ziemi. Jeżeli nie wzrastamy w Niego, jako głowę w niebie, nie 
zrozumiemy kształtowania i dopasowywania tego ciała tutaj, zgodnie z tym co jest 
napisane w Kolosan i Efezjan.

Największe dary wniebowziętego Chrystusa są dostępne dla nas w służbie Pawła 
i  Jana  jak  również  wszystkich  apostołów,  którzy  pozostawili  dla  nas  natchnione 
słowa  dla  naszego  przygotowania.  Dary  wniebowziętego  Chrystusa  dzisiaj  mają 
takie samo zadanie i zgodnie z ich miarą, mają taką samą moc; są one posłane przez 
Chrystusa  w  niebie.  Wszystko  jest  na  zasadzie  daru,  abyśmy  się  udoskonalali 
poprzez zrozumienie natury boskiej dobroci. 
Dary te obejmują w sobie wszystko, co jest potrzebne dla doskonalenia świętych. 
Jest  w  tym  brana  pod  uwagę  służba  i  budowanie  ciała  Chrystusowego,  aż 
dorośniemy  wszyscy  do  jedności  wiary  i  poznania  Syna  Bożego,  do  męskiej 
doskonałości i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. To zakłada, że całą 
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społeczność świętych na ziemi dojdzie do pełnej miary tego, co jest prawdziwe w 
Chrystusie w 
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niebie,  abyśmy  mogli  wzrastać  we  wszystkim  w  Tego,  który  jest  Głową. 
Najwspanialsze i najcenniejsze rzeczy są związane z Chrystusem w niebie.

Ale  w  Psalmie  widzimy  jeszcze  coś  więcej.  Wniebowzięty  Chrystus 
otrzymawszy dary w Człowieku i nawet dla zbuntowanych, jest tam na mieszkanie 
w Jah  Elohim.  Pomimo buntu,  który cechował człowieka  na wszystkich  etapach 
historii,  Bóg  zdecydował  zamieszkać  wśród  ludzi.  On  zabezpieczył  dla  siebie 
miejsce wśród ludzi. Jest to pokazane w liście do Efezjan. Poganie są „budowani 
razem na mieszkanie Boże w Duchu” (Ef. 2:22). Apostoł modlił się, „abyście zostali 
wypełnieni całkowicie pełnią Bożą” (Ef. 3:19). Tytuł „Jah Elohim” pokazuje Boga, 
który jest znany w Jego absolutnej zwierzchności.

Można zauważyć w tym psalmie nutkę wojowniczości. „Wozy Boże niezliczone, 
mnóstwo  tysięcy,  Pan  przybył  z  Synaju  do  świątyni.”  Ta  wojownicza  myśl  jest 
widoczna  również  w  prowadzeniu  pojmanych  więźniów.  We  wszechświecie  są 
moce, które są wrogie Bogu, ale On przyjął wyzwanie i poprzez Chrystusa pokonał 
je, obnażając ich publicznie i prowadząc ich w zwycięstwie. Widzimy tu Boga w 
pełnym  tryumfie  nad  złem,  w  połączeniu  z  wniebowziętym  Chrystusem,  który 
mieszka wśród swoich świętych.

Zwycięski kapłan w niebie

Wreszcie  dochodzimy do  Psalmu  110,  gdzie  widzimy,  że  Chrystus  już  niedługo 
położy swoich nieprzyjaciół pod Swoje stopy i On będzie panował wśród nich. Ale 
w międzyczasie jest On Kapłanem w niebie, aby nam służyć, a szczególnie mając na 
uwadze to, co tu jest wrogie.

Melchisedek  wyszedł  z  chlebem  i  winem  i  błogosławił  Abrama,  kiedy  ten 
powracał  ze  zwycięskiej  walki  z  wrogimi  królami.  Abram  otrzymał 
błogosławieństwo jako zwycięzca od kapłana Boga Najwyższego. Dzisiaj są takie 
warunki,  że  jest  stała  potrzeba  zwyciężania.  Trudności  będą się  wzmagać,  a  nie 
zmniejszać.  Ale  Chrystus  w  niebie  sprawuje  urząd  kapłana,  który  wspiera  i 
błogosławi tych, którzy żyją wiarą i są już tutaj zwycięzcami.

Kiedy  będziemy  dokładnie  podobni  do  Chrystusa,  to  nie  będziemy  Go 
potrzebowali  jako  Kapłana.  Ale  jako  powołani  do  zwycięstwa  w  warunkach 
słabości,  uczymy się  doceniać  tak  jak Abram,  ożywienie  i  błogosławieństwo  od 
Kapłana  w  niebie.  Niewątpliwie  On  nam  również  przychodzi  z  pomocą  w 
konflikcie, ale szczególną cechą kapłaństwa, jakie widzimy u Melchisedeka było to, 
że on orzeźwiał i błogosławił tego, który wyszedł zwycięsko z konfliktu. W tym jest 
szczególna słodycz dla zwycięzców.

„Lud twój  chętnie  pójdzie  za  tobą  w świętej  ozdobie,  gdy wystawisz  wojsko 
swoje; młódź twoja zrodzi ci się jak rosa z zorzy porannej.” Uwaga na marginesie w 
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Nowym Tłumaczeniu mówi, że „rosa twojej młodości” odnosi się do młodych ludzi. 
Myślimy  o  tym  w  połączeniu  z  wieloma  młodymi  ludźmi,  którzy  mogą  być 
doświadczani w nowych okolicznościach, jakie się pojawiają.
Psalmy mówiące o Chrystusie w Niebie 

Oni mają przyjść do Chrystusa i kiedy tak będą szli do Niego chętnie i będą stali 
u Jego boku stwierdzą,  że mają  Jego wsparcie  z nieba. On ustawicznie  realizuje 
swoje kapłaństwo dla odświeżania i  błogosławienia, którzy stoją po Jego stronie, 
jako wierni zwycięzcy w czasie, kiedy On siedzi po prawicy Bożej i oczekuje czasu, 
kiedy wszyscy Jego wrogowie będą poddani pod Jego stopy.

