
Nasz mocny Fundament 
Tom 12, Numer 1

W numerze:

Strona 3 : Chrześcijaństwo czy duchowość?
Jeżeli Chrystus, i to ukrzyżowany, nie jest fundamentem poselstwa ewangelii, to 
mamy do czynienia z czymś więcej niż inną formą duchowości.

Strona 7: Centralne miejsce Przebłagania
Nasze postrzeganie Chrystusa będzie tak doniosłe, jak nasze zrozumienie Jego dzieła 
na Krzyżu.

Strona 14: Wieczna natura dzieła Chrystusa
Na Golgocie Bóg położył wieczny fundament dla Swojego królestwa. Jest to dzieło 
dokończone i wieczne.

Strona 15: Osoba i dzieło Zastępcy
Widząc pełnię Jego charakteru i nieodwołalność Jego dzieła, zaczynamy doceniać 
dzieło Chrystusa jako naszego Zastępcy.

Strona 22: Jezus daje poznać Siebie — poprzez Swój Krzyż
Chrystus, którego musimy pragnąć, to ten ukrzyżowany. Każdy inny Chrystus jest  
fałszywy i nie jest Jezusem, który objawił się uczniom po Swoim zmartwychwstaniu.

„On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za 
nasze,lecz i za grzechy całego świata.” — 1 Jana 2:2



Nasz mocny Fundament 

Łaska Krzyża

Rzeczywiście, nigdy w historii ludzkości nie było nic bardziej wulgarnego 
niż krzyż Jezusa! Jednak gdzie leży owa wulgarność? Leży ona w grzechu 
który zmaltretował Go i tam Go umieścił. To twoja wulgarność. To moja 
wulgarność.  To  wulgarność  która  kłamie,  oszukuje  i  jest  nieczysta; 
wulgarność która straciła poczucie Bożego tronu i czystość Jego nieba. To 
jest wulgarność, która poniosła krzyż!

Choroba jest wulgarna, jednak matka i pielęgniarka, które opiekują się 
chorym ku jego uzdrowieniu, nie są wulgarne. Kontakt z chorobą nie jest 
wulgarny. Przychodzę pod krzyż by skłonić swoją głowę ze wstydem i bić 
się w pierś mając wyrzuty sumienia. Grzech jest tak wulgarny, że można 
się z nim rozprawić tylko poprzez to, co zakłóca Boże życie. Krzyż; tak, 
w istocie;  jednak szorstki,  brutalny rzymski  krzyż  był  w owym czasie 
obrazem  czegoś  o  wiele  straszniejszego.  Te  dwa  kawałki  drewna  i 
umierający  Człowiek!  Straszny  i  przerażający  widok,  a  jednak 
nieskończenie gorszy był Boży ból, który był niewidzialny, z wyjątkiem 
tego krzyża.  W Swojej bogatej łasce zabrał nasz grzech i, w cierpieniu 
Swojego jedynego Syna, jego wulgarność. Wulgarny krzyż; jednak to co 
w nim wulgarne, to mój grzech. Świeci przez niego światło pochodzące 
od tronu; przepływa przez niego wielka rzeka Jego łaski.

G. Campbell Morgan (1904)
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Chrześcijaństwo czy duchowość?
Brzask nowego milenium widział kościół Jezusa Chrystusa zaangażowany w 
ogromną walkę. Ze wszystkich stron podejmowane są wysiłki zmierzające ku 
zredukowaniu poselstwa chwalebnej ewangelii do czegoś tak pustego i bez 
znaczenia, by nie było już dłużej „mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto 
wierzy” (Rzymian 1:16). Wiele z tych działań pochodzi z zewnątrz kościoła, 
gdyż duchowe siły próbują zredukować chrześcijaństwo do jednej z wielu 
„dróg prowadzących do Boga.”

Ravi Zacharias, znakomity chrześcijański apologeta, w ten sposób opisuje 
współczesny klimat: „Z filozoficznego punktu widzenia możesz wierzyć we 
wszystko, obyś tylko nie twierdził że to jedyna prawda. Z moralnego punktu 
widzenia  możesz  praktykować  wszystko,  bylebyś  nie  twierdził  że  to  ta 
„lepsza”  droga.  Z  religijnego  punktu  widzenia  możesz  trzymać  się 
wszystkiego,  o  ile  tylko  nie  wprowadzisz  tam  Jezusa  Chrystusa.  Jeżeli 
duchowa idea pochodzi ze Wschodu, daje się jej zupełną nietykalność; jeżeli 
z Zachodu, jest gruntownie krytykowana. Tak więc dziennikarz może wejść 
do kościoła i wyśmiewać się z tego co tam się odbywa, jednak niech nie 
waży  się  zrobić  tego  samego  gdy  ceremonia  odbywa  się  w  porządku 
wschodnim. Taki jest klimat pod koniec dwudziestego wieku” (fragment z 
Jesus Among Other Gods).

Świadomie czy nieświadomie, ta powszechna postawa zbiera obfite żniwo 
w postaci „ewangelii,” która jest zwiastowana w chrześcijańskich kościołach 
w  wielu  częściach  świata.  Potrzeba  „dopasowania  się,”  „politycznej 
poprawności,”  bycia  „na  miejscu”  sprawiła,  że  wielu  nauczycieli  i 
kaznodziejów  pozbyło  się  tych  fragmentów  chrześcijańskiego  przesłania, 
które  można  określić  jako  „konfrontacyjne”  czy  „obraźliwe.”  W 
konsekwencji, istnieje wątpliwość czy taka ewangelia rzeczywiście zawiera 
to, co Biblia nazywa poselstwem „dobrej nowiny.”
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Na całym świecie zwiastowana jest liczna mieszanka „innych ewangelii.” 

Mogą zawierać  w sobie  większą  lub  mniejszą  ilość  biblijnego nauczania. 
Wielu używa imienia Jezusa jako podstawy swoich wierzeń i zasad, jednak 
ogromna 
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Nasz mocny Fundament 
Chrześcijaństwo czy duchowość?

większość podryfowała daleko od miejsca zacumowania u fundamentalnych 
nauk chrześcijańskiej wiary.

Bez grzechu, bez przebłagania

Największą szkodą, na jaką narażone jest dzisiaj poselstwo ewangelii,  jest 
wyraźny brak istnienia grzechu, który deklaruje się w całym społeczeństwie. 
Dzieje się tak z wielu powodów. Oto tylko kilka.

Rosnący  wpływ  wschodnich  religii  na  popularny  zachodni  sposób 
myślenia ustawicznie pcha nas w kierunku poglądu, że nasze czyny nie mają 
trwałej  wartości  moralnej.  Wszystko  jest  kwestią  osobistego  wyboru  i 
satysfakcji. Yun-Men, mistrz Zen, podsumowuje tę koncepcję w ten sposób: 
„Jeżeli chcesz otrzymać czystą prawdę, to nie troszcz się o dobro czy zło. 
Konflikt  pomiędzy dobrem i  złem spowoduje  tylko chorobę umysłu.”  Ci, 
którzy walczą o wyraźne i pewne rozróżnienie pomiędzy dobrem i złem, są 
często  postrzegani  jako  „chorzy  na  umyśle,”  uważani  za  zdecydowanie 
„niedzisiejszych” i wyśmiewani jako „staroświeccy.”

Inna rozpowszechniająca się postawa wobec grzechu polega na tym, że 
wszystko  jest  uwarunkowane  genetycznie.  Jesteśmy  niczym  więcej  jak 
anatomicznymi  robotami,  które  nie  mogą  być  odpowiedzialne  za 
przypadkową mieszankę genów, składającą się na nasz fizyczny make-up. 
Homoseksualizm,  złodziejstwo,  złość,  czy  jakiekolwiek  inne  negatywne 
cechy czy czyny — nie jesteśmy za nic  odpowiedzialni.  Naukowcy mają 
nadzieję,  że  niedługo  będą  w  stanie  odkryć  powód  każdej  sfery  naszej 
osobowości i charakteru, a wszystko będzie natury biologicznej. Końcowy 
wniosek  jest  taki,  że  grzech  nie  może  stanowić  problemu,  ponieważ  nie 
istnieje.

Ogromne  niebezpieczeństwo  wynikające  z  tego  sposobu  myślenia  jest 
takie, że jeżeli nie ma grzechu, to nie ma też potrzeby przebłagalnej ofiary za 
grzech. We współczesnym sposobie myślenia nie ma miejsca na Odkupiciela, 
który  odkupiłby  nas  od  sądu  i  mocy  grzechu.  Mówiąc  krótko,  nie  ma 
potrzeby Jezusa Chrystusa ani Jego śmierci na krzyżu.

