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Królestwo Chrystusa

Zwycięski Książę i Pan chwały!
Majestat otoczony światłością!

Całe niebo kłania się przed Tobą,
Ponad nimi rozciąga się Twoja moc:
Czyja nie mam upaść u Twoich stóp,

I moje serce nie ma bić w pochwyceniu,
Kiedy Twoja chwała jest objawiona,

Jeszcze zanim światy zostały stworzone?

Daleko i szeroko Ty niebiańskie Słońce
Teraz Twoja jasność rozlewa się szeroko,
I zastępy niebiańskie na nowo otrzymały

Światło i radość od swojego Pana:
Słuchaj jak niezliczony tłum
Wita Cię radosną pieśnią!

Patrz, Twoje dzieci słabe i nieliczne
Tutaj również wołają Hosanna!

Czy nie mam pić Twojego kielicha 
Teraz, kiedy Twoja chwata świeci nade mną?

Czy moja odwaga ma mnie opuszczać 
Teraz, kiedy wiem, że Ty masz wszelką moc?

Będę ufał Tobie, o mój Królu,
 I nie będę się bał żadnego ziemskiego króla:

Od teraz nie będę zginał kolana 
Przed żadnym władcą, tylko przed Tobą.
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Moc i Duch teraz przelewają się,
Niech się również wyleją na mnie,

Dotąd, aż twój ostatni i najmocniejszy wróg
Będzie leżał u Twoich stóp, Panie:

Niech najdalsze krańce ziemi
Kłaniają się przed Twoim sprawiedliwym berłem,

Prowadź Twoją prostą drogą
Nasze serca i ducha.

Niech Twoja obecność wypełnia teraz
Cały Twój kościół wszędzie,

Wejdź do mojego serca
I zobacz jak ono pragnie Twojej łaski!

Przyjdź Królu Chwały, przyjdź
I uczyń moje serce Swoim domem,

Tylko Ty tam mieszkaj i sprawuj władzę
Tak, jak na Twoim tronie w Niebie!

Niech Twoje życie zamieszka we mnie
Bóg i niebo w moim sercu

Pozwól mi się podnieść ponad ziemskie walki
Jak gdybym nadal widział Ciebie tutaj,

A moje serce przeniesione tam,
Obce dla ziemi i czasu i zmysłów,
Mieszka z Tobą w niebie już teraz,

Gdzie Ty jesteś naszą jedyną radością!

Gerhard Tersteegen (1731)
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Pocieszająca realność zwycięstwa
Jest  takie  popularne  pojęcie  "czasów  ostatecznych",  które  przedstawia  świat  powoli 
schodzący  w  stan  chaosu,  rozpaczy,  paniki  i  upadku  społecznego.  To  pojęcie  jest 
podtrzymywane  głównie  przez  popularne  chrześcijańskie  nowele  i  różne 
"katastroficzne"scenariusze. Dobrym przykładem tego jest strach przed zbliżającym się 
pandemonium,  (totalnym,  rozgardiaszem)  który  rozwija  się  szybko  w  dniach 
prowadzących  do  nowego  milenium.  To  wszystko  było  oparte  na  „pewnych 
sprawdzonych historiach" o całkowitej katastrofie, która miała być rezultatem Y2K, lub 
„wirusa  tysiąclecia".  Jak  wszyscy  teraz  wiemy,  te  spekulacje  okazały  się  puste  i 
zagrożenie nigdy się nie zmaterializowało. Można by mnożyć takie przykłady.

Dla  tych,  którzy nie  mają  poczucia  wiecznej  perspektywy i  boskiego  planu, 
takie spekulacje i teorie będą stale powodowały troski i strach. Jezus przepowiedział taki 
strach w sercach ludzi: „Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, 
które przyjdą na świat," (Łukasz 21:26). Jeżeli nie żyjemy ze świadomością ostatecznego 
zwycięstwa  Jezusa  Chrystusa,  to  wiele  rzeczy  wokół  nas  może  spowodować  w  nas 
zwątpienie, niepewność i panikę.

Gdzie  tylko  się  obrócimy,  wszędzie  widzimy  jakieś  nowe  ostrzeżenie  dla 
naszego zdrowia, jakieś nowe ryzyko dla naszych dzieci, jakiś nowo odkryty wirus, który 
może być zagrożeniem dla naszej cywilizacji. Poziom zatroskania, jaki podnosi się w 
wielu umysłach doprowadza ludzi do punktu nieracjonalności i bezradności. Ludzie są 
dosłownie zmrożeni strachem.

Niektóre historie opowiadane o najnowszym „zagrożeniu świata" przez wirus 
SARS byłyby śmieszne, gdyby nie były takie smutne.  Media stworzyły takie realne i 
obecne  zagrożenie  w  umysłach  mas,  że  wielu  zdaje  się  zostawiać  poczucie 
rzeczywistości  w  domu  i  po  prostu  reaguje  w  ślepej  panice.  Ponieważ  nasze 
społeczeństwo  traci  poczucie  historii  i  coraz  bardziej  reaguje  na  chwilowe  impulsy 
globalnych mediów, to poszczególni ludzie tracą wszelkie porównania z przeszłością i 
przez to swoje poczucie perspektywy. To tworzy świat, który jest miotamy przez każdy 
wiatr  i  plotkę  —  bez  względu  na  to  czy  to  jest  rzeczywistość  czy  też  czyste 
przypuszczenie.

Największe wysiłki szatana dotyczące Królestwa

Ci z nas, którzy mają wieczne Słowo Boże jako nasz fundament dla życia muszą uznać, 
że to wszystko co się dzieje wokół nas prowadzi coraz bliżej do zakończenia tego wieku. 
Musimy  sobie  uświadomić,  że  szatan  zbliża  się  coraz  bardziej  do  swojego 
najważniejszego  planu  ugruntowania  swojego  królestwa  całkowicie  sprzecznego  z 
Bożym Królestwem.
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Pocieszająca realność zwycięstwa

Część  gloryfikującego  samego  siebie  i  pysznego  planu  szatana  polega  na 
ustaleniu  królestwa,  które  będzie  wyglądało  na  większe,  niż  Królestwo  Boga 
Najwyższego.  On nie  pragnie  być  odpowiedzialnym za  chaos  i  bałagan,  ale  pragnie 
pokazać swoją zdolność do kontrolowania woli człowieka. Ja uważam, że jest to główna 
duchowa  rzeczywistość,  która  stoi  za  obecnymi  wysiłkami  na  całym  świecie,  aby 
stworzyć coraz bardziej sterylne społeczeństwo

Każdego dnia pojawiają się nowe przepisy, nowe normy bezpieczeństwa, nowe 
badania, które pokazują, iż to co było dobre dla nas w ubiegłym roku nie jest już dobre 
dla  nas  w  tym  roku.  Kamery  monitorujące  sytuację  pojawiają  się  na  każdym  rogu 
(przynajmniej tu w Anglii) i obserwują nasz każdy ruch, starając się zapewnić, aby każdy 
pojedynczy  człowiek  w  nowoczesnym  społeczeństwie  zachowywał  się 
tak,jakpowinien.Transakcje  finansowe  i  każda  forma  komunikacji  elektronicznej  są 
śledzone i regulowane z coraz większą troską.

Jest  wielu  takich,  którzy  natychmiast  oświadczają,  że  jest  to  największa 
konspiracja przeciwko nam i że pewne grupy osób zamierzają kontrolować cały świat. 
Bez względu na to czy jest w tym jakaś prawda czy nie, duchowa rzeczywistość jest taka, 
że  szatan  podejmuje  wszelkie  wysiłki,  aby  ustanowić  królestwo,  które  by  mogło 
rywalizować z chwalebnym królestwem Boga. Taką samą rzeczywistością jest to, że to 
królestwo  nigdy  nie  będzie  ustanowione  tak,  aby  odniosło  sukces.  Ono  nie  zostało 
ustanowione ani nie będzie nigdy. To jest lekcja historii i jest to pewna przyszłość.

Donal  Gee  Barnhouse  w  swojej  wspaniałej  książce  The  Invisible  War 
(Niewidzialna wojna) rozważa tę sytuację w taki oświecający sposób:
„Jeżeli  szatan  nie  jest  w  stanie  zjednoczyć  swoich  sił  za  sobą,  to  jak  by  mógł 
organizować ten świat ludzi z ich niezliczonymi pragnieniami i sprzecznymi życzeniami? 
Wynikający  z  tego  bałagan  jest  chaosem  historii.  Wszelkie  wysiłki  zmierzające  do 
zrozumienia  historii  w  oddzieleniu  od  tego  skończą  się  całkowitą  klapą.  Spengler  i 
Toynbee stworzyli wielkie filozofie historii, które widzą rozpad bez podania przyczyny. 
Nie zrozumieli oni faktu Boga i faktu buntu szatana. Nie uświadomili sobie, że Bóg miał 
i nadal ma moc i odpowiedział na bunt przeciwko Jego woli w ten sposób, że pozwolił 
buntownikom kierować wszystkim w określonych granicach, aby rezultaty tego chaosu 
świadczyły przeciwko nim.

