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„ Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze 
czynicie, trzymając się go niby pochodni, świecącej w ciemnym miejscu, dopóki  
dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. "—2 Piotra 1:19
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Obietnice Boże

Boskie obietnice muszą być  realizowane,  gdyż  są to obietnice  boskie.  Są to  obietnice 
Boga:

„Bóg przedtem zapowiedział  przez  swoich  proroków  w Pismach  Świętych  o 
Synu swoim, potomku Dawida według ciała..." (Rzymian 1:2).

Z powodu wszystkiego kim On jest, jako  Bóg,  On jest i  był  zobowiązany do 
wypełnienia każdego Swojego Słowa. Ci prorocy nie byliby wiernymi posłańcami, gdyby 
to, co ogłaszali jako obietnice było tylko pustymi słowami; a Pismo nie byłoby święte po 
zapisaniu  tych  obietnic.  Jednak  świadectwo  Nowego  Testamentu  jest  wymowne  z 
wypełnieniem przymierza, jakie Bóg zawarł ze swoimi wybranymi —

„Przysiągłem mojemu słudze Dawidowi" (Psalm 89:3).
„Ze względu na prawdę Bożą, aby potwierdzić obietnice dane ojcom" (Rzymian 

15:8).
Ponieważ „całe Pismo jest natchnione przez Boga" (2 Tym. 3:16), to jego boskie 

obietnice muszą być natchnione przez Boga i dlatego jest niemożliwe, żeby nie zostały 
wypełnione. Mając takiego Boga jako mojego Ojca, powinienem powiedzieć „żegnajcie" 
dla  wszelkich  wątpliwości  i  zaufać  Mu  całkowicie.  Boskie  obietnice,  źródło  mojego 
stałego odświeżania, są w moim sercu. Czego mi więcej trzeba?

Herbert Lockyer (1962)    
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Trzymanie mocno naszej wiary
Jest  to  prosta realność,  że życie każdego chrześcijanina jest  życiem wiary.  Większość 
ludzi,  którzy  uważają  się  za  naśladowców  Jezusa  Chrystusa  chętnie  uznaje  to  jako 
fundamentalną  prawdę.  Potwierdzają  to  odpowiednie  wersety  Pisma:  „Bez  wiary  nie 
można  się  podobać  Bogu..."  (Hebr.  11:6).  „Gdyż  w  wierze,  a  nie  w  oglądaniu 
pielgrzymujemy" (2 Kor. 5:7). Przychodzą też na myśl niezliczone inne wersety.

Paweł mówi nam, że życie wiary jest sposobem na odbieranie obietnic Bożych. 
Właściwie bez wiary obietnice Boże w Chrystusie Jezusie nie mają mocy (Galacjan 3). 
Obejmuje  to  nie  tylko  nasze  zbawienie,  ale  każdy aspekt  naszego  życia  i  postępu  w 
zjednoczeniu  z  Chrystusem.  Wiara  jest  fundamentalną  podstawą  naszego  duchowego 
życia.

Dla wielu ta myśl o „wierze" przybiera raczej mistyczne, magiczne znaczenie. 
Wydaje się, że wynika to z ich własnej mocy wiary niż z wiecznej realności Boga, w 
którego wierzą.  W konsekwencji  ta „wiara" często wznosi  się i  opada w zależności  o 
stanu  fizycznego,  emocjonalnego,  finansowego  danej  osoby,  lub  różnych  innych 
zewnętrznych,  ziemskich  czynników.  Oczywiście  takie  ustawiczne  wznoszenie  się  i 
załamywanie ich „wiary" wpływa na ich duchowy stan i odczucie pokoju i odpocznienia, 
które są oparte na dziele Chrystusa.

Ale Paweł mógł powiedzieć: „Wiem, komu uwierzyłem i jestem przekonany, że 
On  jest w stanie zachować to, co  Mu  powierzyłem aż do tego dnia" (2 Tym. 1:12). W 
swoim życiu i służbie duchowa pewność Pawła była oparta na spotkaniu i potem relacji z 
Osobą. Od tej chwili, kiedy Paweł został skonfrontowany z realnością zmartwychwstałego 
i wywyższonego Chrystusa, umarł on dla siebie, a zaczął żyć wiarą w Jezusa Chrystusa. 
Wiara w Jezusa stała się podstawą jego istnienia. „Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; 
żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus; a obecne życie moje w ciele jest życiem w 
wierze w Syna Bożego,  który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie" (Galacjan 
2:20).

Konkretna wiara rodzi konkretne działania

Chrześcijańskie  życie  wiary  nie  jest  oparte  na  jakimś  mglistym  losie  szczęścia, 
przeznaczenia  czy  bezpodstawnej  nadziei.  Jest  ono  oparte  na  fakcie,  że  Bóg  objawił 
Siebie w Swoim Słowie i w żywym słowie, które stało się ciałem —Jezusie Chrystusie. 
Ono obejmuje wszystko, co zostało objawione odnośnie Boga i Jego wiecznych celów w 
Chrystusie Jezusie, jako solidna podstawa wszystkiego, w co wierzymy i co robimy.

Kiedy  wzrastamy  w  poznaniu  i  zrozumieniu  wiecznych  prawd  Boga, 
które znajdujemy w Jego Słowie i  w Jego charakterze,  wzrastamy również  w wierze. 
Uczymy się  ufać  Bogu  i  Jego  Słowu  i  jesteśmy gotowi,  aby  zdać  się  całkowicie  na 
Niego.  Odpowiadamy  na  Jego  objawienie  dotyczące  tej  ziemi,  naszego  życia, 
tego obecnego wieku i tego, co ma przyjść w ten sposób, że idziemy tą drogą, na której
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Trzymanie mocno naszej wiary

On nas postawił, przez poddanie się całkowicie Jego miłości i opiece. W ten sposób wiara 
staje  się  mocna  i  pewna  i  prowadzi  nas  do  wolności  pewności,  zamiast  do  stanu 
wątpliwego  życzenia.  Ta  pewność  prowadzi  do  życia  posłuszeństwa  wezwaniu  i 
przykazaniom Boga.

Dietrich BonhoefFer przedstawia to w taki sposób: „Aktualne wezwanie Jezusa i 
odpowiedź prostolinijnego posłuszeństwa mają wielkie znaczenie. Przez nie Jezus wzywa 
swój lud do aktualnych sytuacji, gdzie wiara jest możliwa. Z tego powodu Jego wezwanie 
jest aktualnym wezwaniem i On chce, żebyśmy to zrozumieli, gdyż wie, że tylko poprzez 
aktualne  posłuszeństwo  człowiek  może  zostać  uwolniony,  aby  wierzyć"  {Koszt  
uczniostwa).

Ma to zastosowanie nie tylko do naszego punktu początkowego nawrócenia, ale 
poprzez  całe  nasze  życie  chrześcijańskie  jesteśmy  wezwani  do  odpowiadania  w 
posłuszeństwie na wezwanie Jezusa Chrystusa, aby iść za Nim na nowe duchowe wyżyny 
i rzeczywistość. Niektóre miejsca, do których wzywa nas Chrystus mogą być trudne czy 
niebezpieczne, ale kiedy żyjemy w pewności tego kim On jest, to możemy iść za Nim z 
niewzruszoną wiarą.

Wysiłki szatana zmierzające do zachwiania naszej wiary

Poprzez cała historię kościoła szatan ciągle na nowo próbował podważyć wiarę dzieci 
Bożych  poprzez  przedstawianie  najróżniejszych  oskarżeń,  fałszu  i  błędów.  Jednym  z 
głównych  sposobów,  jakimi  on  działa  jest  to,  że  próbuje  usunąć,  albo  przynajmniej 
zmniejszyć do minimum poznanie Słowa Bożego wśród wierzących. Jeżeli szatanowi uda 
się usunąć fundament naszej wiary, to może atakować tę wiarę z każdej strony.

Jest  to  niepokojąca  rzeczywistość,  że  wielu  ludzi  w  dzisiejszym  kościele  po 
prostu nie zna prawdy Słowa Bożego w taki sposób, aby utrwalało ono w nich pewność 
wiary. To nie tylko ma wpływ na ich odpocznienie w Chrystusie, ale ten brak poznania 
zazwyczaj prowadzi do wielu dodatkowych słabości.

Prorok  Ozeasz  wypowiadał  się  przeciwko ludowi Izraelskiemu.  Jego opis  ich 
duchowego stanu pokazuje poważny brak: „Nie ma wierności, miłości ani poznania Boga 
w kraju" (Ozeasz 4:1). Potem Bóg podaje podstawowy powód wszystkich ich problemów 
i duchowej zgnilizny: „Mój lud ginie z powodu braku poznania' (Ozeasz 4:6).

