
Święta Resztka
Tom 12, Numer 4

W numerze:

Strona 2: Ci, którzy pozostają Mu wierni
Boża święta resztka będzie składać się z tych, którzy pozostali wierni Panu w obliczu 
rosnącego odstępstwa w dniach ostatecznych.

Strona 5: Stado czy owczarnia?
Owczarnia jest bezpiecznym miejscem, które w zasadzie niewiele od nas wymaga; 
bycie częścią stada oznacza że podążamy za Pasterzem gdziekolwiek nas poprowadzi  
 ufamy tylko Jemu. A gdzie ty się znajdujesz?

Strona 10: Cechy świętych Baranka
Wersety Nowego Testamentu podają nam kilka różnych opisów tych, którzy 
ostatecznie znajdą się wśród Oblubienicy Chrystusa. Każdy z nich pomaga nam 
zobaczyć wielkie powołanie, które mamy realizować.

Strona 17: Siedem tysięcy nie pokłoniło się
Nawet wtedy gdy wszystko wydaje się beznadziejne, Bóg ma ukrytych ludzi, którzy 
pozostali Mu wierni. On zrealizuje Swój cel w życiu Swojej resztki.

„I stanie się w owym dniu: Reszta Izraela i uratowani z domu Jakuba już nie 
będą opierać 

się na tym, który ich bije, lecz wiernie opierać się będą na Panu, Świętym 
Izraelskim. 

Resztka nawróci się, resztka Jakuba, do Boga Mocarza.”— Izajasza 10:20-21



 Święta Resztka

Ci, którzy pozostają Mu wierni
„Choćby liczba synów Izraela była jak piasek morski, tylko resztka ocalona będzie; bo 
Pan wykona wyrok, rychło i w krótkim czasie na ziemi” (Rzymian 9:27-28).

Podobnie  do  wielu  ludzi  mających  różne  narodowe,  etniczne  czy  socjalne 
pochodzenie,  mam  bardzo  wyraźne  wspomnienia  z  okresu  mojego  dzieciństwa.  Dla 
większości z nas lata dziecięce były chwilami kiedy wszystko było nowe i interesujące. 
Podobnie było ze mną. Rezultat był taki, że byłem ciągle pełen pytań względem wielu 
rzeczy. Właściwie myślę, że moje ciągłe pytania musiały doprowadzać moich rodziców 
do rozdrażnienia.

Pamiętam jak wybrałem się z mamą na zakupy do Londynu. W czasie tej wielkiej 
przygody  weszliśmy  do  sklepu,  w  którym  nigdy  wcześniej  nie  byłem.  Moja  mama 
zapytała sprzedawcę czy nie ma przypadkiem jakichś „resztek” na sprzedaż.  Oczywiście 
nie mogłem pozwolić by ominęło mnie takie soczyste słówko, więc zapytałem z wielką 
natarczywością co oznaczała resztka. Dowiedziałem się, że „resztka” to inaczej kawałek, 
który pozostał z całej beli materiału. Powiedziano mi, że „resztka” była często zbyt mała 
by zrobić z  niej  coś  znaczącego i  dlatego  sprzedawano ją  po obniżonej  cenie.  Moja 
mama wyjaśniła mi również, że jeżeli miała do wykonania niewielką pracę, wielokrotnie 
wystarczała jej właśnie „resztka”, która kosztowała o wiele mniej niż kupienie takiego 
samego kawałka ale z całej beli materiału. Powiedziała mi również, że kiedy „resztka” 
zostaje dodana do ubrania, jego wartość zostaje przywrócona, gdyż nie można odróżnić 
ubrań sporządzonych ze zwykłego kawałka materiału i tych z „resztki.”

Tak  więc  zawsze  uważałem  resztkę  za  coś  cennego.  W  miarę  upływu  lat 
zrozumiałem, że to słowo mogło być właściwie zastosowane i użyte na wiele różnych 
sposobów. 

Biblia używa kilku różnych słów, które wyrażają pojęcie resztki. Hebrajskie słowa to 
yether,  „to co pozostało”;  she’ar, „to co zostaje”;  she’rith, „pozostałość”;  pelitah,  „ten 
kto  ucieka”;  sarid,  „ocalony”;  i  sheruth,  wyzwolony  z  niewoli.”  Greckie  słowa 
kataleimma, leimma  i loipos  również wyrażają „resztkę” albo „to co pozostało.” Tak 
więc widzimy, że znaczenie „czegoś co pozostało” jest dominujące.

Chociaż precyzyjne, słowa te i znaczenia same w sobie są ciągle niewystarczające, 
byśmy właściwie  zrozumieli  biblijne  pojęcie  „resztki,”  a  szczególnie  jak  wpływa  na 
ludzi  w kościele  żyjącego  Pana  Jezusa  w obecnych  dniach—o na  moje zrozumienie 
znaczenia  „resztki” z  moich lat  dziecięcych.  To raczej  jak stary przykład  o na wpół 
pustej szklance. Jeżeli spojrzysz na nią z jednej strony, jest w połowie pusta lecz jeśli 
spojrzysz z innej strony, jest na wpół pełna. Jeden sposób sugeruje proces opróżnienia; 
drugi proces napełniania.  Tak więc sposób w jaki patrzymy na rzeczy materialne ma 
wpływ na realność tego jak dana  rzecz, koncepcja czy wydarzenie, naprawdę wygląda w 
danym momencie czasu.
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Pozostawieni

Czytając  Biblię  znajdujemy  wiele  przykładów  ludzi,  którzy  byli  „pozostawieni”  po 
wykonaniu Bożych  sprawiedliwych sądów. Pierwszy przykład mamy w Noem i jego 
rodzinie,  którzy  wraz  ze  zwierzętami  i  innymi  gatunkami,  zostali  zachowani  i 
pozostawieni w Arce, by ponownie napełnili ziemię (1 Mojż. 6:5-8; 7:1-23). Później, w 
1  Księdze  Mojżeszowej,  czytamy  historię  Lota  i  małej  grupki  ludzi,  którzy  zostali 
zachowani, pozostawieni przed zniszczeniem Sodomy i Gomory (18:17-33; 19:1-29). W 
47 rozdziale i 7 wierszu 1 Księgi Mojżeszowej czytamy o tym jak Bóg użył resztki by 
zachować rodzinę Jakuba od najstraszniejszego głodu w Egipcie.

Później,   na   przykładzie  Eliasza   i  siedmiu   tysięcy   wiernych   naśladowców 
Pana (1 Królewska 19:17-18), widzimy że ta resztka przeżyła i była zachowana, czy też 
pozostawiona, ponieważ tych siedem tysięcy, spośród wszystkich innych, nie pokłoniło 
się Baalowi,  ani  go nie pocałowało.  Musimy zauważyć,  że w każdym przypadku ich 
wybawienie nastąpiło wskutek pozostania wiernymi Panu, ich Bogu i nikomu innemu. 
Ocaleli  ponieważ  miłosierdzie  Pańskie  zostało  wylane  na  tych,  którzy  wierzyli  i 
pozostali wierni Jemu w swoim sercu i w sprawiedliwych uczynkach ich życia.

Jeżeli nie zrozumiemy tego co stanowi resztkę w biblijnym i proroczym kontekście, 
nasza czujność może zostać uśpiona w fałszywym poczuciu bezpieczeństwa,  poprzez 
błędne interpretowanie Pisma. To może oznaczać oddzielenie od obietnic odnoszących 
się  do  resztki  w  chwili  triumfalnego  powrotu  Pana  w  chwale,  kiedy  wszystkie 
wydarzenia się w końcu wypełnią.

Dzisiaj  wielu  ludzi  w  kościele  wydaje  się  wierzyć,  że  Bóg  będzie  ochraniał  i 
zachowywał  ich  samych  i  założone  przez  człowieka  instytucje,  bez  względu  na  ich 
niegodny  styl  życia  i  niebiblijne  kościelne  praktyki.  To  jest  fałszywe  poczucie 
bezpieczeństwa,  ponieważ  nie  jest  oparte  na  realności  Bożego  zamysłu  i  Jego  dróg 
objawionych w Jego słowie.

Resztka a sprawiedliwość

„Tak mówi Pan: Jak pasterz wyrywa z lwiej paszczęki  dwa podudzia lub chrząstkę z 
ucha, tak zostaną wyrwani synowie Izraela” (Amosa 3:12).

Mamy tutaj sytuację gdzie Bóg posłał proroka Amosa by załatwił sprawę. Wielu w 
Izraelu doszło do przekonania,  że dzięki korzyści  wynikającej  z faktu, iż byli  Bożym 
wybranym narodem, będą nietykalni i zachowani od Bożych sądów, że będą cieszyli się 
życiem pełnym szczęścia i obfitości. Poprzez Amosa, Boże słowo w sposób obrazowy 
zburzyło  ich  błędne  wyobrażenie  (3:12-15;  5:2-3,  18-20;  6:1-7;   9:1-6,10). 
Rzeczywistość  była  taka,  że  Boży  sąd  rzeczywiście  zstąpi  za  Izrael.  Poprzez  słowa 
proroka Bóg objawił,  że tylko  resztka  przeżyje  i  odnowi naród (9:8-9, 11-15).  A co 
najważniejsze, Amos wyraźnie zaznaczył ludziom, że tylko ci, którzy będą pokutowali i 
zwrócą się na nowo do Boga, będą zbawieni i  poprzez to wejdą do obietnicy (5:4-6, 
14-15).

Ta symbolika resztki jest kontynuowana u Ozeasza, również przekazującego Boże 
wezwanie do pokuty.  I tu podane są obrazowe przykłady tego czym może cieszyć się 
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resztka  w  swoim  życiu  (14:1-9).  Kiedy  czytamy  dalej,  widzimy  że  szczególnie  w 
księgach Amosa, Ozeasza, Micheasza i Izajasza to samo poselstwo jest przedstawiane 
ciągle na nowo.

Kiedy Bóg powtarza Swoje poselstwo,  konieczne jest  abyśmy słuchali  uważnie  i 
zwracali baczną uwagę na Jego głos. Boże słowa nie są wypowiadane nigdy na darmo; 
kiedy powtarzają się, to muszą być najwyższej wagi i nie można ich pominąć czy źle 
zrozumieć. Poselstwo jest jasne. Tylko niewielu przetrwa wydarzenia sądu.
Ci, którzy pozostają Mu wierni

 
Tak więc dochodzimy do sedna  sprawy.  Kim są ci,  którzy zostaną pozostawieni, 

którzy stanowią biblijną resztkę? Właściwie wydawałoby się, że tylko ci którzy trzymają 
się Pana w posłuszeństwie—którzy naprawdę pokutowali i zdecydowali się złożyć całe 
swoje istnienie w Panu, swoim Bogu, w pełnym miłości posłuszeństwie, które pochodzi 
z wiary—będą stanowili pełną chwały resztkę.

To są ci, którzy jak kawałek materiału zostali oderwani od całości ręką Pana. 
Jednak miejcie jasność; to rozdarcie nie dotyczy oderwania ich przez Pana od całości w 
sprawiedliwym  gniewie.  Ponieważ  ci  święci  byli  niewzruszeni  w  swojej  wierze  i 
posłuszeństwie, i pomimo wszystko ciągle trzymali się Pana, Jego potężna ręka trzymała 
ich w czasie turbulencji sądu. Zostali pozostawieni, po tym jak byli dosłownie oderwani 
od całości, nie ze względu na jakieś złe pragnienia czy arogancję ale wskutek trzymania 
się Pana, ich Boga.

Surową rzeczywistością jest to, że resztka oderwała siebie od całości, która jest 
w  uścisku  Pana  poprzez  swoje  odstępstwo.  Odstępstwo  oznacza  po  prostu 
indywidualne lub grupowe odejście od Boga i pójście własną drogą. To obejmuje nie 
tylko zbuntowanych ale również tych, którzy mogą jawnie być posłuszni Pismu, jednak 
w rzeczywistości tylko czczą religijną formę, faktycznie zaś stracili wszelkie połączenie 
z głową. To są ci, którzy w dniu ostatecznym usłyszą głos Pana mówiący: „Nigdy was 
nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie” (Ew. Mateusza 7:23).