C.A. Coates (1868-1945)                                                                         

Wniebowstąpienie Chrystusa
„Wstąpiwszy na wysokość, Powiódł za sobą jeńców

i ludzi darami obdarzył.” — Efezjan 4:8

Mamy trzy opisy wniebowstąpienia,  z  których każdy przedstawia ten wielki 
fakt w życiu naszego Pana w trochę innym aspekcie.

W  Ewangelii  Marka  dominuje  aspekt  wiary tak,  że  czytamy  w 
dziewiętnastym wersecie ostatniego rozdziału „został wzięty w górę do nieba.” 
Warto  zwrócić  uwagę  na  słownictwo  użyte  w  Nowym  Testamencie  w 
odniesieniu  do  wniebowzięcia.  Mamy  te  różne  wyrażenia:  „został  wzięty  w 
górę;” „został zabrany w górę;” „został uniesiony w górę.” Są to bardzo ważne 
wyrażenia,  ponieważ czasami mówimy o wniebowzięciu innym językiem, niż 
język użyty w Ewangeliach. On podlegał nowemu prawu grawitacji i „został 
wzięty w górę do nieba.”

„Tak więc, kiedy Pan z nimi rozmawiał, został wzięty do nieba i usiadł po 
prawicy  Bożej;  a  oni  szli  i  głosili  wszędzie,  Pan  współpracował  z  nimi  i 
potwierdzał Słowo znakami, które im towarzyszyły.”

„Usiadł  po  prawicy  Bożej”  — pozycja  odpocznienia,  ponieważ zakończył 
Swoje dzieło. W ekonomii Starego Testamentu nie było możliwości siedzenia. 
Kapłan w przybytku i  świątyni  nigdy  nie  siadał.  Zawsze  stał,  bo  gdy  tylko 
zakończył  składanie  jednej  ofiary,  zaraz  musiał  składać  inną.  Ale  nasz 
Najwyższy Kapłan usiadł, kiedy został wzięty do nieba.
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Człowiek w chwale
Jest  to  nie  tylko  pozycja  odpocznienia,  ale  również  panowania.  Ręka,  w 

którą szydzący żołnierze włożyli trzcinę, jest również ręką, która trzyma berło; 
skronie,  które  zostały  przebite  okrutnymi  kolcami  teraz  są  ukoronowane 
wieloma koronami. Jest to Mąż, który jest na tronie Bożym.

Imię, którego Jezus używa najczęściej, kiedy mówi o Sobie jest to imię Syn 
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Człowiek w chwale
Wniebowstąpienie Chrystusa 

Człowieczy. Ponad pięćdziesiąt razy w Ewangeliach używa tego imienia mówiąc 
o Sobie. Było to Jego ulubione imię i przy wszystkich trzech okazjach, kiedy 
występuje po swoim wniebowstąpieniu, jest to Syn Człowieczy.

Kiedy męczennik Szczepan Go zobaczył, to  powiedział:  „Oto widzę niebo 
otwarte i  Syna Człowieczego stojącego po prawicy tronu Bożego.”  Kiedy Saul 
został  powalony   na  ziemię  w  drodze  do  Damaszku,  to  ukazał  mu się  Syn 
Człowieczy,  ponieważ  w  odpowiedzi  na  pytanie  Saula  powiedział:  „Jestem 
Jezus, którego prześladujesz,” a Jezus to było Jego ziemskie imię. Ten, którego 
Jan  widział  na  zesłaniu  na  Wyspie  Patmos  był  „podobny  do  Syna 
Człowieczego.”

Jaka to radość, kiedy pamiętamy, że Ten, który jest po prawicy Boga, jest 
Synem Człowieczym. Teraz otrzymał wieczne panowanie, gdyż  „prawica” jest 
symbolem siły i mocy. „Prawica Boża” jest działającą energią Boskiej natury, a 
„siedzenie po  prawicy  Bożej”  jest  równoznaczne  z  posiadaniem  i 
egzekwowaniem niezachwianej, niezmierzonej mocy.

Jest to zwrot wyrażający najbardziej intensywne działanie i ludzie, którzy 
zrozumieli  tę  prawdę „poszli  i  głosili  wszędzie,”  a Pan współdziałał  z  nimi  i 
potwierdzał  słowo poprzez  znaki  i  cuda,  które  im towarzyszyły.  Tak mocno 
wierzyli w to, że On był dla nich tak samo realny, jak wtedy, kiedy był wśród 
nich — dzieląc z nimi ich trud, kierując ich wysiłkami i koronując ich pracę 
sukcesem.

W Ewangelii Łukasza mamy inny aspekt wniebowstąpienia. Jest to aspekt 
miłości.  Zwróć  uwagę  jak  ten  aspekt  wybija  się  na  czoło  w  końcowych 
wersetach tej Ewangelii. „I wywiódł ich aż do Betanii, a podniósłszy ręce swoje, 
błogosławił ich. I stało się, gdy ich błogosławił, że rozstał się z nimi i wzniósł się 
do nieba.”

Ostatnie ich spojrzenie na Niego, kiedy był zabierany od nich było to, że te 
ręce, które nosiły znaki gwoździ były wyciągnięte w błogosławieństwie dla tego 
świata, który Go odrzucił i wyrzucił. To do tego świata On podniósł Swoje ręce 
w błogosławieństwie, „a kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został zabrany 
do nieba.”

Trzeci  aspekt jest  w Dziejach Apostolskich i  nie  jest  to  aspekt wiary ani 
miłości; jest to aspekt nadziei. W rozdziale 1:9 czytamy: „Gdy to powiedział, a 
oni patrzyli, został uniesiony w górę i obłok wziął Go sprzed ich oczu. I gdy tak 
patrzyli  uważnie  jak  On się  oddalał  ku niebu,  oto  dwaj mężowie  w białych 
szatach stanęli przy nich i rzekli: Mężowie galilejscy, czemu stoicie patrząc w 
niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba tak przyjdzie, jak 
Go widzieliście idącego do nieba.”
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Człowiek w chwale
„Ten  Jezus.”  Tak  czy  inaczej  Bóg  zachowa  dla  nas  tożsamość  Jezusa. 