W  wielu  częściach  kościoła  ten  brak  poznania  prowadzący  do  duchowego 
ubóstwa  i  nędzy staje  się  zbyt  wielką  rzeczywistością.  Wielu  chrześcijanom szczerze 
brakuje  poznania  i  zrozumienia  fundamentalnych  prawd  Chrześcijaństwa.  Niewiele 
wiedzą o „wierze, która została raz kiedyś powierzona świętym" (Judy 3). Wielu po prostu 
nie  jest  przygotowanych,  aby  dać  odpowiedź  każdemu,  kto  domaga  się  wyjaśnienia 
nadziei, którą mamy (1 Piotra 3:15).

Rezultat  tego  braku  poznania  jest  taki,  że  ludzie  są  podatni  na  zwiedzenie  i 
fałszywe nauki — te rzeczy,  które odprowadzają od Jezusa Chrystusa i chcą zakładać 
jakieś inne fundamenty. Piotr podaje lekarstwo na takie problemy: „miejcie się na
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baczności,  abyście,  zwiedzeni  przez  błędy  ludzi  nieprawych,  nie  dali  się  wyprzeć  z 
mocnego swego stanowiska.  Wzrastajcie  raczej  w łasce i w poznaniu Pana naszego i  
Zbawiciela, Jezusa Chrystusa '(2 Piotra 3:17,18).

Bez tej łaski i poznania jesteśmy w niebezpieczeństwie, że możemy się stać 
podobni do reszty świata, kiedy przyjdą na nas doświadczenia i prześladowania tego 
obecnego wieku. Kiedy nasz świat staje się coraz bardziej niestabilny, nasze życie musi 
być zbudowane na solidnym i mocnym fundamencie. Ten fundament jest wszystkim, co 
jest nasze w Chrystusie Jezusie.

Budowanie na mocnym fundamencie

Jezus powiedział, że chociaż słuchanie Jego Słowa i poznanie Jego nauki jest dobre, to 
jednak nie jest to wystarczające. Samo słuchanie pozostawi nas z fałszywym uczuciem 
bezpieczeństwa, tak, jak tego człowieka, który zbudował swój dom na piasku. Kiedy 
wezbrały wody, powiały wiatry i uderzyły na ten dom, to upadł on i rozwalił się. Musimy 
słuchać i wprowadzać słowa Jezusa w czyn. To jest życie, które buduje pewne 
fundamenty, które mogą przetrwać każdą burzę (Mat. 7:24-27).

Jak to często stwierdzał Bonhoeffer, wiara i posłuszeństwo są nierozdzielne, 
jeżeli mamy poznać prawdziwą wolność bycia uczniem Jezusa Chrystusa. Pismo podaje 
nam wiele zapewnień o wierze, którym możemy zaufać bez bojaźni czy wątpliwości. Te 
realności są podstawą chrześcijańskiego życia i naszą błogosławioną nadzieją. Są to 
rzeczy, które nas oddzielają od reszty świata i dają nam odczucie wieczności a nie tylko 
czegoś, co jest przemijające i sztuczne.

Kiedy nasze życie jest budowane na tych duchowych realiach, to prowadzimy 
życie niechwiejącej się wiary. Czasy mogą być trudne i droga może być czasami usłana 
przeszkodami, ale my możemy żyć w poznaniu tego, komu uwierzyliśmy i do kogo 
należymy.

Możemy powiedzieć wraz z Psalmistą Dawidem: „... Przeto się nie boimy, 
choćby ziemia zadrżała I góry zachwiały się w głębi mórz. Choćby szumiały, choćby 
pieniły się wody, choćby drżały góry z powodu gniewu jego" (Psalm 46:3,4).

Będziemy mogli zająć miejsce wśród tych duchowych olbrzymów, którzy w 
radości zwycięstwa, lub w obliczu pewnej śmierci trzymali się mocno wiecznej obietnicy 
Bożej i wiedzieli ponad wszelką wątpliwość, że czeka ich nagroda, która jest większa niż 
wszystko, co utracili w tym życiu (Hebr. 11:32-40).

Kiedy odwracamy nasz umysł od ziemskich rzeczy i kierujemy go na to co w 
górze, to przypominamy sobie obietnice Słowa Bożego o fakcie, że nasze życie jest teraz 
ukryte wraz z Chrystusem w Bogu i nasza nadzieja i wiara są odnawiane, kiedy 
spoglądamy w przyszłość do tego czasu, kiedy ukażemy się z Chrystusem w Jego 
wspaniałej chwale (Kolosan 3:1-4).

Bruce Garrison (2003)
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Ufając Słowu Bożemu
Każde Słowo Boże jest czyste; On jest tarczą dla tych, którzy w Nim pokładają swoją 

ufność (Przypowieści Salom. 30:5).

Niczego się nie można solidnie nauczyć poprzez abstrakcyjne spekulacje. Idź do księgi.Tu 
jest wszelkie oświecenie i czystość. Chociaż „ukryte rzeczy należą do Pana Boga, jednak 
to,  co  jest  objawione"  jest  naszym  świętym  drogowskazem.  Wszystko  ma  wywierać 
wpływ na serce i zachowanie (5 Mojż. 29:29). Zupełnie inaczej jest jeżeli chodzi o święte 
księgi pogan, albo zmysłową religię Mahometa! Tu nie ma pozwolenia, ani zachęty do 
grzechu,  ani  przymykania oka na nie.  Wszelkie czające się  grzechy,  mile widziane w 
ciemnych pieczarach skażenia są wyprowadzane na światło i pokazane.

Każde Słowo Boże jest czyste. O jakiej książce w świecie można to powiedzieć? 
Gdzie  indziej  można  znaleźć  złoto  bez  domieszki.  Słowo  jest  wypróbowane  (Hebr). 
Wytrzymało Ono próby i nie znaleziono w Nim żadnych zanieczyszczeń. „Ponieważ Bóg 
jest  jego autorem, to  ma ono prawdę bez  domieszki  błędu" (Locke).  „Słowa Pana są 
czyste, jak srebro doświadczone w piecu ziemi, oczyszczone siedem razy" (Psalm 12:6; 
porównaj Psalm 119:140).

Ale jeżeli  każde słowo Boże jest czyste,  to musimy zwracać uwagę, aby go nie 
zniekształcać.  Jak  niewielu  rozumie  całe  Objawienie  Boże!  Aby  spojrzeć  na  cały 
wszechświat,  musimy  objąć  nie  tylko  ogrody  owocowe,  ale  również  jego  spieczone 
pustynie, które również pochodzą od Boga i żadna z nich nie jest bez znaczenia. Aby w 
podobny  sposób  spojrzeć  na  święte  pola,  musimy  badać  pozornie  gołe,  jak  również 
bardziej widocznie owocne części. Całe Pismo jest Pismem i „całe Pismo jest pożyteczne" 
(2 Tym.3:16).

Protekcjonizm jednak jest pułapką w studiowaniu. Często bierze się jedną część 
zamiast  całość,  jakby to  była całość.  Jeden  jest  zaabsorbowany w doktrynie,  drugi  w 
praktyce, trzeci w proroctwie, czwarty w eksperymentowaniu z Pismem — każdy wydaje 
się  zapominać,  że  każde  słowo  Boże  jest  czyste.  Jakiś  wyraźny  defekt  w  szczerości 
wyznania  dowodzi  nietrzeźwości.  Doktrynista  staje  się  rozluźniony  w  praktyce; 
praktyczny profesor sprawiedliwy sam w sobie z zasady. Uczeń prorocki, zaabsorbowany 
swoją  atmosferą  wyobraźni  zaniedbuje  obecne  zobowiązania.  Eksperymentujący 
rełigionista  myli  religię  uczuć,  podniecenia,  lub  fantazję  z  trzeźwością  i  owocnością 
ewangelii. Wszystko to nam przypomina słowa napomnienia naszego Pana: „Błądzicie, 
gdyż nie znacie Pisma" (Mat. 22:29).

Dlatego  wielkie  ćwiczenie  jest  takie  —  aby  przedstawiać  całą  masę 
solidnej  prawdy  w  całej  mocy  i  chwale.  Bóg  tak  mądrze  połączył  kilka  części 
swojego systemu, że nie jesteśmy w stanie zrozumieć poważnie żadnej części inaczej, jak 
tylko w połączeniu z całością. Dokładność jakiegoś poglądu jest bardziej niż podejrzana
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jeżeli próbuje on narzucić zrozumienie Słowa bez odniesienia do całości, albo postawić 
ważną prawdę w cieniu.

Okazuje  się,  że  pozornie  sprzeczne  stwierdzenia  są  w  gruncie  rzeczy 
równoważeniem prawdy i  uzupełniają  się  one  tak,  jak  mięśnie  razem stanowią  siłę  i 
wzmacniają  szkielet.  Każda  herezja  prawdopodobnie  opiera  się  na  oddzielonym  od 
całości  fragmencie  tekstu,  albo  jakiejś  przesadzonej  prawdzie,  podkreślanej  ponad 
„proporcję wiary." Ale żadna herezja nie może się ostać,  jeżeli  weźmiemy pod uwagę 
całość świadectwa Pisma Świętego.