Czyniąc niezbędne przygotowania

Tak było w historii Izraela i taka jest też smutna sytuacja wielu ludzi w kościołach w 
obecnych  dniach.  Biblia  mówi  nam,  że  taka  będzie  również  sytuacja  w  dniach 
ostatecznych.  My,  którzy nosimy imię  Pana,  musimy mieć  baczenie  na  głos  Ducha, 
ponieważ  zostało  to  również  potwierdzone  w  zapisanym  słowie—„Kto  ma  uszy  do 
słuchania,  niechaj  słucha.”  Teraz  jest  czas  by  się  przygotować—dzisiaj,  w  tym 
momencie—gdyż  żaden człowiek nie zna ani  dnia ani godziny,  ale wiadome jest,  że 
wkrótce Pan przyjdzie w chwale by zakończyć wiek.

We fragmencie  z  Listu  do Rzymian  9:25-33 Paweł  ukazuje to całkiem wyraźnie, 
cytując z księgi Ozeasza i Izajasza, że zbawienie resztki spośród narodu żydowskiego 
było częścią celu Pana dla Swojego ludu. Zawsze jest przyszłość dla każdego spośród 
narodu przymierza, kto prawdziwie zwróci się do Pana Jezusa jako swojego Mesjasza i 
przyjmie  zbawienie.  Tak  jest  w  przypadku  wszystkich  wierzących  i  dzisiaj.  Poza 
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Chrystusem, czy to dla Żyda czy Poganina, nic nie będzie stanowić resztki Bożej w tym 
rozproszeniu.

Od  chwili  przyjścia  Bożego  Mesjasza,  Pana  Jezusa  Chrystusa,  zbawienie  można 
odnaleźć  tylko  w  Nim.  Jednak  najważniejsze  jest  zrozumienie  Bożych  obietnic 
dotyczących  resztki,  stan  trwania  w  Chrystusie  według  definicji  Pisma  i  duchowej 
rzeczywistości.  Boże  pragnienie  jest  i  zawsze  było  dla  wszystkich,  jednak  realność 
Pisma i dowody proroczego świadectwa ukazują, że pozostanie tylko resztka, składająca 
się z tych którzy przyjmą pełnię obietnic, włączając ucieczkę od wszystkiego,  co ma 
przyjść na tę ziemię (Ew. Łukasza 21:34-36).

Nie  wystarczy  tylko  wypowiadać  imię  Jezusa,  praktykować  dary  duchowe,  być 
pastorem  kościoła,  starszym,  czy  zajmować  inną  przywódczą  pozycję,  chodzić  na 
spotkania w kościele, modlić się, nosić krzyżyk, śpiewać Bogu na chwałę, itd. Jeżeli nie 
jesteśmy w pełni poddani Chrystusowi i nie pokazujemy owocu naszej pokuty w postaci 
trwałej  jedności  z  Bogiem przez  Chrystusa,  to  potrzebujemy już  teraz  uporządkować 
naszą  relację  z  Nim.  Nie  odkładaj  tego,  żebyś  słysząc  okrzyk  gdy  rozpocznie  się 
ostateczna  faza  tego  wieku,  nie  pozostał  w  tyle  jako  część  większej  porcji,  która 
oderwała się od Bożej resztki, która mocno trzyma się Jego. Resztka zostanie zabrana do 
większej chwały z Panem.

Mike Barton (2002)                                                                                     

Stado czy owczarnia?
Typowe w służbie Jezusa Chrystusa jest to, że człowiek, który urodził się niewidomy, 
jak również antagonizm faryzeuszy względem jego uzdrowienia, dostarczają okazji do 
cennych wskazówek dotyczących bólu, w jakim narodzi się Jego Stado. O wiele więcej 
można się nauczyć z sytuacji kiedy cierpimy czy jesteśmy chorzy albo prześladowani, 
niż  kiedy  wszystko  idzie  gładko.  Andre  Gide,  sławny  francuski  pisarz  XX  wieku, 
wiedział  coś  na  ten  temat,  gdyż  napisał:  „...najpiękniejsze  dzieła  człowieka  są 
uporczywie  smutne.  ...  Co  można  powiedzieć  o  szczęściu?  Nic,  oprócz  tego  co  je 
zrodziło i co je uśmierciło.” Wiele lat temu pewien dobry wierzący dał temu pisarzowi 
mały obrazek płynącego statku, unieruchomionego na połyskującym morzu, a  poniżej 
był  podpis:  „Ładna pogoda nikogo nie uczyniła  żeglarzem!”  Prawda nie zawsze jest 
miła!

Szczere i poszukujące serce
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Okazją  do  tego  nauczania  była  prostolonijna  postawa  człowieka,  który  został 
uzdrowiony. Gdyby dał się osłabić obawami własnych krewnych czy zastraszyć władczą 
arogancją  faryzeuszy,  dziewiąty  rozdział  Ewangelii  Jana  byłby  nieco  skrócony i  nie 
istaniałaby pierwsza część rozdziału dziesiątego; potrzebna by była jakaś inna okazja by 
wprowadzić to nauczanie. Głębsza prawda jest łaskawie udzielana tylko tym, którzy są 
szczerzy przed samymi sobą i innymi, jeżeli chodzi o znaczenie ich przeżycia. Wierzący, 
który  nie  chce  uznać  znaczenia  Bożego  postępowania  względem niego,  nie  otrzyma 
dalszego objawienia—życie będzie dla niego ciągłą frustracją.

Wśród  jego  sąsiadów  toczyły  się  dysputy  na  temat  tego  czy  ten,  który  został 
uzdrowiony, jest rzeczywiście tym samym człowiekiem, który uprzednio siadał i żebrał. 
Niektórzy zadawali pytanie: „...Czyż to nie ten, który siadywał żebrząc? Jedni mówili: 
To jest on, a inni mówili: Nie, ale jest do niego podobny. On zaś rzekł: To ja.” Kiedy 
potem  zapytali  go  w  jaki  sposób  został  uzdrowiony,  odpowiedział  krótko  i  bardzo 
dosadnie: „Człowiek, którego zwą Jezusem, uczynił błoto i pomazał oczy moje, i rzekł 
mi: Idź do sadzawki Syloe i obmyj się; poszedłem więc, a obmywszy się, przejrzałem.”

Zatwardziałe serce zdradza siebie poprzez niechęć do bezpośredniej oceny faktów. 
Wzbudza pytania i drugorzędne sprawy, próbując wszystko pomieszać i skomplikować, 
dostarczając tym samym ucieczki od zmierzenia się z obecnym wyzwaniem. Pomimo 
wyraźnego dowodu, faryzeusze utrzymywali, że „Człowiek ten nie jest z Boga, bo nie 
przestrzega sabatu.” Bez wątpienia te drugorzędne sprawy były powodem dla którego 
rodzice bali się mówić głośno; nie angażowali  się ze względów bezpieczeństwa. Czy 
faryzeusze już zauważyli strach w ich oczach, kiedy zwrócili się do nich i zapytali: „Czy 
to jest syn wasz, o którym mówiliście, że się ślepym narodził? Jakże więc teraz widzi?” 
Próbowali odpowiedzieć tak wyraźnie jak tylko potrafili, pozostając jednak całkowicie 
nie  zaangażowani:  „Wiemy,  że  to  jest  syn  nasz  i  że  się  ślepym  urodził;  lecz  jakim 
sposobem teraz widzi, nie wiemy,  albo kto otworzył oczy jego, także nie wiemy; jest 
dorosły, pytajcie go, niech sam o sobie powie.” Jeżeli chodzi o to jak i kto go uzdrowił, 
w pewnym sensie mogli powiedzieć, że nie wiedzieli.

Nie jest to coś o czym mówi się chętnie, ale z pewnego punktu widzenia istnieją 
wystarczające pozory prawdy, by dostarczyć sumieniu ucieczki od poczucia winy, jakie 
wywołałoby jawne kłamstwo. Otwartość i szczerość to naturalne cechy młodości, które, 
jak się wydaje,  trudno zachować później w życiu,  kiedy główne zmartwienia dotyczą 
bezpieczeństwa i utrzymania obranego miejsca w społeczeństwie. Rzeczywiście, przykro 
to  stwierdzić,  ale  większość  ludzi  osiąga  szczyt  duchowej  szczerości  w  wieku 
nastoletnim,  od której  później  stopniowo odchodzą,  przynajmniej  dopóki nie  osiągną 
wieku, kiedy osłabnie już chęć „parcia do przodu,” a szalona gonitwa by osiągnąć czy 
utrzymać  pewną  pozycję  w  społeczeństwie  zostanie  zaspokojona.  Jakże  zatem 
odświeżająca i zdrowa jest postawa owego młodego człowieka, który nie daje się przez 
kogokolwiek  zastraszyć  i  ponadto  jest  na  tyle  śmiały,  by  zakwestionować  drwiny 
faryzeuszy: „Już wam powiedziałem, a nie słuchaliście; co jeszcze chcecie słyszeć? Czy 
i wy chcecie zostać uczniami jego?” 

Są  takie  chwile,  kiedy  prosta  logika  stanowi  najlepszą  duchową  broń.  Ucina 
nieistotne  dodatkowe  sprawy  wprowadzone  po  to,  by  niczym  zasłona  dymna,  ukryć 
rzeczywistość,  a ten młody człowiek wiedział  jak jej użyć!  „Ty jesteś uczniem jego” 
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powiedzieli faryzeusze, „ale my jesteśmy uczniami Mojżesza. My wiemy, że Bóg mówił 
do Mojżesza,  lecz skąd Ten pochodzi,  nie wiemy.”  Znów pojawia się logika,  bardzo 
trafnie użyta w tej sytuacji: „To rzecz dziwna, że nie wiecie, skąd On jest, a przecież 
otworzył  oczy moje.  Wiemy,  że Bóg grzeszników nie wysłuchuje,  ale  tego,  kto jest 
bogobojny i pełni wolę jego, wysłuchuje. Odkąd świat światem, nie słyszano, żeby ktoś 
otworzył oczy śleponarodzonego. Gdyby ten nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić.” 
Uważajcie na zatwardziałe serce; kiedy jest przyparte do muru, będzie uciekało się do 
wyrządzenia  krzywdy,  a  może  nawet  do  przemocy,  jeśli  krzywda  nie  zaspokoi  jego 
gniewu!  Faryzeusze  odpowiedzieli  temu  młodemu  człowiekowi:  „Tyś  się  cały  w 
grzechach urodził i chcesz nas uczyć? I wyrzucili go.”

Jeśli  szczerość  i  poszukiwanie i  obrona  prawdy prowadziły  do samotności  wśród 
sąsiadów,  krewnych  i  religijnych  przywódców  ówczesnych  czasów,  to  jednocześnie 
doprowadziły do głębszej społeczności z Panem. Usłyszawszy, że ten młody człowiek 
został wyrzucony, Jezus odnalazł go, a ponieważ był szczery i nieustraszony i nie zważał 
na  nikogo  jeżeli  chodzi  o  to  co  wiedział  i  czego  doświadczył,  dał  mu  prawdziwe 
pocieszenie, nie jakieś byle jakie współczucie, ofiarował mu coś więcej. „Czy wierzysz 
w Syna Człowieczego?”—zapytał  tego młodego człowieka. „Któż to jest, Panie, bym 
mógł w niego uwierzyć?” Jezus rzekł do niego: „Widziałeś go już, a jest nim właśnie 
Ten, co rozmawia z tobą.” I powiedział: „Wierzę, Panie! I złożył mu pokłon.”