Ponownie, nacisk jaki wzrasta we wszystkich dziedzinach społeczeństwa, 
ma znaczący wpływ na wiele kościołów. Grzech jest  rzadko wymieniany. 
Boża  miłość  jest  tak  ekstremalnie  akcentowana,  że  Jego  świętość  i 
sprawiedliwość  jest  mocno  rozcieńczana  albo  po  prostu  ignorowana. 
Właściwie moglibyśmy zmodyfikować komentarz Zachariasa i powiedzieć: 
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„Możesz zwiastować ewangelię jaką tylko chcesz, byleby tylko nie było tam 
wzmianki o grzechu czy krzyżu.”
Chrześcijaństwo czy duchowość?

To  rażące  zredukowanie  dzieła  Chrystusa  odbiera  realność  „dobrej 
nowinie,” za którą apostołowie i pierwsi męczennicy oddawali swoje życie. 
Usuwa chrześcijaństwo z jego pozycji jako jedynego kanału zbawienia dla 
zgubionego  i  umierającego  świata,  i  obraca  „wiarę,  która  raz  na  zawsze 
została przekazana świętym” (Judy 3) w kolejną formę duchowości. Skutki 
są duchowo i wiecznie katastrofalne. „Zaprzeć się poselstwa o Jezusie dążąc 
do  osiągnięcia  duchowości,  to  wyczarować  wyimaginowaną  religię; 
próbować zobaczyć niebo, podczas gdy widok ogranicza się do ziemi” (Ravi 
Zacharias).

Religijna forma pozbawiona mocy

W drugim Liście do Tymoteusza Paweł ostrzega go — i nas — że czasy 
ostateczne będą oglądały takie straszne rzeczy.  Apostoł przedstawia długą 
listę  grzechów,  które  będą  obecne  w  owych  dniach,  ale  kończy 
zadziwiającym  stwierdzeniem,  że  tacy  ludzie  będą  „przybierali  pozór 
pobożności” (3:1-5). Jednakże natura ich życia i charakteru zaprzeczy mocy 
tej pobożności, którą jak twierdzą, posiadają. Paweł poleca Tymoteuszowi, 
aby nie miał nic wspólnego z takimi ludźmi.

W  Exposition  of  the  Epistles  to  Timothy  (Ekspozycja  Listów  do 
Tymoteusza — przyp.  tłum.)  W.E.  Vine  czyni  takie  komentarze:  „Ludzie, 
których złe cechy podaje w formie całej listy, wydają się wychodzić poza 
granice  tego,  co  nazywa się  chrześcijaństwem,  ponieważ mówi o nich że 
‘przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej 
mocy.’ Taka sytuacja dominowała na przestrzeni kilku stuleci już po czasach 
apostoła.  Spoganizowane  chrześcijaństwo  stało  się  wyraźną  oznaką  całej 
sfery zasięgu chrześcijańskiej wiary. Pomimo iż Reformacja odnowiła pewną 
miarę czystości, nie zapobiegła przebudzeniu zła.

„Trzy wybitne cechy charakteryzują całość —  samolubstwo, pycha i brak 
samokontroli.  Podczas  gdy  to  proroctwo  znalazło  swoje  wypełnienie  w 
minionym czasie, wskazuje na zupełny rozwój zła pod koniec tego wieku.

„Utrzymywanie  zwykłych  form  pobożności  jest  oznaką  przebiegłości 
Szatana, pragnącego by ludzie rzekomo trzymali się chrześcijańskiej wiary, 
zaprzeczając  jednak  jej  prawdziwej  mocy,  mocy  Ducha  Bożego,  który 
prowadzi nas do przylgnięcia do Jego Słowa i uwielbienia Chrystusa. Mamy 
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stronić od tych, którzy w ten sposób odwracają się od Boga i zachowując 
zewnętrzną formę, zaprzeczają prawdziwej mocy pobożności.”

Paweł  idzie  dalej,  przypisując  wiele  z  tego  fałszywym  nauczycielom 
takim jak Jannes i Jambres,  którzy nie byli  naśladowcami Boga, a jednak 
potrafili 
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Chrześcijaństwo czy duchowość?

imitować pewne czyny Mojżesza i Aarona (3:6-8; 2 Mojżeszowa 7:8-13). I 
dzisiaj  jest  wielu takich, którzy używają imienia Chrystusa,  jest  to jednak 
tylko zwykła imitacja, i prowadzą tłumy w jakąś formę duchowości, która, 
jak  wydaje  się,  posiada  wszystkie  właściwe  cechy,  ale  końcowa  pustka 
zaprzecza wiecznej mocy Bożej.

W  tych  burzliwych  czasach  każdy  wierzący  musi  odpowiedzialnie 
rozważyć  poselstwo  jakie  słyszy  i  nauczycieli  za  jakimi  idzie.  Tak  jak 
Bereńczycy,  musimy badać Pisma,  by zobaczyć czy to,  co słyszymy,  jest 
prawdą (Dzieje Ap. 17:11). Musimy nakłonić ucha ku przestrodze Jana — 
„nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż 
wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat” (1 Jana 4:1).

Odrzucenie zdrowej nauki

Paweł  obarcza  winą  nie  tylko  fałszywych  nauczycieli,  ale  później,  w 
swoim Liście, wskazuje, że również słuchacze będą podążali za pustym 
nauczaniem i  baśniami (4:4).  Usilnie  zachęca Tymoteusza,  by  wiernie 
zwiastował słowo, karcił, gromił i pouczał. Nacisk, skierowany na Boże 
Słowo, jest wyraźną wskazówką co do sedna sprawy.

W swoim napomnieniu Paweł zawarł wymowną uwagę, która powinna 
być  zachętą  i  wyzwaniem  dla  tych,  którzy  walczą  o  wiarę  w  obecnych 
czasach. Mówi do Tymoteusza, by wykazywał „wszelką cierpliwość.” Inne 
tłumaczenie oddaje to jako „całą cierpliwość.” W czasach gdy coraz więcej 
ludzi  wydaje  się  odrzucać  zdrową  naukę  ewangelii  Jezusa  Chrystusa  i 
podążać  za  wszelkiego  rodzaju  opowieściami  i  baśniami,  nie  możemy 
zwiastować naszego poselstwa z postawą oburzenia i irytacji, ale w stosunku 
do słuchających nas mamy wykazywać cierpliwość i wyrozumiałość.

Pomimo tego,  Paweł  wskazuje  wyraźnie,  że  przyjdzie  taki  czas,  kiedy 
czyste  poselstwo  ewangelii  Jezusa  Chrystusa  będzie  coraz  bardziej 
niepopularne.  Ludzie  będą  chcieli  pociechy  i  utwierdzenia  we  własnych 
samolubnych  pragnieniach,  więc  znajdą  sobie  nauczycieli,  którzy  chętnie 
pójdą im na rękę. Nauka o krzyżu będzie postrzegana (jak i zawsze była) 
jako  obraźliwa  i  głupia.  Prawda  będzie  poświęcona  na  rzecz  osobistej 
satysfakcji  i  przyjemności.  Z  pewnością  żyjemy  obecnie  w  tym 
przepowiedzianym czasie.
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Stojąc pewnie

Czy  jesteśmy  nauczycielami,  czy  też  tymi  którzy  słuchają  nauczycieli, 
wyzwanie 
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Nasz mocny Fundament 
Chrześcijaństwo czy duchowość?

dzisiaj  dotyczy  utrzymania  prawości  ewangelii  Jezusa  Chrystusa. 
Wpośród coraz bardziej bezbożnego społeczeństwa, musimy zwiastować 
i  żyć  poselstwem,  które  jest  prawdą  w  odniesieniu  do  centralnego 
miejsca  jakie  zajmuje  Jezus  Chrystus.  To  poselstwo  daje  zawsze 
pierwsze miejsce dziełu Krzyża i zbawieniu dla grzesznika, który ujrzy 
końcowe  wypełnienie  w  nadchodzącym  królestwie  uwielbionego 
Chrystusa. To jest podstawa prawdziwego chrześcijaństwa. Coś innego 
jest tylko słabą i pustą duchowością. Podniesie nas tylko tak wysoko, jak 
sami możemy siebie wynieść.

Bruce Garrison (2001)                                                                   

Centralne miejsce Przebłagania
[Artykuł P.T. Forsyth’a wymaga koncentracji i rozmyślania, 

ale poselstwo tu zawarte przyniesie wielkie błogosławieństwo i wyzwanie.]

Kiedy mówimy o centralnym miejscu jakie zajmuje Przebłaganie, mamy na 
myśli o wiele więcej niż tylko jego miejsce w systemie religijnym. Mówimy 
o tym co  stanowi  centrum nie  rozumowania  ale  samego życia,  sumienia, 
historii  i  przeznaczenia.  Mówimy o tym co stanowi moc moralnego życia 
świata i jego historycznego przełomu, podstawę egzystencji kościoła i jedyne 
znaczenie samego Chrystusa.