Niech nie będzie też to wystarczające dla nas, że nasz system nie ma żadnych 
pozytywnych błędów, jak gdyby brakowało jakiejś wielkiej prawdy. Niech zostanie to w 
nas dobrze zakodowane, że każde słowo Boże jest czyste.  Niektórzy z nas mogą błądzić 
zakładając,  że  lepiej  znamy  Pismo  od  innych.  Ale  jeżeli  serce  jest  w  porządku,  to 
poznanie samego siebie obnaży błąd, a samodyscyplina go skoryguje.

Chrześcijańska prostota będzie nas uczyła przyjmować każda boską prawdę na 
tej formalnej podstawie — że jest to Słowo Boże. Chociaż nie wszystko ma taką samą 
ważność, to będzie traktowane z takim samym szacunkiem. Uznajemy absolut Boga jako 
Autora każdej części Pisma i że każde Słowo Boże jest czyste. Dlatego odrzucenie jednej 
„joty lub tytułu jest wystarczającym dowodem" —jak zauważył Dr.John Owen — że „ani 
jedna jota ani kreska tego Słowa nie jest przyjmowana tak, jak powinna. Gdziekolwiek 
jest taki tytuł i  napis — „Słowo Jahve" — tam musimy się zatrzymać i skłonić nasze 
dusze i poddać nasze zrozumienie pod posłuszeństwo wiary."

Święty szacunek jest połączony z zaufaniem Bogu, które daje tarcze szczególnej 
łaski nad Jego drżącym dzieckiem (Psalm 2:11-12; Izajasz 66:2). Czasami rzeczywiście 
szatanowi udaje się sprowadzić ciemność, aby namalować przed nim przerażający obraz 
na jego ścianie więziennej. Co by on zrobił w tym czasie strachu, gdyby nie znalazł tarczy 
i schronienia na łonie swojego Boga?

Tak  —  jeżeli  Słowo  Boże  jest  czyste,  to  musi  być  pewnym  fundamentem 
zaufania. Możemy przyjąć jego rozkazy z niezachwianą ufnością, że On jest tarczą, jak to 
powiedział  kiedyś do Abrahama (1 Mojż. 15:1), a do dzieci Abrahama, które  położyły 
swoją  ufność  w  Nim  (Psalm  5:12).  We  wszystkich  okolicznościach  zewnętrznych  i 
wewnętrznych -— kiedy drżę pod groźbami zakonu, w godzinie śmierci, w dniu sądu — 
Ty jesteś moją tarczą (Psalm 119:114).

Największy szacunek okazujemy Bogu wtedy, kiedy zwracamy się do Niego w 
każdej potrzebie. Jeżeli potrzeba odpocznienia, spokojnej pewności, bezpiecznej ochrony, 
to jest to właśnie w Nim. A gdzie poza tym można to znaleźć? Przygnębienie spotyka 
biednego oszukanego grzesznika,  który szuka innej  drogi.  Nawet dziecko Boże często 
szuka ochrony dla swojego słabego i niepewnego korzystania z Jego boskiej tarczy.

Charles Bridges (1846)          
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Moc proroctwa Biblii

„Mamy  więc  słowo  prorockie  jeszcze  bardziej  potwierdzone,  a  wy  dobrze  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).

Biblia przepowiada Powtórne Przyjście Jezusa, a też przepowiada w jakim stanie będzie 
ten świat i co poprzedzi Jego przyjście. Ale czy Biblia może przepowiedzieć przyszłość?
Tak,oczywiście!.  Zostało  to  udowodnione  przez  rzeczywiste  wypełnienie  w  historii 
wszystkich proroctw aż do czasu obecnego.

Kiedy  Biblia  mówi,  że  jest  Słowem  Bożym,  to  przyjmuje  własną  proroczą 
wartość.  Na przykład:  „Bogu są znane wszystkie dzieła od początku świata" (Dz. Ap. 
15:18).

„Pan Bóg nie uczyni  niczego,  jeżeli  tego najpierw nie objawi  swoim sługom 
prorokom" (Amos 3:7).

Czy On powiedział, a nie spełni tego? Albo czy powiedział, a nie spełni się? (4 
Mojż. 23:19).

W Księdze Daniela czytamy, że w niebie jest  Bóg, który objawia tajemnice i 
pokazuje  to,  co  ma  się  wypełnić  później.  Boża  moc  zarówno  do  przepowiedni  jak  i 
wypełnienia jest też przedstawiona w taki sposób:

„Oto wydarzenia  dawniejsze  już  się  dokonały,  a  to,  co  ma nastać,  zwiastuję; 
zanim zacznie kiełkować, opowiem je wam" (Izajasz 42:9).

Inne majestatyczne oświadczenie:  „Ja jestem Bogiem i nie ma innego, jestem 
Bogiem i nie ma takiego jak Ja. Ja od początku zwiastowałem to, co będzie, i z dawna to, 
co  jeszcze  się  nie  stało.  Ja  wypowiadam  swój  zamysł,  i  spełnia  się  on,  i  dokonuję 
wszystkiego, czego chcę" (Izajasz 46:9,10).

Boży  głos  rozlega  się  dalej:  „Ja  to  powiedziałem  i  Ja  też  to  wykonam.  Ja 
zaplanowałem i Ja też to spełnię."

Co  to  jest,  co  Bóg  zaplanował  i  spełni?  Słuchajcie!  „Przybliżyłem  moją 
sprawiedliwość,  już nie jest daleko, a moje zbawienie nie odwlecze się." Co to jest ta 
sprawiedliwość  i  co  oznacza  Boże  Zbawienie?  Nie  jakieś  abstrakcyjne  „ideały,"  czy 
„zasady," o których mówimy my ludzie!
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Pewność wierzących

Bóg nie oferuje nam jedynie abstrakcji bez życia. On nam oferuje OSOBĘ. Jego 
zbawieniem jest JEZUS CHRYSTUS. Jego sprawiedliwością jest JEZUS CHRYSTUS. 
Wielką  obietnicą  Bożą  jest—Jego  SYN.  „Duch  proroctwa  jest  ŚWIADECTWEM 
JEZUSA," tak mówi Biblia. On jest Centralnym Tematem całej Księgi od 1 Mojżeszowej 

do księgi Objawienia, co potwierdza każde prawdziwe badanie proroctw.
Sam Pan Jezus  „poczynając od Mojżesza i  wszystkich proroków wyjaśniał  im pisma, 
które  mówiły o  Nim" mówiąc:  „Musi  się  wypełnić  wszystko,  co  zostało  napisane  w 
Zakonie Mojżesza i u proroków o Mnie."

A co jest napisane o Nim?  Że przyjdzie, aby cierpieć i że przyjdzie ponownie, 
aby panować! Czy jedno proroctwo zaprzecza drugiemu? Nie! Gdyż będą dwa przyjścia; 
pierwsze, które już miało miejsce i drugie, które dopiero ma nastąpić.

Podczas pierwszego przyjścia ci, którzy Go kochali „ujrzeli chwałę Jego, jako 
jednorodzonego od Ojca, pełnego łaski i prawdy"; „ale świat Go nie poznał." W czasie 
Jego powtórnego przyjścia nie będzie się można pomylić. Świat Go pozna, gdyż „Oto 
przychodzi na obłokach i ujrzy Go każde oko i ci, którzy Go przebili."

Wtedy  zostaną  zweryfikowane  słowa  Psalmisty:  „Niebiosa  głoszą  Jego 
sprawiedliwość, a wszyscy ludzie Jego chwałę."

Christabel Pankhurst (1923)     
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Pewność wierzących

Miłość Boża
Rzymian 8:38,39

Werset  38:  Gdyż  jestem  pewny—Zanim  zacytujemy  ostatnie  dwa  wersety  tego 
tryumfalnego hymnu, weźmy sobie do serca to słowo przekonany, gdyż jest ono kluczem 
do  tryumfu  Pawła,  kiedy  wykrzykuje  te  górskie  wysokości  wiary  chrześcijańskiej. 
„Przekonany",  jest  to słowo wypływające z  serca.  W Liście do Rzymian 14:14 Paweł 
pokazuje różnicę pomiędzy poznaniem prawdy, a byciem przekonanym o niej w sercu: 
„Wiem i  jestem przekonany w Panu Jezusie,  że nic nie  jest  nieczyste samo w sobie" 
(Zobacz  ten  fragment).  Wielu ludzi  wie  na  przykład,  że w naszych  czasach  wszelkie 
rozróżnianie mięsa zostało zniesione; ale ich sumienie nie jest spokojne. Nadal męczy ich 
słabość i strach — w odniesieniu do pokarmów i dni i wielu innych rzeczy.