Zobaczymy Chrystusa z Betlejem, Chrystusa z Nazaretu, Chrystusa z Galilei, 
Chrystusa z Golgoty. „Tym, którzy Go oczekują ukaże się po raz drugi bez 
grzechu ku zbawieniu.”

Zwróćmy  teraz  uwagę  na  dwie  czy  trzy  wielkie  prawdy,  które  są  nam 
uświadamiane poprzez wniebowstąpienie Pana.

Wniebowstąpienie Chrystusa 

Wniebowstąpienie Jezusa Chrystusa oznacza ustalenie nowych relacji

W Ewangelii  Jana  czytamy:  „Rzekł  jej  Jezus:  Nie  dotykaj  mnie,  bo  jeszcze  nie 
wstąpiłem do Ojca; ale idź do braci moich i powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i 
Ojca waszego, do Boga mego i Boga waszego” (20:17). W tym tekście jest słowo, 
którego  dotąd  nie  mieliśmy,  a  które  odnosi  się  do  uczniów  Jezusa  Chrystusa. 
Nazywa tych mężczyzn Swoimi braćmi.

Nazywał  ich  Swoimi  naśladowcami  —  „Pójdźcie  za  Mną.”  Nazywał  ich  
apostołami — posłanymi. Nazywał ich Swoimi uczniami — uczącymi się. Nazywał  
ich Swoimi przyjaciółmi. Nazywał ich Swoimi dziećmi — „Dzieci” powiedział, „czy  
macie co jeść?” Ale teraz nazywa ich „braćmi,” a Jego wniebowstąpienie oznacza,  
jak  już  powiedziałem,  ustanowienie  nowej  relacji.  Pamiętacie  jak  w  Liście  do  
Hebrajczyków mówi o tym braterstwie: „Gdyż zarówno ten, który uświęca jak i ci,  
którzy bywają uświęceni z jednego są; dlatego nie wstydzi się nazywać ich braćmi,  
mówiąc ‘oznajmię twoje imię braciom.’”

Jest to ustanowienie nowej relacji, która umożliwia Mu przekazywanie nam tego 
doskonałego charakteru, tej radości z wypełniania Bożej woli, tego niezmiennego, 
nierozerwalnego życia, które jest dla nas dostępne poprzez jego wstawiennictwo i 
jest nam podawane przez Jego wylanego Ducha.

Pewnego razu powiedział  do Swoich uczniów tajemnicę tej  relacji.  „Ten,  kto 
czyni wolę Ojca Mojego, ten jest moim bratem.” Ażeby On nie musiał się za nas 
wstydzić, nasze życie musi być tym, czym było Jego życie — wypełnianiem woli 
Boga.  Wszyscy,  którzy  wypełniają  wolę  Boga  są  świętymi,  a  ci,  którzy  nie 
wypełniają woli Boga nie są świętymi.

Jakże często poprzez naszą niezależność i samowolę pokazaliśmy się niegodnymi 
i daliśmy Mu powód, aby się wstydził naszej relacji. Prośmy Go, aby nam objawił 
imię Swojego Ojca — a to imię zawsze reprezentuje character — aby nie musiał się 
wstydzić nazywać nas Swoimi braćmi.
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Człowiek w chwale

Wniebowstąpienie oznacza odzyskanie naszej utraconej suwerenności

W pierwszym rozdziale Listu do Efezjan czytamy, że: „Bóg wzbudził Chrystusa z 
martwych i  posadził  po prawicy Swojej  w okręgach niebiańskich ponad wszelką 
nadziemską władzą i  zwierzchnością i  mocą i  panowaniem i wszelkim imieniem 
jakie może być wymienione nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym i wszystko 
poddał pod nogi jego, a jego samego ustanowił ponad wszystkim głową kościoła, 
który jest ciałem jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia” 
(1:20-23).

Zwierzchności i moce są to złe duchy, które poprzez całe życie Jezusa Chrystusa 
deptały Mu po piętach i atakowały Go na wszelkie możliwe sposoby, teraz po raz 
ostatni próbowały tego, kiedy był On zabierany do nieba. Ten ostatni atak nie był 
wtedy, kiedy Jezus był na krzyżu; było to wtedy, kiedy Jezus wznosił się do nieba. 
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Człowiek w chwale
Wniebowstąpienie Chrystusa 

Dlaczego one próbowały tego ostatniego ataku, kiedy Jezus był zabierany do tronu 
Boga?

Szatan nigdy by nie dyskutował na temat prawa Jezusa do przeniesienia Boskiej 
natury z powrotem do tronu Bożego; ale On nie tylko przenosił Boską naturę, ale 
przenosił do samego tronu Boga to, co nigdy tam nie jeszcze nie było — ludzkie 
ciało. Możesz od razu zobaczyć jak nieprzyjaciel,  który od chwili  upadku deptał 
człowieka pod swoimi nogami i trzymał go w niewoli — prowadząc go związanego 
według  swojego  uznania,  niszcząc  go,  rujnując,  okradając  —  był  wypełniony 
gniewem, kiedy Jezus przeniósł do samego tronu Bożego ludzkie ciało.

To jest ten Człowiek, który jest na tronie. To jest ten Człowiek, który był kuszony 
tak, jak my. To jest ten Człowiek, który został dotknięty naszymi chorobami. To jest 
ten Człowiek, który przyjdzie znowu, aby sądzić świat. „Bóg przekazał wszelki sąd 
Synowi,” gdyż jest On Synem Człowieczym.

Przywrócenie naszej  utraconej suwerenności jest rezultatem Wniebowstąpienia 
Jezusa  Chrystusa.  Nasza  natura  jest  teraz  królewską  naturą  wszechświata.  Kiedy 
byłem w szkółce niedzielnej, śpiewaliśmy taką pieśń:

„Chcę być aniołem
I stać w gronie aniołów;
Na mojej głowie korona,

W moim ręku harfa.”