„Wydarzenia muszą trwać dotąd aż stanie się  oczywiste  dla ludzi,  aniołów i 
demonów, że żadna wola oprócz  woli  Bożej  nie  jest  w stanie wprowadzić porządku, 
pokoju i  sprawiedliwości.  Kiedy prawda będzie  widoczna,  to  obecne  zamieszanie  na 
świecie  będzie  nie  tylko  zrozumiałe,  ale  oczekiwane,  a  też  będą  się  spodziewać 
całkowitego załamania wszelkich ludzkich wysiłków zmierzających do zjednoczenia i 
jedności, pokoju i stabilności.
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Pocieszająca realność zwycięstwa

„Wiara będzie oczywiście ponad tym i będzie oglądała całkowitą rehabilitację 
wszystkiego poprzez interwencję Boga w powtórnym przyjściu Mesjasza, 'przez którego 
wszystko zostało stworzone w niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to 
trony czy panowania, czy zwierzchności czy moce; wszystko zostało stworzone przez 
Niego i dla Niego, a On jest przed wszystkimi rzeczami i przez Niego wszystko istnieje... 
aby we wszystkim On był pierwszy'(Kolosan 1:16-18).
„Wielka frustracja szatana może być widoczna tylko na tle ogłoszonych Bożych celów. 
Szatan się chlubi i deklaruje: Bóg zdjął Swoje ręce i ogłosił co się stanie. Objawienie 
Bożego  celu  daje  nam  jedyne  ramy  odniesienia,  które  pozwolą  nam  zrozumieć 
przeszłość, czas obecny lub przyszłość.

„Wraz z grzechem szatana i człowieka potop chaosu zalał cały świat i ten potop 
objął  każdą  fazę  życia:  duchową,  polityczną,  ekonomiczną,  kulturową,  społeczną  i 
wszystkie  inne  jakie  sobie  możemy wyobrazić.  Zadaniem  szatana  jest  podsycać  ten 
potop, aby był on jak największy, organizować wyścigi i dawać uspokojenie i porządek 
do tego życia. Bożym ogłoszonym celem jest pozwolić, aby ten potop chaosu się toczył i 
ratować poszczególne osoby z wraków ludzkości i jego cywilizacji i potem nawracanie 
do Chrystusa, aby przywrócić porządek potęgą Swojej mocy i majestatu."

Początek końca

Wysiłki  szatana  aby  ustanowić  porządek  i  kontrolę  zakończą  się  całkowitą  klęską  i 
pokonaniem. Bóg to wie od samego początku i On to doprowadzi do wypełnienia na 
końcu.To  jest  fundament  naszej  nadziei  i  pewności:  Stwórca  nieba  i  ziemi  będzie 
panował  w  sprawiedliwości  i  całkowitym  zwycięstwie.  Kościół  na  całym  świecie 
ustawicznie powtarza tę nadzieję w modlitwie: „Przyjdź Królestwo Twoje!"
Naszą pewnością jest to, że ten, któremu służymy jest wiecznym Bogiem. W obliczu 
chwilowych  zawirowań  i  niepokojów w  tym  świecie  i  w  wielu  jego  elementach  — 
politycznych,  finansowych,  duchowych  itd.  —  mamyzapewnienie,  że  nasz  Bóg  ma 
wszystko w Swoich rękach i  nie  pozwoli,  aby ktoś  sobie  uzurpował  do tego prawo. 
Księga Objawienia Jana rozpoczyna się i kończy tą obietnicą. Jest to podstawa naszego 
bezpieczeństwa i pokoju. Pocieszającą rzeczywistością jest to, że On jest naszą Alfą i 
Omegą — Bogiem Stwórcą na początku, zwycięskim Panem na końcu tego wieku.
„Jam jest alfa i omega (początek i koniec), mówi Pan, Bóg, Ten, który jest i który był, i 
który ma przyjść, Wszechmogący" (Obj. 1:8).
„Oto  przyjdę  wkrótce,  a  zapłata  moja  jest  ze  mną,  by oddać  każdemu według  jego 
uczynku.  Ja  jestem  alfa  i  omega,  pierwszy  i  ostatni,  początek  i  koniec"  (Obj. 
22:12,13).Amen, przyjdź Panie Jezu!

Bruce Garrison (2003)                      
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Tryumf Królestwa Bożego

„To  jest  zwycięstwo,  które  zwycięża  świat,  wiara  wasza"  (1  Jana  5:4).  Nowo 
Testamentowa  historia  zbawienia  jest  potężnym dowodem prawdy tego  słowa.  Boże 
sprawy  nie  idą  do  tyłu,  ale  do  przodu.  Zwycięstwo  żywej  wiary,  pomimo  różnych 
zwrotów w szczegółach, ale widziane w całości posuwa się nieodparcie do przodu. Jest 
to potwierdzone bezbłędnie w każdym głównym połączeniu i głównym regionie życia 
objawionej historii od czasów Golgoty, w boskiej super historii, jak również jako ogólna 
historia  odkupienia  człowieka,  w indywidualnych  osobach jak również  w ostatecznej 
powszechnej historii.

Boski superhistoryczny tryumf:
Samoobjawienie Boga jako Ducha Świętego, Syna, Ojca

Po dokończeniu dzieła odkupienia Chrystus poszedł do nieba.  Jego świadkowie niosą 
poselstwo o Bożym pełnym zbawieniu dla całej ludzkości. Są oni obecni w świecie jako 
widzialni  przedstawiciele  ich nieobecnego Pana (2 Kor.  5:20).  Ale sam Chrystus jest 
niewidoczny (1 Piotra  1:8;  Rzymian 8:24;  2 Kor.  5:7).  W obecnym czasie  królestwa 
Bożego, wszystko co się dzieje jest dokonywane przez Słowo Boże i Ducha Bożego. 
Dlatego w szczególnym znaczeniu jest to okres zbawiającego działania Ducha Świętego.

Ale  tu  jest  napięcie  o  niesamowitej  sile.  Zagadkową  „tajemnicą"  obecnego 
wieku jest to, że równolegle do siebie jest widoczne upublicznianie królestwa Szatana i 
ukrywanie królestwa Bożego i dzieje się to nawet dzisiaj w okresie Golgoty. Dlatego Bóg 
musi wprowadzić dzień, w którym ta sprzeczność będzie rozwiązana.

Takie  jest  znaczenie  powrotu  Chrystusa.  Chrystus  stanie  się  widzialny  i 
ustanowi Swoje Królestwo. Zamiast nieobecności, przyjdzie i będzie obecny (paruzia);  
zamiast zakrywania siebie, odkrywanie; zamiast ukrywania, objawienie  {apokalypse  — 
Kolosan 3:4); zamiast niewidzialnego, wspaniała olśniewająca Jego chwała  {epifania).  

A wtedy wejdzie nowy okres zbawienia, widzialna suwerenność Syna Bożego.
Ale nawet to nie jest ostatecznym celem. Pismo powiada: „On (Chrystus) musi panować 
dotąd,  aż  położy  wszystkich  nieprzyjaciół  pod  swoje  stopy"  (1  Kor  15:25).  Wtedy 
przekaże królestwo Bogu Ojcu Swojemu i sam Syn będzie poddany Jemu (Ojcu), który 
wszystko sobie poddać może, aby Bóg był wszystkim we wszystkim (1 Kor. 15:24,28). 
Wtedy zostanie osiągnięty właściwy i rzeczywisty koniec; królestwo Boga Ojca.
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Tryumf Królestwa Bożego

Tak więc  Nowotestamentowa historia  zbawienia  pokazuje  wyraźnie  odbicie  trójcy.  Z 
istnienia boskiej Istoty, boskie osoby wychodzą jeszcze bardziej wyraźnie, a od czasu 
Golgoty  historia  zbawienia  staje  się  coraz  bardziej  zrozumiałym  samoobjawieniem 
wielkiego Boga — Ducha Świętego, Syna i Ojca.
Ale przez to ta superhistoryczna linia pokazuje niezniszczalność Bożych spraw i staje się 
dla  całej  ziemi  i  nieba  wyraźnym  świadectwem,  którego  nie  można  nie  usłyszeć,  o 
prawdzie tych słów: „Nasza wiara jest zwycięstwem, które zwyciężyło świat."

Ogólny historyczny tryumf:
Objawienie Bożego planu w Kościele, narodach i przemienionym wszechświecie

Celem  Bożym  w  obecnym  czasie  jest  stworzenie  Nowotestamentowego  kościoła 
{eklezja).  Ze  wszystkich  narodów  ludzie  są  powoływani  do  Chrystusa  poprzez 
Ewangelię,  a  ci  którzy  uwierzą  zostają  złączeni  z  Nim  i  ze  sobą  nawzajem  jako 
członkowie. Bez wątpliwości jest to potężne dzieło. Kiedy w końcu, w dniu doskonałości 
kościół stanie przed Chrystusem, będą to tysiące tysięcy i dziesiątki tysięcy dziesiątek 
tysięcy. Ale w porównaniu z miliardami ludzi ogólnie, ich liczba jest niewielka. Jest to 
„maleńka trzódka", jak ich nazwał Jezus (Łukasza 12:32).

Oczywiście  nie  jest  to  podstawa  do  zwątpienia  czy  rozpaczy,  gdyż  prawda 
pozostaje prawdą bez względu na to czy jest postrzegana i uznawana przez wielu czy 
niewielu i dla tej dokładnie „małej trzódki" Bóg obiecał królestwo (Łukasz 12:32).