Aby  poznać  prawdę  Biblijną,  potrzebujesz  ją  tylko  przeczytać;  ale  aby  być 
przekonanym o  niej  w Panu Jezusie,  do  tego  jest  potrzebny fakt,  po  pierwsze,  że  ta 
prawda dotyczy twojego osobistego bezpieczeństwa przed Bogiem; a po drugie, że twoje 
serce zostało tak oświecone przez Ducha Świętego, a twoja wola tak przez nią zdobyta — 
„przekonana" — że rezultatem tego jest zadawalające serce przekonanie ipewność.

Teraz Paweł mówi w Rzymian 8:38, jestem przekonany. Drogi święty, czy Paweł 
nie  przeszedł  tych  wszystkich  strasznych  rzeczy  z  wersetu  35:  utrapienie,  ucisk, 
prześladowanie — wszystkie? Popatrz na rany na jego ciele!
Pewność?  On  ją  posiadał:  „Mówimy w obliczu  Boga  w Chrystusie"  (2  Kor.  12:19); 
„Skoro szukacie dowodu na to, że przeze mnie przemawia Chrystus" (2 Kor. 13:3).

Zaufanie? Posłuchaj jego ostatniego listu apostolskiego: „Wyrwie mnie Pan ze 
wszystkiego złego i zachowa dla królestwa swego niebieskiego; jemu niech będzie chwała 
na wieki wieków" (2 Tymoteusza 4:18).

Przekonanie?  Jego  umysł,  jego  sumienie,  jego  serce,  jego  cała  istota  były 
całkowicie  oddane  temu,  co miał  powiedzieć.  Dni  wątpliwości  i  niepewności  były na 
zawsze za nim!
Wersety 38-39: Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, 
ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani 
głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która 
jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
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Pewność wierzących

Jak często my odwrotnie cytujemy ten werset, według naszych naturalnych myśli „ani 
życie, ani śmierć." Ale Bóg mówi ani śmierć, ani życie. Dla pouczonego wierzącego nie 
ma bojaźni  przed  śmiercią  (zobacz  Hebr.2:14-15).  Chrystus  miał  w niej  udział:  „Aby 
przez śmierć wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe 
życie byli w niewoli."

Ale  życie!  Zycie jest  o wiele  trudniejsze niż  śmierć!  Zycie z  jego ciężarami, 
goryczą, rozczarowaniami, niepewnościami, często z fizyczną nędzą—-jak to powiedział 
Job: „Moja dusza wybiera śmierć raczej niż te moje kości." Ale tak, jak śmierć nie może 
nas odłączyć od niezmiennej miłości Bożej w Chrystusie, tak samo nie mogą tego zrobić 
okoliczności życia!

Ani aniołowie  — bez względu na to  czy mówimy o wybranych aniołach — 
aniołach  Bożej  mocy,  przed  których  obliczem  upadali  święci  przekonani  o  swojej 
niegodności (Tak jak w księdze Daniela 10:8-17); albo czy są to źli aniołowie,  którzy 
wybrali przywództwo szatana i są zjednoczeni z nim w złem — żaden anioł nie może nas 
odłączyć od miłości Bożej, która jest utwierdzona na wieki w Chrystusie.

Ani potęgi niebieskie — tu mamy do czynienia z tajemniczym światem. Wiemy 
z Listu do Efezjan 1:21, że istnieje zorganizowany świat niewidocznych zwierzchności 
czy zły czy dobry (Efezjan 2:2; 6:12). Ale my nie mamy nic wspólnego z żadnym z nich, 
bo czymkolwiek one są, nie mogą nas oddzielić od Bożej miłości w Chrystusie.

Ani  teraźniejszość,  ani  przyszłość  —  W  przypadku  Joba  szatan  działał  w 
teraźniejszości — i była ona tak zła, jak tylko mogło to sprawić zło piekielne. Ale to nie 
oddzieliło  go  od  Bożej  miłości,  bo  popatrz  na  „zakończenie  Pana"w postępowaniu  z 
Jobem.  W  przypadku  Dawida  i  Eliasza  szatan  dotykał  „rzeczy  przyszłych".  Dawid 
powiedział: „Pewnego dnia zginę z ręki Saula." Jednak niedługo po tym zasiadł na tronie! 
A Izebel groziła: „Uczynię z twoim życiem to, co stało się z życiem każdego z nich jutro o 
tym czasie." Ale Bóg go zabrał do nieba na wozie ognistym!

Ani moce  — Słowo przetłumaczone tu jako „moce" jest to słowo  dunamis  — 
energia i ma wyraźne odniesienie do tych podstępnych i strasznych  dzieł  szatana i jego 
zastępów oglądanych w spirytyzmie, teozofii i wszelkiego rodzaju magii. Rzeczywiście to 
słowo jest użyte w Dz. Ap. 8:10 w odniesieniu do Szymona Czarnoksiężnika: „mówili, ten 
człowiek to moc  {dunamis)  Boża,  którą nazywają wielka." Wchodzą w to wszelkiego 
rodzaju czary, wróżenie, nekromancja, „złe oko" i „mistyczne uroki" rzucane na ludzi.

Wiem, że czarnoksięstwo, „złe oko" i „uroki" mają moc nad niezbawionymi. Ale smutne 
jest  to,  że  te  same  rzeczy  nękają  wierzących.  Boją  się  oni  trzynastego  w  piątek, 
przechodzenia pod drabiną, albo spotkania czarnego kota czy rozbicia lustra! To po prostu 
zostawia Boga z boku! Kto kieruje sprawami ziemi, szatan czy Bóg?
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Pewność wierzących

Ludzie  mi  mówią:  „Czy  wierzysz,  że  w  spirytyzmie  jednakjest 
coś?"Odpowiadam: „Z cała pewnością wierzę —jest  w tym diabeł!" Ale żadna z tych 
„mocy" nie może nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie naszym 
Panu.  Nie  ma  takiej  rzeczy  jak  „przypadek".  Przestańmy  obrażać  Boga  przez 
wspominanie  tego!  Bóg sprawuje  wszystko  według  swojej  woli.  Widziałem jak  starsi 
wierzący „pukali w drewno"jakby przez to chcieli powiedzieć coś ważnego (wstydzę się, 
kiedy  to  piszę).  Bądźmy „przekonani"  o  miłości,  którą  Bóg  bez  naszych  zasług  ma 
niezmienną dla nas w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Bez względu na to jak prawdziwe, 
zdradliwe,  przerażające  mogą  być  te  moce  demoniczne,  jesteśmy  bezpieczni  w 
Chrystusie!

Jeżeli  chcesz  być  wolny  od  przesądów  i  strachu,  zrób  to,  co  radzi  Jakub: 
„Powinniście  mówić:  Jeżeli  Pan  zechce  i  będziemy żyć,  uczynimy to  czy  tamto."To 
wprowadza Boga do sprawy!

Werset  39:  Ani  wysokość,  ani  głębokość.  Astronomowie  mogli  by  nas  przestraszyć 
swoimi  cyframi  o wielkości  wszechświata.  Ale  Chrystus  przeszedł  przez  te  wszystkie 
niebiosa  i  jest  teraz  po  prawicy  Boga!  A Bóg  nas  ukochał  w Chrystusie  —  nie  ma 
oddzielenia od tej miłości.

Ale „głębokość" —— ależ biedni śmiertelnicy, boimy się, nawet ziemskich skał i 
przepaści. Tak, ale Chrystus zstąpił do „najniższych części ziemi", do „otchłani" „w sercu 
ziemi" (Efezjan 4:9; Rzymian 10:7; Mateusz 12:40). Ponadto powiedział, że jego kościół 
nie  wejdzie w bramy Hadesu  (Mat.  16:18).  I  nie  wejdzie!  Ale nawet  gdyby Bóg tak 
zarządził, żeby wchodził, to Chrystus mówi do Jana: „Nie bój się, Ja jestem pierwszy i 
ostatni i żyję na wieki; byłem martwy, ale teraz żyję na wieki wieków i Ja  mam klucze 
piekła i Hadesu!" Jest to rzeczywiście chwalebne zbawienie! Żadna „głębokość" nie może 
nas oddzielić od Bożej miłości w Chrystusie.

Ani żadne inne stworzenie — To powinno wyrzucić nasze wszelkie obawy, bez 
względu  na  to  czego  one  dotyczą.  Zdolność  ludzkiego  serca  do  wyobrażania  sobie 
możliwych kłopotów i tragedii nie ma granic, ale to słowo daje nam pokój.  Żadne inne 
stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, 
Panu naszym.

Zwróć uwagę, że ta miłość Boża jest  w  Chrystusie Jezusie naszym Panu. Nie 
potrafimy powiedzieć dlaczego Bóg nas tak ukochał. Dlaczego nas wybrał w Chrystusie  
przed  założeniem świata,  łącząc  nasze  przeznaczenie  na  wieki  z  Chrystusem,  Swoim 
umiłowanym Synem,  tego  nie  wiemy.  Ale  „Cokolwiek  Pan czyni,  to  trwa na  wieki." 
Musimy więc pamiętać o tym fakcie, że Bóg nas umiłował tak, jak umiłował Chrystusa 
(Jana 17:26), gdyż nas ukochał w Nim.

