
Światło    
         Życia

Żyjąc dla Wieczności
Tom 14, Numer 4
W numerze:
Strona 2:  Wpływ Nieba na Ziemię

Wieczna perspektywa będzie bezpośrednio wpływać na nasze zycie na ziemi i uczyni nas lepiej 
przygotowanymi do życia w Bożej chwale.

Strona 3: Wieczna nagroda świętych
Każdy wierzący będzie nagrodzony za to, co uczynił w ciele, zarówno dobrego, jak i złego. 
Myśl o tym pobudza nas do życia w wierności i zwycięstwie.

Strona 7: Sąd Chrystusowy
Każdy chrześcijanin jest Bożym dziełem, i są dla niego przygotowane dobre uczynki, aby 
je pełnił. W dniu Sądu będziemy nagrodzeni zgodnie z naszą wiernością i posłuszeństwem 
Bożym planom i celom, dotyczącym naszego życia.

Strona 13: Dar i nagroda
Dar zbawienia jest ofiarowany każdemu za darmo. Nagroda tego ważnego powołania przez 
Jezusa Chrystusa jest czymś, co każdy wierzący pragnie otrzymać, kiedy żyjemy mając ciągle 
przed oczami Boże królestwo.

Strona 16: Nasze życie: jego związek z wiecznością
Obecne  życie, chociaż wydaje się tylko tchnieniem, jest bezpośrednio powiązane z wiecznością, 
a wszystko, co tutaj czynimy, będzie miało efekt w nadchodzącym wieku. 

„Niewielkie bowiem utrapienia naszego obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego 
wieku, nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne; albowiem to, co 
widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne” – 2 List do Koryntian 4:17-18
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Wpływ Nieba na Ziemię
„Zasadzeni w domu Pańskim rozkwitają na dziedzińcach naszego Boga.” – Psalm 
92:14 (Biblia Tysiąclecia)

Sadzenie jest przeciwstawne wszczepianiu. To jest obrona wczesnego religijnego 
nauczania. Psalmista mówi, że ci, którzy od początku zostali zasadzeni w Bożym 

świetle, odnoszą wielką korzyść w latach przyszłych. Co to jest za korzyść? Co ma 
na myśli Psalmista mówiąc, że „zasad zeni w domu Pańskim będą rozkwitali na 
dziedzińcach Boga naszego”?

Powszechnie uważa się, że ci, którzy weszli, będą wchodzić jeszcze głębiej. 
Osobiście uważam, że jest całkiem odwrotnie. Ci którzy wchodzą, wyjdą. Dziedzińce 
są poza domem–bliżej świata niż domu. To oznacza, że nieświecki człowiek będzie 
miał więcej świeckiej mocy, że ten który szuka najpierw Boga i Jego sprawiedliwości, 
otrzyma dodatkową siłę.

Czyż to nie jest prawdą! Czy nie obserwujemy tego każdego dnia?! Czy szukanie 
Boga nie jest początkiem ziemskiej mądrości? Czy siła umysłu, która przystosowuje 
nas do nieba nie jest dokładnie tą siłą, która przystosowuje nas do ziemi? Czy 
kupcowi nie pomaga spokojna ocena? Czy pomocą dla pana nie jest silna wola? 
Czy poeta nie jest pobudzany przez wielki a jednak niedościgniony ideał? Czy pracy 
każdego dnia nie pomaga wizja jutra? Prawdziwie, zewnętrzne dziedzińce Boga 
należą do tego, który wszedł!

O, Wieczny Panie, potrzebuję Ciebie w tym Czasie. Zawsze mówiono mi, że 
ziemia jest garderobą, w której przygotowujemy się do nieba. Ty jednak powiedziałeś, 
że to niebo jest garderobą, w której przygotowujemy się na ziemię. W głębi Twojej 
świątyni zostaję uzbrojony do bitwy o życie; spotykając się z moim Bogiem uczę 
się jak traktować mojego brata. Nie jestem przygotowany na ten świat, dopóki nie 
zobaczyłem tamtego świata; muszę iść na górę, zanim przekażę ludziom zakon. 
Spoza zasłony wieczności mogę mówić o rzeczach odnoszących się do czasu.

Nie zniósłbym niepokojnego brzegu morza, gdyby nie widok samego morza. 
Nie mógłbym znieść gwaru tłumu, gdyby nie szum muszelki. Powinienem upaść 
pod ciężarem i spiekotą dnia, gdybym nie został odświeżony przez wiatr z oceanu 
twojej miłości.

Dlatego płyń, wielkie morze, na gorące piaski czasu i zalej spragnioną ziemię! 
Płyń na plażę i zmyj jej niedoskonałości! Pozwól nam usłyszeć odgłos twoich fal, 
a zniesiemy dudnienie kół wozu ziemi! Ten który włożył chwilę do naszych piersi, 
jest w stanie kroczyć zakurzonymi dziedzińcami czasu.

George Matheson (1904)                                                
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Wieczna nagroda świętych
„... lecz jako słudzy Chrystusowi, którzy pełnią wolę Bożą z całej duszy, służąc dobrą 
wolą jako Panu, a nie ludziom, wiedząc, że każdy, czy niewolnik, czy wolny, otrzyma 
od Pana zapłatę za to, co dobrego uczyni” (Efezjan 6:6-8).

Czy wiecie, że Pan nagrodzi każdego za to, co dobrego uczyni? W Stanach często 
mówi się: „Lepiej żebyś w to uwierzył!” Następne pytanie, które nasuwa się w 

sposób naturalny, dotyczy tego co jest tą nagrodą dla pilnego ucznia Chrystusa? W 
terminologii biblijnej nagroda to coś co następuje po tym, do czego zostało dane, 
konsekwencja.

Wszystko ma konsekwencje, albo dobre albo złe. Nie ma wyjątku. Naprawdę 
„zbieramy to, co siejemy” (Galacjan 6:7-8). Podobnie jak w przypadku naszego 
pierwszego fragmentu, przez całą Biblię wyraźnie widać, że nasza nagroda pochodzi 
od Pana. Wzmianka o nagrodzie od Boga powtarza się ciągle na nowo, na wiele 
różnych sposobów.

Chociaż z trwania w Chrystusie płynie wiele błogosławieństw, których wierzący 
może teraz doświadczać, prawdziwa nagroda–wielofasetowa konsekwencja, która 
następuje po darze zbawienia dla wierzącego, a w rezultacie ucznia Chrystusa–
chociaż ma dopiero nadejść, jest absolutną i pewną rzeczywistością. Ta nagroda 
ma o wiele większą wartość niż cokolwiek, co kiedyś było lub będzie. Ze względu 
na wielkość nagrody jesteśmy usilnie zachęcani, by służyć Panu całym sercem jak 
niewolnicy, abyśmy otrzymali pełnię nagrody, którą da nam Pan-i nie stracili jej!

Pomimo iż apostoł Paweł powiedział do Rzymian, że zbawienie następuje jedynie 
przez wiarę (Rzymian 1:16-17) i że nie możemy być w żaden sposób zbawieni 
z uczynków, Nowy Testament określa bardzo wyraźnie, że ci którzy wytrwale 
wykonują Bożą wolę, otrzymają od Niego nagrodę w postaci życia wiecznego 
(Rzymian 2:7). Gdzie indziej jest napisane: „Cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie 
jako dla Pana, a nie dla ludzi, wiedząc, że od Pana otrzymacie jako zapłatę dziedzictwo, 
gdyż Chrystusowi Panu służycie” (Kolosan 3:23-24).

„Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu; kto bowiem przystępuje do Boga, 
musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy go szukają” (Hebrajczyków 
11:6). Zbawienie przychodzi przez wiarę w Bożą obietnicę; nasza kolejna nagroda 
jest rezultatem naszego ustawicznego siania w Bożym królestwie sprawiedliwości.

Nagradzanie malutkiej trzódki sprawia Niebiańskiemu Ojcu wielką przyjemność 
(Ew. Łukasza 13:32). Lista bohaterów wiary w Liście do Hebrajczyków opowiada 
o tych, którzy przeszli ze śmierci do zwycięstwa, ponieważ pragnęli lepszej 
ojczyzny–niebieskiej. List do Hebrajczyków powiada dalej, że Bóg nie wstydzi 
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Wieczna nagroda świętych

się być nazywany ich Bogiem, ponieważ osobiście przygotował dla nich miasto, 
nagrodę w niebie (Hebrajczyków 11:16). Zostało to zapisane, by zachęcić każdego 
z nas, byśmy podobnie szli do przodu i zdobyli naszą nagrodę.