Chrystus jest dla nas tym czym Jego krzyż. Wszystko czym Chrystus był 
w niebie albo na ziemi, zostało zawarte w tym co On uczynił. I wszystko 
czego  wymagała  moralna  dusza  człowieka  względem wieczności,  zostało 
tam  wykonane.  Ani  krzyż  ani  Chrystus  nie  są  po  prostu  faktem 
historycznym,  któremu  podporządkowujemy  nasz  moralny  kalendarz; 
stanowią  słońce  na  naszym  niebie,  siłę  w  naszym  świecie.  Są  naszym 
żywotnym centrum, nie jako zwykłe fakty ale jako sakramenty; nie z powodu 
ich występowania ale znaczenia; nie dlatego że je uznajemy ale ponieważ 
nimi żyjemy.
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Słyszy się czasami: „Istnieje kilka teorii na temat Przebłagania, ale my 

musimy zajmować się samym faktem a nie naszym zrozumieniem go.” Taki 
sposób myślenia jest korzeniem wszystkiego, co jest słabe i złowieszcze w 
dzisiejszych kościołach. Jedyną rzeczą jakiej potrzebujemy, to zrozumieć 
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Nasz mocny Fundament 
Centralne miejsce Przebłagania 

Przebłaganie takim życiowym zrozumieniem, z pełną świadomością.
To  tam  Chrystus  objawia  się  na  dobre.  Tam  w  końcu  przemawia  i 

przejmuje  dowództwo  nad  głęboką  elokwencją  spraw  moralnych. 
Powtarzam, Chrystus jest dla nas tym czym Jego krzyż.

Nie  zrozumiesz  Chrystusa  dopóki  nie  zrozumiesz  Jego  krzyża.  Nie 
zmierzysz  też  świata  moralnego.  Fakt  taki  jak  Chrystus  czy  Jego 
Przebłaganie istnieje tylko wtedy gdy jest zrozumiały i zamieszkuje w nas z 
całym swoim moralnym znaczeniem i naturą. Tylko dzięki jego zrozumieniu 
uciekamy od religii bez rozumu i od religii, która dotyczy tylko rozumu; od 
pietyzmu z jego brakiem krytycznego osądu i od racjonalizmu z jego brakiem 
wszystkiego innego.

Krzyż objawia Bożą sprawiedliwość

Nie wstydźmy się krzyża Chrystusa, gdyż tylko tam objawiona jest dla naszej 
rosnącej  wiary  ostateczna  i  powszechna  Boża  sprawiedliwość.  Moralny 
porządek świata jest naszą jedyną współczesną pewnością wśród tych, którzy 
są w ogóle czegokolwiek pewni. I jeżeli, tak jak my chrześcijanie wierzymy, 
ten  moralny  porządek  odzwierciedla  naturę  świętego  Boga  (bez 
wyczerpywania Jego istnienia), to najwyższy interes świata leży właśnie w 
tym Bogu.

Dlatego też wszystkie postawy etycznej wiary, takiej jak chrześcijaństwo, 
muszą się stąd wywodzić. Chrześcijaństwo jest prawdziwe tylko wtedy gdy 
zajmuje się nią, i jest ostateczne tylko wtedy gdy pogodzi się z nią. Krzyż 
Chrystusa  zajmuje  więcej  niż  tylko  przelotne  miejsce,  jeżeli  tylko  daje 
końcowy efekt tej świętej rzeczy i jest postrzegany w połączeniu z nią. Nie 
ma znaczenia jako przypadek,  chyba że ta  rzecz jest  rozumiana;  nie jako 
kawałek  historii,  tylko  gdy  jest  ponad-historyczny.  Jest  zaprezentowany 
naszemu  sumieniu,  a  nie  naszemu  współczuciu  czy  gustom.  Nie  jest 
imponującym widowiskiem ale decydującym faktem, z moralnym nakazem 
Bożej świętości jako sprawą centralną i pierwszorzędną.

Zastosowanie  tego  jest  jedyną  rzeczą  potrzebną  dla  rozwiązania 
wewnętrznych kłopotów naszej dzisiejszej religii. Oświecony Judaizm może 
zwiastować ewangelię przebaczenia ale nasza chrześcijańska religia ma do 
czynienia  głównie z  warunkami  odkupienia;  nie z  Jego  gotowością,  ale  z 
Jego wolą; z Jego wolą nie tylko jako Jego celem, ale Jego czynem; nie jako 
zamierzone ale jako osiągnięte.
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Nasz mocny Fundament 
Słaba ewangelia głosi: „Bóg jest gotowy przebaczać”; potężna ewangelia 

zwiastuje: „Bóg odkupił.” Oferuje nie tylko samo przebaczenie, które byłoby 
zwykłą powierzchowną amnestią, ale przebaczenie w moralny sposób, święte 
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Nasz mocny Fundament 
Centralne miejsce Przebłagania 

przebaczenie;  przebaczenie  które  nie  tylko  odnawia  duszę  ale  czyni  to  w 
jedyny skuteczny i wieczny sposób, odnawiając w tym akcie nieskończony 
moralny porządek, odbudowując ludzkość od podstawy moralnej rewolucji.

Bóg  jedna   czyniąc   Chrystusa   grzechem,   a   nie   obarczając   Go 
nim (2 Koryntian 5:21).  Chrześcijański akt przebaczenia od razu zauważa 
szeroki moralny porządek rzeczy i idzie daleko do źródeł ludzkiej woli po 
zupełną  pokutę  i  nowy  porządek  posłuszeństwa.  Czyni  to  poprzez 
spożytkowanie Bożego  sądu na centralny akt  miłosierdzia.  Nie  myślcie  o 
Bożym sądzie  jako  o  przypadkowym zrządzeniu  ale  o  koniecznej  reakcji 
świętego Boga na grzech. Tylko tam znajdujemy boską konieczność krzyża 
w grzesznym świecie — moralną konieczność sądu.

Sąd spadający tylko na człowieka, zniszczyłby go. Sąd zrodzony przez 
samego  Boga  byłby  nieadekwatny,  nie  trafiający  celu,  bez  związku  z 
przeżyciem  i  odrodzeniem  człowieka.  Ale  sąd  zrodzony  przez  Boga  w 
człowieku, w takim rasowym, mało tego, kosmicznym przeżyciu jak krzyż 
Chrystusa, jest stworzeniem nowego sumienia i nowej etyki rasy. Wraz  z 
Chrystusem wszyscy umarli.

Śmierć wraz z Chrystusem nie jest zwykłą etyczną ideą, ukończoną kiedy 
powiedzie nam się w tym. Jest religijną czy też mistyczną ideą, która jest 
etyczna jako mająca udział  w świętym akcie,  gdzie jest  już kompletna w 
zasadzie. Nie jest to stosowanie w życiu zasady zbawienia; zbawienie staje 
się naszym życiem; praktyczne chrześcijaństwo to swobodne życie nim, a nie 
żmudne dopasowywanie do niego.

Ten  sąd  spadł  na  Chrystusa  raz  na  zawsze.  Nie  jest  to  sąd  nad 
indywidualnym  człowiekiem  ale  nad  człowiekiem  w Chrystusie.  Nie  jest 
podsumowaniem  naszych  własnych  sądów  w  świetle  Chrystusa;  należy 
raczej powiedzieć, że nasz samosąd jest inspirowany poprzez całkowity sąd 
na Chrystusie, raz na zawsze. Spoczywa na nas stosownie do tego w jakim 
stopniu jesteśmy w Nim; jednak nie jako sąd lecz jako łaska; nie jako kara 
ale jako zbawienie; nie jako utrapienie ale jako krzyż.

Chrześcijaństwo bez krzyża

Bez krzyża i jego Przebłagania dochodzimy do religii wielu kwestii ale bez 
atmosfery, wielkiej sympatii ale bez wyobraźni, wielkiej życzliwości lecz bez 
wielkości, wielkiego uroku ale bez siły — religii dla przyjaźnie nastawionych 
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Nasz mocny Fundament 
a nie dla zbuntowanych, w której miłujemy naszego sąsiada ale nie wroga 
czy naszego Sędziego; religii dla wrażliwych ale nie dla świata.
Centralne miejsce Przebłagania 

Kiedy krzyż wychodzi z centrum religii, ta w swoim czasie wychodzi z 
centrum moralnej i publicznej energii człowieka. Wtedy ludzie rozmijają się 
z kaznodzieją, ponieważ nie jest on na tyle silny by ich przyciągnąć i zdobyć 
ich  uwagę.  Zbyt  wiele  gada  a  ma  za  mało  do  powiedzenia.  Swój  wiek 
traktuje jako słabość a nie jako siłę. Nie dociera do ich dusz z taką ewangelią 
jaką ma.