Mam nadzieję, że nie śpiewamy takich słów teraz, gdyż dowiedzieliśmy się, że Bóg 
chce nas podnieść wyżej niż aniołowie. Nie ma takiego anioła w niebie, który by nie 
uznał tego, bez względu na to czy ty to uznajesz czy nie, że Jezus Chrystus podniósł 
nas wyżej niż ich. Mówiąc o aniołach, pisarz Listu do Hebrajczyków mówi: „Czy 
nie  są  one  wszystkie  duchami  służebnymi  posłanymi,  aby  służyć  tym,  którzy 
odziedziczą zbawienie?”

Jest zupełnie Biblijne śpiewanie:

„Aniołowie są naszymi sługami,
I strzegą nas na naszych drogach,

A w swoich uważnych rękach niosą
Uświęconych synów łaski.

Do niebiańskiej wspaniałości
Oni wszyscy nam usługują;

A Bóg sam jest naszym Ojcem,
A Jezus jest naszym przyjacielem.”
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Człowiek w chwale
„Zwycięzcy  pozwolę  zasiąść  ze  mną  na  moim  tronie”  (Obj.  3:21).  Czy 

powiedział to kiedyś do którego ze swoich aniołów? Mówi to do człowieka — „ze 
mną na moim tronie.” Nie ma tam aniołów. Aniołowie są poniżej tronu.
Wniebowstąpienie Chrystusa

Nigdy  nie  mów w  sposób  deprecjonujący  o  sobie,  jako  robaku,  z  wyjątkiem 
takiego znaczenia, że robak jest bardzo słabym stworzeniem; nie jesteś robakiem w 
żadnym innym znaczeniu. Kiedy Jakub mówił o sobie jako robaczku, Jahve uznał to 
porównanie, ale powiedział: „Nie bój się, robaczku Jakubie, ty, garstko Izraela! Ja  
cię  wspomogę  —  mówi  Pan  —  twoim  odkupicielem  jest  Święty  Izraelski.  Oto 
zrobiłem z  ciebie  ostre  brony,  nowe,  z  zębami  w  dwóch  rzędach,  abyś  młócił  i  
miażdżył góry, a pagórki pociął na sieczkę.” Jakub już nigdy potem nie nazywał  
siebie robaczkiem.

W Liście do Hebrajczyków widzimy przede wszystkim człowieka, jakim Bóg go 
uczynił. „Czymże jest człowiek, że pamiętasz o nim? Albo syn człowieczy, że dbasz 
o niego? Uczyniłeś go na krótko nieco mniejszym od aniołów” (2:6,7). W Psalmie, z 
którego jest wzięty ten cytat czytamy: „Uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga” 
(8:5).

Potem widzimy człowieka, jakim stał się poprzez grzech — pozbawiony korony, 
zgubił berło, zdruzgotany, zraniony i złamany pod mocą przeciwnika.

Potem widzimy człowieka, jakim uczynił go Chrystus: „Wszystko poddałeś pod 
stopy jego. A poddawszy mu wszystko, nie pozostawił niczego, co by mu poddane 
nie  było.  Teraz  jednak  nie  widzimy  jeszcze,  że  mu  wszystko  jest  poddane;  ale 
widzimy  Jezusa”  (Hebr.  2:8,9).  Słowo  „widzimy”  należy  do  sfery  wiary.  Nie 
widzimy,  żeby  wszystko  było  poddane  człowiekowi,  ale  widzimy  Jezusa 
„ukoronowanego chwałą i dostojeństwem” (2:9).

Jego koronacja jest  naszą obietnicą. Jego posadzenie na tronie jest proroctwem, 
że przyjdzie taki dzień, kiedy i my zasiądziemy na tronie.

Czy pozwolimy, aby diabeł deptał naturę, która jest królewska? Czy pozwolimy 
mu panować nad naturą, w którą zostały zainwestowane takie wspaniałe możliwości, 
o których wspomniałem?

Kiedy Jozue ścigał swoich wrogów, wziął pięciu królów i umieścił  w jaskini; 
potem  dalej  gonił  uciekających  wrogów  dotąd,  aż  zostali  całkowicie  wytępieni. 
Potem wrócił,  wyciągnął  tych  pięciu  królów z jaskini  i  kazał  im się  położyć  na 
ziemi.  Potem  przywołał  dowódców  armii  Izraelskiej  i  powiedział  do  nich: 
„przybliżcie się, postawcie swoje nogi na karku tych królów.” Tak więc dowódcy 
zastępów Izraelskich  przystąpili  i  położyli  swoje  nogi  na  karkach  tych  leżących 
królów i wtedy Jozue powiedział: „Tak uczyni Pan z wszystkimi waszymi wrogami, 
z którymi będziecie walczyć” (Jozuego 10:16-25).

Tak samo nasz wniebowzięty Pan zaprasza nas, abyśmy położyli nasze stopy na 
szyjach  naszych  wrogów.  Świat,  ciało  i  diabeł  są  pokonanymi  wrogami.  Jest  to 
naszym przywilejem, że możemy położyć nasze stopy na ich szyjach i powiedzieć: 
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Człowiek w chwale
„Ale  Bogu  niech  będą  dzięki,  który  nam  daje  zwycięstwo  przez  Pana  naszego, 
Jezusa Chrystusa.” My nie mamy siły przeciwko tym potrójnym wrogom, ale Jezus 
zaprasza nas,  abyśmy weszli  w jego zwycięstwo. On głośno zawołał:  „wykonało 
się!”  jak  gdyby  chciał,  aby  cały  świat  usłyszał  tę  radosną  wiadomość  o  swojej 
emancypacji. Wniebowstąpienie Jezusa Chrystusa przywróciło nam suwerenność.

Wniebowstąpienie Chrystusa 

Wniebowstąpienie oznacza udzielenie nowej mocy

„Wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą jeńców I ludzi darami obdarzył.” Jest to 
obraz Rzymskiego tryumfu. Pamiętam jak kiedyś widziałem obraz w jednej galerii 
sztuki. Tam w karocy z kości słoniowej i złota siedział cesarz. Za nim w procesji 
byli  prowadzeni  jeńcy  w  łańcuchach,  ci,  którzy  kiedyś  sami  byli  zwycięzcami. 
Królowie i książęta, generałowie i kapitanowie szli za zwycięzcą; a kiedy tak jechał 
ulicami stolicy, rzucał dla ludzi dary — złote i srebrne monety wybite dla uczczenia 
tego wielkiego zwycięstwa.