Ta zdumiewająca nagroda, przygotowana dla ucznia Chrystusa, jest opisana 
w Biblii na wiele sposobów. Boży Duch Święty uczynił to, by wyjaśnić pełnię tej 
wielostronnej nagrody. 
Dzieląc z Chrystusem Jego chwałę
Zostało to opisane jako przebywanie z Chrystusem: „Jeśli kto chce mi służyć, niech 
idzie za mną, a gdzie Ja jestem, tam i sługa mój będzie” (Ew. Jana 12:26). Ponownie 
Jezus mówi: „A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was 
do siebie, abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli” (Ew. Jana 14:3). Potwierdza to Apostoł, 
mówiąc: „Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani 
będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z 
Panem” (1 Tesaloniczan 4:17). 

Nasza nagroda obejmuje ujrzenie twarzy Boga. Sam Jezus dał nam tę obietnicę: 
„Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” (Ew. Mateusza 5:8). 
Otrzymaliśmy również to wspaniałe zapewnienie, że „oglądać będą jego oblicze, a 
imię jego będzie na ich czołach” (Objawienie Jana 22:4).

Być z Panem to naprawdę wielka nagroda, jednak my nie tylko ujrzymy Jego 
twarz ale ujrzymy chwałę Chrystusa: „Ojcze! Chcę, aby ci, których mi dałeś, byli 
ze mną, gdzie Ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś 
mnie przed założeniem świata” (Ew. Jana 17:24).

A gdyby to nie było wystarczającą nagrodą, obiecana nagroda obejmuje nasze 
uwielbienie i współdziedzictwo z Chrystusem: „Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, 
skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome 
ciało nasze w postać, podobną do uwielbionego ciała swego” (Filipian 3:20-21). „Gdy 
się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z nim 
w chwale” (Kolosan 3:4). „A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a 
współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z nim cierpimy, abyśmy także razem 
z nim uwielbieni byli. Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie 
znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić” (Rzymian 8:17-18).
Panując i rządząc z Chrystusem
Oto godne zaufania stwierdzenie: „Prawdziwa to mowa: Jeśli bowiem z nim 
umarliśmy, z nim też żyć będziemy; jeśli z nim wytrwamy, z nim też królować 
będziemy; jeśli się go zaprzemy, i On się nas zaprze” (2 Tymoteusza 2:11-12).

Tutaj mamy wyraźnie stwierdzone, że jeżeli wytrwamy, to będziemy królować 
z Chrystusem. Ach! Cóż za wspaniała nagroda! W objawieniu, to jest w Księdze 
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Apokalipsy, znajdujemy przelotne spojrzenie na wypełnienie tej wspaniałej obiecanej 
nagrody: „I widziałem trony, i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu; widziałem 
też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili 
Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie 
przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez 
tysiąc lat” (Objawienie Jana 20:4).

Wieczna natura tej nagrody świętych jest dalej wyjaśniona: „I nocy już nie 
będzie, i nie będą już potrzebowali światła lampy ani światła słonecznego, gdyż Pan, 
Bóg, będzie im świecił i panować będą na wieki wieków” (Objawienie 22:5). Tak też 
będzie. Amen!

Nagroda wierzącego łączy w sobie powołanie i zaszczyt zasiadania na tronie 
sędziowskim z naszym wspaniałym Panem. „A Jezus rzekł im: Zaprawdę powiadam 
wam, że wy, którzy poszliście za mną, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy 
zasiądzie na tronie chwały swojej, zasiądziecie i wy na dwunastu tronach i będziecie 
sądzić dwanaście pokoleń izraelskich” (Ew. Mateusza 19:28).

Ponownie Jezus mówi do uczniów: „Wy zaś jesteście tymi, którzy wytrwali przy 
mnie w pokuszeniach moich. A Ja przekazuję wam Królestwo, jak i mnie Ojciec 
mój przekazał, abyście jedli i pili przy stole moim w Królestwie moim, i zasiadali na 
tronach, sądząc dwanaście plemion Izraela” (Ew. Łukasza 22:28-30).

Apostolska wiadomość odnosiła się nie tylko do tej nagrody ale również do 
implikacji, że sytuacje jakie się teraz dzieją, są częścią naszego przygotowania, by 
właściwie pełnić obowiązki jakie niesie za sobą ta nagroda w przyszłości: „Czy nie 
wiecie, że święci świat sądzić będą? A jeśli wy świat sądzić będziecie, to czyż jesteście 
niegodni osądzać sprawy pomniejsze? Czy nie wiecie, że aniołów sądzić będziemy? 
Cóż dopiero zwykłe sprawy życiowe?” (1 Koryntian 6:2-3).
Tylko dzięki Bożej Łasce
Nic z tego nie możemy osiągnąć dzięki własnej sile czy zdolnościom, gdyż każda 
jota i odrobina Bożych instrukcji dotyczących naszego uczniostwa, są darowane 
przez Boga dla wszystkich, którzy będą chodzili z Nim z posłusznym sercem. Boże  
zapewnienie jest pewne, więc my również możemy pójść za apostolskim przykładem 
„dziękując Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie 
świętych w światłości” (Kolosan 1:12).

Bracia i siostry w Chrystusie, obyśmy nigdy nie zapomnieli, że dzięki 
dokończonemu dziełu Chrystusa na Krzyżu Golgoty zostało zagwarantowane 
nasze wspaniałe dziedzictwo. „I dlatego jest On pośrednikiem nowego przymierza, 
ażeby gdy poniesiona została śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych za 
pierwszego przymierza, ci, którzy są powołani, otrzymali obiecane dziedzictwo 
wieczne” (Hebrajczyków 9:15).
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Pełnia obiecanej nagrody
Dziedzictwo jest całkowicie zabezpieczone dla nas przez Ojca w niebie: „ku 
dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu, i niezwiędłemu, jakie zachowane jest 
w niebie dla was” (1 Piotra 1:4). Przyjdzie taki chwalebny dzień, kiedy Król powie 
do wszystkich usprawiedliwionych, narodzonych z góry, wiernych i posłusznych: 
„A Ja przekazuję wam Królestwo, jak i mnie Ojciec mój przekazał” (Ew. Łukasza 
22:29). To królestwo jest wieczne, niewzruszone i nie może być przezwyciężone, a 
my będziemy razem chwalić Boga ze czcią i bojaźnią (Hebrajczyków 12:28).

Będziemy jak ci, o których jest mowa w księdze Daniela 12:3: „Lecz roztropni jaśnieć 
będą jak jasność na sklepieniu niebieskim, a ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, 
jak gwiazdy na wieki wieczne.” Będziemy się zanurzać w wiecznej chwale, gdyż Pan 
będzie naszym wiecznym światłem i naszą chwałą (Izajasza 60:19).

A nasze świadectwo będzie takie: „żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest 
w Synu jego. Kto ma Syna, ma żywot; kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. To 
napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie 
żywot wieczny” (1 Jana 5:11-13)!

Wierni usłyszą słowa swojego Mistrza: „Dobrze, sługo dobry i wierny! Nad tym, co 
małe, byłeś wierny, wiele ci powierzę; wejdź do radości pana swego” (Mateusza 25:21).

Z powodu miłości do Chrystusa i poznania pełni naszej nagrody, która została 
nam ukazana „Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. 
On to zamiast radości, którą Mu obiecywano, przecierpiał krzyż, nie bacząc na [jego] 
hańbę, i zasiadł po prawicy tronu Boga” (Hebrajczyków 12:2-Biblia Tysiąclecia).

„I usłyszałem głos z nieba mówiący: Napisz: Błogosławieni są odtąd umarli, 
którzy w Panu umierają. Zaprawdę, mówi Duch, odpoczną po pracach swoich; 
uczynki ich bowiem idą za nimi” (Objawienie Jana 14:13). To co się niszczy, 
przeminie, jednak dla zwycięzców „pozostaje odpoczynek szabatu dla ludu Bożego” 
(Hebrajczyków 4:9). To będą ci, którzy idąc ścieżką życia będą wypełnieni radością 
Bożej obecności i poznają rozkosz po prawicy Jego na wieki (Psalm 16:11).

Przyłączmy się do apostoła Pawła potwierdzając, że będziemy zmierzać do celu, do 
nagrody w górze, do której Bóg nas powołał w kierunku nieba w Chrystusie Jezusie (Fili-
pian 3:14). Prośmy Pana aby tak nas prowadził i wyposażył, by nasze zycie było ustawic-
znym sianiem sprawiedliwości, abyśmy zdobyli pewną nagrodę (Przypowieści 11:18).