Patos Chrystusa zajmuje miejsce Jego mocy. Kanonizujemy słabe rzeczy 
naszego chrześcijańskiego świata w pogoni za szybkim sukcesem. Religia 
staje  się  zbyt  ateistyczna,  zbyt  wyłącznie  współczująca,  zbyt  nijaka, 
naturalistyczna.  Święta  Bożego  Narodzenia  stają  się  festiwalem 
niemowlęctwa,  Wielki  Piątek  uwielbieniem  żalu  a  Wielkanoc  pochwałą 
wiosny i odnowy, zamiast odrodzenia.

Używając starego języka teologicznego, mając obsesję na punkcie kultury 
i  jej  wymyślnych  przysmaków,  zostaliśmy  zdominowani  przez  pasywne 
posłuszeństwo  Chrystusowi,  zamiast  aktywnego.  Krzyż  traktujemy  tylko 
jako  Pasję,  zamiast  jako  zasadę,  albo  jako  moralną  zasadę  zamiast 
zdecydowany czyn. Chrystus staje się postacią patetyczną, kruchą, pomocną i 
łaskawą, zamiast potężną.

Wolimy  smak  wieczornego  nabożeństwa  od  porannego.  Religia 
pozbawiona godzin w których jesteśmy pełni energii, znajduje schronienie w 
wieczornej  porze.  I  taką  też  przybiera  barwę.  Nabywa  tego  pasywnego 
charakteru — niestety zbyt często u kaznodziejów, którzy powinni być pełni 
aktywności.

Mamy  tendencję  do  zawyżania  znaczenia  cichego,  spokojnego, 
wieczornego charakteru religii,  której  święci patronowie znajdują się poza 
ewangelicznym szeregiem, z Francis i Fra Angelica na czele; albo jesteśmy 
pochłonięci  typem  przyjaznym,  braterskim  i  gwarnym.  Przez  cały  czas 
Kościół wpada w nieokreślony Arianizm — traci  wiarę w inkarnację; wiarę 
w prawdziwą obecność  odkupiającego Boga i  dlatego  wiarę  w żmudną  i 
historyczną etykę.

Czy jest to dobre, że ubolewa nad upadkiem, że nie może trzymać się 
wszystkich swoich religijnych przepisów i narzuconych zadań? Oferuje nam 
się królestwo człowieka, w którym służy Bóg, raczej  niż królestwo Boże, 
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gdzie służy człowiek; uświęcenie naturalnego człowieka przez Boga, zamiast 
jego odkupienie dla Boga.

Ufa  ludzkiej  chrześcijańskiej  kulturze,  zamiast  nawróceniu.  Bóg 
wewnątrz wykorzystuje Boga na zewnątrz. Najbardziej boska ludzkość jest 
wspierana przez najbardziej ludzką boskość. Historyczne fakty naszej wiary 
stają się nie tak bardzo wyjątkowymi narzędziami samoobjawienia Boga, jak 
sposobem uświadomienia nam dobrego Boga w nas i życia dla Niego. Nie 
zawdzięczamy tak bardzo naszej  duszy faktowi Chrystusa;  narzucamy ten 
fakt na duszę w nas, 
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ludzką duszę  — nieokrzesaną ale ciągle bardzo zdolną,  osłabioną ale nie 
zagubioną; i tak naprawdę otrzymujemy tylko to co dajemy.

Objawienie  nie  jest  zatem  obiektywnym  autorytetem,  darowanym  w 
jakimś momencie raz na zawsze; jest subiektywnym sposobem traktowania 
historii.  Bieg historii jest  prawdziwym objawieniem. Ubóstwianie jakiegoś 
wydarzenia  w  niej,  jakiejś  osoby,  jest  tylko  przemijającą  mitologią, 
narzuconą nam przez psychologiczną konieczność, choć może to być bardzo 
cenne, gdy jest  właściwie strzeżone. Ale Jezus nie może być postrzegany 
jako obiektywne objawienie. On żyje podczas gdy my wierzymy.

Boże współczucie zamiast Jego zbawienia

Pasywne  posłuszeństwo  Chrystusowi  jest  tylko  teologicznym  sposobem 
wyrażenia tendencji  do liczenia na Boże współczucie,  i  ignorowanie Jego 
zbawienia. Istnieje niewiele wątpliwości co do tego, że to tendencja licząca 
na współczucie jest dzisiaj bardziej popularna, a kładąc nacisk na zbawienie 
w  prawdziwym  jego  sensie,  można  zostać  oskarżonym  o  reakcyjne 
uprzedzenie  do  teologii.  Jednak  Bóg,  który  jest  tylko  albo  głównie 
współczujący,  nie  jest  Bogiem  chrześcijan.  Ojciec  nieskończonego 
błogosławieństwa nie jest Ojcem nieskończonej łaski.

Często  ostrzega  nas  się  przed  niebezpieczeństwem  antropomorfizmu 
[przypisywania  Bogu  ludzkich  cech],  szczególnie  przez  tych,  którzy  są 
zainteresowani  tymi  nadludzkimi  cechami  Boga.  Jednak  to  czego 
potrzebujemy  dzisiaj  o  wiele  bardziej,  to  ostrożność  względem 
antropomorfizmu, czy też pojmowaniu Boga jako boską konsumpcję całej 
naszej  ludzkiej  niedoli,  wrażliwości  na ludzkie nieszczęście,  zakłopotanie, 
ból i grzech. Istota o nieskończonym współczuciu nie powstanie do wielkości 
chrześcijańskiego Boga. Religia o jeszcze większym współczuciu niż dotąd 
odczuwaliśmy, nie byłaby chrześcijańską religią.

Nie potrzeba jednak polegać na wartości współczucia. Człowiek, który go 
nie potrzebuje, jest czymś mniej niż człowiekiem, a człowiek który go nie 
przyjmuje,  pozostaje  takim.  Jednak współczucie,  które nie niesie  w sobie 
pomocy, kpi z nas zwiększając tylko naszą niemoc; chce o wiele więcej niż 
faktycznie jest w stanie uczynić. A jednak współczucie które mogłoby tylko 
pomóc, nie uchroniłoby nas przed obawą, że cała jego pomoc mogłaby być w 
końcu  na  darmo.  Mogłoby  mnie  nie  dosięgnąć  albo  nie  trafić  w  moją 
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największą potrzebę albo zostać zatrzymane w jakiejś przyszłości przez moc 
bardziej zdolną do szkody, niż do pomocy.
Centralne miejsce Przebłagania 

Musimy  mieć  współczucie  które  może  nie  tylko  pomóc  ale  i  zbawić, 
zbawić  na  zawsze,  na  wieki,  i  nie  tylko  błogosławić  ale  odkupić.  Nie, 
musimy  mieć  o  wiele  więcej;  całą  ufność  wiary,  współczucie  które  już 
odkupiło i już triumfuje w ostatecznym zbawieniu.

Gdyby  Bóg  rzeczywiście  nie  współczuł,  byłby  czymś  mniejszym  niż 
Bogiem. Istniał by taki obszar, większy lub mniejszy, do którego nie mógłby 
dojść. Dla Wszechmocnego Boga istniałaby przeszkoda nie do pokonania w 
postaci czegoś, co zredukowałoby Jego moc i odmówiło Mu dostępu. Byłby 
ograniczonym  stworzeniem,  ograniczone  jak  bezosobowe  rzeczy  swoją 
naturą, nie będące w stanie przedostać się poza nią. Podobnie też gdyby Bóg 
był  tylko  jednym  wielkim  współczuciem,  gdyby  Jego  boska  moc  leżała 
głównie  w  Jego  zdolności  napełnienia  Siebie  nadludzką  możliwością 
odczuwania najbardziej niewypowiedzianych zawiłości i kryzysów ludzkiego 
życia,  wtedy  także  byłby  czymś  mniejszym  niż  Bogiem,  a  my  nie 
mielibyśmy więcej niż to, co można określić monizmem serca.