Wprowadzając więcej duchowego światła

„Przyszedłem na ten świat na sąd, aby ci, którzy nie widzą, widzieli, a ci, którzy widzą, 
stali się ślepymi.” On nie mówi tutaj, że przyszedł sądzić świat; rzeczywiście, przy innej 
okazji  specjalnie mówi, że nie  przyszedł  „aby sądził  świat,  lecz aby świat  był  przez 
niego zbawiony” (Ew. Jana 3:17).  Czym zatem jest ten sąd, o którym On mówi? W 
gruncie  rzeczy sąd oznacza wyprowadzenie  na światło prawdziwy stan rzeczy,  który 
inaczej  pozostałby  nieznany.  Na  przykład  ten  młody  człowiek,  który  urodził  się 
niewidomy, nie tylko pozostałby fizycznie niewidomy ale również według wszelkiego 
prawdopodobieństwa  biednym  zrezygnowanym  żebrakiem,  którym  nauczył  się  być. 
Kiedy oddał się Panu, możemy zauważyć w tym człowieku miłość do rzeczywistości i 
pragnienie duchowego oświecenia. Z drugiej  strony,  w pewnym sensie dla faryzeuszy 
byłoby lepiej, gdyby nie byli obecni przy tej chwili, ponieważ będąc świadkami tego co 
miało  miejsce,  i  odmawiając  uznania  jego  znaczenia,  bez  cienia  wątpliwości 
zademonstrowali  zatwardziałość i impertynencję swoich serc.  Człowiek, który urodził 
się  niewidomy,  przejrzał  fizycznie  i  duchowo,  podczas  gdy  faryzeusze,  którzy 
utrzymywali, że widzą sprawy duchowe, udowodnili, że są ślepi.

Ten rodzaj ujawnienia prawdziwego stanu człowieka Biblia nazywa sądem. Co jakiś 
czas  nadchodzi  czas  na  sąd  nad  moim  warsztatem  pracy.  Narzędzia  muszą  zostać 
odłożone  na  swoje  miejsce  i  wszystko  posprzątane;  sąd  jest  tak  naprawdę  tylko 
uporządkowaniem rzeczy poprzez umieszczenie ich we właściwym miejscu

Sprawy,  które Jezus potem poruszył odnośnie stada, szły o wiele głębiej  i zrobiły 
nawet większe wrażenie, a kiedy skończył, „powstał rozłam między Żydami z powodu 
tych  słów.”  Istnieją  dobre  podziały  i  złe.  Podziały spowodowane  przez  tych,  którzy 
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twierdzą,  że  poznali  więcej  prawdy  niż  inni,  są  prawie  zawsze  złe,  ale  podziały 
sprowokowane przez tych, którzy odrzucają prawdę, mogą równie dobrze prowadzić do 
wyzwolenia tych, którzy pozostali,  i uwielbienia Chrystusa.  Kiedy Judasz Iskariota w 
końcu wyszedł, Jezus który pragnął pomóc mu aż do końca, powiedział: „Teraz został 
uwielbiony Syn Człowieczy.” 

Głosząc  prawdę  powinniśmy  być  nieustraszeni;  jednak  musimy  być  szczególnie 
ostrożni aby głosząc ją, robić to z łaską i bez osobistego interesu w podtekście. „Łaska 
zaś i  prawda stała  się  przez Jezusa Chrystusa”  (Ew. Jana 1:17),  w takiej  kolejności; 
rzeczywiście,  jeżeli  droga  nie  jest  torowana  przez  łaskę,  prawda  będzie  często 
destruktywna. Smutne jest to, że w chrześcijaństwie istniało wiele podziałów, ponieważ 
taka czy inna prawda została narzucona i przeprowadzona, co doprowadzało do zawsze 
złych podziałów, raniących tych, którzy byli odrzuceni i ograniczających tych, którzy je 
narzucali.  Chwile  kiedy  nie  przekonani  odmówili  iść  dalej  i  zdecydowali  „wrócić,” 
prawie zawsze odnoszą efekt wyzwolenia innych do pójścia dalej z nowym i właściwym 
rodzajem wolności, zaznaczonym przez przynoszenie owocu.

Nauczanie, które pojawia się na początku dziesiątego rozdziału Ewangelii Jana, Jezus 
skierował zarówno do człowieka uzdrowionego ze ślepoty, jak również do faryzeuszy. 
Nie powinno tu  być  rozdzielenia;  to,  co ma do powiedzenia  na temat  stada,  jest  na 
jednym oddechu z Jego  mową do faryzeuszy:  „Gdybyście  byli  ślepi,  nie  mielibyście 
grzechu,  a że teraz mówicie:  Widzimy,  przeto pozostajecie  w grzechu.” Natychmiast 
dalej dodaje: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam,” jak gdyby to „zaprawdę zaprawdę” 
wzmacniało to, co powiedział, i łączyło z tym, co miało nastąpić. Na zakończenie tego 
nauczania, niektórzy stwierdzili że miał demona, inni pytali: „Czy demon może otwierać 
ślepym oczy?”, pokazując że chociaż Jego nauki miały na nich mocny wpływ, pomimo 
wszystko  nie  wymazały  z  ich  pamięci  wydarzenia  z  człowiekiem  niewidomym  od 
urodzenia; daleko od tego! Uzdrowienie i nauczanie stanowiły dla nich jedno.

Ci, którzy podążają za Pasterzem

Jezus zaczyna od razu mówić o owczarni, która ma drzwi, a u drzwi jest odźwierny. 
Kiedy później w tym rozdziale mówi o innych owcach, nie z tego „stada,” staje się jasne, 
że pierwsza owczarnia, o której tutaj mówi, to Izrael.

Zanim  pójdziemy  dalej,  musimy  bardzo  wyraźnie  określić  różnicę  pomiędzy 
owczarnią  i  stadem.  Na  Wschodzie  to  pierwsze  jest  ogrodzonym  miejscem,  czy  też 
kamiennym murem uwieńczonym cierniami, by odstraszyć grasujące zwierzęta albo w 
miesiącach letnich, wysoko w górach, grubą palisadą dzikich róż i ciernistych krzewów. 
Drzwi były prostym otworem, gdzie pasterz kładł się spać w nocy, aby chronić swoje 
owce od  wewnątrz  od  wilków,  które  mogłyby  inaczej  wejść.  Dlatego  też  określenie 
owczarnia odnosiło się po pierwsze do struktury zbudowanej by trzymać tam owce, jak 
również do owiec wewnątrz niej.

Z drugiej strony, określenie stado odnosi się tylko do owiec, które nie mając wokół 
siebie żadnej konstrukcji, są zdane tylko na pasterza by zapewnił im ochronę. Owczarnia 
ma na celu  zawierać  i  chronić  owcę,  taki  stan jest  bezpieczny,  jednakże prawie  bez 
możliwości i miejsca by poruszać się swobodnie i rozwijać. Stado, nie zabezpieczone na 
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wzgórzu, jest podatne na atak z każdej strony, a jednocześnie wolne, by poruszać się tam 
gdzie jest dobre pastwisko pod przewodnictwem i ochroną Pasterza.

W Nowym Testamencie Kościół nigdy nie został nazwany owczarnią. Później, w tym 
samym rozdziale, tłumacze przekładu King James, być może powodowani wrodzonym 
zamiłowaniem człowieka do siedzenia przy kominku, błędnie przetłumaczyli szesnasty 
wiersz:  „Mam  i  inne  owce,  które  nie  są  z  tej  owczarni;  również  i  te  muszę 
przyprowadzić, i głosu mojego słuchać będą, i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz.” 
Zostało to później poprawione przez tych, którzy podjęli się korekty; ich wersja, oparta 
na najbardziej wiarygodnych manuskryptach, właściwie oddaje: „... i będzie jedno stado 
i jeden pasterz.”

Odźwierny,  Jan  Chrzciciel,  był  u  drzwi  owczarni  Izraela.  Te  drzwi  musiały  być 
prawie  w  tym  samym  miejscu  co  brama,  przez  którą  naród  izraelski  wszedł  po  raz 
pierwszy do ziemi obiecanej. On chrzcił w Jordanie, w miejscu które przeszli wiele lat 
wcześniej.  „Przebywał  na  pustkowiu,  aż  do  dnia  wystąpienia  przed  Izraelem;”  jego 
odzienie było z szorstkiej sierści wielbłądziej; nie były to opływowe szaty kapłańskie, 
które okrywałyby go gdyby poszedł w ślady swojego ojca; jego pożywienie stanowiła 
szarańcza  i  miód leśny,  a  nie ofiary składane  w Świątyni.  Miał  pas  skórzany wokół 
swoich bioder, jakby przepasany do zadania stojącego przed nim; jego życie nie miało 
zaznać rozluźnienia i spokoju, płynąc wzdłuż wytartego rowka poprzednich pokoleń.

Kiedy stał tam w Jordanie i chrzcił, musiało to z pewnością przyjść na myśl tym, 
którzy wyszli do niego, że Bóg mówił coś nie tylko przez jego usta ale również poprzez 
jego wygląd i miejsce, a mianowicie, że był potrzebny nowy początek. To co było żywe i 
pełne życia w dniu kiedy Jozue i Izrael  przekraczali Jordan, teraz stało się ustalone i 
formalne.  Potrzebowali wrócić na pustynię i  zacząć wszystko od nowa, uwolnieni od 
skostniałej religijnej instytucji, która jako owczarnia z pewnością zawierała owce, jednak 
w statycznym, pozbawionym życia, stanie.

Odźwierny otwiera  drzwi prawdziwemu Pasterzowi,  który wchodząc  do owczarni 
woła swoje owce po imieniu i wyprowadza je. Owczarnia jest masowa, ale stado jest 
indywidualne. Jakże łatwiejsze i wygodniejsze jest poruszać się jako całość; jest w tym 
jakieś ciepło i bezpieczeństwo. Przecież inni idą tą samą drogą! Człowiek lubi uciekać 
przed indywidualnym moralnym wyborem pod przykrywką „no cóż, wszyscy płyniemy 
tą samą łodzią więc albo razem utoniemy albo będziemy pływać! Owce wolą poruszać 
się jak „owce,” nie przejmując odpowiedzialności za siebie indywidualnie, ale idąc za 
innymi.  Nasze  stado  nie  zostało  tak  założone;  każdy  jest  wołany  indywidualnie  po 
imieniu  i  wyprowadzany na zewnątrz.  To  jednak  nie  wszystko,  narrator  kontynuuje: 
„...kiedy wszystkie swoje wypuści.”

Zrozumie  to  każdy,  kto  był  świadkiem  takiej  sceny.  Owce  znają  bardzo  dobrze 
bezpieczeństwo owczarni i trzymają się jej; boją się być na zewnątrz, wystawione na 
ogromną nieznaną przestrzeń gór, i tak pasterz musi je dosłownie wypędzać na zewnątrz. 
Użyte  tu  słowo—„wypuści”—jest  tym  samym  słowem  używanym  w  Piśmie  na 
wypędzanie demonów; to bardzo mocne słowo. W istocie dokładnie to samo słowo użyto 
w poprzednim rozdziale, by opisać to co faryzeusze uczynili  z młodym człowiekiem, 
który został uzdrowiony ze swojej ślepoty. „Wyrzucili go!” Po tym jak przy użyciu siły 
wyrzucił wszystkie Swoje owce, Pasterz idzie przed nimi, a one idą za Nim, nie mając 
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nic oprócz Jego głosu, który ich prowadzi, i Jego opieki i siły, która ich chroni. W taki 
sposób stają się stadem.

Te  słowa  musiały  głęboko  pocieszyć  człowieka  uzdrowionego  ze  ślepoty.  Jakże 
okrutni i bezwzględni musieli się mu wydawać faryzeusze kiedy wyrzucili go; ale teraz 
dostrzega  że  poza  rękami  które  dokonały  wypędzenia  są  suwerenne  ręce  dobrego 
Pasterza. Ten człowiek nie został wyrzucony by spędzić resztę swoich dni w samotności, 
ale  wybawiony  dla  tego  celu,  by  jako  wyrzucony  z  owczarni,  mógł  uczestniczyć  z 
Pasterzem w Jego stadzie. Ruch w całym dziesiątym rozdziale Ewangelii Jana odbywa 
się z owczarni do jednego stada. Pierwszy kościół składał się z ludzi, którzy albo „wyszli 
do  Niego  poza  obóz”  albo  zostali  wyrzuceni  z  synagogi,  owczarni  tego  kraju  w 
ówczesnych czasach.