W końcu jesteśmy napomniani: „miejcie się na baczności, abyście nie utracili tego, 
nad czym pracowaliście, lecz abyście pełną zapłatę otrzymali” (2 Jana 8). „Albowiem 
Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami swymi, i wtedy odda 
każdemu według uczynków jego” (Ew. Mateusza 16:27).

Nie zapomnijmy słów naszego błogosławionego Zbawiciela: „Oto przyjdę 
wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku” 
(Objawienie Jana 22:12).
Mike Barton (2004)
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Sąd Chrystusowy
„Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym” (2 Koryntian 5:10).

Ten temat jest bardzo niezrozumiały, a ponieważ stanowi centralną myśl wielu 
doktryn biblijnych w różnych częściach Nowego Testamentu, konieczne jest, 

aby stał się zrozumiały nawet dla najmłodszego studenta prawdy prorockiej.
Pewna poważna trudność wynika z błędnego zastosowania. Ponieważ w Biblii jest 

mowa o kilku sądach, w umysłach wielu ludzi zostały one beznadziejnie pomieszane. 
Jeżeli chcemy zrozumieć naukę Ducha Bożego na temat Sądu Chrystusowego, to 
musimy odróżnić sądy i je rozdzielić. Na przykład w Ewangelii Jana 3:18 czytamy: 
„Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony”, a w rozdziale 5:24  „Zaprawdę, zaprawdę, 
powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot 
wieczny i nie stanie przed sądem.”

Te fragmenty albo zaprzeczają temu, co jest napisane w 2 Liście do Koryntian 
5:10, albo musi być więcej niż jeden sąd, o którym mówi Słowo Boże. Jeżeli tak jest, 
to nauka głosząca, że jest jeden ogólny sąd dobra i zła w wielkim Dniu Sądu na 
końcu historii tej ziemi, jest błędna i nie zgadza się z  Biblią.

Prawda jest taka, że są
Cztery różne sądy
o których mówi Nowy Testament.

1. Sąd, przed którym nie staną ci, którzy wierzą w Chrystusa Jezusa. Według wyżej 
cytowanego fragmentu, jest to sąd za GRZECH. Oni już przeszli przez ten sąd w 
Osobie błogosławionego Zastępcy, Jezusa Chrystusa i zgodnie z Bożą sprawiedliwością 
nie mogą stawać przed tym sądem po raz drugi. W swojej grzesznej naturze byli ska-
zani na Boży gniew a wyrok został wykonany na Bożym Baranku, posłanym jako 
Przebłaganie. W ten sposób ci, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa, nie podlegają już 
pod ten sąd, gdyż ich wyrok nie został odłożony, lecz w pełni wyegzekwowany.
2. Sąd nad uczynkami
tych, którzy nie podlegają sądowi za grzechy przed Sądem Jezusa Chrystusa, swojego 
Pana i Mistrza, a ich uczynki będą osądzone pod względem ich wartości w oczach 
Pana. To jest sąd, którym będziemy się zajmować w naszym rozważaniu po tym, jak 
wymienimy pozostałe.
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3. Sąd owiec i kozłów
w 25 rozdziale Ewangelii Mateusza. Jest to sąd narodów, nie sąd za grzech, który 
dotyczy indywidualnych osób, ale narodów  jako wspólnoty. Sędzią jest Jezus 
Chrystus, jako Syn Człowieczy i KRÓL NARODÓW. Widzimy Go wykonującego 
cel zapowiedziany w proroctwach Swojego Ojca, a chodzi o to jak traktowały Jego 
wybrany, chociaż bardzo błądzący naród Izraelski. (Zobacz Izajasza 24 i 47:6; 
Zachariasza 1:15, itd.)
4. Wielki Biały Tron
gdzie UMARLI–wszyscy, którzy nie przyjęli życia w Chrystusie, wszyscy umarli 
w Adamie–będą sądzeni zgodnie z ich uczynkami–uczynkami śmierci–i skazani 
na drugą śmierć, jezioro ogniste.

Te cztery sądy są również rozróżniane pod względem czasu ich występowania.
Pierwszy miał miejsce na Golgocie i grzesznicy korzystają z jego rezultatów w 

chwili kiedy przyjmują Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela.
Drugi ma miejsce podczas zmartwychwstania sprawiedliwych (Ew. Łukasza 14:14).   

Trzeci będzie miał miejsce, kiedy przyjdzie Pan i gdy nastąpią wydarzenia związane 
z Jego przyjściem, a On zasiądzie na Tronie Swojej chwały jako Syn Człowieczy. W 
tym momencie rozpocznie się tysiącletnie panowanie, a Jego pierwszym królewskim 
aktem będzie przydzielenie narodom ich miejsca w milenium.

Czwarty i ostatni sąd będzie miał miejsce na zakończenie Jego tysiącletniego 
panowania. Obecnie interesuje nas tylko ten drugi sąd.
Sąd Chrystusa
„My wszyscy musimy stanąć, aby KAŻDY otrzymał.”  Kim są ci „wszyscy”? To ważne. 
Jest wielu młodych studentów, którzy nie zauważają ważnych punktów, ponieważ 
nie zadają takich prostych pytań. Wielu z nich w odniesieniu do tego zagadnienia 
zakłada, że „wszyscy” musi oznaczać całą ludzkość i stąd wynika błąd w odniesieniu do 
jednego ogólnego sądu. Nawet powierzchowne studiowanie tego kontekstu pokaże, 
że słowo „my” może się odnosić tylko do prawdziwie wierzących, a „wszyscy” oznacza 
jedną wielką oddzieloną społeczność prawdziwego kościoła–„wszystkich” z 1 Listu 
do Koryntian 15:51, kiedy to WSZYSCY będą przemienieni przy pochwyceniu, 
chociaż nie wszyscy zasną, tak jak niektórzy z nich przed pochwyceniem.

Czytamy, że cała ta błogosławiona grupa musi się W CAŁOŚCI ukazać, albo 
stanąć przed sądem Chrystusowym. Nikogo z tej wielkiej grupy zbawionych z łaski 
przez Krew, przez łaskę oddzielonych DLA BOGA od złego świata, zachowanych 
przez łaskę W BOGU do chwalebnej wieczności (wszyscy dzięki łasce w łagodnych 
więzach miłości, słudzy, tak, współsłudzy z Chrystusem), nie może braknąć 
w tym miejscu sądu i każdy z nich ma otrzymać w chwale to, co w swoim życiu 
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chrześcijańskim zrobił, albo zasiał. Każdy będzie musiał położyć swój snop (mówiąc 
obrazowo) u stóp Mistrza. W ten sposób widzimy, że sąd Chrystusowy nie jest
Trybunałem dla przestępców
Zanim wejdziemy w tę błogosławioną i powodowaną miłością służbę Chrystusa, bo 
tylko taka się liczy. Wielu chrześcijan nigdy nie miało takiej wolności, aby rozpocząć 
służbę w nowym duchu dlatego, że są związani strachem przed nadchodzącym sądem 
za ich grzechy. Nie znają wolności, którą dał nam Chrystus poprzez Swoją śmierć. 
Nie mogą stać mocno w tej wolności, a jeszcze trudniej im rozpocząć radosny bieg 
o chwalebną nagrodę. Nie da się zbyt mocno podkreślić młodym wierzącym tego, że 
kiedy zaufają Jezusowi Chrystusowi jako swojemu Zbawicielowi, to przechodzą z 
wiecznej śmierci do życia wiecznego i sąd Boży z powodu grzechu jest już za nimi.

Kiedy będą tego pewni, wtedy otrzymują nową i błogosławioną ambicję i inspirację; 
teraz pracujemy tak, aby PODOBAĆ SIĘ Jezusowi Chrystusowi. Pracujemy tak, aby 
czy w ciele czy poza ciałem Jemu się podobać (2 Koryntian 5:9).

Tak więc ten sąd to wywyższone miejsce, gdzie Pan odniesie się do naszych 
uczynków i powie czy są one godne pochwały i nagrody, czy może muszą być 
potępione, a sługa w konsekwencji poniesie stratę (1 Koryntian 3:13; Hebrajczyków 
13:17). W związku z tym istnieje strach, ale nie jest to strach przestępcy, który 
oczekuje na wieczną nędzę; jest to strach prawdziwego sługi, dla którego słowo 
„dobrze,” wypowiedziane przez jego Mistrza, jest wielka radością; strach przed 
utratą pochwały, kiedy przypomina sobie swoją służbę. Tak, istnieje możliwość 
wielkiej straty i wielkiego smutku.