Nawet miłujący Bóg jest Bogiem nie dlatego że kocha, ale dlatego że ma 
moc poddać wszystko świętości Swojej miłości — nawet sam grzech poddaje 
Swojej  miłości  jako  odkupiającej  łasce.  Współczujący  Bóg jest  naprawdę 
Bogiem  ponieważ  jest  świętym,  zbawiającym,  odkupiającym  Bogiem; 
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Różnica w Przebłaganiu
Istnieje różnica pomiędzy krzyżem przebłagania i tragedią ukrzyżowania. Te 
dwie rzeczy leżą obok siebie w historii, jednak reprezentują w zasadzie coś 
przeciwnego. Tragedia reprezentowała człowieka w tym, co najgorsze. To była 
zbrodnia  wieków,  grzech  w  tym,  co  najgorsze.  Krzyż  przebłagania  był 
najwznioślejszym  aktem  w  moralnej  historii  Bożej.  To  był  warunek  Jego 
ostatniej woli i testament dla zbawienia i duchowego wzbogacenia człowieka. 
To był  Bóg w tym  co  najlepsze;  reprezentowało  to  sprawy uchwalone  po 
boskiej stronie tego centralnego wydarzenia w historii ziemi. Reprezentowało 
ofiarę  z  Bożej  strony,  która  podczas  gdy  była  historyczna,  była  również 
wieczna  w  swojej  zasadzie.  Była  całkowicie  dobrowolna.  Skutecznie 
obejmowała  problem  grzechu  wszechświata.  Została  przystosowana  by 
uleczyć grzech i wybawić wierzącą ludzkość z jego przekleństwa i mocy.

Henry C. Mabie (1906)
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ponieważ w Nim została dokonana wielka światowa transakcja, a królestwo 
Jego świętej miłości Centralne miejsce Przebłagania 

już  założone  na  Jego  przesądzonym  zwycięstwie  nad  wszelkim  złem. 
Wielkie i decydujące dzieło zostało dokonane  w Bogu, a nie  przed Nim, w 
Jego woli a nie w Jego obecności,  przez Niego a nie  dla Niego; nie przez 
jakichś  sług,  nawet  nie  przez  syna.  To  akt  Jego  własnego  istnienia, 
zwycięstwo w Jego własnej niezmiennej i niezwyciężonej istocie.

Być zbawionym, w każdym nie egoistycznym sensie tego słowa, oznacza 
że Bóg odnosi we mnie ciągle na nowo Swoje własne zwycięstwo i że jeżeli 
On mi nie pomoże, sam zagubię się w wielkiej kwestii życia. W boskiej skali 
Jego  uczestnictwo w sprawach człowieka jest  o  wiele  większe  niż  osoby 
która  cierpi  z  nami,  którego  miłość  może  zamknąć  się  na  bezbolesnym 
współczuciu dla bólu. On nie tylko doskonale rozumie naszą sprawę i nasz 
problem, ale moralnie, aktywnie i ostatecznie go rozwiązał. Rozwiązanie jest 
na zawsze związane z Nim.

Triumf Krzyża

On już widzi, i na zawsze widzi, trud Jego duszy i jest usatysfakcjonowany. 
Wszystkie  zgrzyty,  kolizje,  sprzeczności,  kryzysy,  nieszczęścia,  tragedie  i 
obawy życia są w Nim na zawsze wyregulowane w pokoju, który nie jest 
zrezygnowany i kwietystyczny, ale triumfalny i rozradowany; i nic nie może 
wyrwać nas z Jego ręki. Cała historia, poprzez Jego wielki akt jako swoją 
moralną podstawę, jest w Bogu przemieniona w harmonię przesądzonego i 
ostatecznego zwycięstwa.

Nasza wiara nie opiera się głównie na tym, że Bóg jest z nami, czy że 
pewnego dnia wszystko wyjaśni i zatriumfuje, ale że dla Niego wszystko jest 
już  zwycięskie,  wyjaśnione  i  pewne.  Wszystko  współdziała  ku  dobremu, 
gdyż dobro jest w krzyżu Chrystusa i jego zbawiającym skutku. Nasza wiara 
nie opiera się na tym, że pewnego dnia rozwiążemy zagadki opatrzności i 
zobaczymy  jak  wszystko  będzie  nam poddane,  ale  że  już  teraz  widzimy 
Jezusa, i że powierzamy siebie Temu, który ma zarówno rozwiązanie każdej 
tragicznej rzeczy, jak i chwałę każdej niewyjaśnionej rzeczy jasną i pewną w 
królestwie, które nie może się poruszyć i dlatego na wieki idzie do przodu.

Nasza obecna religia współczucia jest  zaledwie  częścią ale  nie częścią 
centralną religii odkupienia i osiągniętego odkupienia, w przeciwnym razie 
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musi przestać być religią w ogóle. To, i tylko to, jest pełnią ewangelicznej 
dobrej nowiny.

P.T. Forsyth (1909)      

Wieczna natura dzieła Chrystusa
Spośród  wszystkich  pisarzy  Nowego  Testamentu,  autor  Listu  do 
Hebrajczyków jest  najbardziej  teologiczny  — to  znaczy  zajęty  wyłącznie 
przedstawieniem chrześcijaństwa jako religii ostatecznej i absolutnej. Nie jest 
to religia w takim sensie, że ustępuje prawowitego miejsca innym, ale religia 
simpliciter,  ponieważ  czyni  doskonale  to,  co  wszystkie  inne  religie  tylko 
zamierzają czynić.

To właśnie zostało wyrażone w jego ulubionym greckim słowie  aionias 
(wieczny). Święty Jan w swojej ewangelii i listach używa to słowo 23 razy, 
zawsze  by  określić  życie,  ale  charakterystyczna  jest  u  niego  raczej 
kombinacja  tych  dwóch  słów  niż  sam  przymiotnik.  Jednak  w  Liście  do 
Hebrajczyków  aionias pojawia się w o wiele szerszym znaczeniu, chociaż 
rzadziej.

Jezus  jest  autorem  „wiecznego”  zbawienia  (5:9);  to  jest ostatecznego 
zbawienia, które nie przeminie. Wszystko co może oznaczać zbawienie, jest 
zapewnione  w  Nim.  Elementy  chrześcijaństwa  zawierają  zwiastowanie  o 
„wiecznym”  sądzie  (6:2);  tj.  sądzie  który  ma  charakter  ostateczności,  od 
którego nie ma odwołania, poza którym nie ma strachu ani nadziei. Chrystus 
uzyskał dla nas „wieczne” odkupienie (9:12) — nie odkupienie podobne do 
tego,  które  było  corocznie  uzyskiwane  dla  Izraela,  i  które  trzeba  było 
rokrocznie powtarzać, tak jakby jego wartość malała, ale odkupienie którego 
wiarygodność trwa na wieki.

Chrystus ofiarował Siebie przez „wiecznego” ducha (9:54);  tj. w ofierze 
Chrystusa widzimy ostateczne objawienie tego kim jest Bóg, poza którym nie 
ma w Bogu nic; tak aby religia, która spoczywa na tej ofierze, spoczywała na 
najwyższej prawdzie boskiej natury i nie mogła być nigdy zachwiana. 

Ci,  którzy  są  powołani,  otrzymują  obietnicę  „wiecznego”  dziedzictwa 
(9:15) — nie tego ziemskiego Kanaanu, w którym są obcymi i pielgrzymami, 
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i z którego mogą być wygnani, ale miasta które ma fundamenty, z którego 
Boży lud już nie wyjdzie.

Na koniec, krew Chrystusa jest krwią „wiecznego” przymierza (13:20); tj. 
w 
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Wieczna natura dzieła Chrystusa

śmierci Chrystusa ustanowiona została religijna relacja pomiędzy Bogiem i 
ludźmi, która ma charakter ostateczny.

Bóg, jeżeli można to tak określić, wypowiedział Swoje ostatnie słowo; nie 
ma nic w rezerwie. Został położony fundament niewzruszonego królestwa.

James Denney (1902)                                                                      

Osoba i dzieło Zastępcy
5 Mojżeszowa 18:15-19; Daniela 9:24-26; Rzymian 8:34; Izajasza 9:6;

Zachariasza 9:9; Filipian 2:7-8; Izajasza 53:8; Ew. Jana 1:14;
1 Tymoteusza 3:16; Jeremiasza 23:6; Ew. Łukasza 4:18; Hebrajczyków 

13:12

Wydaje się, że zawsze możemy się czegoś więcej nauczyć o Tym, który żył i 
umarł  jako  Zastępca  grzesznika.  Im  więcej  wiemy  o  Jego  osobie  i  Jego 
dziele, tym bardziej będziemy zadowoleni, w sercu i sumieniu, z zastępstwa, 
które Bóg przygotował dla naszej wielkiej potrzeby.