Żyjemy  niestety w czasach  kiedy  reprezentacja  stada  jest  bardzo  rzadka.  Istnieje 
wiele owczarni a ruch ekumeniczny prowadzi do połączenia ich w jedną gigantyczną 
owczarnię.  Czy to przedsięwzięcie powiedzie się czy nie,  wniesie niewiele zmian do 
statycznego  stanu  i  sztucznego  pożywienia  owiec,  które  są  w  niej  uwięzione. 
Odpowiednie miejsce do ćwiczenia, duchowego rozwoju i zdrowe naturalne jedzenie do 
wzrostu, można znaleźć tylko na otwartej przestrzeni na zboczach gór z Pasterzem.

Richard H. Akeroyd (1972)                                                                              

Cechy  świętych  Baranka
Napisane jest, że w chwili gdy cały niebiański tłum będzie krzyczał głosem wielu wód z 
powodu wesela Baranka, „oblubienica jego przygotowała się.” Ta prawda w odniesieniu 
do świętych jako Oblubienicy,  że mają przygotowywać się, musi mieć miejsce już w 
doczesnym życiu, chociaż może tak być, że święci będą mieli coś do zrobienia również 
po obecnym życiu, jeżeli chodzi o przystosowanie się do siebie nawzajem i do otoczenia 
w niebiańskim stanie, tuż przed uroczystością zaślubin Baranka.

Istnieją pewne cechy, wymienione w różnych miejscach Pisma, szczególnie należące 
do  tej  wybranej  grupy,  którą  określa  się  mianem Oblubienicy  Baranka.  Dostrzeżmy 
zatem te cechy i połączmy je, a pomogą nam zrozumieć różne działania Ducha Świętego, 
jak również różne formy charakteru świętych, oraz kto ma składać się na tę wybraną 
grupę.
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Kościół Pierworodnych

Oto  jedno  z  imion  nadanych  świętym  jako  Oblubienicy.  Jednak  kim  jest  Kościół  
Pierworodnych według  dokładnego  słowa  Pisma?  Istnieje  pewna  denominacja,  która 
wiele mówi na temat określenia Kościół Pierworodnych, jednak w większości zaprzecza 
osobowości i samemu doświadczeniu Ducha Świętego, i na wiele sposobów ukazuje, że 
niewielu  z  nich  tak naprawdę  zna  biblijne określenie  Kościół  Pierworodnych.  Wielu 
uważa, że oznacza to wszystkich zbawionych, jednak popatrzmy na to co mówi Biblia. 
Określenie  to  musi  być  rozumiane  w Nowym Testamencie  poprzez  pryzmat  Starego 
Testamentu, gdzie nauczana jest doktryna o Pierworodnych.

Pochodzenie tej prawdy sięga czasu kiedy Bóg zniszczył pierworodnych w Egipcie. 
Bóg  powiedział  do  Mojżesza,  że  z  tego  powodu  wszyscy  pierworodni  wśród 
Hebrajczyków  powinni  być  Mu  w  szczególny  sposób  całkowicie  poświęceni,  gdyż 
„wszyscy  ludzie  należą  do  Mnie,”  jednak  pierworodni  mieli  należeć  do  Niego  w 
szczególny sposób i być do specjalnych zadań, nie tak jak inne dzieci. To jest kluczowa 
myśl Kościoła Pierworodnych przez wszystkie wieki i przez całe Pismo. Później, kiedy 
Żydzi byli na pustyni, Pan przemówił do Mojżesza mówiąc: „Oto Ja wziąłem Lewitów 
spośród  synów izraelskich  w  zamian  za  każdego  pierworodnego,  otwierającego  łono 
macierzyńskie u synów izraelskich, toteż  do  mnie   należeć   będą   Lewici,    gdyż  d  o 
mnie   należy   każdy   pierworodny” (4 Mojżeszowa 3:11-13).

Później dowiadujemy się, że Lewici mieli być w szczególny sposób świętymi pośród 
dwunastu plemion, i zajmować się wszystkimi rzeczami związanymi ze świątynią—mieć 
w posiadaniu   Urim    i   Tummim,   nauczać   zakonu,   spalać   kadzidło   i   składać  
ofiary (5 Mojżeszowa 33:8-11). Z tego powodu plemię Lewiego nie otrzymało ziemi ale 
miało  żyć  z  dziesięciny,  która  była  składana  przez  pozostałe  dwanaście  plemion, 
ponieważ byli oddzieleni od zajęć związanych z zarabianiem pieniędzy, by służyć Panu. 
Tak  więc  widzimy,  że  dwanaście  plemion  było  ludem  Pana,  oddzieleni  od  innych 
narodów, jednak plemię Lewiego miało być Jego pierworodnym, oddzieleni od innych 
plemion dla wyższej i bardziej 
duchowej służby. Zauważamy tutaj wybór z wybranych, a to właśnie Sam Pan nazwał 
grupą pierworodnych.

W świetle tej prawdy przeczytajmy słowa świętego Pawła w Liście do Hebrajczyków 
12:18-24, gdzie jest napisane, że kiedy wierzący otrzymują Ducha Świętego, to wchodzą 
do  kościoła  Pierworodnych,  który  jest  zapisany  w Niebie.  Z  całą  pewnością  używa 
wyrażenia Kościół Pierworodnych w takim samym sensie, w jakim Duch Święty używał 
je  w  Księgach  Mojżeszowych,  gdyż  Boże  myśli  nigdy  się  nie  zmieniają.  Potem 
ponownie odnosi się do innej grupy zbawionych z ziemi, o wiele większej w liczbie niż 
Kościół  Pierworodnych,  który nazywa  „uroczystym zgromadzeniem,” jednak bardziej 
dosłownie jest to „kościół powszechny czy też ogólne zgromadzenie,” tak więc istnieje 
według Pisma powszechny Kościół, „ogólne zgromadzenie,” które obejmuje zbawionych 
ze  wszystkich  pokoleń,  jednak  z  tego  ogólnego  zgromadzenia  wybrano  szczególne 
plemię, podobnie jak Lewici z dwunastu plemion, nazwane Kościołem Pierworodnych, i 
to właśnie ta grupa pierworodnych stanowi Oblubienicę Chrystusa.
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Ponownie,  pamiętajcie,  że  ci  niebiańscy  Pierworodni  nie  są  pierworodnymi  w 

znaczeniu chwili urodzin ale pierworodnymi w randze, ponieważ wiemy, że Lewi był 
trzecim synem Jakuba, a  Ruben i  Symeon byli  od niego starsi;  jednak gdy chodzi o 
pozycję, w odniesieniu do świętości i rzeczy świętych, Lewi został wybrany jako Boży 
pierworodny. To samo jest prawdą w odniesieniu do wszystkich świętych we wszystkich 
wiekach, gdyż Kościół Pierworodnych nie odnosi się do zbawionych na początku ale do 
tych, którzy zajmują pierwsze miejsce w porządku duchowego życia, bez względu na 
okres jaki przeżyli w historii świata. Stąd jedno z imion świętych Baranka to Kościół 
Pierworodnych.  Jakub odnosi  się do tej  samej prawdy mówiąc do tych,  którzy mieli 
pozwolić  by cierpliwość  wykonywała  swoje  doskonałe dzieło,  że będą  pierwocinami 
Bożych stworzeń (Jakuba 1:2,18). 

Wybrani

Inna nazwa czy cecha będąca udziałem świętych jako Oblubienicy to Wybrani.  Wielka 
szkoda, że użyte w Biblii słowo ‘wybrany’ jest uważane za to samo co słowo zbawienie. 
Słowo „wybrany” nie oznacza zbawiony, ale odnosi się do rangi albo godności czy też 
urzędu który zajmujemy po tym jak zostaliśmy zbawieni; określenie „wybrany” odnosi 
się w szczególności  do stopnia świętości. W związku z tym Piotr mówi: „Zostaliśmy 
wybrani i poświęceni.” Paweł mówi: „Bóg powołał nas do świętości.” Jezus mówi, że 
wybrani  to  ci,  którzy modlą  się  do Boga  dniem i  nocą.  We fragmencie  „Wielu jest 
wezwanych ale mało wybranych,” wielu to słowo clekoi  a mało to eklekoti, co oznacza 
naprawdę że wielu jest nawróconych ale niewielu zalicza się do Oblubienicy.

Idea wybranych jako Oblubienicy to zawsze wybór z wybranych, na przykład Bóg 
wybrał dwanaście plemion Jakuba i spośród nich wybrał plemię Lewiego, które Pismo 
nazywa  wybranym  plemieniem.  Podobnie  Gedeon  wybrał  do  swojej  armii  dziesięć 
tysięcy żołnierzy i  następnie dokonał selekcji  pozostawiając  trzystu,  którzy byli  tymi 
wybranymi i symbolizowali grupę świętych jako Oblubienicę.

Ta sama idea odnosi się w Biblii do świętych jako Oblubienicy. W Psalmie 45 Dawid 
mówi o Królowej siedzącej u boku Króla, odzianej w złoto Ofiru, jednak koło niej były 
inne 
grupy  zbawionych,  niektóre  z  nich  określone  jako  córki  królewskie,  inne  jako 
oblubienice,  inne  jako  panny,  towarzyszki  Królowej,  które  idą  za  nią,  udowadniając 
stanowczo, że to Królowa była wybraną ze wszystkich grup odkupionych. Ponownie, w 
Pieśni nad Pieśniami Salomona mamy różne grupy zbawionych dusz bez liczby, jednak 
ponad  nimi  wszystkimi  jest  inna  grupa,  opisana  jako  gołębica,  nieskalana,  wybrana. 
Słowo  „wybrany”  odnosi  się  zawsze  do  poziomu świętości  albo  jakiejś  szczególnej 
służby  dla  Boga  czy  szczególnie  bliskiej  społeczności  z  Chrystusem,  jak  miało  to 
miejsce trzykrotnie z Piotrem, Jakubem i Janem, którzy jako jedyni zostali zabrani do 
dziewczynki wzbudzonej z martwych, na Górę Przemienienia i do Ogrodu Getsemane.

W Przypowieściach jest napisane: „Jest wiele dzielnych kobiet, lecz ty przewyższasz 
wszystkie,”  co oznacza że wiele  grup zbawionych dusz we wszystkich  wiekach było 
dzielnych,  jednak  grupa  Oblubienicy,  prawdziwie  wybrane  dusze,  przewyższyła  je 
wszystkie.
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Zwycięzcy

Innym  określeniem  odnoszącym  się  do  świętych  Oblubienicy  jest  słowo  Zwycięzcy.  
Oczywiście wszyscy zbawieni są zwycięzcami w tym sensie, że przez wiarę zwyciężamy 
świat. Jednak istnieje wiele stopni duchowego konfliktu, a święci Oblubienicy są opisani 
jako wojownicy, staczający wielkie bitwy, odziani w całą zbroję Bożą, znoszący wielkie 
trudy  w  moralnym  konflikcie,  i  w  szczególny  sposób  stojący  w  wyłomie  wobec 
strasznych przeciwności, dzieląc z Panem Jezusem ciężar Getsemane. To właśnie jest 
znaczenie zabrania Jego wybranej trójki, Piotra, Jakuba i Jana do ogrodu Getsemane, do 
bliższej społeczności z Jego cierpieniami niż pozostali uczniowie. I w tym znaczeniu są 
obrazem świętych jako Oblubienicy.