Apostoł Paweł miał taki strach przed swoimi oczami przez cały czas i to do 
tego stopnia, że nie pozwalało mu to na prowadzenie beztroskiego, nieporządnego, 
leniwego chrześcijańskiego życia. Życie Pawła, jego służba, głoszenie ewangelii było 
pełne energii Ducha Świętego i ambicji. Każdy moment tego życia był poświęcony 
dla jego Mistrza, którego więźniem chętnie siebie nazywał. Jego istotę wypełniała 
jedna główna obawa–aby jako pracownik nie musiał stanąć przed sądem i zostać 
„odrzucony.”

Takie jest bowiem prawdziwe znaczenie tych słów
„Abym sam nie był odrzucony” (1 Koryntian 9:27)
To słowo w zwykłym tekście jest mylące i z powodu pragnienia jaśniejszego 
zrozumienia, zaprowadziło wielu prawdziwych chrześcijan do niewoli i wprowadziło 
fałszywą naukę dotyczącą wiecznego bezpieczeństwa wierzących.

„Jesteśmy Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, 
do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili” (Efezjan 2:10).

Czy zauważyłeś, że każdy wierzący jest nie tylko dziełem Bożym, ale że została 



Żyjąc dla Wieczności

10

Sąd Chrystusowy

przygotowana dla nas przez Boga specjalna droga i zaplanowane dobre uczynki? 
Od momentu, kiedy jako grzesznik zostałeś doprowadzony do zaufania Jezusowi 
Chrystusowi jako swojemu Zbawicielowi, twoja droga do chwały została wytyczona 
w Bożych celach. Musisz to odkryć przez wiarę. Musisz w tym chodzić krok po 
kroku, z wiary w wiarę. Te „dobre uczynki” pochodzą z Bożego przygotowania. Nie 
mamy tego wymyślać i wybierać w naszej własnej mądrości. Mamy
Wierzyć Bogu w tej sprawie
tak samo jak w przypadku zbawienia dla naszej duszy. Mamy Mu ufać, że nas 
poprowadzi na każdym kroku naszej drogi, pośle na naszą drogę każdy uczynek, 
który dla nas przygotował.

Gdyby to było dobrze zrozumiałe dla młodych wierzących, popełniali by mniej 
błędów w odniesieniu do indywidualnej drogi życia w służbie Bożej. Byłoby mniej 
kopiowania innych sług Pana, mniej by kierowano oczy na współsługi, a więcej na 
„rękę Pana” i moglibyśmy powiedzieć wraz z Nim: „nie może Syn sam od siebie nic 
czynić, tylko to, co widzi, że Ojciec czyni; co bowiem On czyni, to samo i Syn czyni” 
(Ew. Jana 5:19). Powinniśmy tez widzieć coraz mniej sług ludzi.

Na samym początku tej drogi dobrze byśmy zrobili, gdybyśmy pozostali sam na 
sam z Bogiem i przypomnieli Mu o Jego Słowie z Listu do Efezjan 2:10 i prosili Go, 
żeby był naszym jedynym Przewodnikiem do dobrych uczynków, przygotowanych 
dla nas i abyśmy Mu zaufali całkowicie, że pokaże nam „drogę życia.”

Przeczytaj uważnie 11 rozdział Listu do Hebrajczyków i zobacz jak w życiu tych 
błogosławionych świadków
wszystko, co Bóg uważa za godne pochwały,
jest wynikiem wiary. Czy chodziło o złożenie właściwej ofiary, czy przyjęcie 
prawdziwego znaczenia Słowa Bożego; czy chodziło o opuszczenie bliskich i 
swojego kraju, czy oddanie Bogu kochanego dziecka; czy chodziło o poddanie 
Bogu wszystkich swoich okoliczności, czy przyjęcie prostej obietnicy, znoszenie 
okrutnego szyderstwa, czy śmierci męczennika, to wszystko musiało być rezultatem 
wiary w Boga. Każdy z tych świadków wierzył, że droga oddzielenia, walki, czy 
cierpienia, była Bożą drogą wyznaczoną specjalnie dla Jego dziecka, że musi ją 
przyjąć i uwierzyć Bogu, że poprowadzi swoje dziecko krok po kroku aż do końca.

Tam, gdzie zabrakło wiary, bieg został na dany czas przerwany, walka ustała, a 
dzieła, które Bóg dla nich przeznaczył, nie zostały wykonane. W Bożym świadectwie 
wydanym o nich, to wszystko dokonywało się przez wiarę. Kiedy czytamy Stary 
Testament, widzimy, że nie wszystko w życiu tych świadków było od Boga, ale tu 
wszyscy otrzymują pochwałę; w każdym przypadku bowiem było coś, co Bóg czynił 
w nich i przez nich. Ale któż jest w stanie stwierdzić co można było dokonać, gdyby 
każdy krok był krokiem wiary i tylko wiary.
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Niech tak będzie i z nami. Kiedy mamy przed sobą Sąd, widzimy jak wielka jest 
potrzeba 
Trwania w Chrystusie,
przez którego i w którym przez wiarę i my możemy wykonywać te dobre uczynki 
w Bogu.

W Liście do Filipian 3:12 apostoł Paweł mówi przez Ducha o tym, co jest 
dla niego przygotowane i o ostatecznym celu: „aby pochwycić, ponieważ zostałem 
pochwycony przez Chrystusa Jezusa.” On w to wierzył, żył dla tego, wierzył Bogu 
w tej sprawie i dlatego dążył do tego by, kiedy dojdzie do końca tej drogi, mógł 
powiedzieć z ufnością: „A teraz jest dla mnie odłożona korona sprawiedliwości” 
(2 Tymoteusza 4:8).

To nas prowadzi do stwierdzenia, że nagrodami, jakie będą przyznane na sądzie 
Chrystusowym za wszelką pracę zrodzoną z Boga, za świadectwo i cierpienie są 
Korony zwycięzców
Są one inne niż diademy królewskie. Wszyscy w Chrystusie są królami i będą nosić 
królewskie korony w nadchodzącym królestwie, ale laurami zwycięzców są oznaki 
wyróżniające wśród sług Pana i można je otrzymać albo stracić.

Apostoł Paweł nie żył, jak niektórzy uważali, w strachu przed możliwością 
ostatecznego wiecznego potępienia. On wiedział zbyt dobrze, że uwolnienie od 
gniewu i wolność od wszelkiego potępienia zostały mu zapewnione, tak jak i nam 
wszystkim, tylko poprzez DROGOCENNĄ KREW. Bał się tylko braku aprobaty 
swojego Pana i utraty tego wyróżniającego odznaczenia wśród współsług, które 
wskazywała korona zwycięzcy. Takie jest znaczenie tego fragmentu w 1 Liście do 
Koryntian 9:24-27, gdzie słowo nieszczęśliwie przetłumaczone jako „odrzucony” jest 
mylące. To słowo po prostu oznacza „nie zatwierdzony” i kontekst to potwierdza.

W historii króla Dawida jest taki interesujący rozdział, który rzuca dość dużo 
światła na ten temat. W 2 Księdze Samuela 23 i 1 Księdze Kronik 11 i 12 jest podany 
spis sług Dawida, którzy osiągnęli szczególne wyróżnienia i jest to spis szczególnych 
czynów wierności i waleczności.

Ci byli z Dawidem, kiedy był jeszcze w jaskini Adullam, nie miał korony i nie 
był znany w Izraelu, wśród tłumu innych wojowników, którzy nie są w szczególny 
sposób wymienieni z honorem. Ci, którzy byli z nim wtedy w dniach trudnych 
przeżyć, weszli z nim do królestwa i dzielili z nim jego chwałę i radość, gdy wszyscy 
mężowie waleczni zebrali się w Hebronie, by ogłosić go królem nad całym Izraelem 
(1 Kronik 12:38). Werset 22 tego rozdziału mówi, że ci, którzy byli z nim, kiedy był 
jeszcze w Syklag, jak też inni całkiem nieznani, stanowili wielki zastęp, jak zastęp 
Boży; ale wśród nich, jak już powiedzieliśmy, byli „dzielni mężowie”, w szczególny 
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sposób wyróżnieni i wyniesieni na szczególne miejsce czci i honoru. Nawet wśród 
nich były wyróżnienia.

Niech młody student przeczyta uważnie te całe dwa rozdziały–1 Kronik 11 i 
12–a zrozumie lepiej miejsce i charakter Sądu w niedalekiej przyszłości.