To  jest  ten  obraz.  W  Liście  do  Kolosan  apostoł  mówi  nam,  że  „rozbroił 
nadziemskie  władze  i  zwierzchności,  i  wystawił  je  na  pokaz,  odniósłszy  w nim 
triumf nad nimi” (2:15). Widzimy tam zwycięzcę, który odbiera wrogom zbroję i 
ozdoby i szaty,  a potem wystawia ich na pokaz jako swoich więźniów, a potem 
ciągnie ich za kołami swojego zwycięskiego wozu.

„Kto to jest ten, który przychodzi w chwale,
Z okrzykiem radości?
Pan walk, Bóg armii,

On odniósł zwycięstwo;
Ten, który cierpiał na krzyżu,
Ten, który powstał z grobu,

On pokonał grzech i szatana,
On poprzez śmierć złupił Swoich wrogów.”

Ale On nie tylko „powiódł za sobą jeńców, On dał dary ludziom.” Wniebowzięty 
Pan rozdzielił swoje daru na cześć Swojego zwycięstwa. „Jezus wywyższony tedy 
prawicą Bożą i otrzymawszy od Ojca obietnicę Ducha Świętego, sprawił to, co wy 
teraz widzicie i słyszycie” (Dz. Ap. 2:33).

Wniebowstąpienie  Jezusa  oznacza  dla  tych,  którzy  to  rozumieją,  udzielenie 
nowej mocy. Ta złota moneta — obietnica Ojca — ten dar Pocieszyciela — jest dla 
was i waszych dzieci i dla tych wszystkich, którzy jeszcze są daleko. On otrzymał 
dary  „nawet  dla  tych  zbuntowanych,” dodaje  Psalmista  (68:18).  Nawet  chociaż 
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Człowiek w chwale
czujemy,  że  zasługujemy  sobie,  aby  być  sklasyfikowanymi  w  tej  grupie,  to  te 
królewskie dary ukoronowanego Króla są dla nas, jeżeli tylko je przyjmiemy.

J. Gregory Mantle (1902)     

Wielkość zmartwychwstania
“Jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki  
działaniu przemożnej  siły  jego,  jaką okazał  w Chrystusie,  gdy wzbudził  go z 
martwych i  posadził  po  prawicy  swojej  w niebie  ponad wszelką  nadziemską 
władzą i zwierzchnością, i mocą, i panowaniem, i wszelkim imieniem, jakie może  
być wymienione, nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym” (Efezjan 1:19-21).

Chrystusa wywyższony — doskonały przedstawiciel człowieka

Naszym celem, dla osiągnięcia którego jesteśmy  całkowicie zależni od Pana jest to,  
aby wejść w te słowa i zobaczyć i odczuć coś z tego, co one oznaczają.

Jeżeli  przeczytamy  cały  fragment  uważnie,  to  zrozumiemy,  że  to  posadzenie  
Chrystusa  po  prawicy  Bożej  miało  na  celu  ustalenie  Go,  jako  wyłącznego  
reprezentanta wszystkich nas, którzy wierzą — „dla nas, którzy wierzymy.” Jest to  
sprawa  relatywna.  On  „posadził  Go  po  Swojej  prawicy,”  co  było  ostatecznym  
krokiem  w  realizacji  nadzwyczajnej  mocy,  kiedy  wzbudził  Go  z  martwych.  Jest  
powiedziane na końcu tego stwierdzenia, że „On Jego samego ustanowił głową nad  
wszystkim w kościele, który jest Jego ciałem.” On nie został tam posadzony sam — 
jako wywyższony,  ale  osamotniony Chrystusa,  wielbiony Pan — ale  w zamyśle  i  
zamiarze Boga, w sposób relatywny do nas, którzy wierzymy, dla Kościoła, który jest  
Jego Ciałem.

Przewyższająca wszystko prezentacja Chrystusa w Słowie Bożym mówi o Nim w  
pozycji i  możliwości reprezentanta Człowieka. Jest to to, co góruje całkowicie w  
pełnym  objawieniu  Jezusa  Chrystusa.  On  jest  wcieleniem  Boskiego  zrozumienia  
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ludzkości,  ale co dziwne, to reprezentowanie jest w całości kierowane do rejonu,  
który jest całkowicie poza ludzkim przeżyciem. Jest on posadzony tam, gdzie nie był  
nigdy  żaden  człowiek.  Chrystus  jest  przedstawiony  w  pełni  i  ostatecznie  jako  
przedstawiciel w doświadczeniu i pozycji poprzez i poza śmierć.

Mówię, że żaden inny człowiek nigdy tam nie był w całej historii ludzkości. Na 
pierwszy  rzut  oka  ten  fakt  wydaje  się  dyskwalifikować  pojęcie  Jego,  jako  
reprezentanta. Jeżeli On jest reprezentantem w dziedzinie i miejscu, jakiego nie znał 
nigdy żaden z ludzi, to jak może On być reprezentantem wszystkich ludzi? A jednak,  
kiedy się nad tym uważniej zastanowimy, jest wręcz odwrotnie. To też dlatego może 
On być reprezentantem, ponieważ doskonałe reprezentowanie w każdej sferze lub  
połączeniu wymaga doskonałego realizowania wszystkich intencji i możliwości tej  
sfery.

Jeżeli weźmiecie kwiatek i powiecie: „Jest to doskonały przedstawiciel swojego 
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rodzaju!”,  to  jest  konieczne,  aby  ten  kwiatek  zawierał  w  sobie  wszystko,  czym  
kiedykolwiek  ten  gatunek  miał  być  i  wszystkie  możliwości,  jakie  były  w  nim od  
stworzenia.  Nie  może on być  doskonałym przedstawicielem dotąd,  aż  dojdzie  do  
końca swojego nieodłącznego i przez Boga wyznaczonego celu. 