W  drugim  i  trzecim  rozdziale  księgi  Objawienia  znajduje  się  siedem  wielkich 
obietnic złożonych zwycięzcom w siedmiu kościołach. Oczywiste jest, że tych siedem 
kościołów reprezentuje różne stadia chrześcijańskiego kościoła od czasów apostołów do 
drugiego  przyjścia  Chrystusa.  We  wszystkich  tych  kościołach  byli  tacy,  których 
Chrystus określa zwycięzcami, dla których są zarezerwowane wielkie obietnice. Jeżeli 
spojrzymy na tych  siedem obietnic, zrozumiemy że każda z nich jest wzrastająca,  od 
daru życia w pierwszej obietnicy do pochwycenia i zajęcia miejsca z Chrystusem na Jego 
tronie w nadchodzącym wieku.  Kiedy później  czytamy cechy charakterystyczne  tych 
siedmiu kościołów, widzimy trudy które prawdziwi święci musieli znosić.

Istnieje  szczególna  grupa,  opisana  w  dwunastym  rozdziale  księgi  Objawienia, 
nazwana  synem,  chłopcem,  a  bardziej  dosłownie  mężczyzną,  by  opisać  ich  wielki 
heroizm, a chłopiec ten symbolizuje grupę inną od ogólnej grupy, którą określa się jako 
matkę,  niewiastę  odzianą  w  słońce.  Ta  kobieta  reprezentuje  ogólnie  kościół  Boży, 
którego nienawidził diabeł. Jednak chłopiec obrazuje mniejszą grupę bohaterów, którzy 
byli oskarżani przez szatana dniem i nocą, i przezwyciężyli szatana dzięki krwi Baranka 
i słowu swojego świadectwa i gotowości oddania swojego życia dla Pana Jezusa.

Potem czytamy,  że  ten  chłopiec  ma  rządzić  wszystkimi  narodami  laską  żelazną, 
ukazując, że tak jak mieli udział z Chrystusem w Jego wielkich konfliktach i zwyciężyli 
Szatana  i  wszystkich  innych  wrogów,  podobnie  mieli  dzielić  tron  Chrystusa  rządząc 
narodami.  Ci,  którzy  żyją  blisko  Boga,  mają  zawsze  konflikty  z  szatanem  i  złymi 
duchami w o wiele poważniejszym stopniu niż ci, którzy żyją w oddaleniu od Chrystusa. 
Istnieje tyle stopni w walce ile jest ich w łasce, a święci Oblubienicy muszą spodziewać 
się  tego,  że  będą  z  przodu  walki  dzielić  z  Chrystusem  najostrzejsze  szturmy 
nieprzyjaciela.

W dokładnej  zgodzie  z  tą  prawdą,  kiedy  Izrael  szedł  do  walki,  Lewici,  Kościół 
Pierworodnych, mieli iść z przodu dmąc w trąby,  krzyczeć do walki i śpiewać hymn 
pochwalny (2 Kronik 20:19-22). Duchowe walki są zupełnie inne od tych staczanych w 
ziemskich  armiach;  są  to  bitwy  staczane  w  umysłach,  w  pragnieniach,  w  woli,  w 
ukrytych miejscach życia, w zaciszu domu, nieznane dla świata i nie opisane w gazetach. 
Są  staczane  w  modlitwie,  w  cierpliwości,  w  postach,  w  czuwaniach,  w  chwilach  i 
miejscach  najmiej  podejrzewanych  przez świat,  jednak poświadczonych przez Pana i 

13



 Święta Resztka
Jego  świętych  aniołów.  Istnieje  grupa,  która  od pokolenia do pokolenia  znajduje  się 
zawsze z przodu duchowej walki. Ci są zwycięzcami.

Duchowi Agenci

Inną oznaką świętych Oblubienicy jest to, że  są szczególnie Duchowymi Agentami  w 
Zbawieniu i Uświęceniu Dusz, i w tym znaczeniu określeni jako matka w Izraelu. Paweł 
napisał do jednego ze swoich kościołów, że mieli wielu nauczycieli ale tylko jednego 
duchowego ojca i że on, Duch Święty, zrodził ich przez Ewangelię. W Biblii spotykamy 
często złożone metafory i podczas gdy Oblubienica, opisana jako córka, jest nazwana 
wybraną  ze  wszystkich,  w  innych  miejscach  Pisma  jest  określana  w  kompetencjach 
matki i porównywana z Sarą,  która jest obrazem Nowego Jeruzalem które jest matką 
prawdziwych świętych; Nowe Jeruzalem zaś jest nazwane Małżonką Baranka.

W  każdym  prawdziwym  kościele  na  ziemi  jest  zawsze  kilka  dusz  bardziej 
duchowych  od  innych,  które  obejmują  przewodzenie  w  czasach  przebudzenia  i  na 
spotkaniach  modlitewnych,  w  odwiedzaniu  chorych,  w  modlitwie  o  dusze,  w 
prowadzeniu skruszonych do Chrystusa,  które są najbardziej zainteresowane duchową 
walką kościoła i uświęceniem świętych. Stanowią mniejszość i są często biedni jeżeli 
chodzi o rzeczy ziemskie i bez socjalnego prestiżu, rzadko wysoko wykształceni. Jednak 
są Bożą szlachtą w sercu, życiu i świadectwie,  uznawani przez wszystkich, którzy znają 
ich jako najbardziej owocnych w życiu chrześcijańskim. Można na nich zawsze liczyć 
kiedy w grę wchodzą interesy wieczności; są to ojcowie i matki poszukujących dusz. Są 
seniorami w łasce, chociaż nie zawsze seniorami jeżeli chodzi o wiek. Są w prawdziwym 
sensie „starszymi w kościele Bożym,” uczynieni starszymi poprzez namaszczenie Ducha 
Świętego, bardziej niż poprzez nałożenie rąk czy ciężar lat. Są reprezentowani przez tych 
starszych, których Jan widział wokół tronu ze złotymi koronami, biorąc aktywny udział 
w administracji  sądu i  kierowaniu niebiańską ekonomią.  Są to rodzice-święci,  którzy 
odczuwają ciężar w modlitwie za innych i szlochają nad duszami, i tymi co odeszli od 
Kościoła—rzadki  dar  łaski  którego  tak  bardzo  brakuje  w  wielu  częściach  Bożego 
Syjonu. 

Kiedy  w  księdze  Objawienia  czytamy  o  dwudziestu  czterech  starcach,  musimy 
pamiętać że to słowo nie odnosi się do wieku czy długości życia, ale jest tym samym 
które zostało przetłumaczone jako „starszy” w różnych Listach, gdzie czytamy: „Choruje 
kto między wami? Niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nim.” Stąd 
słowo starszy nie oznacza podeszłego wieku ale odnosi się do duchowego powołania i 
rangi w Bożym Kościele, i do tych, którzy są Bożymi agentami w przyprowadzaniu dusz 
do Chrystusa  a potem budowaniu ich w najświętszej  wierze.  To określenie obejmuje 
zarówno  mężczyzn  jak  i  kobiety;  przy  czym  greckie  słowo  presbuteros  oznacza 
starszego mężczyznę, a słowo presbuteran kobietę jako starszą. W tym fragmencie gdzie 
Paweł  mówi:  „Starszego  mężczyzny  nie  strofuj,  lecz  upominaj  go  jak  ojca,”  a  w 
następnym wierszu „starsze kobiety jak matki,” powinno być „starsi rodzaju żeńskiego,” 
gdyż jest to to samo słowo lecz w rodzaju żeńskim, co najprawdopodobniej udowadnia, 
że mieli tam zarówno starszych rodzju żeńskiego jak i męskiego (1 Tymoteusza 5:1-2). 
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Zauważcie również że ci starsi, opisani również jako starsi w Objawieniu, są określani 
jako ojcowie i matki w życiu duchowym i w ich służbie dla innych dusz.

Kiedyś  powiedziałem do pewnego dobrego prezbiteriańskiego kaznodziei:  „Wasza 
denominacja sprzeciwia się kobietom kaznodziejom a jednak sama nazwa Preziterianie 
jest  greckim  określeniem  na  starszych  rodzaju  żeńskiego.”  Z  greckim  Nowym 
Testamentem w ręce  uśmiechnął  się  do  mnie  i  przyznał,  że  to  prawda.  Dlatego  też 
Oblubienica  Chrystusa  to  również  ci,  których  Jan  widział  wokół  tronu,  nazwani 
dwudziestoma czterema starcami, dwadzieścia cztery to typowa liczba; to znaczy byli 
wśród  duchowych  ojców  i  matek,  którzy  wskutek  modlitwy  i  w  Duchu  Świętym 
powiększyli liczbę zbawionych.

Duch Męczennictwa

Duch męczennictwa jest kolejną cechą świętych Oblubienicy. Gdziekolwiek ta wybrana 
grupa jest opisywana, często wymienia się trzy stadia w życiu duchowym, przez które 
przeszli—nawrócenie, uświęcenie i poddanie ich wiary ciężkim doświadczeniom. Daniel 
mówi o nich jako o oczyszczonych, co znaczy, że ich grzechy zostały zmyte, a potem 
zostali wybieleni,  to znaczy całkowicie uświęceni;  następnie wypróbowani,  to znaczy 
włożeni do pieca gdzie sprawdzono ich jakość, tak jak trzech Hebrajczyków w piecu 
ognistym. Paweł mówi o prawdziwych świętych w piątym rozdziale Listu do Rzymian 
jako o usprawiedliwionych wiarą, mających dostęp do łaski, następnie chlubiących się z 
ucisków, co odpowiada trzem określeniom użytym przez Daniela.

W Objawieniu Jan mówi o wybranej  grupie,  która  walczyła  wraz  z  Barankiem i 
określa  ich  jako  powołanych,  wybranych  i  wiernych.  Słowo  „powołany”  sugeruje 
nawrócenie,  „wybrany”  oznacza  wybranie,  a  słowo  „wierny”  sugeruje  wytrwanie  w 
obliczu wielu doświadczeń i bolesnych  prób, dzięki którym byli  wyżarzeni  w gorącu 
pieca do osiągnięcia boskiego charakteru. 

Ponownie  Jan opisuje przygotowującą  się  Oblubienicę,  że była  odziana  w bisior, 
czysty i biały. Słowo „bisior” odnosi się do usprawiedliwienia, gdyż jest napisane, że 
bisior  oznacza  sprawiedliwe  uczynki  świętych.  Słowo  „czysty”  sugeruje  uświęcenie, 
oczyszczenie z wewnętrznego grzechu; słowo „biały” powinno brzmieć „olśniewający” 
lub „promienny” i odnosi się do połysku jaki kładzie się na mosiądzu lub srebrze.

Dalej Paweł mówi o Chrystusie miłującym Kościół, to znaczy nawrócone dusze, i 
uświęcającym je i wygładzającym zmarszczki jakby pod naciskiem gorącego żelazka, by 
były bez plamy czy skazy.

W  ten  sposób  w  wielu  miejscach  znajdujemy  te  trzy  cechy:  usprawiedliwienie, 
uświęcenie  i  cierpienie  w  ucisku—posiadanie  ducha  męczennika—jako  trzy  oznaki 
świętych Oblubienicy. Słowo męczennik oznacza świadek i sugeruje że prędzej byśmy 
umarli niż porzucili nasze świadectwo. Stąd święci Baranka są wszyscy męczennikami w 
duchu, chociaż nie wszyscy zostali naprawdę zabici, ale zgodziliby się na to gdyby była 
taka konieczność. Duch męzczennictwa, cierpienia dla Chrystusa i z Chrystusem, czyni 
duszę piękną dla Boga.  A to jest  szczególna oznaka tych,  którzy stanowią Małżonkę 
Baranka. Jeżeli z Nim cierpimy, będziemy także z Nim panować.
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Policzeni i zapisani

Inną  cechą  świętych  jako  Oblubienicy,  zapisaną  w  Biblii,  jest  to,  że  wszyscy  są 
Policzeni i Zapisani,  podczas gdy zbawieni którzy nie zaliczają się do Oblubienicy, są 
opisani jako niezliczeni. Oczywiście Bóg zna liczbę wszystkich swoich stworzeń, ziaren 
piasku  na  brzegu  morza  i  wszystkie  gwiazdy  nazywa  po  imieniu,  jednak  po  prostu 
kieruję się tym co jest zapisane w Biblii. Boże Słowo jest moim jedynym przewodnikiem 
i czytam w nim o ludziach zbawionych, którzy nie są policzeni.