Niektórzy drodzy wierzący chyba  myślą,  że  oznaką  pokory jest  wątpienie  w 
bezpieczeństwo wybranych Bożych. Ale List do Rzymian pokazał nam wyraźnie, że jest 
to pewne\ Nie próbuj zapewniać swojego serca, że jesteś Bożym wybranym.

12



Pewność wierzących

Jeżeli  nękają cię  wątpliwości,  to  idź  i  usiądź  na ławce grzeszników i  powiedz:  „Bóg 
ogłasza jako sprawiedliwych tych bezbożnych, którzy Mu ufają. Odrzucam wszelkie myśli 
o mojej własnej sprawiedliwości i jako grzesznik ufam Bogu, który wzbudził Chrystusa z 
martwych — który był wydany z powodu moich nieprawości"  To jest droga, którą nam 
pokazuje  Bóg w Liście  do  Rzymian.  Niepewność  co  do  wybrania  wynika  z  jakiegoś 
rodzaju własnej sprawiedliwości.

Jak już wcześniej zauważyliśmy, święci są to ci, którzy przyjęli tego, którego 
Bóg w Swojej  wielkiej  miłości  dał  dla  świata,  a  oni  dzięki  Bożej  łasce przyjęli  tego 
jednorodzonego Syna, którego Bóg darował. Dlatego miłość Boża w Chrystusie Jezusie 
jest ich na wieki.  Bez względu na to jak ten świat  może traktować ten zdumiewający 
niewymowny  dar,  który Bóg dał  i  może  nadal  odrzucać  Chrystusa  aż  do dnia,  kiedy 
będzie on na wieki odebrany, to wybrani Boży, święci „ci, którzy uwierzy/i", znajdują się 
na niezwyciężonej fali przypływu tej boskiej miłości, która „jest w Chrystusie Jezusie" aż 
do wiecznej wspaniałości!

„Bóg  jest  miłością"  i  „Ojciec  umiłował  Syna."  Te  dwie  rzeczy  połączone  z  
Chrystusem są owinięte w tę samą wieczną miłość okazaną przez Boga dla Jego Syna.

Kiedy  całkiem  zawiedziemy  i  jesteśmy  tym  oszołomieni,  to  jest  czas  aby 
powiedzieć:  Zostaliśmy  przyjęci  w  Chrystusie  —  tylko  w  Chrystusie,  całkowicie  w 
Chrystusie. Nasza pozycja się nie zmieniła poprzez nasz upadek. Wstydzimy się przed 
Bogiem, ale nie jesteśmy skonfundowani. W tej chwili Jego oczy są skierowane na nas w 
Chrystusie tak, jak przedtem. Jego miłość jest tak samo głęboka i wspaniała jak zawsze, 
gdyż jest to „miłość, którą On umiłował Chrystusa!" Nie obiecujemy, że następnym razem 
„będzie lepiej", gdyż jesteśmy słabi. Ufamy łasce Bożej w Chrystusie i zdajemy się na 
nowo i jeszcze bardziej całkowicie tylko na Jego łaskę. Ufamy, że on nas nigdy nie opuści 
ani nie zostawi, gdyż umiłował nas w Swoim umiłowanym Synu; a Bóg nigdy nie opuści 
Chrystusa! Z Jego powodu będzie nas tak traktował teraz i na wieki.

Jak trudno jest  odwrócić  się  od obiektu swojej  miłości  nawet  dla  człowieka, 
stworzenia,  odrobimy pyłu!  Jak  wiecznie  niemożliwe  więc  jest  to,  aby  wieczny Bóg 
odwrócił się od swojej miłości do tych, którzy są w Chrystusie Jezusie!

Wspaniały tekst tego fragmentu: BÓG JEST PO NASZEJ STRONIE napełnia 
nasze zdumione i wdzięczne serca coraz więcej.

William R. Newell (1938) 
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Pewność wierzących

Moja wysoka wieża

Czy Bóg jest ze mną? Nie boję się choćby wszystko stanęło przeciwko mnie;
Wołam do Chrystusa, mojego Zbawiciela, zastępy złego uciekają.
Mój przyjaciel Pan Wszechmogący i ten, który mnie kocha, Bóg!

Jaki wróg może mi zaszkodzić, choćby nacierał jak powódź?
Wiem o tym, wierzę w to, mówię to bez bojaźni,

Ze Bóg, Najwyższy, Najpotężniejszy, na wieki mnie kocha;
Zawsze, wszędzie stoi przy mnie,

On panuje nad zaciętością bitwy, burzy i fal.

Skałą która stoi na wieki jest Chrystus, moja sprawiedliwość,
I ja tam stoję bez strachu w wiecznej wspaniałości;

Nie potrzeba mi żadnej rzeczy z tego świata dla mojego życia w niebie,
I żadna miłość nie jest tego godna, oprócz tej, którą dał Chrystus.

Chrystus, moja chwała i uwielbienie, moje światło najsłodsze i jasne,
Okręt, którym On płynie jest niezniszczalny wszędzie!

W Nim jestem radosny, bohater w wojnie
Sąd grzesznika już mnie nie straszy!

Nie ma potępienia, nie ma dla mnie piekła;
Moje oczy nigdy nie zobaczą udręki i ognia;

Dla mnie nie ma wyroku, gdyż śmierć nie ma już żądła,
Gdyż Pan, który mnie zbawił, okryje mnie swoimi skrzydłami.

Ponad ciemnymi wodami mojej duszy unosi się Jego Duch,
On mnie zachowuje od smutku, od strachu i zła;

On we mnie działa i błogosławi nasienie życia, które zasiał
Od Niego się uczę Abba, modlitwy wiary.

A jeżeli w osamotnieniu skulę się wystraszony,
On się we mnie modli o to, o co ja nie mogę czy nie umiem;

W głębokim niewysłowionym języku, znanym tylko tej miłości
Która zna tajemnice serca z Tronu Światła w górze.
Jego Duch mówi do mojego ducha słowa pociechy,

Jak Bóg posila słabych, którzy Mu wierzą;
Jak On zbudował miasto miłości i światła i pieśni,

Gdzie oko nareszcie widzi to, do czego tak długo tęskniło serce.
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Pewność wierzących

I tam jest moje dziedzictwo, mój królewski pałac — dom;
Liść może upaść i zginąć, ale wiosna znowu przyjdzie;

Tak jak wiatr i deszcz zimowy, nasze ziemskie wzdychanie i łzy,
Aż nadejdzie złote lato nieskończonych lat.

Świat może przeminąć i zginąć, ale Ty Boże jesteś —
Żadna nienawiść diabła nie może mnie oddzielić od twojej miłości;

Ani głód, ani pragnienie, ani ubóstwo, ani troski,

Ani gniew wielkich książąt nie może dotrzeć do mojego schronienia tam.
Ani anioł, ani Niebo, ani Tron, ani moce, ani potęgi

Ani miłość, ani prześladowanie, ani niebezpieczeństwo, ani strach, ani walka
Ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie, które było czy bdzie,

Nie może mnie odciągnąć z Twojego łona, ani oddzielić od Ciebie.
Moje serce skacze z radości, smutek nie może tam mieszkać —

Kiedy śpiewam w chwale wśród słońca jasnego!
Źródło mojego śpiewu jest wysoko w niebie, w górze

Słońcem, które świeci na mnie jest Jezus i Tego Miłość!

                                         Paul Gerhardt (1676)

Chrystus pierwszym owocem 
zmartwychwstania

1 Koryntian 15:19-20

Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie,  jesteśmy ze wszystkich ludzi  
najbardziej pożałowania godni (Werset 19).
Ci wierzący, (tak jak my) cenili sobie nadzieję w Chrystusie przez całe życie, a tą nadzieją 
było zmartwychwstanie. Ale powiesz, że to jest głupia nadzieja. To prawda, jeżeli jest ona 
pozbawiona  jednej  podstawy.  Wtedy odcinasz  również  nadzieję  w  Chrystusie  w  tym 
życiu. I jesteśmy godni pożałowania.

Poprzez  nadzieję  zmartwychwstania,  jaka  jest  nam  podana  w  Ewangelii 
Chrystusowej,  zrezygnowaliśmy z  rzeczy czasowych,  nadziei  natury;  a  teraz  odcinasz 
nadzieję  łaski.  W takim razie  poddaliśmy wszystko  czym chlubi  się  człowiek,  a  nie 
otrzymaliśmy niczego w zamian. Naszym odpowiednikiem i prawem równowagi miało 
być pierwsze i błogosławione zmartwychwstanie,  które miało być przedstawione przez 
Chrystusa podczas jego powrotu z góry. Ale jeżeli my nie mamy zmartwychwstać, to i On 
nie powstał z martwych.
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Oto  ktoś,  kto  wierząc  w  stuprocentowy zysk  z  inwestycji  w  kopalni  złota  i 
diamentów w Afryce zebrał wszystko co miał i zredukował siebie do pozycji całkowitego 
ubóstwa, spodziewając się, że za 10 lat będzie naprawdę bogaty. Ale okazało się, że wpadł 
on w ręce oszustów. Nie ma takiego miasta na południowym wybrzeżu jak Natal, które 
mu podano, a główny agent jest łobuzem, który trwoni pieniądze udziałowców we Francji 
na rozpustę i śmieje się z naiwnych. Należy żałować tego biedaka, który popadł w taką 
ruinę.