Aprobata czy brak aprobaty dla Swoich sług przez Pana Jezusa, przyznanie 
nagrody albo jej utrata, nie dotyczy tematu zbawienia albo chwały, która jest celem 
wszystkich zbawionych w Chrystusie w tym rozproszeniu, ale kwestii specjalnego 
wyróżnienia, dla którego zostałem „pochwycony przez Chrystusa Jezusa” (Filipian 
3:12). To mogę 
Osiągnąć, albo nie, zdobyć lub utracić
Kiedy mamy już za sobą temat naszego wiecznego zbawienia, powinniśmy znaleźć 
się na liście sług Chrystusa, ze świętym pragnieniem, aby Jemu się podobać (zobacz 
2 Koryntian 5:9, gdzie słowo przetłumaczone jako „praca” może być również oddane 
jako „ambicje”) i aby osiągnąć tę pozycję, którą On zaplanował w Swoim pełnym 
miłości celu dla nas.

W Jego służbie w naszym obecnym życiu nie ma takiej sfery, bez względu na 
to jak byłaby ograniczona, i nie ma takiej pracy, bez względu na to jak wydaje się 
skromna, a nawet niewiele znacząca, w której, jeżeli prawdziwie służymy Panu 
Chrystusowi, nie dowiemy się na końcu naszego biegu, że uzyskaliśmy najwyższe 
wyróżnienie wśród Jego sług.

Młodzi chrześcijanie często popełniają wielki błąd polegający na tym, że 
zostawiają te dziedziny swojej pracy, w które byli zaangażowani przed swoim 
nawróceniem. Wydaje im się, że mogą lepiej służyć Panu w tym, co podświadomie 
uważają za bardziej duchową pracę, niż zwykłe wykonywanie swojego zawodu. 
Łaska wykonywania codziennych małych obowiązków zwykłej pracy w taki sposób, 
aby podobać się Panu, jest wielką łaską, a wśród miriady gwiazd
W niebiańskiej galaktyce chwały
najjaśniejsze wyróżnienia można znaleźć wśród tych, którzy wywodzą się z szeregów 
tych, którzy na ziemi starali się dobrze wypełniać te zwykłe obowiązki. Niech twoją 
ambicją nie będzie to, aby robić wielkie rzeczy, ale raczej być wiernym tam, gdzie Bóg 
ciebie postawił i gdzie pochwycił ciebie Chrystus dla Swojej służby.

R. McKilliam (1895)     
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Dar i nagroda

Nowy Testament mówi zarówno o DARZE, jak i o NAGRODZIE.
Co to jest dar?-Jest to coś udzielane bez nagrody. Co jest Bożym darem?

„Zapłatą za grzech jest śmierć, ale DAREM Bożym jest ŻYCIE WIECZNE  
w Jezusie Chrystusie, Panu naszym” (Rzymian 6:23; Efezjan 2:8; Ew. Jana 3:15,16; 
17:2; 1 Jana 5:11). Jest to również nazywane „Zbawieniem.”

Co to jest NAGRODA?-Jest to coś, co zostało uzyskane w wyniku jakiegoś 
działania.

Nowy Testament mówi o nagrodzie, jaka jest przed nami.
„Żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego, i uczestniczyć w 

cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem 
dostąpić zmartwychwstania. Nie jakobym już to osiągnął albo już był doskonały, 
ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa 
Jezusa. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię: 
zapominając o tym, co za mną, i zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, 
do NAGRODY w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie 
Jezusie” (Filipan 3:10-14).

Ponownie: „Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko 
jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli.  A każdy zawodnik od 
wszystkiego się wstrzymuje, tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec, my zaś 
nieznikomy. Ja tedy tak biegnę, nie jakby na oślep, tak walczę na pięści, nie jakbym 
w próżnię uderzał; ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc 
zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony” (1 Kor. 9:24-27).

Tutaj więc chrześcijańska nagroda jest ukazana jako uczestnictwo w pierwszym 
i błogosławionym zmartwychwstaniu do tysiącletniego królestwa, czyli milenium 
(Objawienie 20:4-6). Jest to również nazwane „nagrodą” albo „Królestwem.”

A więc dar Boży, którym jest życie wieczne i nagroda, którą jest Tysiącletnie 
Królestwo, to dwie różne rzeczy. Różnią się prawie w każdym aspekcie.

1. Życie wieczne to coś, co jak wskazuje sama nazwa, nie ma końca. A królestwo 
Chrystusa kończy się po tysiącu lat i jest przekazane Ojcu przez Syna, aby Bóg był 
wszystkim we wszystkim (Obj. 20:4-6;1 Kor. 15:23-28).

2. Życie wieczne to coś, czym już się cieszymy (Ew. Jana 3:36; 5:24; 6:47; 
1 Jana :13). Wierzący jest już „zbawiony” i powinien się z tego radować (1 Kor. 
1:18; Rzymian 8:24; Efezjan 2:5,8; 2 Tym. 1:9; Tytusa 3:5; Filipian 3:1;4:4; 1 Tesal. 
45:16). 

Jednak nagroda czy też królestwo to coś, o co starał się nawet Paweł i jeszcze nie 
osiągnął (Filipian 3; 1 Kor. 9). Jest to nagroda za służbę dla Chrystusa i cierpienie 
dla Niego.
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„Dobrze, sługo dobry i wierny, wejdź do radości Pana swojego” (Ew. Mateusza 
25:21-23). „Pójdźcie błogosławieni Ojca mojego, odziedziczcie królestwo... gdyż 
byłem głodny, a nakarmiliście Mnie” (Ew. Mateusza 25:34-36). „Nie każdy, który Mi 
mówi Panie. Panie, wejdzie do królestwa niebieskiego, ale tylko ten, kto wypełnia wolę 
Ojca Mojego, który jest w niebie” (Ew. Mateusza 7:21; Ew. Łukasza 6:35; 1 Koryntian 
3:8-17; Ew. Mateusza 5:11,12). „Przez wiele ucisków musimy wejść do Królestwa 
Bożego” (Dzieje Ap. 14:22).

Nigdzie nie jest powiedziane, że zostaliśmy wybrani do tysiącletniego królestwa. 
Jest powiedziane, że jesteśmy zaproszeni do Bożego Królestwa Chwały (1 Tesal. 
2:12). Bóg zamierza w ten sposób zapłacić Swoim robotnikom zarówno ze Starego 
jak i Nowego Testamentu „Już żniwiarz odbiera zapłatę i zbiera plon na żywot 
wieczny, aby siewca i żniwiarz wspólnie się radowali” (Ew. Jana 4:36).

Ta nagroda ma być dana podczas siódmej czy ósmej trąby, kiedy królestwa tego 
świata staną się „Królestwem naszego Boga i Chrystusa” (Objawienie Jana 11:15-
18). W innym miejscu zostało powiedziane, że będzie dana przez Chrystusa, w 
czasie Jego przyjścia (Objawienie Jana 22:12).

3. Życie wieczne jest udzielone wybranym Bożym na podstawie ich wiary i nie 
może zostać utracone (Efezjan 2:8; Jana 5:24; 6:40,47; 10:28; 1 Tym. 1:16; Dz. Ap. 
13:46; Rzymian 8:29,39). Zostało dane grzesznikom bez ich zasług. „Zbawił nas nie 
z uczynków sprawiedliwości, które wykonywaliśmy, ale według Swojej łaski” (Tytusa 
3:5). „Gdy zaś kto nie spełnia uczynków, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia 
bezbożnego, wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość” (Rzymian 4:5). Życie 
wieczne to obecne posiadanie naszego powołania, a tysiącletnie królestwo jest 
nadzieją naszego powołania (Efezjan 1:18).

O nagrodę naszego powołania musimy się starać z całego serca. „Szukajcie najpierw 
Królestwa Bożego i jego sprawiedliwości” (Ew. Mateusza 6:33). „Lecz szukajcie Królestwa 
Bożego, a te rzeczy będą wam dodane” (Ew. Łukasza 12:31). „Od Jana Chrzciciela 
aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu i gwałtownicy wdzierają się doń siłą” (Ew. 
Mateusza 11:12). „Do czasów Jana był zakon i prorocy, od tego czasu jest zwiastowane 
Królestwo Boże i każdy się do niego gwałtem wdziera” (Ew. Łukasza 16:16).

4. Jeżeli wierzący szuka życia wiecznego, to oznacza to niewiarę. Jeżeli wierzący 
nie stara się o nagrodę królestwa, to oznacza to niewiarę. Bóg nagradza tych, którzy 
Go pilnie szukają (Hebrajczyków 5:46; 8:1-16; 10:41-41).

Komu ma być dana nagroda? Tym, którzy „zostaną uznani za godnych” (Ew. 
Łukasza 20:35-36). „Lecz ci, którzy zostają uznani za godnych dostąpienia tamtego 
świata i zmartwychwstania, ani się nie żenią, ani za mąż nie wychodzą. Gdyż już nie 
mogą umrzeć, są bowiem równi aniołom” (Hebrajczyków 3;4;6:11).