Ten, który poniósł nasz grzech, to Syn Boży, wieczny Syn Ojca. O Nim 
zostało napisane: „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem 
było Słowo” (Ew. Jana 1:1). On jest „odblaskiem chwały i odbiciem jego 
istoty” (Hebrajczyków 1:3). On jest „w Ojcu, a Ojciec w Nim” (Ew. Jana 
14:11);  „Ojciec  mieszka  w  Nim”  (Ew.  Jana  14:9-10);  „Kto  Go  widział, 
widział Ojca,” i „Ten kto Go słucha, słucha Tego który Go posłał.” On jest 
„Słowem, które stało się ciałem” (Ew. Jana 1:14); „Bogiem Objawionym w 
ciele” (1 Tymoteusza 3:16); „Jezusem Chrystusem, który przyszedł w ciele” 
(1 Jana 4:2-3). Jego imię to „Immanuel,” Bóg z nami (Izajasza 7:14; Ew. 
Mateusza  1:23);  Jezus,  „Zbawiciel”  (Ew.  Mateusza  1:21);  „Chrystus,” 
Namaszczony, napełniony Duchem bez miary (Ew. Jana 3:34); „Jedyny Syn 
od Ojca, pełen łaski i prawdy” (Ew. Jana 1:14).
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On  przyszedł  zwiastując  „Ewangelię  Bożą,”  to  jest  dobrą  nowinę  o 

królestwie  (Ew.  Marka  1:14);  nauczając  tłumy,  które  zbierały  się  wokół 
niego 
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(Ew.  Marka  4:1);  lecząc  chorych,  otwierając  oczy  niewidomych  i 
wskrzeszając z martwych (Ew. Mateusza 4:23-24); „przyjmując grzeszników 
i jadając z nimi” (Ew. Łukasza 15:2). „Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, 
aby szukać i zbawić to, co zginęło” (Ew. Łukasza 19:10); On wypowiadał 
słowa  łaski,  jakich  człowiek  nigdy  nie  wypowiadał,  mówiąc:  „Ja  jestem 
droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie” 
(Ew. Jana 14:6).

Przyszedł  jako  ZBAWICIEL;  w  całym  Jego  życiu  widzimy  Go  jako 
pasterza,  szukającego zgubionych owiec, jako kobietę szukającą zgubionej 
monety,  i  jako  ojca  oczekującego powrotu  syna.  On „ma  moc wybawić” 
(Izajasza  63:1);  On  „może  zbawić  na  zawsze”  (Hebrajczyków 7:25);  On 
przyszedł jako „Zbawiciel świata” (1 Jana 4:14).

We wszystkich tych rzeczach,  odnoszących się do Jezusa,  jest  zawarta 
dobra nowina dla grzesznika — która powinna przyciągnąć go do Boga w 
prostym zaufaniu, sprawiając że odczuje iż jego brzemię zostało naprawdę 
zabrane przez Boga, i że Boże myśli względem niego nie są myślami gniewu 
ale  pokoju  i  łaski.  Niebo  zstąpiło  na  ziemię!  Jest  dobra  wola  względem 
człowieka.  Nie ma być wydany w ręce  swojego wielkiego nieprzyjaciela. 
Bóg zajął  jego  stronę  i  wszedł  pomiędzy niego  i  Szatana.  Ten  świat  nie 
będzie  zniszczony,  ani  wszyscy  jego  mieszkańcy  nie  będą  na  wiecznym 
wygnaniu od Boga! Ciemność przemija i świeci prawdziwe światło!

Jednak osoba Chrystusa, Jego narodziny i Jego życie nie wystarczą. To że 
Syn Boży przyjął prawdziwe ale bezgrzeszne człowieczeństwo z dziewicy, 
stając się kością z naszych kości i ciałem z naszego ciała, będąc w samej 
istocie nasieniem kobiety; to że zamieszkał pomiędzy nami na okres swojego 
życia, jest tylko początkiem dobrej wieści. To Alfa ale nie Omega.

Dobra Nowina o Krzyżu

Zostało to ukazane Izraelowi,  jak również nam, na przykładzie zasłony w 
świątyni. Ta zasłona była obrazem Jego ciała (Hebrajczyków 10:20), i tak 
długo jak pozostawała w jednym kawałku, nie było możliwości wejścia do 
bliskiej obecności Boga. Człowiek nie był może postrzegany z dezaprobatą, 
jednak musiał trzymać się z dala. Zasłona sugerowała grzesznikowi: „Bóg 
jest w środku,” ale również: „Nie możesz wejść dopóki nie wypełni się coś 
więcej.”  W ten  sposób  Duch Święty  dawał  do  zrozumienia,  że  droga  do 
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miejsca  Najświętszego  nie  była  jeszcze  otwarta.  Rozdarcie  zasłony  — to 
znaczy ukrzyżowanie „Słowa które stało się ciałem” — całkowicie otworzyło 
drogę.

Stąd Duch Święty podsumowuje dobrą nowinę w jednym lub dwóch 
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szczególnych  punktach.  Oto  one.  Chrystus  został  ukrzyżowany.  Chrystus 
umarł. Chrystus został pochowany. Chrystus powstał z martwych. Chrystus 
został  zabrany  w  górę.  Chrystus  siedzi  po  prawicy  Ojca  jako  nasz 
„Orędownik u Ojca” (1 Jana 2:1), „żyje zawsze aby wstawiać się za nami” 
(Rzymian 8:34; Hebrajczyków 7:25).

To są wspaniałe fakty, które zawierają dobrą nowinę. Jest ich kilka i są 
tak  proste  aby  nawet  dziecko  mogło  je  zapamiętać  i  zrozumieć.  Są 
szkatułkami zawierającymi niebiańskie klejnoty. Są kubkami, które zawierają 
żywą  wodę  dla  spragnionej  duszy;  złotym  koszykiem,  w  którym  Bóg 
umieścił  chleb  życia  —  prawdziwy  chleb  który  zstąpił  z  nieba,  a  gdy 
człowiek z niego spożyje, nigdy nie umrze. Są tomami, na których krótkich 
lecz  błogosławionych  kartach,  zanotowane  są  opisy  Bożego  wielkiego 
miłosierdzia  —  zapiski  tak  proste,  że  nawet  „głupiec”  może  je  czytać  i 
zrozumieć;  tak  prawdziwe  i  pewne,  że  cała  mądrość  świata  i  wszystkie 
sztuczki piekła nie mogą zachwiać ich wiarygodności.

Poznanie  ich  to  zbawienie.  Na  nich  opieramy  naszą  ufność,  gdyż  są 
objawieniem IMIENIA Bożego. Jest napisane: „Ufać będą tobie ci, którzy 
znają imię twoje” (Psalm 9:11).

Apostolska Ewangelia

Posłuchajmy  zwiastowania  apostołów  i  zobaczmy  jak  te  fakty  kształtują 
zaczątki pierwszych  kazań,  takich  jak  Piotra  w Jerozolimie  czy  Pawła  w 
Koryncie czy Antiochii. Kazanie Piotra w Jerozolimie (Dzieje Ap. 2:29-36) 
dotyczyło  tego,  że  Jezus  z  Nazaretu,  który  był  ukrzyżowany,  został 
wskrzeszony z martwych i wywyższony na Boży tron, uczyniony zarówno 
Panem jak i Chrystusem. To apostoł określił „dobrą nowiną.”

Kazanie Pawła było w istocie takie samo — stwierdzenie faktów odnośnie 
śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Jego sedno znajdujemy w tych słowach: 
„Niechże  więc  będzie  wam  wiadome,  mężowie  bracia,  że  przez  tego 
zwiastowane  wam  bywa  odpuszczenie  grzechów  i  że  w  nim  każdy,  kto 
wierzy, bywa usprawiedliwiony” (Dzieje 13:38-39).

Gdzie  indziej  mamy  następujący  szkic  jego  zwiastowania:  „A 
przypominam wam, bracia, ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też 
przyjęliście i w której trwacie, i przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko 
zachowujecie  tak,  jak  wam  ją  zwiastowałem,  chyba  że  nadaremnie 
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uwierzyliście.  Najpierw  bowiem  podałem  wam  to,  co  i  ja  przejąłem,  że 
Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism i że został pogrzebany, i że 
dnia trzeciego został z martwych wzbudzony 
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według  Pism”  (1  Koryntian  15:1-4).  Potem  dodaje:  „TO  SAMO 
OPOWIADAMY, I TAK UWIERZYLIŚCIE” (wiersz 11). 

Takie było nauczanie apostołów. Taka była ewangelia Pawła. Opowiadała 
kilka faktów z życia Chrystusa, dając dowody ich wiarygodności i pewności, 
aby wszyscy, którzy słyszeli, mogli uwierzyć i być zbawieni. W tych faktach 
ogłoszona jest dobrowolna miłość Boga do grzeszników i objawione wielkie 
zbawienie. To ta ewangelia jest „jest mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto 
wierzy; bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione, z wiary w wiarę” 
(Rzymian 1:16-17).

Jej troską nie było „Czyń to albo czyń tamto; pracuj, módl się i używaj 
środków.”  To  jest  zakon a  nie  ewangelia;  jednak  Chrystus  wykonał 
wszystko!