Nasze nadzieje sięgają poza grób. Ale jeżeli nikt nigdy dalej nie poszedł, nawet 
Ten  Wspaniały  z  Ewangelii,  to  my  zrezygnowaliśmy  z  ziemi  i  straciliśmy  niebol  
Okropność  rozczarowania  jest  odczuwana  proporcjonalnie  do  wielkości  nadziei,  jaką 
mieliśmy.

Jezus kieruje swoich przeciwko prądowi tego świata zarówno w zasadzie jak i w 
postępowaniu  i  przepowiada  im  kłopoty  jako  coś  pewnego,  opierając  potrzebę 
posłuszeństwa  dla  Niego  na  nagrodzie  poza  grobem.  Ale  gdyby  nie  było  tej 
rzeczywistości  poza  grobem,  to  cały  Jego  system  byłby  głupstwem,  a  ci,  którzy  tak 
postępują  byliby  oszukanymi  naiwnymi.  Ludzie  świeccy  przynajmniej  otrzymują 
przyjemności i korzyści w obecnym czasie i mogą się cieszyć dobrą opinią. Chrześcijanin 
dla  swojego  sąsiada  był  głupcem i  niecnym  człowiekiem,  znakiem do  oszukiwania  i 
prześladowania.

Ale jeżeli jest zmartwychwstanie i życie poza grobem, to jak nieszczęśliwi są ci, 
którzy żyją tylko dla obecnego czasu i odrzucają Boże przekonanie o grzechu i sądzie! 
Wiara w Chrystusa prowadzi do nadziei w Chrystusie, do nadziei przyszłego działania dla 
nas i w nas. Ale jeżeli On pozostał w śmierci, to jest pewne, że my się nigdy z niej nie 
wydostaniemy.

Spirytystyczne podejście do śmierci

„Zginęli".  Zwróć  uwagę  na  kontrast  tej  duchowości  w  odniesieniu  do  przeznaczenia 
fizycznego człowieka z doktryną spirytyzmu. Spirytyzm odrzuca Boży gniew z powodu 
grzechu i że śmierć jest rezultatem złamania Bożego prawa w Ogrodzie. Mówią oni, że 
śmierć była zawsze w Bożym planie i że człowiek — jeżeli chodzi o jego przyszłość —
nigdy więcej nie ma mieć ciała."

Ich  podstęp  nie  ma  nic  wspólnego  z  dziełem  Chrystusa  i  Jego 
zmartwychwstaniem. Jest to kłoda dla ich systemu, tam, gdzie się do tego przyznają tak, 
jak  Swedenborg.  Bo  według  nich  człowiek  w swoim ostatecznym  stanie  nie  ma być 
podobny do Chrystusa. Chrystus powstał z martwych po śmierci i pogrzebaniu. Oni nigdy 
nie mają przyjmować ciała po śmierci i pogrzebaniu. Spirytyści uważają, że śmierć jest 
zmartwychwstaniem; oni nie uznają zmartwychwstania umarłych, a tylko umierających. 
Wyjście ducha z ciała jest dla nich jedynym zmartwychwstaniem. A zmartwychwstanie 
Chrystusa i Łazarza nastąpiło po ich pogrzebaniu.  Tak samo będzie z Chrześcijanami w 
odpowiednim czasie.  Według nich zmartwychwstanie odbywa się  każdego dnia,  kiedy 
umierają pojedynczy ludzie.
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Według nauki Pisma zmartwychwstanie jest cudownym aktem, które nie dzieje się teraz, 
ale nastąpi w przyszłości i będzie dotyczyło milionów ludzi w tym samym czasie. Według 
nich  zmartwychwstanie  obejmuje  w  tym samym  czasie  i  w  taki  sam sposób  złych  i 
dobrych. Biblia mówi, że świeci zostaną wzbudzeni tysiąc lat przed innymi.

„Ci, którzy są w grobach,  mają powstać'.  Zmartwychwstający święci nie mają 
wyjść z ciał, ale wejść w nie tak, jak Łazarz. W naszej nauce to przyjście Chrystusa w 
potężnej mocy z nieba może jedynie dokonać takiej zmiany umarłych. Według ich nauki 
Chrystus  nie  może  ponownie  przyjść  w  ciele;  On  go  odrzucił.  Tak  więc  są  oni 
antychrystami  (2  Jana  7).  Według nich  śmierć  jest  to  życie  i  aktywność.  Według nas 
śmierć jest  snem. Spirytyzm odrzuca również  tysiącletnie królestwo,  rezultat  drugiego 
przyjścia Chrystusa.

Ale jednak Chrystus został wzbudzony z martwych 
i stał się pierwiastkiem tych, którzy zasnęli.

Stare zwiedzenie zostało odrzucone, zostało podane prawdziwe stwierdzenie i 
jego konsekwencje. Chrystus powstał „z martwych". On był wśród nich i pozostawił ich a 
ich części są nadal oddzielone. Chrześcijanie powinni oczekiwać na zmartwychwstanie, 
jako swoją nadzieję.

„Widzicie  konsekwencje  swojego  zaparcia  się.  Dla  ciebie  i  tych,  których 
kochacie wszystko jest rozpaczą."
Ale  jest  wręcz  odwrotnie.  Jednak  Chrystus  powstał  z  martwych  — pierwiastek  tych, 
którzy zasnęli. Widzimy Chrystusa w śmierci jako Ofiarę, jako Baranka Paschalnego. Ale 
w zmartwychwstaniu jest On pierwszym owocem. Został zasiany jako ziarno kukurydzy 
w śmierci i pogrzebaniu, powstając ze śmierci jako pierwszy owoc (Jana 12).

„Pierwsze owoce". Jest to odniesienie do 3 Mojżeszowej 23. Zmartwychwstanie 
Chrystusa nastąpiło po Sabacie — to znaczy w Dzień Pański. On powstał z innymi (Mat. 
27:52,53).  Tak  więc  ci  zmartwychwstali  byli  snopem przedstawionym w niebie  przez 
Chrystusa jako Kapłana.

Jezus powstał w Swoim charakterze pierwszego owocu. Pierwsze owoce były w 
zakonie przepowiednią żniwa, które po nich następowało i były jego poświęceniem, jako 
przyjemne Bogu. Tak więc zmartwychwstanie Chrystusa nie jest jakimś odizolowanych 
aktem,  ale  jest  ściśle  i  wyraźnie  połączone  ze  zmartwychwstaniem  tych,  którzy  są 
poświęceni Bogu; ze zmartwychwstaniem wszystkich ludzi.

Tak,  jak  po  zebraniu  pierwszych  owoców  w  Izraelu  następowało  prawdziwe 
żniwo i te pierwsze owoce były próbką tego, co miało nastąpić, tak też zmartwychwstanie 
Chrystusa jest  Bożym symbolem i  obietnicą powstania z  martwych Jego ludu.  To,  co 
człowiek  musiał  zrobić według starego przymierza ciała  w odniesieniu do naturalnego 
żniwa, teraz Bóg czyni w nowym testamencie ze zmartwychwstałym Chrystusem.

Zmartwychwstanie  Chrystusa  było  próbką  naszego.  Ale  pomiędzy 
pierwszymi owocami a ich prezentacją dla Boga był  odstęp czasu.  Tak samo jest długi 
odstęp czasu   pomiędzy  zmartwychwstaniem   Chrystusa,  a  zmartwychwstaniem Jego
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ludu.  Okres  czasu  pomiędzy  pierwszymi  owocami  a  żniwem  był  niezauważany  i 
nieznany.

Są dwa różne określenia oznaczające tych, którzy odeszli — „umarli" „zasnęli". 
Dlaczego? Umarli należą do Adama, jako rezultat jego grzechu; ci, którzy zasnęli należą 
do Chrystusa. Są oni owocem Jego dzieła i On zbudzi tych, którzy zasnęli. Sen niesie z 
sobą nadzieję na przebudzenie.

Śmierć dla nas jest nie do pokonania. Chrystus powstał ze snu śmierci i tak samo 
powstaniemy  my  przez  Niego.  W  jaki  sposób  Jego  zmartwychwstanie  to  wszystko 
zapewnia? Ponieważ On powstał w Swoim charakterze jako pierwszy owoc — a pierwsze 
owoce są obietnicą żniwa. Pierwszy snop pierwszych owoców został zebrany przez Boga. 
Tak też On zbierze całe żniwo. W ten sposób Bóg zamierza zebrać Swoje żniwo.     