Jest to więc zachęta i dla nas, aby wzbudzić w nas pragnienie szukania tej chwały 
(Hebr. 3:13;4:11). „Napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co 
się nazywa “dzisiaj”, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo 
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grzechu”. Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa [„twoimi 
współtowarzyszami”-Psalm 45:7, kiedy przyjdzie, aby zająć królestwo], jeśli 
tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność, jaką mieliśmy na początku.” 
„Starajmy sie przeto wejść do odpocznienia, żeby ktoś nie odpadł według tego 
przykładu nieposłuszeństwa”.

Bo tak, jak ludzkie nagrody wymagają pewnej doskonałości i można je utracić z 
powodu nieprawidłowości, tak samo jest z nagrodą Bożą. Niektóre przestępstwa, 
które mogą spowodować utratę tej chwały, są podane w 1 Liście do Koryntian 6:1-11; 
Galacjan 5:19-21; 6:7-10; Ew. Łukasza 18:17; Efezjan 5:5; Objawienie Jana 2:26-27.

Niebezpieczeństwo straty nie jest odległe ani znikome. Dlatego Apostoł zachęca 
nas, byśmy szukali tak jakbyśmy byli jedyną osobą, która może otrzymać tę nagrodę. 
Dla ostrzeżenia przypomina nam dwukrotną prowokację ludu Bożego, Izraela, po 
wyprowadzeniu ich z Egiptu (Hebr. 3:4; 1 Kor. 10). Najwyższy polecił wyłączenie 
niektórych wierzących ze społeczności przy stole Pańskim za pewne specyficzne 
przestępstwa.

Większość zborów jest zmuszona wyłączać z powodu grzechu niektórych z 
ludzi, których przyjęli za członków. Ale ci, którzy zostaną sprawiedliwie uznani za 
niegodnych, żeby zasiadać razem ze swoimi braćmi w swoim niedoskonałym stanie 
i czasie, zostaną przez Chrystusa uznani za niegodnych, aby zasiąść z Abrahamem, 
Izaakiem i Jakubem w tysiącletnim królestwie.

Powiedział On wyraźnie, że kiedy przyjdzie, zatwierdzi sprawiedliwy osąd 
Swoich kościołów (Ew. Mateusza 18:18).

Abraham, ojciec wiary, jest nam podany jako przykład w tej kwestii. Najpierw 
został usprawiedliwiony przez wiarę (1 Mojżeszowa 15). Potem okazał się 
posłuszny Bożym przykazaniom dotyczącym obrzezki i kiedy miał złożyć swojego 
syna na ofiarę. W tym ostatnim przypadku Bóg zobowiązał się przysięgą, że spełni 
Abrahamowi wszystkie obietnice, które dotyczą milenium. „Przysiągłem na siebie 
samego, mówi Pan: Ponieważ to uczyniłeś i nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego 
syna swego, będę ci błogosławił obficie i rozmnożę tak licznie potomstwo twoje jak 
gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morza, a potomkowie twoi zdobędą grody 
nieprzyjaciół swoich i w potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie narody 
ziemi za to, że usłuchałeś głosu mego” (1 Mojż. 22:16-18).

Jeżeli chodzi o Izrael, czyli synów Abrahama według ciała, to było zgoła odwrotnie. 
Wierzyli Bogu na początku swojego wybawienia z Egiptu (2 Mojżeszowa 4). Ale potem, 
zamiast posłuszeństwa, prowokowali Boga poprzez niewiarę i nieposłuszeństwo 
dotąd, aż przysiągł im, że nie wejdą do ziemi obietnicy, nadziei ich powołania. 
„Miejcie się na baczności, abyście nie utracili tego, nad czym pracowaliśmy, lecz abyście 
pełną zapłatę otrzymali” (2 Jana 8).

Robert Govett (1875)                                        
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Nasze życie: jego związek z wiecznością

Nasze życie, które przemija jak dzień, jest krótkie; jednak postrzegane w 
świetle wieczności ma intensywną głębię i nie może być mierzone długością 

swojego trwania. Jeżeli wieczność nie zostałaby włożona w serce człowieka, 
nie miałby świadomości ulotności swojego życia albo narzekałby na swoje 
ograniczenia i problemy. Nieszczęście człowieka polega na tym, że stracił swoją 
wielkość. Jednak bez względu na to jak może być „oddalony” i zdeterminowany, 
by odrzucić myśl o nadchodzącej wieczności–nie może odrzeć swojego życia z 
jego duchowego, wiecznego i poważnego charakteru.

W każdym ludzkim uczuciu, we łzach i uśmiechach, w pięknie natury wokół 
nas, we wszystkich myślach, kiedy prawdziwie mamy społeczność ze sobą, Bóg 
przychodzi i przypomina, że jesteśmy Jego potomstwem. Jakże prawdziwe jest 
świadectwo niemieckiego poety: „Kiedy człowiek mając nad sobą ciemne chmury 
życia porzuca swój majątek, gdyż uważa że ma on mniejszą wartość od jego serca, 
jest tak błogosławiony i wielki jak błogosławione duchy w górze. Jesteśmy godni 
świętszej ziemi, gdyż widok ofiary podnosi nas, zamiast pognębić, i wylewamy 
gorące łzy, nie z żałości lecz głębokiej, najświętszej miłości i radości.”

Jesteśmy upadli i zniewoleni, jednak nie możemy pomniejszyć naszej natury, 
naszej godności, niezbywalnego pierworództwa; nasza natura to życie z Bogiem, 
dla Niego i w Nim, odtąd i na zawsze.

A któż z nas w głębi serca chętnie zgodziłby się być tylko stworzeniem 
określonego Czasu i zniknąć po krótkim okresie ziemskiej egzystencji? Czy 
jesteśmy tak zadowoleni z podziurawionych cystern, które nie potrafią zatrzymać 
wody, że zupełnie zapominamy o fontannach życia wiecznego? Czy jesteśmy tak 
zadowoleni z naszego położenia, za które płacimy trudem i poniżającą niewolą w 
obcym kraju, że nie tęsknimy już za ojczyzną naszych przodków? Czy jesteśmy 
gotowi oddać pierworództwo naszej nieśmiertelności za to, by cieszyć się nawet 
najszlachetniejszym darem Czasu?

Nawet jeżeli powiodło by nam się w odarciu siebie z człowieczeństwa i 
bylibyśmy zadowoleni ze zwykłej ziemskiej egzystencji intelektualnej, z dala od 
Boga i bez nadziei na wieczność, to nie znajdziemy miejsca, w którym zawsze 
jest po południu; nie zatrzymamy zachodzącego słońca; prawdziwy charakter 
naszego życia i celu musi w końcu zostać nam bardzo dobitnie objawiony.
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Przed nami wieczność. Obecnie tylko jako wytwór wyobraźni, albo jak w 
przypadku osoby wierzącej, w wyniku ćwiczenia wiary zdajemy sobie sprawę z 
duchowego i wiecznego świata. Wiara jest pewnością i dowodem tych boskich 
rzeczywistości, które są niewidzialne i których się spodziewamy. 

Dla niewierzących wydaje się bardzo niejasna; nawet dla chrześcijanina 
wydaje się czasem bardzo odległa. Jednak jakże często doświadczyliśmy, co 
prawda na mniejszą skalę, że to, co kiedyś wydawało się być odległym wytworem 
wyobraźni, nadziei lub strachu–w końcu się wypełniło! Wtedy mówimy „jest”, 
choć było to przeszłością, marzeniem i cieniem.

W podobny sposób, kiedy przeminie nasze życie jak dzień, kiedy przyjdzie 
noc, wtedy wieczność nie będzie już dla duszy kwestią wyobraźni czy nikłej 
wiary, ale faktyczną świadomością i doświadczeniem. 
Obecne życie bezpośrednio połączone z Wiecznością
Jednakże okres naszego życia nie tylko poprzedza wieczność; jest połączony z 
wiecznością w wyniku bardziej wewnętrznej i doniosłej kolejności nasienia jako 
czasu i żniwa; zarodka i dojrzałości. Ponieważ nasze życie jest jednością i formuje 
jedność, jego rezultat nie dotyczy śmierci na zawsze. Z naszego życia, krótkiego 
jak dzień, rodzi się błogosławieństwo albo niedola, nasza trwała społeczność 
z Bogiem i podobieństwo do Chrystusa albo wieczne oddzielenie od Boga i 
jasności Jego oblicza. Na ziemi i tylko tutaj możemy siać. „Bo kto sieje dla ciała 
swego, z ciała żąć będzie skażenie, a kto sieje dla Ducha, z Ducha żąć będzie 
żywot wieczny” (Galacjan 6:8).