On  wykonał  to  wszystko  kiedy  „został  wydany  za  grzechy  nasze  i 
wzbudzony z martwych dla usprawiedliwienia naszego” (Rzymian 4:25). On 
uczynił to „dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża jego” (Kolosan 
1:20). „Wykonało się” (Ew. Jana 19:30). Jego  dzieło jest tak kompletne, że 
nie  pozostawiło  nam nic  do  zrobienia.  Musimy  jedynie  wejść  w  radość 
zrozumienia, że wszystko zostało wykonane! „A takie jest to świadectwo, że 
żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu jego” (1 Jana 5:11).

Biblijna perspektywa odnośnie dzieła Chrystusa

Zbierzmy  zatem  kilka  prawdziwych  „powiedzeń  Bożych”  dotyczących 
Chrystusa  i  Jego  dzieła.  W nich  odnajdziemy boską  interpretację  faktów 
odnoszących się do Niego. Zobaczymy znaczenie, które przypisuje im Duch 
Święty i tak nasza wiara nie będzie „opierała się na mądrości ludzkiej, lecz 
na mocy Bożej” (1 Koryntian 2:5).

W ten sposób sam Pan, zanim opuścił ziemię, usunął niewiarę wątpiących 
wokół  Siebie.  On  przypomniał  im  o  zapisanym  słowie  Bożym:  „Jest 
napisane,  że Chrystus miał  cierpieć i  trzeciego dnia  zmartwychwstać i  że, 
począwszy od Jerozolimy, w imię jego ma być głoszone wszystkim narodom 
upamiętanie dla odpuszczenia grzechów” (Ew. Łukasza 24:46-47).

 Posłuchajcie  zatem słów Pana!  Gdyż niebo  i  ziemia  przeminą,  ale  te 
słowa nie przeminą. „Który został  wydany za grzechy nasze i wzbudzony z 
martwych dla usprawiedliwienia naszego” (Rzymian 4:25). „Gdyż Bóg nie 
przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego 
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Jezusa Chrystusa, który  umarł   za  nas,   abyśmy,  czy   czuwamy,  czy 
śpimy,  razem z  nim  żyli” (1 Tesaloniczan 5:9-10). „Mocą tej woli jesteśmy 
uświęceni  przez  ofiarowanie  ciała  Jezusa  Chrystusa raz  na  zawsze” 
(Hebrajczyków 10:10). „Wszak Chrystus, gdy 
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jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych” (Rzymian 
5:6).  „Jezus Chrystus,  który  umarł,  więcej,  zmartwychwstał,  który jest  po 
prawicy Boga, Ten przecież wstawia się za nami” (Rzymian 8:34). „Który 
wydał samego siebie za grzechy nasze” (Galacjan 1:4). „Chrystus wykupił 
nas od przekleństwa zakonu,  stawszy się za nas przekleństwem” (Galacjan 
3:13). „W nim  mamy odkupienie przez krew jego,  odpuszczenie grzechów, 
według  bogactwa  łaski  jego”  (Efezjan  1:7).  „Uniżył  samego  siebie  i  był 
posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej” (Filipian 2:8). „Miej w 
pamięci Jezusa Chrystusa, który został  wskrzeszony z martwych, jest z rodu 
Dawidowego,  według  mojej  ewangelii”  (2  Tymoteusza  2:8).  „Który  dał  
samego siebie za nas” (Tytusa 2:14). „Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić 
grzechy wielu”  (Hebrajczyków 9:28).  „Dlatego  i  Jezus,  aby  uświęcić  lud 
własną krwią, cierpiał poza bramą” (Hebrajczyków 13:12). „Gdyż i Chrystus 
cierpiał za was” (1  Piotra 2:21).  „On  grzechy nasze sam na ciele  swoim 
poniósł na drzewo” (1 Piotra 2:24). „Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, 
sprawiedliwy za niesprawiedliwych” (1 Piotra 3:18).  „Chrystus  cierpiał w 
ciele” (1 Piotra 4:1). „On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze” (1 Jana 2:2). 
„Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew 
swoją” (Objawienie 1:5).  „Byłem umarły,  lecz oto  żyję na wieki wieków” 
(Objawienie  1:18).  „Zostałeś  zabity  i  odkupiłeś  dla  Boga  krwią  swoją 
ludzi”(Objawienie 5:9).

To są boskie prawdy, zapisane boskimi słowami. Te wyrażenia są wierne i 
prawdziwe.  Pochodzą  od  Tego,  który  nie  może  kłamać  i  są  tak  samo 
prawdziwe w tych ostatnich dniach, jak 1800 lat temu, gdyż „słowo Boga 
naszego trwa na wieki” (Izajasza 40:8; 1 Piotra 1:25). W nich znajdujemy 
autentyczne wyrażenie faktów zwiastowanych przez apostołów i wspaniałą 
wiadomość odnośnie sposobu w jaki zbawienie przyszło od sprawiedliwego 
Boga do niesprawiedliwego człowieka.

JEZUS UMARŁ. To oznacza spłacenie długu, odbycie kary, śmierć. ON 
ZOSTAŁ  POGRZEBANY.  To  był  dowód  na  to,  że  Jego  śmierć  była 
prawdziwa,  gdyż  podobnie  jak  my  potrzebował  grobu.  ON 
ZMARTWYCHWSTAŁ.  To  jest  Boża  deklaracja,  że  On,  sprawiedliwy 
Sędzia, jest zadowolony z zapłaty, podobnie jak z Tego, który ją uiścił.

Czy  dla  nas,  grzeszników,  mogłaby  być  jakaś  lepsza,  weselsza 
wiadomość?  Cóż  więcej  mogłoby  Go  zadowolić  niż  to,  co  w  pełni 
zadowoliło  świętego  Pana,  Boga  nieba  i  ziemi?  Jeżeli  to  nie  przyniosło 
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korzyści, to nie może oczekiwać więcej. Jeżeli to nie wystarczy, to Chrystus 
umarł na próżno. 

W ten sposób Bóg „przybliżył Swoją sprawiedliwość” (Izajasza 46:13). 
Nie potrzebujemy iść po nią do nieba, bo to by oznaczało, że Chrystus nigdy 
nie 
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zstąpił.  Nie  musimy też  szukać  jej  w głębi  ziemi,  co  by  sugerowało,  że 
Chrystus nigdy nie został pochowany i nie zmartwychwstał.

JEST BLISKO. Jest tak blisko jak słowo na jej temat, które wchodzi do 
naszych  uszu  (Rzymian  10:8).  Nie  potrzebujemy  wysilać  się  by  ją 
przybliżyć, ani nie możemy zrobić nic by przyciągnąć ją do siebie. Jest już 
tak blisko, tak bardzo blisko, że nie możemy jej jeszcze bardziej przybliżyć. 
Jeżeli będziemy próbowali rozbudzić ciepłe uczucia i dobre chęci by usunąć 
wyobrażone poczucie odległości, nie uda nam się; nie dlatego że nasze czyny 
nie mogą sprawić tego, co usiłujemy zrobić, ale ponieważ nie ma potrzeby 
takiego wysiłku.

Ta  rzecz  została  już  zrobiona.  Bóg  przybliżył  grzesznikowi  Swoje 
zbawienie. Zadaniem wiary nie jest praca ale jej zaprzestanie; nie robienie 
czegokolwiek  ale  posiadanie  wszystkiego,  co  zostało  już  zrobione;  nie 
przybliżanie  sprawiedliwości  ale  radość  z  powodu  jej  bliskości.  To  jest 
„EWANGELICZNE SŁOWO PRAWDY” (Kolosan 1:5).

Horatius Bonar (1861)                                                                     

Jezus daje poznać Siebie — poprzez 
Swój Krzyż

Może pojawić się myśl: “Studium na temat miejsca centralnego jakie zajmuje 
Krzyż w ewangelii Jana, musi zakończyć się na rozdziale 19. Cóż bowiem 
Krzyż ma wspólnego ze Zmartwychwstaniem?” Jednakże to jest  tragiczna 
pomyłka. Nie porzucamy Krzyża kiedy dochodzimy do Zmartwychwstania 
—  podobnie  jak  nie  porzucił  go  Jezus  —  ponieważ  Krzyż  jest  w 
Zmartwychwstaniu, tak jak moc Zmartwychwstania była obecna w Krzyżu. 
Mamy tutaj to co Mabie nazywa „procesem śmierci-zmartwychwstania.” W 
pewnym sensie są bowiem jedno.
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Jan  uwypukla  to  na  przykładzie  swojego  zapisu  historii 

Zmartwychwstania. Jezus ukazuje się Swoim uczniom w Górnej Izbie, gdy 
Tomasz, zwany „wątpiącym Apostołem,” jest nieobecny, i daje im się poznać 
poprzez Swoje  rany.  Pokazuje  im Swoje ręce  i  stopy.  Wielka  jest  radość 
Apostołów,  ale  kiedy relacja  z  tego  wydarzenia  dociera  do Tomasza,  ten 
zgłasza zdecydowany sprzeciw wobec takich szalonych opowieści. Podobnie 
do niektórych 
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współczesnych  wątpiących,  nie  daje  się  zwalić  z  nóg,  uznając  je  za 
halucynacje. „Jeśli nie ujrzę na rękach jego znaku gwoździ i nie włożę palca 
mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej w bok jego, nie uwierzę.”