Chrystus  zmartwychwstały  jest  —  jeżeli  mogę  użyć  tego  wyrażenia  — 
doskonałym  przedstawicielem  wszystkich  boskich  myśli  w  stworzeniu  człowieka,  
dlatego musiał przejść do tej sfery, która jest poza wszystkim, co znał kiedykolwiek  
człowiek.  Musi  On  być  w  pozycji  i  w  pełni,  która  w  zupełności  odpowiada 
oryginalnym myślom Boga w stosunku do człowieka.

Chrystus zmartwychwstały rozwiewa wszelkie ograniczenia

Ale musimy do tego dojść! W Biblii mamy innych ludzi, którzy zostali wzbudzeni z  
martwych, zarówno w Starym jak i Nowym Testamencie. Wybitnym przykładem jest  
Łazarz.  Ale  wiemy  bez  większej  dyskusji,  że  jest  olbrzymia  różnica  pomiędzy  
Łazarzem  po  jego  zmartwychwskrzeszeniu,  a  Chrystusem  po  Jego 
zmartwychwstaniu. Łazarz, chociaż został wskrzeszony z martwych, był nadal takim  
samym człowiekiem. Nic nie wskazuje na to, że był w czymś zmieniony i wrócił do  
życia taki, jaki był przedtem. Nie było to w boskim znaczeniu zmartwychwstanie, ale  
ożywienie, a jest wielka różnica pomiędzy zmartwychwstaniem a ożywieniem.

W Panu Jezusie znajdujemy coś, co jest unikalne w tej sprawie. Ta unikalność  
Chrystusa jest w Jego naturze, w tym, czym On był po swoim zmartwychwstaniu.  
Jest tak wiele różnic i są one tak realne, że okazuje się iż nawet ci, którzy mieli z  
Nim najbliższą społeczność i  żyli  z  Nim w bardzo bliskiej  relacji,  nie  mogli  Go  
poznać inaczej jak tylko poprzez specjalne uzdolnienie dane przez Boga.

On ich nie przyjmował na starych podstawach. Nie zezwalał na żadne z dawnych  
czułych ludzkich gestów i dotyków — „Nie dotykaj Mnie” (Jana 20:17) — gdyż były  
to gesty z dawnego poziomu naturalnego życia. Z drugiej strony pozwalał, żeby Go  
dotykali,  ale to był dotyk wiary. Zaprosił  tego, który wątpił,  żeby Go dotknął — 
„Wyciągnij rękę i włóż w bok mój” (Jana 20:17) — ale to było zaproszenie wiary do  
przezwyciężenia wątpliwości i niewiary.

Jest to inny rodzaj relacji, gdyż On wyszedł z jednej sfery do innej. Teraz już nie  
obowiązywały  dawne  ograniczenia  i  więzy.  Minęła  przestrzeń  i  czas;  On  nie  
odchodzi — On znika; On nie przychodzi — On jest obecny. Są nowe moce, nowe 
uzdolnienia i nowe możliwości teraz. Wszystko jest w innej sferze, a jednak nadal tak  
realne. On wprowadza tę realność i jest to konieczne, ponieważ oni są pomiędzy  
dwoma światami — światem tego, co było i  światem, który jest teraz — i muszą  
zrozumieć różnicę między nimi. Jest to objawienie nowego rodzaju życia i nowego  
porządku rzeczy. Z Jego strony nie ma żadnego zastanawiania się ani ciekawości  
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dotyczącej tego drugiego świata i tego, co niewidzialne, a jedynie potężne odczucie  
duchowej realności i to jest to, czego On chce ich nauczyć.
Wielkość zmartwychwstania

Jeżeli możemy zobaczyć zmartwychwstałego Chrystusa i zrozumieć naturę tego  
Człowieka po stronie zmartwychwstania, to widzimy w Nim koniec tego, do czego  
był  stworzony  człowiek,  reprezentowanie  Bożej  pełnej  myśli  dla  człowieka  — 
całkowicie  poza  zwykłymi  ograniczeniami  życia,  jakie  znamy,  poza  kontrolą  
przestrzeni i czasu, z mocami, o których wiemy tak mało i zdolnościami, za którymi  
wszyscy tęsknimy, ale mamy o nich mgliste pojęcie.

Co uczynił  Chrystus? Wyzbył  się  wszystkiego,  co prowadziło  do śmierci  i  co  
śmierć obejmowała. Śmierć jest tym, co nakłada na wszystko ograniczenia, co staje  
pomiędzy niebem a ziemią, co wprowadza człowieka w niewolę, co nakłada potężne  
„NIE!” na rozwój człowieka i wypowiada próżność — próżność na wszystkie walki i  
wysiłki. Chrystus rozprawił się z tym i usunął to z drogi i umożliwił spełnienie tego 
wszystkiego, co Bóg zamierzył dla człowieka. On odwrócił drogę śmierci i usunął ją 
jako  barierę  na  drodze  do  spełnienia  człowieka,  a  w  Swoim  zmartwychwstaniu  
wywiódł życie i nieśmiertelność na światło.

Dlatego pierwszą rzeczą, jaką uczynił po Swoim zmartwychwstaniu było to, że  
wziął Pisma i pokazywał w nich Siebie od Mojżesza, czyli od początku Pisma aż do  
końca tych, które wtedy istniały. Wszystkie Pisma — co to jest? To jest historia.

Pisma  jest  to  ludzka  historia  z  Bogiem w tle,  a  ludzka  historia  jest  historią  
upadku i Bożą troską o człowieka. Ale teraz w zmartwychwstaniu Chrystus może  
wziąć całą historię i upadek i niemożliwości i pokazać jak poprzez to wszystko było  
widoczne to, co mówiło: „Ten upadek, ta niemożliwość nie są na zawsze, nie są  
nieuniknione i nie są ostatecznym czynnikiem. Ja tutaj jestem!”

Wiemy z zapisów o wzbudzeniu Łazarza z martwych jak Pan użył tej szczególnej  
prawdy. „Wstanie twój brat.” „Tak,” odpowiedziała Marta, „wiem, że wstanie w  
czasie  zmartwychwstania  w  dniu  ostatecznym.”  Jezus  jej  przerwał:  „W  dniu 
ostatecznym! Kiedy Ja tu jestem, to ten ostateczny dzień jest tutaj. Czas minął i nie  
ma dnia wczorajszego, dzisiaj i  jutro” — „Ja jestem zmartwychwstanie i życie.”  
„Wszelki czas jest zawarty i rozwiany kiedy Ja tu jestem.”