Pomimo  tego,  w  tym  względzie  Bóg  również  tworzy  rozszerzony  zakres 
Swojego zbawienia.  Kiedy Chrystus  się  ukaże i  ustanowi Swoje królestwo na ziemi. 
Ludzie będą umieszczeni pod błogosławieństwem Jego objawienia, a Izrael i wszystkie 
narody  będą  wprowadzone  do  wspaniałej  światłości  tego  chwalebnego  królestwa. 
Niewątpliwie tego oczekiwali prorocy Starego Testamentu (Izajasz 19:23-25; Micheasz 
4:3,4; Zachariasz 14:16; Malachiasz 1:11).

Ale  w końcu rozszerzający się  okrąg zbawienia  przechodzi  do swojego  celu 
obejmującego cały świat. W udoskonalonym stanie będzie nowe niebo i nowa ziemia 
(Objawienie 21:1), przemieniony wszechświat, z niebiańskim miastem Bożym, Nowym 
Jeruzalem na nowej ziemi (Objawienie 22:3; 21:10-27; 22:1-5).

Tak  więc  również  rozwój  w  stworzeniu  pokazuje,  że  sprawa  Pańska  ma 
tryumfalny i  zwycięski  postęp.  Nie  tylko  samoobjawienie  Boga,  ale  również  historia 
odkupienia stworzenia i w ten sposób zarówno superhistoryczne i historyczne, wieczne i 
tymczasowe — wszystko świadczy wprost, że królestwo Boga tryumfuje, że żadna moc 
w niebie i na ziemi nie może zmienić Bożego planu zbawienia, że w ten sposób wiara 
jest zwycięstwem, które zwyciężyło świat. „Jezus Zwycięzca."

Ale to wszystko musi mieć praktyczny wpływ na nasze osobiste życie.

8



Zwycięski Chrystus

Tryumf Królestwa Bożego

Zwycięstwo Chrystusa w usprawiedliwieniu 
i uświęceniu indywidualnych osób

W gruncie rzeczy za każdym razem kiedy dusza człowieka poddaje się Chrystusowi i 
przez wiarę przyjmuje Jego dokończone zbawienie (Dz. P. 26:19),  jest to zwycięstwo 
wywyższonego Chrystusa poprzez Jego Ducha (2 Kor. 2:14). I w takim stopniu, w jakim 
moc  zmartwychwstania  Chrystusa  działa  w  nas  i  dokonuje  praktycznego  uświęcenia 
(Filipian 3:10), bierze w posiadanie całego człowieka dla Boga — ciało, duszę i ducha (1 
Tesal.  5:32)  i  powoduje  w  jego  wewnętrznym  i  zewnętrznym  życiu  rzeczywiste 
zwycięstwo (Rzymian 8:37; Obj.2:7,ll,17), to jest to również dowodem i rezultatem tej 
obejmującej wszystko prawdy „Nasza wiara jest tym, co zwyciężyło świat." 

Wreszcie zostaje osiągnięta ostateczna doskonałość.

Powszechny tryumf w zmartwychwstaniu i przemianie świata

Tryumf  królestwa  Bożego  będzie  skuteczny  w  duchowym  ciele;  dlatego 
zmartwychwstanie  umarłych  i  nadchodzące  przemienienie  ciała  (1  Kor.  15:42-49). 
Dlatego również po zniszczeniu świata nastąpi  przemiana wszechświata (Obj.  22:1) i 
zstąpi na ziemię niebiańskie miasto Boże (Obj. 21:10).

Tylko w ten sposób zostanie udoskonalone zwycięstwo sprawy Pańskiej: „A gdy 
to co skażone przyoblecze się w to co nieskażone i to co śmiertelne przyoblecze się w 
nieśmiertelność,  wtedy  wypełni  się  Słowo  napisane:  pochłonięta  jest  śmierć  w 
zwycięstwie! Gdzież jest o śmierci zwycięstwo twoje? Gdzież jest o śmierci żądło twoje? 
Ale Bogu niech będą dzięki,  który nam daje zwycięstwo przez  Pana  naszego Jezusa 
Chrystusa" (1 Kor. 15:54-57).

Tak  więc,  jako  oświecone  motto  całej  historii  odkupienia  od  wieczności  do 
wieczności,  jako świadek boskiej  mocy, jako zachęta do radosnej  ufności  wiary,  jako 
zobowiązanie  do  prowadzenia  praktycznego  życia  w  zwycięstwie,  jako  oczekiwanie 
błogosławionego udoskonalenia, wybija się prawda, że „nasza wiara jest zwycięstwem, 
które zwyciężyło świat."

Erich Sauer (1954) 

Jezus jest Zwycięzcą!

9



Zwycięski Chrystus

Czy  słyszeliście  kiedyś  o  kimś,  kto  z  wielkim  zainteresowaniem  czyta  interesującą 
książkę i naraz decyduje porzucić ją nie doczytując ostatniego rozdziału? Ostatni rozdział 
łączy razem nici narracji; podsumowuje argumenty; doprowadza do końca akcję. Ty i ja 
zgadzamy się, że zamknięcie książki bez czytania ostatniego rozdziału byłoby czytaniem 
bez celu i bez satysfakcji.

Spotykałem ludzi, którzy mi mówili, że chociaż czytają Biblię, to nie czytają 
Księgi  Objawienia  —  ostatniego  „rozdziału".  Wyobraźcie  to  sobie!  Ta  szczególna  , 
księga  Biblii  przedstawia  się  jako  Objawienie  Jezusa  Chrystusa.  Przewiduje  ona 
zakończenie wszystkiego i  przedstawia nowy porządek.  Jak czytelnicy mogą uzyskać 
zrównoważone zrozumienie Boga, grzechu, niewiary i Bożego sądu, jeżeli zignorują tak 
ważną księgę? W dniach kryzysu światowych rządów żaden chrześcijanin nie może sobie 
pozwolić na ignorowanie ostatecznego Objawienia.

Możemy przyjąć jedną z dwóch pozycji odnośnie tego proroczego „odkrycia" 
— tę obrazującą przyszły powrót Jezusa Chrystusa na tę ziemię, do tego świata, który 
kiedyś odrzucił Go jako Mesjasza i ukrzyżował Go na Golgocie. Możemy to zignorować 
i  w  ten  sposób  odrzucić  i  drwić  z  perspektywy  przyszłej  boskiej  interwencji,  która 
obejmie  cały  świat.  Albo  możemy  to  przyjąć,  oczekując  z  radością  na  obiecane 
zwycięstwo sprawiedliwego Władcy, nadchodzącego Króla królów.

Ci,  którzy  zignorują  Objawienie,  zajmują  swoje  miejsce  z  wieloma,  którzy 
wierzą, że humanistyczne podejście do życia jest wystarczające; że mężczyzna i kobieta 
są odpowiedzialnymi kapitanami swoich dusz. Zajmują swoje miejsce ze zbuntowanym 
tłumem, który wykrzykuje ten stary refren: „Nie chcemy, aby ten panował nad nami!"

Ci,  którzy  traktują  Objawienie  poważnie,  są  przekonani  o  aktualnym 
niebiańskim świecie,  któryjest  tak samo realnyjak ten,  który teraz zamieszkujemy.  Są 
przekonani,  że  przybliża  się  dzień  końca,  kiedy  „królestwa  tego  świata"  staną  się 
„królestwem naszego Pana i jego Chrystusa", który „będzie panował na wieki wieków" 
(Obj. 11:15).

Bóg jest suwerenny

Żyjąc w tym pokoleniu jesteśmy w pełni świadomi tego, że konkurujący świat i nasze 
samolubne społeczeństwo sprowadziły wiele nowych obaw dla rodzaju ludzkiego. Mogę 
się utożsamić z tymi zakłopotanymi istotami, którzy nie mogą spać w nocy, martwiąc się 
o  możliwe  zniszczenie  ludzkości  poprzez  jakieś  złe,  nieprzewidziane  użycie 
nagromadzonych  zapasów  broni  nuklearnej.  Tragedia  polega  na  tym,  że  oni  utracili 
poczucie Bożej suwerenności! Ja bym również nie spał dobrze, gdybym nie mógł zaufać 
w każdej chwili Bożej suwerenności i wszechmocy i Jego łasce, miłosierdziu i wierności.

Przeważające  nastawienie  strachu,  nieufności  i  niepokoju,  jakie  panuje  w 
naszym świecie jest nam dobrze znane. Ale w Bożym planie niektórzy z nas znają też 
odwrotność tego stanu: wiara i pewność,jakie znajdujemy w kościele Jezusa Chrystusa. 
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Bóg nadal ma spokojną „rodzinę"w Swoim Kościele. Jako wierzący chętnie pokładamy 
naszą ufność w Bożym objawieniu samego Siebie. Chociaż świat materialny nigdy nie 
rozumiał naszej wiary, to jest ona dobrze usadowiona w Biblii. Biblia mówi nam wiele 
rzeczy, których byśmy się nie mogli dowiedzieć w żaden inny sposób.