Mamy ochotę zganić niewierzącego Apostoła,  i  w pewnym sensie jego 
postawa była naganna, gdyż Jezus osobiście zganił go kiedy ponownie ukazał 
się  Apostołom  siedem  dni  później,  gdy  Tomasz  był  już  obecny.  Trzeba 
jednak zauważyć, że Zbawiciel uczynił dokładnie to, czego Tomasz żądał. 
Dokładnie to. On całkowicie przystał, w zupełnie posłuszny sposób, na jego 
życzenie. Dlaczego?

Powód jest taki, że w żądaniu Tomasza było coś niezmiernie rozsądnego i 
słusznego, co ma ogromne znaczenie dla wszystkich wieków. Biada każdemu 
chrześcijaninowi, który nie postępuje tak jak ten wątpiący apostoł. Szczere 
wątpliwości są preludium do zdrowszej  wiary,  a tutaj  mamy właśnie taką 
sytuację.

Sedno sprawy jest naprawdę proste.  Istnieją fałszywi Chrystusowie. Tak 
powiedział Zbawiciel. Wołają oni: „Oto tutaj, i oto tam.” Czynią cuda, tak, 
znaki i cuda. Wielu zwodzą, łapiąc ich znienacka sprytnymi sztuczkami. O 
ile to możliwe, chcą zwieść i wybranych (patrz Ew. Mateusza 24:23-24).

Jezus napominał Swoich uczniów by czuwali i nie wierzyli im. Nie jest 
zatem zaskoczeniem,  że  Jan  w innym miejscu  ostrzega  wierzących.  „Nie 
każdemu duchowi wierzcie,” mówi, „lecz  badajcie duchy, czy są z  Boga, 
gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat” (1 Jana 4:1).  Nie, 
Tomasz generalnie miał słuszność analizując tę sprawę. Gdyby tak nie było, 
Zbawiciel nie przystałby na jego życzenie.

To  czego  żądał,  było  doskonałą  oznaką  Jego  rozpoznania.  Muszę 
zobaczyć ślady po gwoździach;  chcę ich dotknąć.  Nie dam się zadowolić 
niczym innym jak przywilejem włożenia ręki w zraniony bok Odkupiciela. 
Mój Chrystus to ten Ukrzyżowany — nie mam innego.

Nic dziwnego, że Jezus dał temu praktycznemu uczniowi, który odważnie 
zażądał tak zadziwiającej rzeczy, dowodu bez którego, jak powiedział, nigdy 
nie uwierzy. Istnieje obecnie niezliczona liczba Chrystusów, fałszywych na 
wskroś.  Doświadczenie  Tomasza  ma  nieoszacowane  znaczenie  dla 
nadchodzących wieków.

„Daj  tu  palec  swój  i  oglądaj  ręce  moje,”  powiedział  Zbawiciel  kiedy 
ponownie ukazał się uczniom w obecności Tomasza, „i daj tu rękę swoją, i 

34



Nasz mocny Fundament 
włóż w bok mój, a nie bądź bez wiary, lecz wierz.” Jezus daje Tomaszowi 
wszystko o co prosi, według najdrobniejszego szczegółu. Dlaczego?
Jezus daje poznać Siebie — poprzez Swój Krzyż

Ponieważ On Sam przestrzegał uczniów przed fałszywymi Chrystusami, a 
to  był  doskonały  sposób  rozpoznania,  którego  czarownicy  i  oszuści, 
jakkolwiek  wielkie  i  wspaniałe  były  znaki  i  cuda  którymi  zwodzą 
nieczujnych, nie mogli nigdy podrobić.

Paweł pozostawał w zgodzie z tym wszystkim. Był zdecydowany nic nie 
umieć między Koryntianami jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. 
Woła  ze  świętą  gorliwością:  „Niech  mnie  Bóg  uchowa,  abym  miał  się 
chlubić z czego innego, jak tylko z Krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa.”

W swoim wielkim dziele zwanym Apokalipsą, Jan doprowadza ten fakt, 
na którym wątpliwości Tomasza tak bardzo skupiają uwagę, do wszystkich 
jego logicznych konkluzji. Wszechmocny Chrystus,  który siedzi na tronie, 
jest  „Barankiem,  który  był  zabity.”  Apostołowie  są  Apostołami  Baranka. 
Miliony odkupionych znajdują  się  w obecności  Boga i  są  prowadzeni  do 
źródeł  żywej  wody,  ponieważ wyprali  swoje  szaty i  wybielili  je  we krwi 
Baranka. 

Wszystkie rzeczy prowadzą do wielkiego zakończenia, wesela Baranka, 
który  został  zabity.  A  rzeka  wody  żywej,  która  jest  dla  odkupionych, 
wypływa nie tylko z tronu ale i z Baranka.

Jan  zawsze  rozpoznaje  Odkupiciela.  On  jest  nikim  innym  jak 
Ukrzyżowanym, którego drogocenną krwią zostaliśmy obmyci i uwolnieni z 
naszych grzechów. 

Kościół  dobrze  by  zrobił  w  obecnej  dobie  fałszywych  Chrystusów 
(Chrystusów którzy czynią cuda ale nie noszą oznak Golgoty), gdyby podjął 
wołanie wątpiącego ucznia. Kościół chce mocy ale stroni od Krzyża. Chlubi 
się  architekturą i  obrzędami,  katedrami i  bogactwem, ale obcy mu Krzyż. 
Udaje że uzdrawia chorych ale boi się skierować ich do tego, co znajdujemy 
w Liście  do  Galacjan  2:20  czy  6  rozdziale  Listu  do  Rzymian.  Płonąłby 
ewangelizacyjną  gorliwością  ale  jak  pisze  Tozer  musiałoby  to  być  na 
podstawie  takich  doktryn  Nowego  Testamentu  jak  współukrzyżowanie, 
doświadczenie które stale podkreślał wierzącym Apostoł pogan.

Tomasz wykrzykuje w pokornym uwielbieniu: „Pan Mój i Bóg mój.” 
Ukrzyżowany  zdobywa  jego  serce  i  wszystko  inne.  Prawdziwie,  On 
zmartwychwstał, a wstyd i śmierć są na zawsze pokonane. Prawdziwie, 
On mówi: „Oto żyję na wieki  wieków.” Rzeczywiście,  wszelka władza 

35



Nasz mocny Fundament 
została Mu darowana, zarówno w niebie jak i na ziemi. Wraz z autorem 
Listu do Hebrajczyków uznajemy fakt, że On podtrzymuje wszechświat 
słowem Swojej mocy. Mówimy serdeczne Amen na stwierdzenie Listu do 
Kolosan, tak zadziwiające i straszne, że wszystko zostało stworzone nie 
tylko przez Niego ale 
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Jezus daje poznać Siebie — poprzez Swój Krzyż

i dla Niego.
Ale  to  wszystko  tylko  uwydatnia  chwałę  Krzyża.  Chrystus  ciągle  nosi 

jego ślady i będzie je nosił na wieki. Tron ma swoją chwałę ale pamiętajcie, 
że nie jest to pomimo Golgoty ale właśnie z powodu Krzyża. Podobnie jak w 
czasach Pawła, nadal jest głupstwem dla mądrych według tego świata; jeżeli 
w ogóle  poczęli  się  z  Boga,  to  jest  to  Jego  majestat  i  moc.  Jednak  Bóg 
chrześcijan został ukrzyżowany dla grzeszników i ukazuje Swoją chwałę w 
miłości, która poszła aż na Golgotę, osiągając moralną doskonałość, która na 
całą wieczność będzie najwyższym objawieniem Bożego charakteru. 

„Bóg   w   Chrystusie   świat   z   sobą   pojednał,”   pisze   Paweł   do 
Koryntian (2 Koryntian 5:19). „Przez niego wszystko, co jest na ziemi i na 
niebie, pojednało się z nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża 
jego” (Kolosan 1:20).

Golgota  podnosi  chwałę  Tronu  i  na  zawsze  będzie  wyrazem  jego 
niewysłowionego piękna i mocy, gdyż owoce Krzyża będą tam zachowane 
na wieki. Mowa o krzyżu jest naprawdę „mocą Bożą i mądrością Bożą.”

F.J. Huegel (1957)        
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