Robert Govett (1876)       

Nadzieja przed nami
Chcemy zwrócić szczególną uwagę na nadzieję dzieci Bożych, która jest ściśle związana 
z tematem Melchisedeka. Jak to wyraźnie mówi szósty rozdział Listu do Hebrajczyków, 
nasza  nadzieja  jest  związana  bezpośrednio  z  Chrystusem w charakterze  Najwyższego 
Kapłana według porządku Melchisedeka.

W  Liście  do  Hebrajczykówjest  położony  nacisk  na  ważność  zrozumienia  i 
trzymania się tej  nadziei  jaka jest  przed nami.  Nadzieja jest wcześniej wspomniana w 
rozdziale  3:6:  „lecz  Chrystus  jako  syn  był  ponad  domem  jego;  a  domem  jego  my 
jesteśmy,  jeśli  tylko  aż  do  końca  zachowamy  niewzruszenie  ufność  i  chwalebną 
nadzieję".

I  znowu w 4:4 czytamy:  „Mając więc wielkiego arcykapłana,  który przeszedł 
przez  niebiosa,  Jezusa,  Syna  Bożego,  trzymajmy  się  mocno  wyznania".  Słowo 
„nadzieja" nie występuje w tym wersecie, ale jest tam ta myśl. Ten fragment jest bardzo 
podobny do rozdziału 10:21-23, „Mając kapłana wielkiego nad domem Bożym, wejdźmy 
na nią ...  Trzymajmy się niewzruszenie nadziei,  którą wyznajemy." (Ten tekst mówi o 
„wyznaniu nadziei" a nie „wyznaniu wiary".)

Nadzieja jest więc tym, co wyznajemy; i jest ona związana ściśle z tematem Syna 
Bożego, który został ustanowiony Najwyższym Kapłanem nad Domem Bożym. Teraz jest 
to sprawa „nadziei", gdyż jeszcze tego nie widzimy, a „nadzieja, którą widzimy nie jest 
nadzieją".  Opiera się  ona całkowicie na wierze,  która jest  „pewnością tego,  czego się 
spodziewamy i przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy".

Potem w rozdziale 6:11 czytamy: „Pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tę 
samą gorliwość dla zachowania pełni nadziei aż do końca." I tu znowu gorliwość „aż do 
końca" jest podkreślana jako ważna dla zachowania nadziei.
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A w wersetach 18,19,20 tego samego rozdziału czytamy, że nadzieja jest to coś 
takiego,  czego  mamy  się  trzymać  mocno,  że  jest  ona  „kotwicą  duszy  pewną  i 
niewzruszoną", i że ona wchodzi poza zasłonę, gdzie wszedł nasz pośrednik Jezus i został 
arcykapłanem na wieki według porządku Melchisedeka.

I jeszcze raz w rozdz. 7:19 czytamy o „wzbudzeniu lepszej nadziei" — lepszej 
niż ta, która była oparta na kapłaństwie Lewitów i jest powiedziane, że dzięki tej lepszej 
nadziei „przybliżamy się do Boga". Ponad to następne wersety (20,21) łączą tę nadzieję 
z kapłaństwem Melchisedeka Pana Jezusa, które było ustanowione pod przysięgą i w ten 
sposób jest powtórzona myśl z rozdziału 6.

Praktyczny skutek nadziei

Biorąc  te  wszystkie  fragmenty  razem  widzimy,  że  nadzieja,  która  jest  przed  nami, 
nadzieja  chwalebnego  dziedzictwa  Bożych  dziedziców  ma  mieć  bardzo  praktyczny  i 
ważny wpływ na nas w tym czasie naszej  podróży na tym świecie.  Powinniśmy więc 
pilnie szukać korzyści, dla których Bóg postawił przed naszymi oczami i sercami taką 
wspaniała perspektywę. Jest nie do pomyślenia, żeby Bóg objawił nam cel, który leżał w 
Jego  wiecznych  zamysłach,  Swoim stworzeniom,  którzy  kiedyś  byli  Jego  wrogami  i 
obcymi  w  naszym  umyśle  poprzez  bezbożne  uczynki,  gdyby  nie  chciał  wywrzeć 
potężnego wpływu na nasze zachowanie.

Ta nadzieja jest więc dana nam, abyśmy przez nią mogli się przybliżyć do Boga. 
Chodzi o bliskość  serca.  Oznacza to przybliżenie się do Boga w taki sposób, aby być 
jedno z Jego celami. Oznacza to być blisko Niego w myślach i pragnieniach, nie szukać 
obecnej satysfakcji, ale świadomie i dobrowolnie czekać cierpliwie na to, co Bóg obiecał 
dokonać. Jest to odwrotnością tego zachowania, jakie Bóg piętnował w Izraelitach, kiedy 
powiedział:  „lud ten zbliża się do mnie swoimi ustami,  ale  ich serce jest daleko ode 
Mnie" (Izajasza 29:13).

Widzialne rzeczy tego  świata wywierają na naszych sercach potężne wrażenie, 
które  jest  wprost  przeciwne  do  Bożego  celu.  Aby przeciwdziałać  temu,  Bóg  objawił 
poprzez Swoje Słowo i Ducha co On ma zamiar czynić; i poprzez uchwycenie się tego 
objawionego celu możemy się przybliżyć do Boga bez względu na przeciwne działanie 
rzeczy widzialnych.

Jest  to  mocno  zaprezentowane  we  fragmencie  o  nadziei  w rozdziale  6.  Tam 
widzimy, że Bożym celem, kiedy dawał taką obietnicę było to, aby zaopatrzyć dziedziców 
obietnicy  w  mocną  zachętę.  Jest  tam  zwrócona  uwaga,  że  Bóg,  kiedy  dał  obietnicę 
Abrahamowi,  potwierdził  to  przysięgą  (patrz  1  Mojż.  22:16-18).  Potem  jest  dodane 
wyjaśnienie,  że  Bóg,  pragnąc  okazać  jeszcze  bardziej  dla  dziedziców  obietnicy 
niezmienność  Jego  rady,  potwierdził  ją  (obietnicę)  przysięgą.  Celem  było  to,  aby  z 
powodu dwóch niezmiennych rzeczy (obietnicy i przysięgi), my (którzy schroniliśmy się 
przez niebezpieczeństwami i doświadczeniami wokół nas) mogli mieć  mocną zachętę, 
żeby  uchwycić  się  tej  nadziei,  którą  te  miejsca  Słowa Bożego stawiają  przed  nami i 
abyśmy przez to przybliżyli się do Boga, który jest naszym jedynym Schronieniem.
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Podkreślamy ważność  słowa  przedstawionego  jako  „pociecha"  w  Hebr.  6:18, 
gdyż słowo to jest najważniejsze w przekazaniu znaczenia tego fragmentu. Pochodzi ono 
bezpośrednio  od  słowa  „paraclete",  słowa,  które  definiuje  relację  Ducha  Świętego  ze 
świętymi w tym wieku i które oznacza tego, który przyszedł, aby pomagać — pomocnik 
przy czyimś boku.

Słowo „Pocieszyciel" przekazuje tę myśl wyraźnie, jeżeli rozumiemy pierwotne 
znaczenie tego słowa. Poprzez „pociechę" rozumiemy zazwyczaj nie mniej niż łagodzącą 
mowę. Ale to słowo jest cum=z, forńs=siła. Stąd Pocieszyciel jest to ktoś, kto przychodzi 
z Jego boskim i potężnym ramieniem, aby wspierać słabego pielgrzyma we wszystkich 
doświadczeniach i zmęczeniu na jego drodze.

Tak więc obietnica i przysięga Boża są dane w celu zapewnienia dziedzicom 
zbawienia  potężnego bodźca  lub  zachęty,  żeby uchwycili  się  nadziei,  która  jest  przed 
nimi. W związku z tym możemy z pożytkiem rozważać Rzymian 15:4, gdzie to samo 
słowo  (paraklesis)  występuje  i  oznacza  tam  „pociechę".  Tam  czytamy:  „Cokolwiek 
bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i 
przez pociechę z Pism nadzieję mieli".

A w następnym wersecie pojawia się to samo słowo i oznacza tam „Pociechę" „A 
Bóg, który jest źródłem cierpliwości i pociechy, niech sprawi, abyście byli jednomyślni 
między sobą na wzór Jezusa Chrystusa, abyście jednomyślnie, jednymi usty wielbili Boga 
i Ojca Pana naszego, Jezusa Chrystusa."

Czynić nadzieję swoją własnością

Dwie rzeczy, które przyczyniają się do rzeczywistego posiadania tej prawdziwej nadziei 
są  to  cierpliwość  i  zachęta  wynikająca  z  Pism.  Bóg  jest  źródłem obu;  gdyż  On  jest 
„Bogiem cierpliwości i pociechy (zachęty)." Dlatego obie te rzeczy są dostępne u Tronu 
Łaski,  gdzie  każda  „potrzeba"  jest  zaspokajana;  i  jest  też  wyraźnie  powiedziane,  że 
„potrzebujemy  cierpliwości"  po  to,  abyśmy  kiedy  wypełnimy  wolę  Bożą,  mogli 
„otrzymać  obietnicę"  (Hebr.  10:36).  Dlatego  powinniśmy nabywać „zachęty z  Pism", 
której są one pełne i trzymać się nadziei, która jest wystawiona przed nami.