Zdumiewające  Objawienie  —  ostatnia  sekcja  Pisma  Świętego—  mówi  nam 
wyraźnie, że żaden człowiek, ani światowy rząd, ani moc nie będą miały kontroli ani nic 
do powiedzenia w tym dniu sądu, który przyjdzie na ziemię. Janowa wizja tych rzeczy, 
które mają przyjść mówi nam wyraźnie i otwarcie, że w odpowiednim czasie zarządzanie 
i  administrowanie  tym  światem  zostanie  zabrane  człowiekowi  i  przekazane  w  ręce 
jedynego  Człowieka,  który  ma  mądrość  i  moc,  aby  rządzić  sprawiedliwie.  Tym 
Człowiekiem jest wieczny Syn Boży, nasz Pan Jezus Chrystus.

Objawienie opisuje wydarzenia kończące wiek na niebie i na ziemi, kiedy nasz 
Pan i Zbawiciel będzie uznany na całym świecie jako Król królów i Pan panów. Wszyscy 
Go ogłoszą zwycięzcą. Boże objawienie nie pozostawia nam żadnej wątpliwości w tej 
sprawie. W naszym obecnym okresie czasu jednak widzimy niewielkie uznawanie Bożej 
suwerenności  albo Jego planu dla Jego odkupionego ludu. Pójdź na plac targowy,  do 
naszych  instytucji  edukacyjnych  i  —  tak—nawet  do  naszych  popularnych  kręgów 
religijnych, a zobaczysz rosnącą tendencję, aby człowieka wywyższać, a Boga poniżać. 
Społeczeństwo przyjmuje to teraz jako coś oczywistego, że jeżeli Bóg istnieje, to stał się 
naszym sługą, który pokornie czeka na naszą wolę.
Wierzący są prawdziwymi realistami

W obliczu tego rodzaju myślenia człowieka chcę przedstawić sprawę oddanych 
Bogu chrześcijan w tym świecie. Jesteśmy prawdziwymi realistami. Wyznajemy, że nie 
mamy mocy życia i śmierci w naszych rękach. Zrozumieliśmy ważność wizji Janowej w 
Objawieniu. Mamy pewność, że Bóg żyje i ma się dobrze i że nigdy nie abdykował ze 
Swojego tronu. Kiedy inni mogą spekulować i zastanawiać się odnośnie Bożego miejsca 
we  wszechświecie,  my mamy pewność,  że  On  nigdy  nie  oddał  żadnemu  ze  swoich 
stworzeń Swoich boskich praw, jako Pan człowieka i przyrody.

Z tego powodu człowiek wierzący, który ma relację z Bogiem przez wiarę, ma 
zapewnienie o ostatecznym zwycięstwie. Nawet wśród ziemskich doświadczeń jest on 
pełen radości. Niewierzący,  który dumnie  chce  „wykorzystać  swoją  szansę",  może 
tylko pozostać cyniczny. Głęboko wewnątrz ma on jednak wątpliwości i  niepewność, 
które potęgują się każdego dnia. Powiedz takiej osobie o tym Objawieniu, o pewności 
ostatecznego zwycięstwa Jezusa Chrystusa,  o  Bożej  obietnicy nowego nieba  i  nowej 
ziemi, a on może tylko zareagować z cyniczną pogardą: „Kogo obchodzą bajki i puste 
obietnice?
Żaden  człowiek  przy zdrowych  zmysłach  nie  powie,  że  czytał  księgę  Objawienia!"  

Możecie mi wierzyć. Ludzie, którzy myślą, że mają wszystkie odpowiedzi 

11



Zwycięski Chrystus

Jezus jest zwycięzcą

dotyczące tego życia i przyszłego powtarzają swoje odważne słowa od wielu pokoleń. Są 
to wielkie i  odważne słowa, ale pochodzą z karłowatych, pustych serc i  umysłów. Ci 
niewierni są zbyt ślepi, aby uznać i przyznać, że Bóg ma wieczny plan — boski plan, w 
którym ludzkość nie będzie miała możliwości pierwszego ani ostatniego słowa.

Fakt  jest  taki,  że Bóg zawsze był  Bogiem i  zawsze będzie Bogiem. On wie 
wszystko o naszym ludzkim początku. On się nie musiał nikogo radzić w żadnej sprawie!

Pewnego  dnia  to  małe  zawiniątko  rozkoszy,  tak  pieczołowicie  pielęgnowane 
przez rodziców i rodzinę znajdzie się w ludzkiej świadomości i przyjmie fakt, że jest. W 
tym punkcie rozpocznie się  jej  świadome życie.  Do tego czasu nie miała ona nic do 
powiedzenia na żaden temat — absolutnie nic.

Bóg będzie miał ostatnie słowo

Czy zwróciłeś uwagę w ludzkiej rodzinie, jak jesteśmy zachęceni przez dźwięk 
własnego głosu?  Ludzie  chlubią  się  i  chwalą  a  w swojej  pysze  mogą ogłosić  swoją 
niezależność  od  Boga.  Nie  zdają  sobie  sprawy  z  tego,  że  Bóg  w  Swojej  boskiej 
suwerenności zarezerwował sobie prawo, aby zakończyć tam gdzie rozpoczął. Może to 
oznaczać tylko jedno: ludzie są całkowicie w rękach Boga czy tego chcą czy nie.

Ogłaszam tę  prawdę  z  cała  uczciwością,  ponieważ  Boże  Słowo,  włącznie  z 
Księgą Objawienia mówi nam wyraźnie, że nasza stworzona przez człowieka tak zwana 
cywilizacja nie zwycięży w nadchodzącym dniu sądu i gniewu.

Świecki  człowiek  wydaje  się  być  rozgniewany tym,  że  Bóg  Stwórca  ma  w 
swoim zamyśle plan zakończenia tego wieku, w którym żyjemy. Nie chce słyszeć tego, 
że organizacje,  rządy i  instytucje  nie  mogą się  spodziewać,  iż  ziemskie rzeczy będą 
trwały tak, jak są na zawsze. Ciągle na nowo i wyraźnie Biblia mówi nam, żebyśmy 
oczekiwali na powrót na tę ziemię Jezusa Chrystusa w mocy i chwale. Ludzie, którzy 
przez  długi  czas  żartowali  na  temat  „niewidzialności" królestwa Bożego zobaczą jak 
będzie ono utwierdzone w sprawiedliwości i mocy.

Ludzkość  próbuje  ignorować  Boga,  realizując  swoje  własne  ambicje  i 
samolubne plany. Przed Pierwszą Wojną Światową kanclerz Niemiec Kaiser Wilhelm, 
najbardziej  obwiniany  o  rozpoczęcie  tego  pierwszego  konfliktu  światowego  był 
niezmiernie  pewny siebie.  Na nabożeństwie  w kaplicy,  w którym brał  udział  Kaiser, 
wierny  niemiecki  kaznodzieja  usługiwał  na  temat  powtórnego  przyjścia  Jezusa 
Chrystusa, aby ustanowić Boże Królestwo sprawiedliwości i pokoju na ziemi. Wilhelm 
był bardzo zgorszony i rozmawiał o tym z kaznodzieją po zakończeniu nabożeństwa.

„Nigdy więcej nie chcę słyszeć takiego kazania", ostrzegał kaznodzieję. „Takie 
wydarzenie nie jest zgodne z planami, jakie mamy na przyszłość i dla chwały naszej 
ojczyzny!"
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Ale Kaiser Wilhelm i kilka pokoleń później Adolf Hitler są tylko zanikającym 
wspomnieniem — ilustracją tej pustej ludzkiej skłonności, aby siebie czynić wielkim, a 
Boga małym.

W Objawieniu jest o wiele więcej niż ty i ja możemy zrozumieć, kiedy jesteśmy 
tu na ziemi.  Ale Boże napomnienie,  abyśmy byli  gotowi na nadchodzące wydarzenia 
powinno wystarczyć, aby nas zachować w stanie oczekiwania, zainteresowania — i w 
modlitwie!

Objawienie dotyczy relacji

To Objawienie Jezusa Chrystusa dotyczy Jego relacji z Ojcem, z rodzajem ludzkim i z 
kościołem. Dotyczy ono Jego relacji z Izraelem, z narodami, z naszym wrogiem diabłem 
i nadchodzącego sądu. Kaznodzieje wierni Słowu Bożemu zawsze mówili, że Chrystusa 
można znaleźć na każdej stronie Biblii. W Objawieniu widzimy Go dominującego nad 
wieczną  przyszłością.  Poselstwo  tej  księgi  jest  prawie  oszołamiającym  portretem 
zwycięstwa  Chrystusa,  które  doprowadza  do  ostatecznego  zniszczenia  szatana  i 
wszystkich jego dzieł.

Część naszego pokoju chrześcijańskiego wynika z faktu, że jesteśmy w rękach 
kochającego Boga, który już istniał poprzez wszystkie nasze jutra. Ponieważ cały czas 
jest w Bogu, to upływ czasu nigdy nie niepokoi Boga. On nigdy nie musi się spieszyć w 
staraniach, aby dogonić upływający czas. Koniec czasu jest  widziany przez Boga tak 
samo łatwo jak początek czasu.

Dlatego  Biblia  mówi  nam,  że  Bóg zna  koniec  już  na początku.  Dlatego  też 
bogobojny człowiek jakim był Jan, pochwycony w Duchu Bożym, mógł zobaczyć zarys 
przyszłych wydarzeń. Dla niego były one przyszłością i dla nas są przyszłością. Jest tak 
dlatego, że my jesteśmy w strumieniu czasu. Nie są one przyszłością dla Boga, ponieważ 
On nie jest w strumieniu czasu.