To jest ta wspaniała i wieczna sprawa, o której decyduje nasze przyjęcie albo 
odrzucenie ewangelii, i która pozostaje niezmienna w chwili naszej śmierci. Nasz 
błogosławiony Pan Sam zwiastował radosną choć czasami straszną ewangelię, 
i  polecił Swoim posłańcom, by przedstawiali ludziom jedyną drogę zbawienia. 
„Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny, kto zaś nie słucha Syna... gniew Boży 
ciąży na nim” (Ew. Jana 3:36).

Ostrzeżenia Chrystusa, w których zachęca nas, byśmy ponosili nawet bardzo 
bolesne ofiary w postaci prawego oka czy prawej ręki, są oparte na strasznym 
i niezmiennym końcu tych, którzy odrzucają Jego miłość i autorytet (Ew. 
Mateusza 5:29-30). Obserwujemy to w całej Jego służbie, i jeśli to możliwe, z 
jeszcze większym namaszczeniem w końcowych słowach wypowiedzianych na 
Górze Oliwnej.

Kto może wykręcić proste znaczenie Jego doniosłych słów: „Wtedy powie 
i tym po lewicy: Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, zgotowany 
diabłu i jego aniołom”? Albo kto może zakłócić straszny obraz przedstawiony 
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w Jego końcowych słowach: „I odejdą ci na kaźń wieczną, sprawiedliwi zaś do 
życia wiecznego”? (Ew. Mateusza 25:12,30,41,46).

A kiedy apostołowie i ich naśladowcy zanieśli ludziom boskie poselstwo, byli 
pod wrażeniem i prawie przygnieceni poselstwem jakie nieśli nieśmiertelnym 
duszom–życie wieczne albo wieczna śmierć.

To jest wyraźna treść Nowego Testamentu, tak jak była to również nauka 
Starego Testamentu (Psalm 1:4; 11:6-7; Daniela 12:2-3; Malachiasza 3:17); tak 
niewiele zależało od pojedynczych przejawów, ale właśnie całe chrześcijaństwo 
wydało uroczyste poselstwo.

We wszystkich wiekach kościoła pewne spekulujące umysły, a wśród nich 
oddane i miłujące, usiłowały sięgnąć poza to, co zostało napisane, albo wyjaśnić 
czy stwierdzenia Pisma nauczają końcowego odnowienia wszystkiego czy 
też unicestwienia niegodziwych. Jednak Biblia nie przedstawia możliwości 
zwiastowania ewangelii w innym świecie, a jeżeli zwiastowanej, to z 
towarzyszeniem odnawiającej mocy. Zwraca się po prostu do słuchaczy ewangelii 
i przedstawia im błogosławieństwo i chwałę w słowach najwspanialszego i 
najwyższego charakteru, albo udrękę i ciemność w określeniach dobitnych i 
przemawiających.

Jezus mówi o tych, którzy są odrzuceni, pomimo tego, że kiedyś należeli do 
domu Pana; jednak ani On ani Jego apostołowie nigdy nie powiedzieli, że będą 
znów przyprowadzeni i przywróceni z tej „ciemności na zewnątrz,” gdzie jest 
„płacz i zgrzytanie zębów” (Ew. Mateusza 8:11-12).

Apostoł Paweł mówi o tych, którzy nie są posłuszni ewangelii naszego Pana, 
że „poniosą karę: zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana.”

Czy na ostatniej stronie Księgi Objawienia, gdzie zawarte jest najdalsze 
spojrzenie udzielone nam odnośnie wieków przyszłych, istnieje najmniejszy 
promyk nadziei dla niewierzących, którzy zostali osądzeni, albo choć pojedyncze 
słowo zachęcające do myśli, że Boży sąd nie jest ostateczny i że te dwie rzeczy 
pozostają odrębne i oddzielone na wieki, sprawiedliwi i niesprawiedliwi, 
oczyszczeni i skalani grzechem? W tym samym rozdziale, który opisuje chwałę 
Nowego Jeruzalem i wieczną radość świętych, którzy odziedziczą wszystko, 
czytamy, iż „udziałem” tych, którzy czynią nieprawość (straszne przeciwieństwo 
dziedzictwa) „będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga.”

Te same inspirujące słowa, które objawiają nam błogosławieństwo 
odkupionych, przynoszą straszne i ostateczne przeznaczenie tych, którzy żyli 
bez Pana (2 Tesaloniczan 1:9; Objawienie 21:8; 22:11-15). Jeżeli przyjmiemy 
świadectwo Pisma, to jest koniec historii; jest sąd, poza którym nie ma zmiany, 
po którym nie ma ani nawrócenia ani unicestwienia nieśmiertelnych duchów 
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ale nieskończona kontynuacja drugiej śmierci.
W naszym ludzkim życiu jest wiele analogii i przeżyć; nasuwają one myśl, że 

przychodzi czasem taki czas, kiedy niebezpieczeństwa, lekarstwa czy możliwości, 
które miały kiedyś rację bytu, były dostępne i skuteczne, są teraz poza wszelkim 
zasięgiem. Dlaczego stwierdzenia biblijne dotyczące przyszłej nieodwracalnej 
frazy „za późno, za późno,” nie mogą być oparte na naturze rzeczy, jak również 
Bożej woli i Jego charakterze? Wielki teolog Böhme powiedział: „Tutaj w życiu 
dusza zachowuje równowagę i może narodzić się na nowo w miłości; kiedy drąg 
się złamie, dusza odchodzi tam gdzie jest jej miejsce.” (Principio).
Moc ewangelii nie może być zmniejszona
Spekulacje poza Pismem, jak również mu przeciwne (chociaż tylko dzięki 
Bożej łasce mogą nie zaszkodzić niektórym ich autorom), wywierają najbardziej 
szkodliwy wpływ na ludzkość. Niektórzy ludzie są gotowi przyjąć wszystko, 
co stępi ostrze poselstwa ewangelii i dostarczy im wymówek (jakkolwiek 
nielogicznych) na niedbalstwo i zwłokę.

Takie poglądy nie mogą wpłynąć na charakter poselstwa samej ewangelii–
poglądy jakie żywimy na temat Boga, grzechu i śmierci Chrystusa. Nie 
można się ich także bać, choćby nawet wszyscy ortodoksyjni chrześcijanie 
i chrześcijańscy kaznodzieje uciekli przed osłabiającym wpływem przewagi 
takich opinii. Oddychamy atmosferą i jeżeli nie będziemy czuwać, możemy 
zostać zaatakowani. 

Niemożliwe jest byśmy przemawiali ze zbyt głęboką pokorą czy za dużą 
łagodnością. Jeżeli jednak pamiętamy z czego Chrystus nas zbawił, wręcz od 
wiecznej ruiny (czy nie mieliśmy tej świadomości przy naszym nawróceniu) i jeżeli 
naprawdę kochamy dusze ludzi, nie damy się wpływowi płytkiego krytycyzmu, 
który usuwa z naszego nauczania i ewangelicznego zwiastowania prezentację 
Bożego gniewu i wieczną niedolę. Ten, który miłował jak żaden inny człowiek, 
który płakał nad Jerozolimą, który umarł na krzyżu, dał nam przykład, jak 
również polecenie, by kłaść przed ludźmi życie i śmierć.

Jeżeli taka jest zatem relacja pomiędzy życiem i śmiercią, i jeżeli noc 
może nadejść w każdym momencie dzieciństwa, młodości czy każdej części 
obranego kierunku, jakże błogosławione jest to, że łaska Boża może przynieść 
nam zbawienie w każdej chwili i w każdym czasie–że od wczesnego poranka 
aż do godziny jedenastej Pan woła nas, byśmy weszli do Jego królestwa i do 
posługiwania w miłości, które jest nagrodzone wieczną nagrodą.

Bóg jest w stanie odnowić dziecięce serce, a Jego Duch Święty, w sposób 
którego nie możemy pojąć, może wszczepić niemowlęta do prawdziwego krzewu 
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winnego, tak aby w chwili śmierci zasnęły w Jezusie. Już w najwcześniejszym 
dzieciństwie da się słyszeć głos Dobrego Pasterza–„nie zabraniajcie dzieciom 
przychodzić do mnie”–a Zbawiciel objawia Swoją miłość łagodnym owieczkom 
i raduje się z ich okrzyków hosanna. Bóg często powołuje młodych ludzi dzięki 
Swojej łasce i umożliwia im podjęcie decyzji; zamiast odchodzić zasmuceni, z 
radością przyjmują słowo i z celem w sercu przylegają do Pana i stają się silni, 
by przezwyciężyć złego.