„JESTEM” — słyszeliśmy to już kiedyś! Odwieczny jest zmartwychwstaniem i  
życiem ponieważ czas odchodzi, kiedy wchodzi wieczność. Wszystkie Pisma, mając 
to na  uwadze mówią: „Tak, historia na ziemi może być tym, czym jest, ale Ja jestem  
tutaj i na koniec to wszystko się zmieni.” To jest właściwie to, co On powiedział w  
dniu  zmartwychwstania:  „Ja  żyję,  wypełniłem  wszystkie  Pisma.  Zgromadziłem 
wszystkie Pisma, cała historię człowieka w jego relacji z Bogiem i wypełniłem to.  
Oto  jestem,  realizacja  wszystkiego,  co  Bóg  zamierzył  i  wszystkiego,  co  historia  
uważała za niemożliwe.”
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Kościół wyrażeniem Chrystusa zmartwychwstałego i wywyższonego

Teraz  Nowy  Testament  pokazuje  nam  dwie  rzeczy  w  odniesieniu  do  Chrystusa  
zmartwychwstałego i siedzącego po prawicy Boga. Pokazuje nam — i to jest to, co 
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widzimy szczególnie  w tym fragmencie  w Efezjan,  jak już  to  podkreślałem — że  
Kościół,  który jest Jego Ciałem w Duchu teraz ma relacje ze zmartwychwstałym 
Chrystusem.  „…Jego ustanowiłem głową nad wszystkim dla  Kościoła,  który  jest  
Jego ciałem.” Nie jest to Ciało bez Głowy i nie jest to Głowa bez Ciała; ale jest to  
jedność.

W  tym  samym  liście  jest  powiedziane,  że  my  w  Bożych  myślach  jesteśmy 
posadzeni  wraz  z  Nim w okręgach  niebiańskich.  Kościół,  kiedy  jest  na  gruncie  
duchowym, ma relacje ze zmartwychwstałym Chrystusem. Jest to pierwsza wielka 
rzecz, jakiej uczy Nowy Testament i czyni to szczególnie poprzez naukę Pawła przez  
objawienie  Ducha.  Nawet  jeżeli  Kościół  jest  tylko  reprezentowany poprzez  małą  
społeczność na danym miejscu na ziemi, a ta społeczność stoi naprawdę na gruncie  
Chrystusa,  rozwiewane są czas i  przestrzeń i  wszelkie  ograniczenia i  największe  
więzy ziemi są dotykane w jednym momencie.

Jeżeli  tu na ziemi jest mała grupka na zmartwychwstałym Chrystusie, poprzez  
odrodzenie,  poprzez  potężne  działanie  tego  samego Ducha,  który  wzbudził  Go z  
martwych,  w  ich  wewnętrznej  istocie  są  oni  prawdziwie  wzbudzeni  wraz  z  
Chrystusem na gruncie nowego stworzenia i  są prowadzeni Duchem, to kiedy ta  
grupka  funkcjonuje  w  Duchu  Świętym,  to  przestrzeń  niknie.  Zanika  wszelka  
geografia; krańce ziemi są dotykane z tego miejsca i w momencie może się zdarzyć  
wszystko wszędzie. Nie jest to sprawa oczekiwania przez tygodnie, miesiące czy lata.  
Jeżeli Pan zechce, Kościół może wywrzeć na niego wpływ w momencie, gdyż czas  
tym nie rządzi.

Kiedy jesteś w Duchu, to jesteś poza tą sferą. Modlenie się w Duchu Świętym jest  
to po prostu wprowadzanie w czyn tego, czym jest Chrystus po prawicy Bożej; jest to  
funkcjonowanie zmartwychwstałego Chrystusa. Dlatego On powiada: „Oto jestem z 
wami zawsze, aż do skończenia świata.” „Dana Mi jest wszelka moc na niebie i na  
ziemi. Idźcie więc i czyńcie uczniami wszystkie narody” (Mat. 28:18-20).

Ale kto ma iść? Kościół, a Jego najmniejszą komórką Kościoła jest dwoje. Jest to  
wspólna sprawa, wprowadzanie na widok znaczenia Ciała. Tam gdzie działa Duch,  
nie jest to nic mniej, tylko Chrystus z martwych wzbudzony, który wstąpił do nieba,  
wywyższony, wykonujący Swoje dzieło poprzez Swoje Ciało, z usuniętymi wszelkimi 
ograniczeniami. To jest wspaniałe!

Oczywiście  nie  brzmi  to  tak  niezwykle  dla  nas,  ponieważ  słyszeliśmy  to  już  
wcześniej  i  wiemy coś  o  tym w terminach  nauki,  ale  kiedy  przedstawiamy takie  
rzeczy  temu  światu,  który  nigdy  tego  nie  słyszał,  to  brzmi  to  niedorzecznie,  
fantastycznie, zarozumiale. Tu jednak mamy chrześcijaństwo, które stawia olbrzymie  
wymagania dla wiary. Jest to albo prawda, albo nieprawda. Jeżeli jest to prawda, to  
jest to coś wielkiego. Jeżeli nie, to jesteśmy głupcami!

Ale tak to jest i już! Aby Kościół mógł się nauczyć więcej tego co to znaczy być w 
jedności ze zmartwychwstałym Chrystusem! Aby była społeczność dwóch, trzech lub 
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więcej,  pomimo  tego,  że  są  fizycznie  ograniczeni  tu  na  ziemi  poprzez  czas  i  
przestrzeń, to jednak naprawdę funkcjonują w Duchu Świętym tak, aby uniwersalny  
Chrystus — wszystko co to oznacza, że On siedzi po prawicy Boga — był wyrażany!  
Modlę się do 
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Boga, aby to wam to objawił poprzez Ducha i abyście to mogli zrozumieć, gdyż to by  
spowodowała wielką zmianę! Mamy jeszcze wiele do zrobienia, zanim to zostanie we 
właściwy sposób docenione. Ale jest to prawdą!