Objawienie jest jedyną księgą, którą można sklasyfikować jako „przepowiednię' 
w swoim charakterze i treści. (Dla mnie interesującym było odkrycie w pismach Blaise 
Pascala,  wielkiego naukowca i  filozofa religijnego z 17 wieku,  jego wniosku,  że nie 
można  znaleźć  żadnej  prawdziwej  przepowiedni  dotyczącej  przyszłości  ludzkości 
nigdzie indziej, jedynie w Pismach Chrześcijańskich.)

Powinniśmy się zgodzić na temat przepowiadającej jakości Pism. Jeżeli w nich 
nie ma ważnego przewidywania, ani objawienia od Boga, czegoś co by nas ostrzegało i 
przygotowywało na jutro, to życie na ziemi musiałoby być uznane za naprawdę mroczną 
sprawę. Dzięki Bogu, mamy definitywne słowo, obietnicę na której możemy się oprzeć. 
Piotr, jeden z Bożych rzeczników wyraził to w taki sposób:

„Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze 
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czynicie, trzymając się go niby pochodni, świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień 
nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. Przede wszystkim to wiedzcie, 
że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi Albowiem proroctwo 
nie przychodziło  nigdy z  woli  ludzkiej,  lecz  wypowiadali  je  ludzie  Boży,  natchnieni 
Duchem Świętym" (2 Piotra 1:19-21).

Możemy liczyć na Boże oświecenie

Jako wierzący mamy zapewnienie, że bez względu na to jak ciemno może być wokół 
nas, Bóg wiernie zapewni nam oświecenie Swojego Ducha. Stary Testament przedstawia 
w wyjściu Izraela z niewoli egipskiej bardzo dobrą ilustrację. Kiedy Bóg zbliżał się do 
zakończenia sprawy wybawienia, ciemność nocy okryła Egipt, ale w cudowny sposób w 
domach  Izraelitów było  światło.  Tak  też  jest  światło  nawet  teraz  w  dla  nas,  którzy 
jesteśmy wierzącymi w odniesieniu do naszej  przyszłości.  Boże Słowo jest  światłem, 
które świeci w ciemnościach dotąd, aż gwiazda poranna zaświeci w naszych sercach.

Zwróć  uwagę  dla  swojej  zachęty,  że  Bóg  uczynił  coś  szczególnego  w 
Objawieniu, czego nie uczynił w żadnej innej partii  Nowego Testamentu. Obiecał On 
Boże błogosławieństwo dla tych, którzy ją będą czytać:

„Błogosławiony  ten,  który  czyta,  i  ci,  którzy  słuchają  słów  proroctwa  i 
zachowują to, co w nim jest napisane; czas bowiem jest bliski" (Objawienie 1:3).

Powinno to  być  wystarczającą  zachętą  do  czytania  i  rozważania  tego,  co  to 
Objawienie ma do powiedzenia. Chociaż jest to znacznie złożone, to jednak ta księga jest 
skromna w rozmiarach. Jest tylko 22 rozdziałów i żaden z nich nie jest długi. Dobry 
czytelnik może przeczytać całą księgę w ciągu dwóch czy trzech godzin.

Boże  poselstwo  w  Objawieniu,  postrzegane  jako  całość,  jest  prognozą 
wydarzeń, które będą miały wpływ na cały stworzony wszechświat — „to, co ma się stać 
wkrótce"  (22:6).  Ci,  którzy  oddają  się  czytaniu  tej  księgi  odczują,  że  są  na  szybko 
przesuwającej się drodze z przewodnikiem, który im pokazuje różne sceny i wydarzenia 
w  panoramicznym  przeglądzie  nieba  i  ziemi.  W  szybkim  tempie  prowadzi  nas  z 
najwyższego  nieba  do  najgłębszego  piekła.  Słyszymy głos  trąb  w  niebie  i  widzimy 
ostrzeżenie o sądach, które przychodzą na ziemię i morza. Zamiast pokutować, ludzie 
zatwardzają swoje serca przeciwko Bogu, który ich stworzył i kocha.

Jan widzi Jezusa

Jan  widzi  swojego  Pana,  Jezusa  Chrystusa  w  kilku  różnych  odsłonach.  Jest  On 
oślepiająco lśniącym Synem człowieczym, z oczami jak płomienie ognia (rozdział 1). 
Jest On zwycięskim barankiem, stojącym przed niebiańskim tronem (rozdział 5). Jest On 
zwycięzcą na białym koniu,  który przemierza niebo  jadąc na ucztę  weselną Baranka 
(rozdział 19). Jan również widzi siedem Duchów Bożych przed niebiańskim tronem, 
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których widzi jako siedem ognistych pochodni (4:5).
Kiedy  czytamy jesteśmy świadkami  cierpiącego,  ale  tryumfującego  kościoła 

Jezusa Chrystusa (rozdz.  7  i  19)  i  boskiej  pieczęci  składanej  na sprawiedliwych.  Jan 
mówi  nam  o  Izraelu  tej  przyszłości  (rozdz.  7).  Był  pod  wielkim  wrażeniem,  kiedy 
widział otwieranie Bożej zapisanej księgi (rozdz. 20). Jan widział „synagogę szatana" 
(2:9;  3:9),  ale  zanim  skończyła  się  ta  wizja,  przewidział  całkowite  pokonanie  i 
uwięzienie  szatana,  zniszczenie  każdej  mocy  i  odebranie  mu  wszelkich  praw 
(20:1-3,7-10).

Objawienie  jest  otrzeźwiające,  gdyż  jest  to  wizja  sądu,  który  nadchodzi  na 
grzeszny, samolubny świat przemocy. Jan widzi Syna człowieczego ukazującego się na 
obłokach,  aby „zapuścić  sierp  na  ziemi  i  zbierać  żniwo" (14:14-16).  Jan  musiał  być 
bardzo poruszony, kiedy widział nowe niebo i nową ziemię, jakie Bóg przygotowuje dla 
Swojego ludu (21:1-5). Mówi nam o rzece żywota, która płynie wiecznie i oprócz tego 
drzewo życia z liśćmi służącymi do uzdrawiania narodów (22:1-2).

Mówię  o  tych  rzeczach  jako  spokojnej  przyszłości.  Wielu  chrześcijan  w 
ubiegłych wiekach uważało, że te wszystkie sceny i wydarzenia w Objawieniu są już 
historią i żadna część tej księgi nie jest przepowiednią przyszłości. Jest to łaskawy aspekt 
naszej  ewangelicznej  społeczności  chrześcijan,  że  nie  mamy  jednolitej  proroczej 
interpretacji  dla  sprawdzenia  chrześcijańskiej  ortodoksji.  Jako  wierzący  nie  sądzimy 
innych, którzy mają inne zrozumienie tych spraw, niż nasze. Określanie dnia i godziny 
powrotu  Chrystusa  na  ziemię  nie  jest  zadaniem,  jakie  Bóg  nam  wyznaczył.  Nasza 
ustawiczna  gotowość,  aby  się  z  Nim spotkać,  kiedy  powróci,  powinno  być  naszym 
najważniejszym zadaniem.

Ja badałem te Pisma przez wiele lat. Jestem gotowy aby dać odpowiedź na to 
odwieczne pytanie: „Czy te wszystkie sceny w Objawieniu są historią?" Mogę najlepiej 
odpowiedzieć na to kilkoma moimi pytaniami:

Czy słońce już stało się czarne jak wór? Czy księżyc już się stał czerwonyjak 
krew? Czy gwiazdy już upadły na ziemię z nieba? (Obj. 6:12-13). Czy był już taki czas, 
kiedy niebo zniknęło jak zwinięty zwój księgi? Czy góry i wyspy zostały przesunięte z 
ich miejsca? (6:14). Kiedy ziemia przeżyła inwazję stworzeń podobnych do szarańczy, 
których  żądło  uśmierciło  trzecią  część  ludności?  (9:1-11).  Jeżeli  przepowiadany 
niszczyciel już się ukazał i siedmiu aniołów sądu wykonało już swoje zadanie (rozdziały 
8,9),  to czy nie wiedzielibyśmy o tym? Czy nie byłoby jakiejś wzmianki w księgach 
historii,  gdyby  czterech  specjalnie  wysłanych  aniołów  i  200.000.000  niebiańskiej 
kawalerii zmiotło z powierzchni ziemi jedną trzecią ludności? (9:15-19). Kiedy została 
otwarta studnia przepaści bez dna, aby pozwolić, żeby wyszedł z niej szatan na krótki 
czas? (20:7,8).

Nie wydaje mi się, żeby te wydarzenia już nastąpiły. Z drugiej strony, wierzę, że 
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Słowo  Boże  mówi  nam,  że  stoimy na  krawędzi  najbardziej  dramatycznych  i  daleko 
idących wydarzeń od czasów, kiedy Adam stał w ogrodzie Eden, a Ewa koło niego. Ja 
nie  znam  wszystkich  szczegółów  dotyczących  przyszłości.  Ale  wiem,  że  nasz  Pan 
powróci na tę ziemię. W tym dniu naszego Pana, Święte Miasto zstąpi z nieba, pięknie 
przyozdobione, jak oblubienica dla swojego męża (21:2).
W Biblii mamy wiele apeli, abyśmy byli gotowi na ten dzień. Nie mamy żyć dla teraz i 
dla tego świata. Mamy żyć każdego dnia z myślą o tym co jest w górze! Jestem 
zakłopotany ponieważ kościół Jezusa Chrystusa dzisiaj wydaje się nie wiedzieć dużo o 
duchowym zwycięstwie i radości w Panu, tak jak nasi ojcowie chrześcijańskiej wiary.
Moje słowo do Was jest takie: Nie zaniedbujcie, nie ignorujcie Bożego poselstwa dla 
naszego pokolenia w tym Objawieniu Jezusa Chrystusa.