W  siódmym  rozdziale  księgi  Objawienia  czytamy  o  144,000,  którzy  zostali 
opieczętowani,  a  koło nich stała  grupa,  której  żaden człowiek nie mógł  zliczyć.  Ten 
niezliczony tłum nie miał koron, jednak stał przed tronem. Potem czytamy o czterech 
postaciach wokół tronu i dwudziestu czterech starcach w złotych koronach, będących 
również wokół tronu. Oto trzy grupy które są policzone—cztery,  dwadzieścia cztery i 
144,000—a potem owa niezliczona grupa.

Później czytamy o narodach tych, którzy byli zbawieni, jednak nie ma tam podanej 
liczby. W Pieśni nad Pieśniami czytamy o sześćdziesięciu królowych, osiemdziesięciu 
Cechy  nałożnicach  i  tej  jedynej  wybranej.  Obok  tych  policzonych  grup  czytamy  o 
„pannach  bez  liczby.”  Musimy kierować  się  Biblią  bo  całe  nasze  rozumowanie  jest 
głupstwem wobec nieomylnego Słowa Bożego.
Cechy świętych Baranka 

Inny fakt w tym kontekście—w całym Nowym Testamencie daty, liczby, czasy i pory 
są  określane  w  powiązaniu  z  Izraelem,  jednak  nigdy  w powiązaniu  z  Poganami.  W 
Nowym  Testamencie  Oblubienica  Chrystusa  to  niebiańscy  wybrani  określeni  przez 
liczby i rozmiary, ale poza tą grupą jest niezliczony tłum, który nie jest policzony. Na 
przykład Paweł mówi o ogólnym zgromadzeniu albo o niezliczonym tłumie, a potem o 
Kościele Pierworodnych, który jest zapisany w niebie. Idąc tą samą myślą pewna grupa 
jest policzona, choć inni zbawieni nie są policzeni, przez co rozumiemy, że ich liczba nie 
jest wyjawiona, chociaż są policzeni w Bożym umyśle z nieskończoną dokładnością.

Nowe Jeruzalem

Święci  Oblubienicy mają nadane jeszcze jedno imię, to jest  Miasto Nowe Jeruzalem.  
„Jeden  z  siedmiu  aniołów  tak  się  do  mnie  odezwał:  Chodź,  pokażę  ci  oblubienicę, 
małżonkę Baranka, i pokazał mi miasto święte Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga 
(Objawienie  21:9-11).  Niektórzy  zastanawiali  się  jak  miasto  może  być  Małżonką 
Baranka. Pomyślcie tylko. Żadna ilość domów bez mieszkańców nie byłaby miastem, i z 
drugiej strony miliony ludzi wypuszczonych na pustyni nie byłoby miastem, ponieważ 
miasto  jest  złożoną  strukturą  ulic  i  domów  zapełnionych  ludźmi.  Domy  formują 
materialną podstawę a ludzie kształtują żywą duszę, tak jak dusza w ciele. Stąd Nowe 
Jeruzalem jest tym czym jest z racji odkupionych dusz, które w nim są.

Wydaje  się  że  istnieje  jeszcze  jedna  trudność  związana  z  miastem  będącym 
Oblubienicą, ponieważ mieszkają w nim nie tylko święci–Oblubienica ale mają w nim 
mieszkać  wszyscy  odkupieni  ze  wszystkich  wieków.  To  prawda,  ale  wszyscy  inni 
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odkupieni  są  określeni  jako towarzysze  podczas gdy to Oblubienica jest  właścicielką 
pałacu,  chociaż  jest  on  wypełniony  wielkimi  tłumami  jej  pomocników  i 
współtowarzyszy.  Królowa  Wiktoria  mieszkała  w  zamku  Windsor,  jednak  jest  to 
olbrzymi kompleks pałaców tak więc w tym samym królewskim zamku mieszkały setki 
jej sług, pomocników, rodziny i gości. Święci jako Oblubienica mają być oficerami w 
nadchodzącym królestwie Nieba, i stąd z tą grupą będą skojarzeni wszyscy odkupieni i 
mają mieć miasto z czystego złota za swoją królewską rezydencję, chociaż ich służba i 
niebiański autorytet będzie rozciągać się nad całą ziemią i na inne światy.

To są nazwy i cechy dzięki którym rozróżniamy tę błogosławioną grupę wierzących, 
którzy są naprawdę ukrzyżowani z Chrystusem, ochrzczeni w Jego Duchu i przemienieni 
na Jego obraz, i  mają dzielić z Nim chwałę,  którą Ojciec obdarzył  Syna, a która ma 
zamanifestować się w nadchodzącym wieku.

G.D. Watson (1845-1923)      

Siede m  tysięcy  nie  pokłoniło  się
Poselstwo o Bożej ukrytej Resztce

Chciałbym zabrać was na górę Horeb w Izraelu, do ciemnej jaskini. W środku tej 
jaskini  siedzi  samotny  prorok  Boży.  Ten  pobożny  człowiek  jest  już  starszy,  ma 
prawdopodobnie  około  80  lat.  Czuje  się  samotny.  Całkowicie  odsunął  się  od 
społeczeństwa.

Jakieś czterdzieści dni wcześniej prorok ów błagał Boga o śmierć. Był przekonany, 
że  „Ten  naród  zaszedł  za  daleko.  Kościół  poszedł  w złą  stronę  i  nie  ma dla  niego 
ratunku.  Każdy przywódca  jest  marionetką  diabła.  Przebudzenie  jest  teraz  po  prostu 
niemożliwe. Nie ma już nadziei.  Panie,  mam tego  dość.  Proszę,  zabierz moje życie” 
(patrz 1 Królewska 19:4).

Kim był  ten  prorok?  To  święty  Eliasz.  Do  takiego  rozpaczliwego  stanu  doszedł 
zaledwie kilka godzin po tym jak odniósł  największe zwycięstwo w swojej  życiowej 
służbie.

Chyba pamiętacie tę historię. Na górze Karmel Eliasz stawił czoła 850 fałszywym 
prorokom w sprawie życia i śmierci, kiedy miało się okazać który Bóg jest górą. Około 
450  z  tych  proroków  służyło  pogańskiemu  bogowi  Baalowi;  pozostałych  400  było 
kapłanami  bałwochwalczych  gajów,  zbudowanych  przez  niegodziwą  królową  Izebel. 
Teraz,  w  demonicznym  rytuale,  prorocy  Baala  zaczęli  tańczyć  i  zawodzić,  próbując 
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obudzić swojego boga. Kiedy w końcu skończyli już swe szaleństwa, leżeli ogromnie 
krwawiąc, calkwicie wykończeni.

Wtedy nadeszła kolej na Eliasza. Po prostu wezwał Pana, a natychmiast spadł z nieba 
nadprzyrodzony ogień. Potężny wybuch gorąca pochłonął zarówno ofiarę proroka jak i 
dwanaście wiader wody, które wokół niej wylał. Pochłonął nawet kamienie na ołtarzu.

Cóż  za  niesamowity  pokaz  Bożej  ogromnej  mocy.  Widząc  to  fałszywi  prorocy 
zadrżeli. A obecni tam Izraelici, którzy odeszli od Boga, upadli na kolana, wołając: „Pan 
jest Bogiem, Pan jest Bogiem!” (18:39).

Wtedy  Eliasz  zabił  każdego  z  tych  850  fałszywych  proroków.  Nagle  w  Izraelu 
nastąpiło przebudzenie. Przebudzenie, o które modlił się Eliasz, w końcu nastąpiło—albo 
tak mu się  wydawało:  „To jest  Boża  godzina.  Początek  odnowy,  o  której  tak długo 
głosiłem.”

Eliasz był tak posilony, że biegł przed rydwanem króla Achaba przez dwadzieścia 
pięć mil do stolicy,  Jezreelu. W jego umyśle musiały pojawiać się ekscytujące myśli: 
„Kto może sprzeciwić się temu, co Bóg dzisiaj uczynił? Niegodziwy, pełen zmysłowości 
rząd tego  narodu musi  upaść.  A Izebel  będzie następna.  Teraz  być  może biegnie  do 
swojego bałwochwalczego ojca w Sydonie. Bez wątpienia słyszała o ogniu z nieba i chce 
uciec przed osądzeniem Ducha Świętego. To jest chyba największy moment w historii 
Izraela!”

Eliasz był przekonany, że teraz ludzie będą go słuchali. Wierzę, że był zdecydowany 
iść prosto do opuszczonej świątyni, by odnowić czyste uwielbienie w Jezreelu. Jednak 
zanim zbliżył się do miasta, został zaczepiony przez posłańca Izebel. Królowa groziła: 
„To niechaj uczynią bogowie i niechaj to sprawią, że jutro o tym czasie uczynię z twoim 
życiem  to  samo,  co  stało  się  z  życiem każdego  z  nich”  (19:2).  Mówiła  do  Eliasza: 
„Proroku,  został  ci  tylko  dzień  życia  zanim  zabiję  ciebie  tak  jak  ty  zabiłeś  moich 
proroków.” 
Siedem tysięcy nie pokłoniło się

W  ciągu  dwudziestu  czterech  godzin  od  swojego  niesamowitego  zwycięstwa  na 
Górze Karmel, Eliasz był z powrotem na pustyni, drżąc pod krzewem jałowca. W jego 
umyśle  wszystko  odniosło  zupełnie  odwrotny skutek.  W ciągu  zaledwie  jednej  nocy 
wszystkie jego nadzieje na odnowę prysły.

Czterdzieści  dni  później  znajdujemy  Eliasza  nocującego  w  pieczarze,  całkowicie 
samego.  Hebrajskie  słowo  określające  to  nocowanie  oznacza  „zatrzymać  się  albo 
pozostać.” Sugeruje również znaczenie „narzekać lub żywić urazę.” Najwyraźniej Eliasz 
zdecydował:  „To już  koniec.  Jeżeli  cudowny ogień  z  nieba  nie  potrafi  zmotywować 
upadłych ludzi, to nic już tego nie zrobi.”

Potem  Biblia  podaje:  „Lecz  oto  doszło  go  słowo  Pana  tej  treści:  Co  tu  robisz, 
Eliaszu?” (19:9). To był Boży sposób by zapytać: „Co ciebie gryzie, Eliaszu? Skąd ten 
gniew? Czemu narzekasz?”

Nagle prorok zaczął wylewać swoje zdławione serce: „Gorliwie stawałem w obronie 
Pana, Boga Zastępów, gdyż  synowie izraelscy porzucili  przymierze z tobą,  poburzyli 
twoje ołtarze, a twoich proroków wybili mieczem. Pozostałem tylko ja sam, lecz i tak 
nastają na moje życie, aby mi je odebrać” (19:10).
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Większość  z  tego  co  powiedział  Eliasz  było  prawdą.  Boży lud  znajdował  się  w 

smutnym stanie. W Izraelu przeważała niegodziwość. Prawdziwi prorocy byli oczerniani 
a ich słowa wyszydzane. Jednak pomimo tego wszystkiego, Eliasz pozostał wierny. Był 
całkowicie oddany Bożej sprawie, modląc się gorliwie o przebudzenie. Jednak nie miał 
racji myśląc, że tylko on dźwigał brzemię Pana.

Faktem jest, że wielu modlących się ludzi, jest często samotnymi. Niewielu z nich 
utrzymuje  bogate  życie  towarzyskie  czy  łatwo  nawiązuje  znajomości.  Dlaczego?  Ci 
którzy walczą z Panem w modlitwie, podzielają ciężar Jego serca. Zaczynają widzieć tak 
jak  Bóg.  Są  w  stanie  rozróżnić  prawdziwy  stan  Bożego  ludu.  Otrzeźwieli  widząc 
cielesność i głupotę w Jego domu. A to odzwierciedla się na ich twarzy, modlą się tak 
jak Eliasz, z sercem zdjętym troską.