Zatwardzający wpływ świata, długotrwałe przyzwyczajenia, podobne do 
śmierci poczucie bezpieczeństwa, i wrażliwość, która cechuje późniejsze lata 
człowieka, nie mogą odeprzeć miłosiernej mocy Ducha Świętego, kiedy dotyka 
serce i sumienie, i objawia miłość Ojca i łaskę Zbawiciela. A nawet po długim 
życiu bez Chrystusa, kiedy słońce już zachodzi, wyciągnięte ramiona Jezusa są 
wciąż pełne współczucia i miłosierdzia, gdy słychać Jego słowa: „Dziś będziesz 
ze mną w raju.”
Jezus: Drzwi do życia wiecznego
Jezus miłuje ludzi, ponieważ jest Synem Bożym, który umiłował świat. Jezus jest 
światłem, a kiedy przychodzimy do Niego, rozpoczyna się nasze prawdziwe życie 
i nasz wieczny dzień. Jezus jest drzwiami i w każdej chwili, na każdym etapie 
naszej wędrówki, możemy wejść. Kiedy tylko wejdziemy, nasze przeszłe winy są 
przebaczone i rodzi się nowy początek myśli, uczuć, woli i energii. Wtedy jest 
przed nami ścieżka życia.

Nie starajcie się chodzić wąską ścieżką, dopóki nie wejdziecie przez bramę; 
ze starego serca nie może wyjść nowe życie; w obcym kraju nie zarobimy i nie 
zdobędziemy najpiękniejszej szaty, pierścienia adopcji czy butów w których 
pobiegniemy drogą Bożych przykazań. Chrystus jest przed nami gdziekolwiek 
jesteśmy–w naszym starym, grzesznym i nieszczęśliwym stanie, czy nasz 
miniony kurs był krótki czy długi. On jest przed nami, Drzwiami: końcem 
czasu nieświadomości–Bożą mądrością; końcem uczynków zakonu–Bożą 
sprawiedliwością; końcem zmartwionego i zatwardziałego sumienia–
doskonałym przyjęciem i pokojem; końcem naszego samolubnego i świeckiego 
życia-uświęceniem. Tylko wejdź, a stare rzeczy przeminą. Oto wszystko stało 
się nowe.

Jeżeli weszliśmy, to póki jest dzień, wykonujmy uczynki Tego, który nas posłał. 
Wielka jest nagroda, którą z Jego wielkiej łaski Bóg da nam za całą naszą pracę, 
cierpienie, cierpliwość; za każdy uczynek miłości okazany braciom, cierpiącej 
ludzkości; za każde lojalne świadectwo i służbę.



21

Żyjąc dla Wieczności

Oczekując wiecznych nagród
Nawet teraz możemy zamienić wszystko na boską nagrodę. Rzeczy, które 
jesteśmy przyzwyczajeni postrzegać jako pełne bólu, niedostatku i trudności, 
mogą być obrócone w źródło radości, siły i bogactwa. Jeżeli w ucisku uczymy się 
wiary, uniżenia i cierpliwości, otrzymujemy błogosławieństwo, które przetrwa 
wszystko. Doświadczenie, które wydaje się ogniste, spala tylko pęta grzechu i 
świata; nie zabiera nic z naszej prawdziwej istoty, ale tylko dodaje zdrowia, siły i 
piękna, które nigdy nie zgaśnie.

Czy doświadczyliśmy od ludzi niesprawiedliwości, niewdzięczności, 
niewierności albo nienawiści? Nie mogą tak naprawdę nam zaszkodzić jeżeli 
wykonujemy Bożą wolę; są raczej naszymi dobroczyńcami, wzbogacając nas 
niebiańskim bogactwem, jeżeli przebaczymy ich winy i wspólnie z Jezusem 
wykonamy podobną do Chrystusa pracę kochania ich i modlenia się o nich. 
Uczmy się od naszego Pana Jezusa, dla którego wszystko, czego doświadczył na 
ziemi, stało się tylko materiałem i pożywką do Jego boskiego ognia miłości.

Kiedy faryzeusze szemrali, On w odpowiedzi opowiadał najbardziej dotykające 
i łagodne przypowieści o Bożej radości z przyjmowania grzeszników. Kiedy 
ludzie Go krzyżowali, Jego przebaczająca wszystko i wszystko wytrzymująca 
miłość świeciła z jeszcze większym blaskiem. Nic nie może wpłynąć na czystość, 
rozżarzenie i obfitość światła; nic nie może splamić, zaćmić czy ugasić ognia 
miłości.

Ten, kto doświadczył wielkiego cierpienia, i to przez wiele lat, był w stanie 
powiedzieć: „Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną 
obfitość wiekuistej chwały” (2 Koryntian 4:17). To, co wydaje się przynosić 
tylko szkodę–ból ciała, smutek duszy, przeszkody w naszej użyteczności–
w rzeczywistości i postrzegane przez wiarę, działają ku wiecznemu 
błogosławieństwu.

Nie mów więcej o swoich doświadczeniach i trudach, przegranych i 
rozczarowaniach, chorobach i słaboścaich „Te rzeczy są przeciwko mnie,” ale 
raczej zalicz je do tych rzeczy które współdziałają ku dobremu z tobą, który 
miłujesz Boga. Nasze cierpienia są naszymi wiecznymi ozdobami; to co 
rozdajemy, naszą wieczną własnością; nasze ciernie, nie więdnącymi kwiatami.
Zachęta jaka płynie z wiecznych perspektyw 
W zakłamanym i jaskrawym świetle tego świata, jako bystre i piękne uważa 
się zdrowie i bogactwo, zaszczyty pochodzące od człowieka, ziemską mądrość 
i spryt, bogactwo i wpływy. Ale Bóg patrzy na skruszone i złamane serce, 
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uniżonego i cichego ducha, wiarę i radość w Jego umiłowanym Synu, 
ukrzyżowanie ciała i społeczność z ciepieniami Chrystusa; te rzeczy są dla Niego 
piękne i przynoszą Mu przyjemność. W szkole cierpienia uczymy się mądrości z 
góry; w piecu doświadczenia wypróbowana zostaje nasza wiara, aby okazała się 
pełna uwielbienia i chwały.

Jeżeli czujesz, że „ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił,” przymuś 
Jezusa, by przebywał z tobą; a kiedy On się ukaże, kiedy wejdzie i będzie 
wieczerzał ze Swoimi uczniami, twoja młodość, twoje pałające uczucia, twoje 
radosne nadzieje zostaną odnowione i będziesz mógł powiedzieć: „Pan powstał 
z martwych” i pójść radosny swoją drogą. 

„Nadchodzi noc.” W ustach Pana Jezusa te słowa miały szczególne znaczenie. 
Noc, która nadeszła dla Jezusa, była rezultatem naszego grzechu, owocu naszego 
nieposłuszeństwa; to była godzina i moc ciemności. Jego miłość do nas była 
gotowa wejść nawet w tę noc.

Jezus umarł; wierzący tylko zasypiają. Jezus został dla nas uczyniony grzechem; 
nie, On stał się przekleństwem i wszedł w agonię trzech godzin, kiedy Bóg ukrył 
przed Nim Swoją twarz. Wierzący nie widzą śmierci, gdyż „żądłem śmierci 
jest grzech, a mocą grzechu jest zakon ale Bogu niech będą dzięki, który nam 
daje zwycięstwo.” Dlatego też nie bójmy się nocy; pracujmy w Chrystusie i dla 
Chrystusa, póki jest dzień.

To jest powaga i unikalne znaczenie naszego życia, które przemija jak dzień, 
że jest w bezpośrednim połączeniu z tym dniem, kiedy Pan, sprawiedliwy 
Sędzia, da wszystkim Swoim uczniom koronę, nagrodę za pracę. Apostoł 
Paweł, w godzinie swojego odejścia ze świata, oczekiwał w na to, że kiedy 
skończy bieg i zachowa wiarę, spotka się z Panem. On patrzył poza swój okres. 
Nie miało to związku z jego końcową nagrodą. Noc, która przychodzi dla 
wierzących, to odpoczynek, ale odpoczynek w społeczności z Chrystusem; to 
zaśnięcie, jednak zaśnięcie w Jezusie. Odpoczną oni od trudu, oczekując na 
poranek zmartwychwstania, kiedy pojawi się Chrystus i oni z Nim (Ew. Jana 
8:51; 1 Koryntian 15:55-57; 2 Tymoteusza 4:7-8).

Adolph Saphir (1831-1891)     
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