A.W.Tozer (1961) 

 Chrystus w swoim podboju
Objawienie Jana 19:11-19

Jednym z najgorszych wyrażeń w Słowie Bożym jest to, które Psalmista wypowiada w 
odniesieniu do tych złowrogich I zwiedzionych królów i ich planów, gdzie mówi: „ten,  
który mieszka w niebie śmieje się z nich, Pan im urąga" ( Psalm 2:4). Ten Boży śmiech 
— kto to może pojąć! Jak możemy nawet rozpocząć przedstawianie jego strasznego 
znaczenia!

Z głębi Swojej wiecznej istoty On tak ukochał świat, że dał Swojego 
jednorodzonego Syna zań. Żaden dar nie był zbyt drogi dla Niego i żadna ofiara nie była 
zbyt wielka, aby mogły być złożone dla odkupienia. Przez sześć tysięcy lat posyłał swoje 
łaskawe zaopatrzenie w niebie i na ziemi, aby odkupić z grzechu i śmierci. Jego prorocy i 

Jego Syn pracowali, płakali i umarli i służba Jego najwierniejszych sług była 
całkowicie poświęcona, aby doprowadzić do zbawienia. Ale teraz On się śmieje\
Jaki zawód miłości, jakie wyczerpanie łaski, jakie opróżnienie morza jego 
nieskończonego miłosierdzia, jakie zepsucie i wycofanie wszelkich zainteresowań i 
uczuć musiało nastąpić, aby doszło do tego śmiechu!

Demonstracje tych konfederatów z Bestią są niesamowite. Cały świat działa 
jednomyślnie, mając jeden cel i jego wszelkie zdolności i moc są skoncentrowane w 
jednym kierunku i z całym potencjałem piekła, aby go w tym wesprzeć, pomóc i 
prowadzić. Nigdy przedtem nie było takiego połączenia sił, naturalnych i 
ponadnaturalnych, skierowanych z taką zdolnością, czy posyłanych z taką odwagą i 

16



Zwycięski Chrystus

Chrystus w swoim podboju

determinacją ducha. Ale pomimo tego Jahve się śmieje\
Jaki nieskończony majestat i suwerenną pogardę wyraża On w ten sposób? 

Buntownicy są pewni siebie. Wierzą, że ich przywódca jest niezniszczalny. Są pewni, że 
ma moc nad siłami natury. Nie kwestionują tego, że jest on w stanie poradzić sobie ze 
śmiertelnymi i nieśmiertelnymi, z ludźmi i bogami. Pogardzają imieniem i mieczem tego, 
który siedzi na białym koniu i całą Jego kawalerią. Uważają, że są gotowi i 
wystarczający na każdą nagłą walkę nawet z Tym, który nazywa się Wszechmogący. Ale 

Bóg się śmieje! Jakie rozczarowanie i zniszczenie przedstawia ten śmiech!
Anioł, który stał na słońcu przewiduje nadchodzący wynik. Wielkim głosem woła na 
wszystkie ptaki drapieżne, które latają w powietrzu, aby przyleciały na kolację z mięsa 
królów, dowódców, potężnych wojowników, koni i ich jeźdźców, wolnych i 
niewolników, małych i wielkich. To już przedstawia straszliwą historię.
Mówi o największych z ludzi, którzy stają się pokarmem dla sępów—królów, dowódców, 
mocnych i ufnych w sobie, pożeranych na polach i nie ma ich kto pogrzebać — tych, 
którzy myśleli o podboju namaszczonego Króla Niebios, a okazali się bezradni nawet 
przeciwko płochliwym ptakom — o przechwalających się bogach przyrody, którzy 
zostali zamienieni w wyrzutków i najbardziej niechlubne męty.

A co jest w ten sposób poufałe, wkrótce staje się rzeczywistością. Wielki 
Zwycięzca otwiera niebo i zstępuje w dół. Jedzie na koniu cherubie i leci na skrzydłach 
wiatru. Z Jego nozdrzy wychodzi dym i pożerający ogień z Jego ust. Porusza się pośród 
burzy i ciemności, z której lecą błyskawice i grad zmieszany z ogniem. On wydaje głos z 
Syjonu i wydaje swój głos z Jeruzalemu dotąd, aż zaczyna drżeć ziemia i niebo. 
Wychodzi z gniewem Swojej wielkości wśród obłoków i ognia i słupów dymu.

Słońce się kryje. Dzień nie jest ani światłością, ani ciemnością. Góry topnieją i 
znikają  przed  jego  obliczem.  Pagórki  poruszają  się  ze  swoich  miejsc  i  skaczą  jak 
jagnięta. Wody są wylewane ze swoich kanałów. Morze cofa się z hukiem i drżeniem. 
Niebo się zwinęło i złożyło jak zburzony namiot. Jest to dzień egzekucji na uzbrojonym 
świecie — świecie, który zawarł przymierze z piekłem, aby zniszczyć autorytet tronu 
Bożego — i wszystko w przerażonej przyrodzie dołącza, aby zasygnalizować że jest to 
zasłużony gniew.

Tak więc spełnia się to, co jest napisane. Jan to widział, ale tego nie opisuje. 
Opowiada tylko jakie rezultaty widział.

Chrystus zwycięża bestię

I została pojmana bestia.  Wieki sąd najpierw dotyka przywódcy i lidera.  On nie jest 
systemem, gdyż by nie padł, zanim by padły rzesze jego współpracowników. On jest 
osobą tak samo jak Ten, który go pojmie jest osobą. Jest on kimś innym niż jego armie 
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tak jak Chrystus jest kimś innym, niż Jego armie, bo inaczej by nie mógł stać na czele 
Swojej armii. On jest żywym bogiem i zaufaniem wszystkich jego zastępów i ta cała 
wojna jest  dla  jego  chwały;  dlatego  atak  jest  skierowany najpierw na niego.  Jest  on 
nadprzyrodzoną  istotą,  człowiekiem  wzbudzonym  z  martwych  przez  moc  diabła  i 
pozornie niezdolny do zbiorowej śmierci,  gdyż nie został  zabity.  Żaden miecz go nie 
przebija. On nie umiera. W przeciwieństwie do wszystkich, z wyjątkiem jego towarzysza 
fałszywego proroka, jest szczególnie podkreślone to, że on został  „pojmany"  pojmany 
„żywcem" i „wrzucony żywcem do jeziora ognistego." 

Jego czciciele uważali go za niezniszczalnego. Pytali w największej pewności i 
tryumfie: „Kto jest taki jak bestia? Kto może z nią walczyć?" Ale bez jednego strzału i 
kiedy wszyscy jego uzbrojeni czciciele go otaczali, został on „pojmany" — tak jak lew 
swoją  ofiarę,  odprowadzony  z  pola  jako  bezradny  więzień.  Z  cała  swoją  mocą, 
wielkością i wigorem i bezkarnością przed śmiercią zostaje on „pojmany."

Z  większą  łatwością  niż  tłum Żydów  pojmał  nie  stawiającego  opór  Jezusa, 
siedzący na białym koniu zabiera go spośród jego zastępów. Cały jego opór jest jak nic. 
Nie może sobie pomóc i wszystkie jego armie nie mogą mu pomóc. Musi iść tam, gdzie 
jego potężny Zdobywca go prowadzi. I do jeziora ognistego, aby już więcej nie powstać.

Zwycięstwo Chrystusa nad fałszywym prorokiem i jego naśladowcami

A z nim fałszywy prorok, który czynił cuda przed nim. To nie jest wojownik, ale pomimo 
tego jest autorem tej kulminacyjnej bezbożności narodów. Od niego, razem ze smokiem i 
pierwszą  bestią  wychodziły  duchy  czyniące  cuda,  które  wprowadzały  w  straszne 
zwiedzenie  i  podburzały cały świat  do  tej  wojny.  To z  jego  inspiracji  te  armie  były 
wyposażane i zbierane z wielkim wysiłkiem, aby zniszczyć Syna Bożego. On sprawiał 
to, że ludzie czcili bestię i on też podzielił los tej bestii. On też nie jest systemem, ani 
sukcesją, ani jakąś wymyśloną postacią, ale osobą.

On też nie zostaje zabity; wydaje się, że tak jak antychryst nie podlega śmierci. 
Ale zostaje „pojmany" tak jak bestia została pojmana, uwięziony i odprowadzony do 
tego samego wrzącego więzienia. Cała ta jego moc czyniąca cuda nie może go uratować. 
Nie może mu pomóc jego cała mądrość, którą się chwalił. Wszystkie armie świata nie 
mogą go uratować od uchwytu Tego, który siedzi na białym koniu.