Jeżeli jesteś człowiekiem modlitwy, prawdopodobnie czułeś się już samotny tak jak 
Eliasz.  Być  może ty również opłakujesz swój naród,  szczególnie  tę nie  kończącą się 
rzekę krwi jaką przelała Ameryka poprzez aborcję. Może wołasz jak Amos: „Panie, nie 
pozwól mi spokojnie siedzieć kiedy tak wielka niewola panuje w twoim kościele.” Może 
zastanawiasz się jak Eliasz: „Gdzie są pobożni przywódcy i pasterze o złamanym sercu? 
Gdzie  są  ci,  którzy  wierzą  w  świętość,  zamiast  w  cielesne  metody?  Czuję  się  jak 
niepoprawny  fanatyk.  Panie,  proszę,  pozwól  mi  mieć  społeczność  z  innymi,  którzy 
postrzegają rzeczy tak jak ja.”

Pomyślcie teraz o samotnym Eliaszu w tej jaskini. Musiał być chyba przytłoczony tą 
całkowitą  samotnością.  Wtedy  doszedł  go  cichy  głos,  pytając  znów:  „Co  tu  robisz, 
Eliaszu?” (1 Królewska 19:13). Ponownie Eliasz odpowiada: „Pozostałem tylko ja sam, 
lecz i tak nastają na moje życie, aby mi je odebrać” (19:14). 

Tym razem Bóg odpowiedział: „Nie jesteś sam, Eliaszu. Wkrótce poznasz mojego 
sługę Hazaela.  Chcę abyś  namaścił go na króla Syrii.  Jest też pobożny Jehu, którego 
namaścisz na króla Izraela. Jest również młody prorok Elizeusz, który będzie służył wraz 
z tobą.”

W końcu Pan powiedział do Eliasza (jak zostało to przetłumaczone z oryginalnego 
hebrajskiego przez Helenę Spurrell): „Mam w Izarelu zachowanych dla Siebie siedem 
tysięcy  ludzi,  których  kolana  nie  skłoniły  się  przed  Baalem  i  których  usta  go  nie 
całowały”  (19:18).  Bóg  mówił:  „Mam  7,000  ludzi  w  ukryciu,  Eliaszu,  mężczyzn  i 
kobiety którzy nie poddali się duchowi tego wieku. Wzrastają w moim Duchu. I wszyscy 
podzielają to samo brzemię co ty.”

Wśród tych  7,000 było  100 prawdziwych  proroków,  ukrytych  w jaskiniach przez 
pobożnego Obadiasza. Obadiasz był zarządcą, który służył w niegodziwym domu króla 
Achaba. Ukrył 100 proroków w dwóch jaskiniach, po pięćdziesiąt, i utrzymywał ich przy 
życiu chlebem i wodą. Oczywiście Eliasz musiał wiedzieć o tych pobożnych ludziach. 
Wiedział też o Micheaszu, pobożnym proroku, który został uwięziony przez Achaba za 
prorokowanie  mu  złych  rzeczy  (zobacz  22:8).  Jednak  wiedząc  o  tych  wszystkich 
ludziach, Eliasz był ciągle ogarnięty samotnością w swoim powołaniu.

Tych 7000 reprezentuje świętą Resztkę, którą Bóg
przygotowuje dzisiaj na nadchodzący chaos
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Bóg również ma ukrytą resztkę w tym pokoleniu, która nie pokłoniła się bożkom tego 
wieku. Aby pełniej uchwycić to pojęcie, potrzebujemy przeanalizować to co działo się w 
Izraelu w czasach Eliasza.

Kult Baala miał swój początek za Nimroda u Wieży Babel. Ten bezbożny człowiek 
ogłosił:  „Uczyńmy  sobie  imię”  (1  Mojżeszowa  11:4).  Tak  więc  Babel  zostało 
zbudowane  jako  pomnik  ludzkiego  sukcesu  i  osiągnięcia.  Na  szczycie  było 
obserwatorium,  gdzie  astrologowie  obserwowali  ciała  niebieskie.  Ci  dumni  ludzie 
dosłownie „sięgnęli po gwiazdy.”

W czasach Eliasza Baal prawdopodobnie przynosił swoim wyznawcom sukces, sławę 
i powodzenie. Ci, którzy całowali stopy bożka, szukali spełnienia w każdej dziedzinie 
materializmu i zmysłowości. Kim byli czciciele Baala? Byli Bożym wybranym ludem, 
upadłymi wyznawcami Jahwe. Podobnie jak ja, możecie zastanawiać się w jaki sposób 
Boży lud wdał się w takie rażące bałwochwalstwo.

Po pierwsze, ci ludzie byli już sądzeni przez Boga za pożądanie powodzenia. Musieli 
uciekać  do  Egiptu,  gdzie  spotkało  ich  ubóstwo,  głód  i  bezdomność.  Tam zobaczyli 
wyznawców Baala, błogosławionych pod względem materialnym. I pomyśleli sobie: „W 
Jerozolimie mieliśmy dość  jedzenia,  kiedy kłanialiśmy się  naszym bożkom. Byliśmy 
błogosławieni i powodziło nam się, nie cierpieliśmy. Jednak odkąd tylko przestaliśmy 
czcić te bożki, doznajemy tylko trudów. Powróćmy do spalania kadzideł i wylewania 
ofiar z płynów dla królowej niebios.  Wtedy może znów będziemy mieli rzeczy które 
pragniemy mieć” (patrz Jeremiasza 44:16-19).

Boży  lud  uległ  silnemu  zwiedzeniu  „ewangelii  sukcesu.”  Pochwycił  ich  duch 
chciwości  i pożądliwości, tak że ich życie koncentrowało się teraz wokół bogactwa i 
zdobycia uznania. Oczywiście nie ma nic złego w odnoszeniu sukcesu, jeżeli robi się 
wszystko po Bożemu: trzymając się Chrystusa, wiernie oddając dziesięcinę i poddając 
się Jego woli. Jednak w Izraelu miała miejsce bezbożna mieszanka: lud kłaniał się Jahwe 
ponieważ bał się Jego sądu, jednak równocześnie pożądał rzeczy materialnych.

Obecnie ten sam duch Baala szaleje w naszym narodzie. Na Wall Street tuż przed 
Giełdą  Nowojorską  widzimy  podobiznę  tego  pogańskiego  boga.  Jest  to  posąg 
olbrzymiego byka z 
brązu, reprezentującego „targi byka”: ciągle wzrastający dobrobyt, wielkie bogactwo i 
sławę, ludzkie osiągnięcia. Oto bogowie, którym kłania się nasz naród.

Pomyślcie o tym: za człowieka odnoszącego sukces uważa się tego, kto zgromadził 
miliony.  Może  mieć  wystarczająco  dużo  pieniędzy  by  żyć  beztrosko  przez  resztę 
swojego życia. Być może nawet zdobył uznanie. Wydaje się, iż nie ma znaczenia to czy 
jego  małżeństwo  się  rozpadło,  czy  zadaje  się  z  prostytutkami  albo  czy  rujnuje 
niewinnych  ludzi  w  swojej  gonitwie  za  sławą,  mocą  i  bogactwem.  Ciągle  będzie 
uosobieniem sukcesu według standardów tego świata.

Cóż za mylne, wywrócone do góry nogami pojęcie sukcesu. A jednak tłumy ludzi 
ciągle  do  niego  dążą.  Nasz  cały  naród  pyta:  „Kto  chce  być  milionerem?”,  pragnąc 
zdobyć fortunę.

Wypaczone pojęcie sukcesu wkradło się do kościoła
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W kościołach w całej Ameryce działa ten sam zwodniczy duch Baala. Tłumy wierzących 
kierują się palącą potrzebą wielkości. W rezultacie prowadzi to do dostatniego życia i 
długów bez dna.

Ten  duch  wytworzył  również  zwariowane  pojęcie  sukcesu,  podobne do myślenia 
tego świata. Kiedy ruch zielonoświątkowy w Kanadzie prowadził ostatnio seminarium 
dla „pastorów odnoszących sukces,” określił że mogą przyjechać jedynie ci, których zbór 
liczy  co  najmniej  1000  ludzi.  Widocznie  duże  cyfry  były  ich  jedynym  kryterium 
sukcesu.

Byłem świadkiem czegoś podobnego,  kiedy po raz pierwszy rozpocząłem pracę z 
gangami  i  uzależnionymi  w  Nowym  Jorku.  Zostałem  przedstawiony  znanemu 
ewangeliście,  który prowadził ewangelizację w lokalnym kościele. Zaszokowało mnie 
to, co powiedział ów człowiek: „Jeżeli nie uda ci się zanim dojdziesz do pięćdziesiątki, 
to nigdy nie odniesiesz sukcesu. Mnie zostało jeszcze pięć lat. Teraz pracuję nad cyklem 
programów dla telewizji, co może być moją ostatnią szansą na osiągnięcie celu.”

Oniemiałem. Co miał na myśli mówiąc „uda się”? Czy chciał jakiejś sławy? „Udało 
się”  w  moim  wykonaniu  oznaczało  posiadanie  wystarczającej  ilości  pieniędzy,  by 
zapłacić rachunek za prąd w Ośrodku Teen Challenge. Albo znalezienie jeszcze jednego 
narkomana, który chciał by Jezus go uwolnił.

Zbyt często mierzymy sukces w służbie według tego jak duży jest kościół czy jak 
wielki jest jego budżet. Jeżeli poprosicie przeciętnego chrześcijanina by określił w jaki 
sposób Bóg go ubłogosławił, to prawdopodobnie odpowie: „Pan dał mi nowy samochód, 
ładny dom, dobre dochody.” Jednocześnie kiedyś ta sama osoba mogła odpowiedzieć: 
„Bóg  pobłogosławił  mnie  brzemieniem  modlitwy  i  świeżą  wizją  zgubionych  dusz. 
Odnowił mój głód Jego.”

Jezus opisuje w jaki sposób tacy wierzący stali się letni: „A innymi... są ci... którzy 
usłyszeli  słowo,  ale  troski  tego  wieku  i  ułuda  bogactw  i  pożądanie  innych  rzeczy 
owładają nimi i zaduszają słowo, tak iż plonu nie wydaje” (Ew. Marka 4:18-19). Mówiąc 
prosto, wszystko co przeszkadza w naszej wędrówce za Jezusem, jest grzechem. Jeżeli 
pozwolimy jakiejś rzeczy wtargnąć do naszego serca—pogoni za sukcesem, pieniądzom, 
czy uznaniu—zaprowadzi to nas na kolana przed Baalem. Nasze duchowe oczy zostaną 
zaślepione. Nasze serca oziębną i nie będą dłużej gorliwe dla Jezusa.
Siedem tysięcy nie pokłoniło się

Świątynie Baala w Izraelu były pełne

Izraelici  gromadzili  się w kościele Baala pełnym sukcesu i powodzenia.  Wkrótce ten 
upadły  kościół  kwitł  niewypowiedzianym  zepsuciem.  Wtedy  to  Pan  pochwalił  się 
Eliaszowi  tymi  7,000,  którzy  się  nie  pokłonili:  „Zarezerwowałem  sobie  7,000 
sprawiedliwych świętych. Oparli się pożądaniu sławy i sukcesu. I należą całkowicie do 
Mnie.”

Powinniśmy być  wdzięczni  Bogu  za  wielu  wielkich  bohaterów wiary:  gorliwych 
proroków  jak  Eliasz,  niezłomnych  bojowników  modlitwy  jak  Daniel,  potężnie 
używanych urzędników jak Obadiasz, mężczyzn i kobiety którzy dokonywali wielkich 
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wyczynów jak Dawid czy Debora.  Wierzę, że dobrze jest studiować ich przykład, by 
odkryć sekret pobożnego życia.

Jednak ilu z nas naśladuje owych 7,000 nieznanych sług, którzy odmówili pokłonić 
się Baalowi? Tacy mężczyźni i kobiety wiary w ukryciu są rzadcy i jest ich naprawdę 
niewielu. Rzeczywiście, wierzę że resztka, którą Bóg zarezerwował dla Siebie, nie jest 
tak wielka jak to sobie wyobrażamy. Biblia mówi wyraźnie, że w każdym niegodziwym 
pokoleniu  tylko  mała  resztka  pozostała  wierna.  Ponadto,  w  nadchodzących  dniach 
chaosu, kościół będzie świadkiem wielkiego odstępstwa wierzących.