Powiedzieliśmy,  że  Chrystus  w  zmartwychwstaniu  po  prawicy  Bożej  jest  
reprezentantem człowieka zbiorowo, zgodnie z Bożym zamysłem. Co oznacza Jego 
obecność tam? Co mówią te czterdzieści dni po Jego zmartwychwstaniu? Mówią, że  
jest On w innym świecie i na całkowicie innym gruncie. Stare ludzkie i naturalne  
rzeczy  przeminęły  i  On  na  nie  nie  zezwala.  Wszystko  jest  nowe  — nowe  moce,  
relacje,  zdolności,  zrozumienie.  Jest  całkiem nowy stan  rzeczy,  który  przewyższa 
stare  i  sięga  dalej;  i  to  co  jest  możliwe  teraz,  jest  poza  naszą  zdolnością  
zrozumienia.  Jest  to  znaczenie  2  Koryntian  5:17:  „…W  Chrystusie  jest  nowe  
stworzenie; stare przeminęło, oto wszystko jest nowe.”

Kiedy dotykamy tych rzeczy, ludzki język jest niewystarczający, aby to wyrazić.  
„nadzwyczajną  wielkość  Jego  mocy”  —  superlatywy  w  tej  sferze!  Ach,  jakie  
rozszerzenie poprzez nowe zrozumienie wielkości Chrystusa w Jego Osobie, Jego 
śmierci, Jego zmartwychwstaniu!

Tak więc Nowy Testament wskazuje nam, że najwyższą rzeczą jest to, iż Kościół  
na  jego  prawdziwej,  duchowej  podstawie  jest  jedno  ze  zmartwychwstałym  
Chrystusem. Nie „ten Kościół,” który mamy tu na ziemi, gdyż on taki nie jest. Ale  
Boży zamysł dotyczący Kościoła nie jest niemożliwy i tylko idealistyczny. Jest to coś  
praktycznego.

Dwóch  świętych,  pokornych  i  nieważnych  na  tym  świecie,  ale  naprawdę 
zgromadzonych razem w Duchu mogą być narzędziem tego, któremu została dana  
wszelka  moc  na  niebie  i  na  ziemi.  U  takich  mogą  zostać  usunięte  wszelkie  
ograniczenia i mogą oni w jednej chwili dosięgnąć krańców ziemi. Czy wierzysz w 
to?

To  jest  prawdziwe  znaczenie  naszego  uwielbienia  w  zmartwychwstałym 
Chrystusie. Musi to być coś więcej niż emocje i więcej niż chwalebna doktryna; tak,  
więcej  niż  prawda,  z  którą  się  zgadzamy.  Musi  to  być  bardzo  praktyczne.  
Zmartwychwstały Chrystus jest najbardziej praktyczną propozycją dla Kościoła.

Kiedy  został  wzbudzony  z  martwych,  powiedział:  „wszelka  władza”  —  a 
dosłownie jest napisane — „została mi  właśnie dana na niebie i na ziemi. Idźcie  
więc…” — mówi do Kościoła — „a Ja jestem z wami” — z całą władzą na niebie i  
na  ziemi  —  „aż  do  skończenia  wieku.”  Myśmy  nie  zrozumieli  prawdziwego  
znaczenia i wartości tego! My po prostu wybieraliśmy fragmenty i uczyniliśmy z tego 
podstawę  ewangelizacji  świata  i  wysiłków  misyjnych.  Nie  włączyliśmy  do  tego 
potężnej implikacji zmartwychwstałego Chrystusa.

Dosłowne, zakończenie tego co Duchowe
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Inną rzeczą, którą tylko wspomnę, która jest pokazana w Nowym Testamencie w tym 
połączeniu  jest to, że zakończenie tego co duchowe będzie dosłowne. Ta relacja z  
Chrystusem jest sprawą duchową. Jest to życie duchowe, Duch w nas i my w Duchu; 
ale 
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jest dosłowne przeciwieństwo tego, w zakończeniu duchowego.
Zakończenie tego co duchowe polega na tym, że  to ciało poniżenia, skażenia,  

będzie  przemienione  na  podobieństwo  Jego  chwalebnego  ciała,  zarówno 
indywidualnie  i  zbiorowo.  Będzie  to  sprawa  indywidualna,  gdyż  to  oznacza  1  
Koryntian  15.  Będzie  to  również  sprawa  zbiorowa,  gdyż  całe  Ciało  będzie  
przemienione.  Kościół  będzie  chwalebny,  bez  zmazy  czy  zmarszczki  lub  czegoś 
podobnego (Efezjan 5:27) — bez cienia skażenia i bez możliwości skażenia tak, jak  
Jego ciało w chwale. Jest to zakończenie duchowego, a Apostoł powiada, że my w 
Duchu Świętym już do tego wzdychamy.

Oby  Pan  nam  dał  świeże  spojrzenie  na  to  co  ma  oznaczać  Jego  
zmartwychwstanie  w  praktyce.  Jeżeli  praktyczne  znaczenie  ma  doprowadzić  do  
jakiegoś działania, to najpierw musimy to zrozumieć przez wiarę, a potem na tej  
postawie działać. Kiedy się schodzimy razem, niech to nie będzie tylko po to, żeby 
wypowiedzieć kilka modlitw i przedstawić różne prośby, ale aby dać żyjącemu Panu  
przez Jego Ducha możliwość działania poza zasięg naszego miejsca, przestrzeni i  
czasu i aby On sam z Tronu poprzez Kościół mógł dotykać wszelkich sfer na ziemi i  
w niebie i czynić to, co jest Jego wolą.

Czemu nie  teraz,  kiedy widzimy,  że  On jest  poza czasem? Czemu mielibyśmy  
akceptować opóźnienia, jeżeli Pan chce działać teraz? Chcemy być o wiele bardziej  
praktyczni. Jeżeli jest to prawdą, że jesteśmy jedno ze zmartwychwstałym Panem,  
siedzącym na Tronie,  to  powinno to  mieć  niesamowite  reperkusje.  Niech tak  się  
stanie!

T. Austin-Sparks (1970)     
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