Nie ma już tych dwóch wielkich wodzów i teraz jest już krótka sprawa z ich 
naśladowcami. Kilka strasznych słów opowie resztę. Są oni wszyscy śmiertelni i nie ma 
dla nich ratunku. W wielkim skrócie oglądający tę wizję opisuje co się wydarzyło:  ,^i  
pozostali  byli  pobici  mieczem  wychodzącym  z  ust  jeźdźca  na  koniu  i  WSZYSTKIE 
PTAKI NASYCIŁY SIĘ ICH CIAŁAMI". Taka uczta śmierci chyba nigdy przedtem nie 
była znana.
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Dawno  temu  święci  prorocy śpiewali  o  tym Potężnym i  Jego  tryumfie.  Jak 
przepowiedział Psalmista, „Strzały Twoje są ostre, ludy padają pod nogi Twoje, upadnie 
serce wrogów Króla" (Psalm 45:6).  „Wypuścił  strzały swe i  rozproszył ich,  wypuścił 
liczne błyskawice i wprawił ich w zamęt" (Psalm 18:15). „W zawziętości kroczysz po 
ziemi, w gniewie depczesz narody" (Habakuk 3:12). „Rozgromisz je berłem żelaznym, 
roztłuczesz jak naczynie gliniane" (Psalm 2:9). „Wtedy rozsypało się w kawałki żelazo, 
glina, miedź, srebro i złoto i było to wszystko jak plewa na klepisku w lecie i rozniósł to 
wiatr  tak,  że  nie  było  po  nich  śladu"  (Daniel  2:35;  Mateusz  22:44).  Zwycięstwo 
siedzącego na białym koniu jest zupełne!

Zwycięzca staje się panującym

/  będzie nimi rządził,  albo „pasł ich" laską żelazną.  Po wielu poważnych sądach nad 
tymi,  którzy  przeżyli  ten  dzień,  Zwycięzca  teraz  przejmuje  panowanie.  Kiedy  ich 
przywódcy i armie zostały zniszczone w prasie Jego gniewu i sądu Boga panującego, 
nadaje On teraz nowe prawo z Jerozolimy. Po przejściu miecza niszczącego przychodzi 
laska  korekty  i  reorganizacji.  Świat  otrzymuje  teraz  nowego  Pana,  Króla,  który  ma 
wieczne prawo do panowania i którego wszyscy muszą natychmiast słuchać albo umrzeć. 
Ta  pasterska  laska  żelazna  to  administracja,  która  zostaje  ustalona  po  walce,  zbiera 
ludność ziemi w odpowiednie trzody, nadaje im ich prawa i panujących i nie pozwala już 
na żadne nieposłuszeństwo.

Tak kończy się ten obecny świat. Tak następuje panowanie i królestwo Księcia 
Pokoju. Pozostaje tylko ogłosić los diabła, a potem ukazuje się chwalebny obraz drugiej 
strony tego „Wielkiego i strasznego dnia Pańskiego."

Dodam tylko,  że nasze rozważania w tym artykule nic nie pomogą, jeżeli nie 
będą nas uczyć i pisać tego skutecznie na naszych sercach,  że bunt przeciwko Bogu 
oznacza śmierć; że żadna broń ukuta przeciwko Jahve nic nie wskóra, że ci, którzy nie 
chcą, aby Chrystus nad nimi panował muszą umrzeć! Chociaż bezbożni mogą drwić z 
mocy archaniołów, to nie mogą się oprzeć karzącemu majestatowi Wojownika Sędzi i 
Króla, który jedzie na białym koniu.

Jego  miecz  jest  potężniejszy niż  szatan,  potężniejszy niż  bestia  uważana  za 
niezniszczalną, potężniejszy niż cuda dokonywane nad prawami przyrody, potężniejszy 
niż  wszystkie  siły  ziemi  i  piekła  razem wzięte.  I  ten  miecz  obiecał  wytoczyć  krew 
wszystkich, którzy zaniedbują Jego miłosierdzie, pogardzają Jego prawami i sprzeciwiają 
się Jego władzy.

Teraz wszystko może wyglądać dobrze i obiecująco. Ludzie mogą się pogrążać 
w niewierze i pożądliwościach w tych dniach cierpliwości i łaski i nie widzieć w tym nic 
złego. Mogą się gniewać na naszą gorliwość i nazywać nas krukami i głupcami, kiedy im 
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przedstawiamy wymagania  i  ostrzeżenia  Wszechmogącego.  Ale  „biada temu,  kto  się  
spiera  ze  swoim Stwórcą?'  Jest  jeszcze  rzeka  zakorkowanego gniewu,  który ma  być 
wylany na tych,  którzy nie chcą poznać  Boga i  na  rodziny,  które nie  wzywają  Jego 
imienia, od którego nie ma ucieczki i z którego palącego i nieugaszonego ognia nie ma 
wybawienia. Boże pomóż nam, abyśmy byli mądrzy, abyśmy nie trafili do tego morza 
śmierci!

Joseph A. Seiss (1869)

Pan chwały
1 Koryntian 2:8

Nasz błogosławiony Pan, który za nas umarł, do którego należymy, z którym będziemy 
na wieki, jest Panem chwały. Jest tak nazwany w 1 Kor. 2:8: „bo gdyby wiedzieli, to by 
nie ukrzyżowali  Pana chwały'.  On jest nim wiecznie,  ponieważ jest On „wyrażeniem 
Boga, jasnością Jego chwały" (Hebr. 1:3) On miał chwałę u swojego Ojca zanim świat 
powstał (Jana 17:5).

Tę  chwałę  widzieli  prorocy,  bo  czytamy,  że  Izajasz  „widział  Jego  chwałę  i 
mówił o Nim" (Jana 12:41). Wszelkie chwalebne manifestacje Jahve opisane w Słowie 
Bożym są manifestacjami „Pana chwały", który wszystko stworzył na niebie i na ziemi, 
rzeczy widzialne i niewidzialne, który jest przed wszystkimi rzeczami i przez którego 
wszystko istnieje.  On ukazał się jako Pan chwały Abrahamowi (Dz. Ap. 7:1); Izaak i 
Jakub rozmawiali z Nim twarzą w twarz. Mojżesz widział Jego chwałę na górze. Pan 
chwały zstąpił w obłoku i stanął tam przed nim (2 Mojż. 34:5).

Jak  często  Pan  chwały  ukazywał  się  wśród  Izraela.  I  cóż  jeszcze  możemy 
powiedzieć  o  Jozuem,  Dawidzie,  Ezechielu,  którzy  widzieli  Jego  chwałę  i  stali  w 
obecności tego Pana chwały.

Ziemska manifestacja chwały

Kiedy wypełnił się czas, On pojawił się na ziemi — „Bóg objawiony w ciele." Chociaż 
nie upierał się przy tym, aby być równym Bogu i zostawił nieopisaną chwałę za sobą, to 
jednak był Panem chwały i jako taki objawił swoją chwałę. W ucieleśnieniu w Jego ]
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świętym  bezgrzesznym  życiu  objawił  Swoją  moralną  chwałę;  jaką  doskonałość  i 
uniżoność tutaj widzimy! Mamy Jego świadectwo: „Widzieliśmy Jego chwałę, chwałę, 
jaką ma jednorodzony u Ojca" (Jana 1:14). „Oni widzieli Jego chwałę" (Łukasz 9:32), 
kiedy byli z Nim na świętej górze.

Słyszeli, widzieli na własne oczy, patrzyli na Niego, ich ręce dotykały Słowo 
Żywota, życie, które było objawione (1 Jana 1:1,2). Poprzez potężne cuda Pan chwały 
manifestował  Swoją  chwałę,  gdyż  jest  napisane:  „ten  pierwszy cud  uczynił  Jezus  w 
Kanie Galilejskiej i objawił Swoją chwałę" (Jana 2:11).

I  ten  Pan  chwały  umarł.  Punktem  centralnym  Jego  chwały  jest  krzyż.  Był 
posłuszny  aż  do  śmierci,  śmierci  na  krzyżu.  On  oddał  samego  siebie  za  nas. 
Najcenniejsza prawda związana z fundamentem naszego zbawienia i naszą nadzieją, że 
Pan chwały,  Chrystus  umarł  za nasze grzechy i  pamiętamy,  że Bóg „wzbudził  Go z 
martwych i dał Mu chwałę" (1 Piotra 1:21).

Jego niebiańska chwała

On został „przyjęty do chwały" (1 Tym. 3:16). „Czyż nie musiał Chrystus tego cierpieć i 
wejść do chwały}" (Łukasz 24:26). Zmartwychwstały Pan chwały powiedział: „Wstępuję 
do Ojca mojego i Ojca waszego; do Boga mojego i Boga waszego." On jest teraz w 
obecności  Boga,  człowiek  w  chwale,  zasiada  na  najwyższym  miejscu  niebios  „po 
prawicy Majestatu  na  wysokościach."  On jest  tam „wysoko ponad  wszelką  władzą  i 
zwierzchnością i mocą i panowaniem i wszelkim imieniem, nie tylko na tym świecie, ale 
również  w  przyszłym"  (Efezjan  1:21).  On  jest  wywyższony  wysoko,  dziedzicem 
wszystkich rzeczy.