Paweł pisze: „Podobnie i obecnie pozostała resztka według wyboru łaski.” (Rzymian 
11:5). Jezus ostrzega nas: „Wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka jest brama 
i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie,  a wielu jest takich, którzy przez nią 
wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota; i niewielu jest 
tych, którzy ją znajdują” (Ew. Mateusza 7:13-14).

Widzicie,  to  nie  tylko  modlitwy Eliasza  sprowadziły  ogień  z  nieba.  To  również 
wołania 7,000 ukrytych, modlących się miłośników Boga. Ci ludzie byli zamknięci w 
podziemnych spotkaniach, modląc się na polach, niektórzy służyli sami w domu Achaba, 
nieznani większości, tylko Panu. Jednak byli wierni w swoim powołaniu by wstawiać 
się, i Bóg ich wysłuchał.

Oto co według mnie jest Bożym pojęciem sukcesu

Sukces w Bożych oczach to całkowite spełnienie w służbie dla Niego. Tacy słudzy nie 
dążą do tego by „udało im się,” ani nie szukają ziemskiego bezpieczeństwa. Chcą tylko 
znać swojego Pana i służyć Mu.

Pomyślcie  o  stu  prorokach  ukrytych  przez  Obadiasza.  Żyli  w  odosobnieniu  w 
jaskiniach przez co najmniej trzy do czterech lat, w czasie wielkiego głodu. Ci ludzie nie 
mieli żadnej zewnętrznej służby. Byli z dala od publicznego widoku, zapomniani przez 
większość ludzi. Nie mogli nawet podzielić zwycięstwa Eliasza na Górze Karmel. Bez 
wątpienia świat mógł nazwać ich nieudacznikami, nic nie znaczącymi ludźmi, którzy nic 
nie osiągnęli.

Jednak Bóg dał tym oddanym sługom cenny dar w postaci czasu. Mieli dni, tygodnie, 
a  nawet  lata  by  modlić  się,  studiować,  wzrastać  i  służyć  Panu.  Widzicie,  Bóg 
przygotowywał  ich  na  dzień,  kiedy  wypuści  ich,  by  usługiwali  Jego  ludowi. 
Rzeczywiście,  ci  sami  ludzie  będą  prowadzić  tych,  którzy  powrócą  do  Boga  dzięki 
służbie Eliasza.

Wiele lat  temu Pan pobłogosławił  mnie darem czasu. Zanim kiedykolwiek byłem 
pastorem zboru,  chodziłem do lasu i  przemawiałem do ptaków i  drzew.  Nie miałem 
planów, programów, marzeń. Chciałem tylko poznać Boże serce. Tak więc modliłem się 
codziennie, szukając Pana i służąc Mu. I zaznaczałem Biblię od okładki do okładki.

Później,  jako młody,  chudy,  niedoświadczony kaznodzieja,  pastorowałem małemu 
zborowi w malutkim miasteczku w Pennsylvanii. Mieliśmy nabożeństwa w nieciekawym 
budynku z dachem pokrytym papą. Nasz zbór składał  się w większości  z rolników i 
górników. Ja sam byłem zupełnie nieznany. Dzięki przykładowi mojego modlącego się 
ojca i dziadka, Bóg uczynił mnie mężem modlitwy. I dzisiaj mogę szczerze powiedzieć, 
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że każdy dzień błogosławieństwa, którego doświadczyłem od tego czasu, był wynikiem 
tego cennego, wczesnego czasu z Panem.

Byłem ukryty, nie widziany przez nikogo. Jednak Bóg znał mój adres. A ja mądrze 
spędzałem swój czas. Dzisiaj zachęcam każdego młodego kaznodzieję do tego samego. 
Regularnie kontaktują się ze mną kaznodzieje z całego kraju, którzy są zdesperowani, 
ponieważ nie mogą znaleźć swojego miejsca w służbie. Moja rada jest taka: „Przestań 
szukać  służby.  Zamiast  tego  szukaj  Boga.  On wie  gdzie  ciebie  znaleźć.  On wezwie 
ciebie kiedy zobaczy że jesteś gotowy.

„Zapomnij o tym co robią inni. Może się wydawać, że omijają ciebie jeżeli chodzi o 
wielkie uczynki. Jednak prawda jest taka, że nie można posiadać większej służby nad 
służbę  modlitwy. Usiłuj odnieść sukces przed Bożym tronem. Jeżeli usługujesz Panu i 
modlisz się o innych, to już odniosłeś sukces w Jego oczach. Każda prawdziwa służba 
rodzi się w modlitwie.”

Sprawdź czy jesteś wśród tych 7,000 którzy nie pokłonili się

Wiemy, że w całej Biblii liczba siedem kojarzy się z Bożym wiecznym celem. Dlatego 
też uważam, że liczba 7,000 którą Bóg podał Eliaszowi oznaczała po prostu każdego, kto 
składał się na Jego resztkę. Ludzie, których On dla Siebie zachowuje, mogą liczyć 70 
czy 7 milionów. Znaczenie ma to, że są całkowicie Jemu oddani.

A więc jakie są cechy Jego resztki? Oto trzy wyznaczniki:
1.  Niezmienne zobowiązanie do przylgnięcia do Pana. Każdy wierzący należący do 

resztki dokonał zdecydowanego wyboru by płynąć wbrew fali zła.
Tych  7,000 w czasach  Eliasza pozostało  wiernych  pomimo wielkiego  odstępstwa 

Izraela.  Ich  społeczeństwo  oszalało  na  punkcie  zmysłowości.  Nawet  członkowie  ich 
rodzin i przyjaciele skłonili się ku bałwochwalstwu. Jednak pomimo silnego zwiedzenia, 
tych  7,000  było  w stanie  oprzeć  się  fali.  Przetrwali  wstyd,  nędzę  i  prześladowanie, 
pozbawieni Biblii, nauczania czy społeczności z ludźmi z zewnątrz. Rzeczywiście, czym 
bardziej nikczemne było ich społeczeństwo, tym sprawiedliwsi byli oni.

Eliasz wiedział, że ludzie byli rozdwojeni, chcieli zarówno Boga jak i świata. Tak 
więc napominał ich, mówiąc: „Jak długo będziecie kuleć na dwie strony? Jeżeli Pan jest 
Bogiem, idźcie za nim, a jeżeli Baal, idźcie za nim!” (1 Królewska 18:21).

A czy ty opowiedziałeś się już po stronie Jezusa? Może obawiasz się wyłamać ze 
starego tłumu. Chcesz Chrystusa ale pragniesz też jakiejś części swojego  starego życia. 
Mówię ci, że to się nie uda. Zostaniesz tylko wciągnięty w swoje stare zwyczaje. Nie 
możesz świadczyć  grzesznikom jeżeli  pijesz z  nimi  czy śmiejesz  się z  ich brudnych 
historyjek.

Paweł  ostrzega:  „Dlatego  wyjdźcie  spośród  nich  i  odłączcie  się,  mówi  Pan,  i 
nieczystego się nie dotykajcie” (2 Koryntian 6:17). W jakimś momencie musisz podjąć 
zobowiązanie, deklarując: „Nie obchodzi mnie co powiedzą lub zrobią inni. Należę do 
Pana. I nie poddam się niegodziwemu duchowi tego wieku.”

2. Gotowość do utożsamienia się z biednymi. Podczas gdy tendencją tego świata jest 
zadawanie się z ludźmi bogatymi i odnoszącymi sukces, ty zajmujesz miejsce z klasą 
cierpiącą.
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Tak jak Obadiasz może odniosłeś jakąś miarę sukcesu czy pozycję. Pomimo iż ten 

pobożny  człowiek  był  zarządcą  w  domu  Izebel,  postanowił  bać  się  tylko  Boga. 
Troszcząc się o tych 100 obdartych, cierpiących proroków dowiódł tego, że sercem był z 
biednymi. 

Dziękuję  Bogu  za  każdego  wierzącego  człowieka  odnoszącego  sukcesy.  Nasza 
służba jest błogosławiona przez hojne dary pochodzące od pewnych odnoszących sukces 
wierzących  ludzi,  którzy  lubią  utożsamiać  się  z  potrzebami  biednych.  Jednak  moje 
pytanie do was brzmi: Czy możesz utożsamić się z następującym wersetem? „To, co jest 
niskiego rodu u świata i co wzgardzone, wybrał Bóg, w ogóle to, co jest niczym, aby to, 
co jest czymś, unicestwić, aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym” (1 
Koryntian 1:27-29).

W kościele Jezusa Chrystusa po prostu nie ma zbyt wielu bogatych ludzi. Jezus Sam 
powiedział: „Jak trudno tym, którzy mają majętności, wejść do Królestwa Bożego” (Ew. 
Łukasza 18:24). Dlaczego? Dlatego że bardzo niewielu bogatych ludzi jest chętnych by 
utożsamić się z tymi pogardzanymi przez świat, których Bóg powołał i wybrał.

Myślę teraz o kilku bogatych gościach, którym podobały się nasze nabożeństwa w 
kościele Times Square, jednak nie chcieli by ich przyjaciele wiedzieli że tu chodzą. Na 
nasze nabożeństwa przychodziło zbyt wielu biednych, zbyt wiele narodowości, działo się 
zbyt  wiele  niespodziewanych  rzeczy.  W  rezultacie  ci  ludzie  wybrali  chodzenie  do 
kościołów bardziej poprawnych socjalnie.

Myślę  również  o  pewnej  drogocennej  kobiecie  w  naszym  zborze,  która  rozdaje 
traktaty  ewangelizacyjne  niedaleko  naszego  biura.  Mówi  łamanym  angielskim  i  nie 
ubiera się na czasie. Kiedy ostatnio spotkałem ją na ulicy, Pan pobudził mnie bym dał jej 
niewielki datek. Kiedy zobaczyła pieniądze w mojej ręce, uśmiechnęła się i powiedziała: 
„Och nie, jutro przyniosę swoją dziesięcinę.” Myślała,  że przypominam jej by oddała 
dziesięcinę!

Ona wykonywała pracę dla Pana, a jednak najważniejsze dla niej było to by znaleźć 
się  w  kościele  i  dać  dziesięcinę.  Szybko  dodała:  „Pastorze,  Pan  mnie  zachowuje.” 
Zalicza się do Bożej resztki, chociaż prawdopodobnie nawet o tym nie wie.

Podsłuchałem przypadkiem jak kilku dobrze  ubranych  ludzi  odwiedzających  nasz 
kościół,  poczyniło  pewną  uwagę:  „Ta  kobieta  pozostawia  złe  wrażenie.  Jest  biednie 
ubrana i nie mówi dobrze po angielsku.” Mówię do nich: „Jeżeli chcesz być  częścią 
Bożej  świętej  resztki,  lepiej  byś  chciał  być  w towarzystwie  tej  kobiety tu  na  ziemi! 
Inaczej Jezus powiada, że nie będziesz mógł być z nią w chwale, gdzie jest już jaśniejącą 
gwiazdą.”

3. Poleganie na nadziei. Tych 7,000 w czasach Eliasza przetrwało z powodu nadziei 
na nadchodzący dzień wybawienia. Podobnie i dzisiaj, błogosławioną nadzieją kościoła 
jest rychłe przyjście Jezusa. Jedno dmuchnięcie w trąbę i skończy się cała niegodziwość. 
Nasz Pan  rozprawi  się z zabijaniem niemowląt,  wszystkimi rażącymi  wypaczeniami i 
etnicznym.
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„Światło   Życia”   jest   publikacją   Searchlight.   Dodatkowe   egzemplarze   tego 
pisemka oraz innej literatury chrześcijańskiej można zamówić pod adresem:

Paweł Cieślar
ul. Limanowskiego 5

56-400 Oleśnica
Tel/fax: (071) 314 4554
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