I znowu w Rzymian 5 mamy przypomnienie tej części, że cierpliwość wytwarza 
nadzieję. Czytamy tam, że ucisk wypracowuje cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie, 
a doświadczenie nadzieję. Jeżeli nie został jeszcze w nas wypracowany rezultat ucisku, to 
na pewno widzieliśmy już u niektórych współwierzących tę wspaniałą cnotę cierpliwości 
wypracowaną poprzez ucisk, przez który przeszli.

Ostrzeżenia w Biblii  dotyczące  niebezpieczeństwa,  które  na  nas  czyha  nie są 
podane  po  to,  aby  nas  zniechęcić,  ale  abyśmy  czuwali,  żebyśmy  nie  wpadli  w  te 
niebezpieczeństwa. Nie są mądrzy ci wierzący, którzy odrzucają ostrzeżenia o grożącym 
niebezpieczeństwie  poniesienia  strat,  a  wolą  pozostawać  w  fałszywym  zapewnieniu 
bezpieczeństwa.
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Obietnica  i  przysięga  Boża  postawiona  przed  nami  jako  nadzieja  jest  „bezpieczna  i 
pewna."  Nie  ma  żadnej  niepewności  jeżeli  chodzi  o  nadzieję  chrześcijan.  Jest  to  tak 
absolutnie pewne, że nie można już nic dodać do tej pewności. Wiąże się to rzeczywiście 
z tym, co jest „poza zasłoną" i dlatego jest to „jeszcze nie widoczne", ale jest związane z 
kapłaństwem Melchisedeka Syna Bożego, które zostało potwierdzone przysięgą.

Dlatego ci, którzy „mają nadzieję w Chrystusie" (1 Kor. 15:19) oczekują czegoś, 
co jest absolutnie pewne. Ale słowo „nadzieja" w potocznym użyciu oznacza coś, co jest 
nieprawdopodobne albo  przynajmniej  niepewne.  Kiedy ktoś  mówiąc  o  czymś,  co jest 
jeszcze przyszłością mówi „mam taką nadzieję", to ma na myśli, nie że jest pewny że tak 
się stanie, ale że się obawia iż to się nie stanie.

Taki jest charakter tych, którzy są bez „Boga na tym świecie". Ich nadzieja nie 
jest wcale nadzieją. Stan tych, którzy są „bez Chrystusa" jest określony jako „nie mający 
nadziei" (Efezjan 2:12). Nie tak jest z wierzącymi w Jezusa Chrystusa. Ich nadzieja jest 
związana z tym co jest pewne i niewzruszone, chociaż jeszcze tego nie widać.

Chrystus naszą kotwicą

W podobny sposób mamy tu podaną naukę w podobieństwie kotwicy. To jednak nie jest 
kotwica  jaką  znamy,  to  znaczy  wielka  żelazna  kotwica  z  ramionami,  która  jest 
przewożona na dziobie naszych nowoczesnych okrętów.  Taka kotwica zaczepia się  na 
dnie morza,  podczas  gdy pewna kotwica,  którą my mamy sięga poza zasłonę.  Celem 
takiej kotwicy jest zatrzymanie okrętu, żeby się nie poruszał, a celem naszej kotwicy jest 
to, abyśmy się „przybliżyli do Boga."

Ten obraz jest przeniesiony oczywiście z praktyki,  jaka panowała w dawnych 
czasach  w  przystaniach  na  Morzu  Śródziemnym  jak  również  na  innych  morzach 
śródlądowych.  W każdej  przystani,  co  jeszcze widać do czasów obecnych,  był  wielki 
kamień (a zazwyczaj było takich kamieni więcej), które były bezpiecznie zagłębione w 
ziemi w pobliżu brzegu wody. Taka skała, jak to rozumiemy, to była anchoria (Greckie — 
agkura). Służyła ona zwyczajnie jako miejsce do przycumowania dla małych okrętów w 
tamtych czasach, ale miała ona też inne zadanie.

Czasami  mały  okręt  nie  mógł  przy  użyciu  swoich  żagli  dopłynąć  do 
bezpiecznego  miejsca  cumowania  w  przystani.  W  takich  przypadkach  „holownik" 
wypływał na morze w małej łodzi z liną, która była przymocowana do anchorii. To było 
„pewne i niewzruszone" gdyż miało wystarczającą wytrzymałość, gdyż było zagłębione 
bezpiecznie  w  ziemi.  Dlatego  ci,  którzy byli  na  tym małym statku  musieli  się  tylko 
„trzymać mocno" liny i przy jej pomocy i poprzez cierpliwy, wytrwały wysiłek stopniowo 
„przybliżali się" do brzegu.

Zakładając, że to miał na myśli pisarz Listu do Hebrajczyków, ilustruje to mocno 
i  pięknie  lekcję  wynikającą  z  tego  fragmentu.  Chrześcijanin  ucieka  do  bezpiecznego 
miejsca schronienia przed burzą i niebezpieczeństwami podróży. W Bogu szuka
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przystani schronienia, ale warunki wokół niego są przeciwne. Wszystko wokół wywiera 
wrogi wpływ, który „walczy przeciwko  duszy"  (1 Piotra  2:11).  Są to atrakcje rzeczy, 
które oferują gratyfikację dla duszy człowieka i których pożąda ciało.

Dlatego Bóg dał nam nadzieję, która jest „kotwicą duszy." Jest ona przywiązana 
do Chrystusa, jako Króla i Kapłana ustanowionego na wieki poprzez „Słowo przysięgi". 
Dlatego jest to „pewne i niewzruszone." Ono się nie może poddać i upuścić nas, abyśmy 
się oddalali i dryfowali. Sam Pan Jezus wszedł jako „nasz holownik." Lina, która jest dla 
nas wyciągnięta jest świadectwem Ducha Świętego, która wytrzyma wszelkie napięcia, na 
jakie możemy być narażeni.

Dlatego pozostaje nam tylko „Uchwycić się" tej nadziei i „trzymać się mocno" aż 
do końca. Dzięki ten nadziei możemy w każdej chwili niebezpieczeństwa „przybliżać się 
do  Boga"  i  odciągać  nasze  „dusze"  od  wpływu  rzeczy widzialnych.  A Bóg  nam dał 
„mocną  zachętę".  Gdyż  te  słowa  zostały  napisane  dla  naszej  zachęty,  a  nie  dla 
zniechęcenia, pomimo tego, że zawierają wyraźne i poważne ostrzeżenia.

Słowo „zachęta" (pochodzi od slowz paraclete, jak już wcześniej wspominałem) 
i występuje w kilku innych fragmentach w Liście do Hebrajczyków. Tak więc w 3:13 
czytamy: „ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa 
'dzisiaj'". Słowo „napominajcie" jest słowem pocieszającym słowem „zachęcajcie."

Również w 10:23-25 czytamy, że mamy się „trzymać mocno wyznania naszej 
nadziei bez wahania" i mamy „pobudzać się wzajemnie do miłości i dobrych uczynków, 
nie zapominając społecznego zgromadzania się,jak to jest u niektórych w zwyczaju, ale 
napominać  (zachęcać)  jedni  drugich,  a  to  tym  więcej,  kiedy  przybliża  się  dzień 
(wypełnienia obietnicy)."

Philip Mauro (1913)              
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Mamy kotwicę

Czy twoja kotwica wytrzyma burze życia,
Kiedy chmury otworzą swoje skrzydła walki?

Kiedy mocne przypływy podniosą się i liny się naprężą,
Czy twoja kotwica będzie dryfować, czy pozostanie niewzruszona?

Czy twoja kotwica wytrzyma podczas burzy lub strachu,
Kiedy nawałnica ryczy a skały są tak blisko?

Kiedy fale huczą i wieje dziki wiatr,
Czy złowrogie fale wtedy przewrócą twoją łódź?

Czy twoja kotwica wytrzyma podczas powodzi śmierci,
Kiedy zimna woda mrozi twój oddech?
Nie możesz nigdy upaść na przypływie,

Kiedy twoja kotwica jest zaczepiona za zasłoną.

Czy twoje oczy zobaczą poprzez poranne światło,
Złote miasto i j asną przystań?

Czy twoja kotwica jest bezpieczna na niebiańskim brzegu,
Kiedy burze życia na zawsze przeminą?

Mamy kotwicę, która trzyma duszę
Bezpiecznie i pewnie, kiedy szaleją nawałnice;

Przytwierdzoną do skały, która nie może się poruszyć,
Zakotwiczonej mocno i głęboko w miłości Zbawiciela!

RH. Owen (1829-1899)  
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