W tej chwale był widziany przez śmiertelne ludzkie oczy. Szczepan będąc pełny 
Ducha Świętego „utkwił wzrok w niebo i zobaczył  chwałę Bożą,  i Jezusa stojącego po 
prawicy  Bożej"  (Dz.  Ap.  7:55).  To  było  świadectwo  umierającego  pierwszego 
chrześcijańskiego  świętego  męczennika.  Saul  zTarsu  widział  tę  chwałę  i  „nie  mógł 
patrzeć na chwałę tej światłości" (Dz. Ap. 22:11) Jan widział Jego chwałę i upadł u Jego 
stóp jak martwy. A my widzimy Go naszymi oczami wiary. „Widzimy raczej tego, który 
na krótko uczyniony został  mniejszym od aniołów,  Jezusa,  ukoronowanego chwałą i  
dostojeństwem za cierpienia śmierci" (Hebr. 2:9).

Odsłonięcie Jego wiecznej chwały

Ale to nie wszystko. Niewidzialna chwała Pana i niewidzialny Pan chwały pewnego dnia 
będzie widzialny nie dla  kilku, ale  dla  całego wszechświata.  Przyjdzie On w chwale 
Swojego Ojca ze świętymi aniołami (Mateusz 16:27). Pan chwały będzie „objawiony z 
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nieba z jego potężnymi aniołami" (2 Tesal 1:7). Przyjdzie w chwale i mocy, przyjdzie w 
swojej chwale (Łukasz 9:26) i zasiądzie na tronie swojej chwały (Mat. 24:31). Wtedy 
Jego chwała okryje całe niebo (Habakuk 3:3). A „ziemia będzie pełna znajomości chwały 
Pana tak, jak wody wypełniają morze" (Habakuk 2:14).

Niebo  nie  może na  wieki  milczeć  i  ten,  który teraz  jest  przedmiotem wiary 
wierzących i ten, którego świat odrzucił, przyjdzie w całym majestacie i chwale i ujrzy 
Go każde oko. Wtedy każde kolano się skłoni na imię Jezusa i każdy język wyzna, że On 
jest Panem.

W tym objawieniu Pana chwały i chwały Pana, my jego odkupieni będziemy 
objawieni w chwale. On będzie wtedy uwielbiony w swoich świętych i podziwiany we 
wszystkich, którzy uwierzyli (2 Tesal. 1:10). On wprowadzi swoich synów do chwały 
(Hebr. 2:10). Jesteśmy „uczestnikami chwały, która ma się objawić" (1 Piotra 5:1). Bóg 
wszelkiej  łaski  rzeczywiście  wezwał  nas  do  Swojej  wiecznej  chwały  przez  Jezusa 
Chrystusa.  „A gdy się  objawi  Arcypasterz,  otrzymacie niezwiędłą koronę chwały"  (1 
Piotra  5:4).  „Ale  w  tej  mierze,  jak  jesteście  uczestnikami  cierpień  Chrystusowych, 
radujcie się, abyście i podczas objawienia chwały jego radowali się i weselili" (1 Piotra 
4:13).

Jego chwała dana Jego wiernym świętym

Ale zanim ta widzialna chwała będzie objawiona nad ziemią i na ziemi i On  przyjdzie 
jako  Król  królów  i  Pan  panów,  jego  dzieci  będą  zgromadzone  do  Niego  i  będą 
pochwycone na obłoki, aby spotkać Go na powietrzu. Wtedy zobaczymy Go takiego jaki 
jest i będziemy do Niego podobni. Chwała jaką dał Mu Ojciec, jako głowie ciała będzie 
udzielona  całemu ciału;  bo  tak  się  modlił  „chwałę,  która  mi  dałeś,  dałam im" (Jana 
17:22). A w domu Ojca, gdzie On jest, w miejscu najświętszym, zobaczymy Jego chwałę. 
Zostaniemy przemienieni  na ten sam obraz „aby On był  pierworodnym pośród wielu 
braci" (Rzymian 8:29).

A teraz drogi czytelniku. Współdziedzicu chwały z Panem, powołanym przez 
Boga  do  społeczności  z  Jego  Synem,  kiedy  rozmyślasz  o  tych  wspaniałych  faktach 
przekazanych  nam  poprzez  objawienie,  czy  twoje  serce  nie  pała  w  tobie?  Jakie  to 
błogosławieństwo, jakie miejsce, jaka przyszłość jest związana z Panem chwały, kiedy 
jesteś jedno z Nim! Jaka wspaniała myśl, że On przyszedł z chwały, aby umrzeć za nas, 
żebyśmy mogli być z Nim w chwale!

A te błogosławione prawdy dotyczące naszego Pana chwały i chwały naszego 
Pana musimy trzymać zawsze w naszych sercach w tych ponurych dniach, kiedy zbliża 
się najciemniejsza noc. Aby chodzić godnie przed Panem, być wiernymi Panu, służyć Mu 
całym sercem, być coraz bardziej podobnymi do Niego i objawiać jego wspaniałość, 
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potrzebujemy jednej rzeczy, poznawać Go coraz lepiej i oglądać chwałę Pana.
Napisano:  „Ale  my  wszyscy  z  odsłoniętym  obliczem  widzimy  jakby  w 

zwierciadle chwałę Pana, jesteśmy przemieniani na ten sam obraz chwały w chwałę, jak 
przez Ducha Pańskiego." Prowadzeni przez Ducha możemy patrzeć na Pana chwały i 
Jego  chwałę  odzwierciedlaną  we wszystkich  częściach  Słowa  Bożego.  A wtedy,  gdy 
patrzymy na tę wspaniałą osobę i Jego relacje z nami i nasze z Nim, kiedy oglądamy 
Jego chwałę zarówno moralną jaki i literalną, w uniżeniu i wywyższeniu — przeszłym, 
obecnym i przyszłym —jesteśmy przemieniani na to samo podobieństwo. Nasza droga 
będzie z chwały w chwałę!

I  pewnego  dnia  nadejdzie  ten  najwyższy  moment,  kiedy  zostaniemy  nagle 
przemienieni  „w  jednej  chwili,  w  oka  mgnieniu."  Ach  dziecko  Boże  zobacz  swoją 
potrzebę! Jest nią Chrystus, Pan chwały postawiony przed twoim sercem; całe świeckie 
szaleństwo,  wszelka  nieszczerość,  wszelkie  zniechęcenie,  wszelka  niewiara,  wszelka 
niewierność  musi  ulecieć,  kiedy  poznajemy  Pana  i  codziennie  oglądamy  „jakby  w 
zwierciadle Chwałę Pana."

„A temu, który was może ustrzec od upadku i stawić nieskalanych z weselem 
przed  obliczem  swojej  chwaty,  jedynemu Bogu,  Zbawicielowi  naszemu  przez  Jezusa 
Chrystusa,  Pana  naszego,  niech  będzie  chwała,  uwielbienie,  moc  i  władza  przed 
wszystkimi wiekami i teraz, i po wszystkie wieki. Amen" (Judy 24,25).

Arno C. Gaebelein (1910) 
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Radujcie się, Pan jest Królem
Raduj się, Pan jest Królem!

Uwielbiaj swojego Pana i Króla;
Śmiertelni, dziękujcie i śpiewajcie,

I tryumfujcie na zawsze.

Jezus Zbawiciel panuje,
Bóg prawdy i miłości;

Kiedy On oczyścił nas z grzechu,
Zajął swoje miejsce w górze.

Jego królestwo nie może zawieść,
On panuje nad ziemią i niebem;

Klucze piekła i śmierci
Są dane naszemu Jezusowi.

On siedzi po prawicy Boga,
Dotąd, aż zostaną poddani wrogowie,

I pokłonią się na Jego rozkaz,
I upadną u Jego stóp.

On pokona wszystkich swoich wrogów,
Zniszczy wszystkie nasze grzechy,

I każda pierś się wypręży
Czystą radością serafów.

Raduj się chwalebną nadzieją;
Jezus, sędzia przyjdzie,
I zabierze swoich sług

Do ich wiecznego domu.

Wkrótce usłyszymy głos archanioła; 
Trąba Boża ogłosi, Raduj się!

Charles Wesley (1707-1788)

24



Zwycięski Chrystus

Autorzy artykułów:

„Królestwo Chrystusa"
Gerhard Terstegen, zaczerpnięte z Lyra Germanica, użyto wydania Longmans, 
Green, Reader & Dyer (Londyn) z 1868 roku.

„Pocieszająca realność zwycięstwa"
Bruce Garrison, Searchlight.

„Tryumf Królestwa Bożego"
Erich Sauer, zaczerpnięte z From Eternity to Eternity. Użyte za zgodą Paternoster 
Press, P.O. Box 300, Carlisle, Cumbria CA3 0QS United Kingdom.

„Jezus jest Zwycięzcą"
A.W. Tozer, zaczerpnięto z Jesus is Victorl Użyto za zgodą Christian 
Publications, 3825 Hertsdale Drive, Camp Hill, PA 17011, USA.

„Chrystus w Swoim podboju"
Joseph A. Seiss, zaczerpnięte z The Apocalypse, wykorzystano wydanie z 1962 
roku Zondervan Publishing House, (Grand Rapids, MI).

„Pan chwały"
Arno C. Gaebelein, zaczerpnięte z The Lord of Glory, wykorzystano wydanie z 
1919 roku: Pickering & Inglis (Glasgow).

Tłumaczył: Paweł Cieślar

„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

25


